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fNepripažįstame svetimų 
dominavimo 

Prezidento Fordo deklaracija Pavergtųjų Tautų Savaites proga 

Washingtonas. — Preziden
tas Gerald Fordas paskelbė 
liepos 18—25 dienomis Paverg
tųjų Tautų Savaitę ir išleido 
proklamaciją, kurioj sakoma: 

"Šiais metais mes pradedame 
trečiojo nepriklausomo gyveni
mo šimtmetį. Prieis du šimtus 
metų mūsų Nepriklausomybės 
Deklaracijoj buvo pasakyta, 
kad visi žmonės sutverti lygūs. 
Nesakoma- kad "visi amerikie
čiai", bet visi, bet kuv esan
tieji. Per visą savo istoriją 
mes pakartotina' pabrėžėme sa
vo susirūpinimą kad visi vyrai 
ir moterys bet kur pasauly turi 
džiaugtis pilna laisve. 

"Kai švenčiame savo Bicen-
tennial, svarbu, kad pasaulis ži

notų Amerikos siekimą: tegul 
Laisvės statulos švyturys švie
čia dar šviesiau. Tegul pasau
lis žino, kad mes esame už lais
vę ir nepriklausomybę 1976 me
tais, kaip buvome ir 1776. 

"Per du šimtmečius pagrin
dinė Amerikos politika kitų 
tautų atžvilgiu nepasikeitė: 
Amerika remia visų tautų lais
vės ir apsisprendimo aspiraci
jas. Mes nepripažįstame sveti
mų dominavimo bet kuriai tau
tai. Tuos principus ir politiką 
pakartojame ir šiandien. 

"86-sis Kongresas 1939 liepos 
17 paskelbė jungtinę rezoliuci
ją (73 Stat. 212), leisdamas ir 
jpareigodamas prezidentą kiek
vienais metais trečią liepos sa

vaitę skelbti Pavergtųjų Tautų 
Savaitę. 

"Aš, Amerikos prezidentas 
Gerald R. Fordas, tokią Sa
vaitę skelbiu pradedant 1976 
liepas 18. 

"Kreipiuosi i Amerikos tautą 
ir prašau šią savaitę paminėti 
su atitinkamom iškilmėm, at
naujinti pasiryžimą ir siekti, 
kad visos tautos galėtų įgyven
dinti apsisprendimo ir laisvės 
idealą. 

"Mūsų Viešpaties tūkstantis 
devyni šimtai septyniasdešimt 
šeštais metais- liepos antrą die- į 
ną ir dušimtaisiais Amerikosį 
nepriklausomybės metais 

Gerald R. Fordas" 

Teroristai policininkų 
uniformose 

Montreans. — Artėja*"". 0 ; rn-
piadai Kanadai yra daug rū
pesčių su saugumu. Prie rū-, 
pėsčių prisidėjo dar vienas: pas
kutinėmis dienomis dingo ketu-i 
riolika raitųjų policininkų unį-: 
formų su dokumentais ir visais 
įėjimo leidimais-

Skundas prieš Izraelį 
New York. — Afrikos val

stybėms pareikalavus, Jungti
nių Tautų Saugumo Taryba 
šiandien svarstys skundą prieš 
Izrael' dėl "agres ios" prieš 
Ugandą''. Izraelio at3tcvas pa
reiškė, kad patenkintas tokiu 
klausimo iškėlimu ir debatų me
tu galės įrodyti Idi Amin bsn-

radarbiavimą su teroristais. 

Vargas su Alaskos 
naftotiekiu 

Washingtonas. — Federali 
n: ai frarsportacijos pareigūnai 
rimtai susirūpino Alaskos naf-
tatiekio saugumu. Baltieji rū
mai sudarė tam tikrą komisiją 
ištir.i, kiik yra pagrindo tvirti
nimams, kad vamzdžių suviri
nimas nėra atliktas labai ge-
»*ai. Peršvietimas "X" spindu
liais rodo, kad yra 3.C55 trūku- • 
rrai. Blogiausia, kad pusė tų 
vamzdžių, kur fotografijos rodo 
'rūkumus, jau suleisti 1 ženes 
:r nftnuli Ki'.ų svijur.gm" 

• -traukos yra dingusios r 
ės iš naujo pe v'"s+; ir fc-

S 'cgra'uoti. 
Naftatkklo darbai, ra~al 

koj&raktą, turi būti ba:gt ki1-
! me'ų vasarą arba ruder.į Nau-

lojami 48 inčų skersmens. 80 
'̂ ėdų ilgumo vamzdžiai. Visa li-
lija iš Lediniuotojo vandenyno 
Iki Valdės uosto Atlante turės 
apie 800 mylių. 

Alaskos naftotiekio tiesimo darbai. Vamzdžių suvirinimas ypatingai sunkus 
darbas 

KISSINGERIS: JAV PABALTIJO 
INKORPORACIJOS NEPRIPAŽĮSTA 

Chicago, WL — Liepos 6 d. 
valstybės sekretoriaus dr. H. 
Kissmgerio pasimatyme su ci
viliniais ir politiniais vadovais 
Cbcagoje dalyvavo dr K. Bo
belis lietuvių vardu ir Madziurs-
ki lenkų vardu. Iš viso dalyva
vo 25 žmonės. Dr. K Bobeis 
paklausė valstybės sekretoriaus 
apie Pabaltijo valstybių nepri
klausomybės ir apie Sovietų Są
jungos Helsinkio susitarimų 
laužymus ir kokios akcijos šiuo 
atveju ims:s 1977 m. konferen-
ciioje Belgrade. Kissingens 
priminė, kad JAV Pabaltijo 
inkorporacijos j Sovietų Są
jungą nepripažinta, o Belgrado 
konferencijoje bus iškelti visi 
Helsinkio susitarimų pažeidi
mai. Nors prezidentas ir Kon
greso atstovai nepripažinimo 
ttflMfaną ae kartą, yra iškėlę, 

bet toki viešą pareiškimą pir
mą kartą yra padaręs valsty
bės sekretorius. 

Tolimesnė ALTos akcija ir 
birs pabrėžimas Lietuvos teisės 
į nepriklausomybę. 

Britai turi ko 
pasimokyti iš Amerikos 

Philadelphija — Britų kara-
, Uenė Elzbieta n . pradėdama še-
i šių dienų vizitą Amerikoj, pado
vanojo Bioentennial varpą, Bri
tanijos dovaną Savo kalboje 
prisiminė, jog ji yra tolima gi
minaitė Jurgio UJ, paskutinio 
šio kontinento karaliaus. Pripa
žino, kad britai turi ko pasimo-

Reti gintaro radiniai 
ck. Lietuvoj 

Palanga. —Amerikiečiu spau
da perspausdino sovietų laik
raščių pranešimus apie ck. Lie
tuvos archeologų atradimus. 
Jie bekasinėdami netoli Ventos, 
Žemr.itijoJ2, užtiko .24 gabalus 
fnntaro, kuriuore buvo suak
menėję vabzdžiai ir paparč'o 
•ap?:. Radiniai gali būLi nuo 60 
Iki 50 mi'i'or.u meLų senumo, 
.svcr'a m: o 3 iki 7 svarų. Tie 
labai įdomūs radiniai buvo per-
toot Palangos Gintaro muzie-

Moziojus kaip ražo ame-j 
• k ~čia' turi didžiausią pasauly I 
gintaro kolekciją. 

Pekinas. — čia mirė žymiau- j 
,~ias kinų karys Cu Teh. 9D me- j 
tų. Paskutiniuoju metu jis ėjo į 
Kinijos Liaudies susirinkimo — 
kongreso pirmininko pareigas, \ 
prilygusias prezidento parei 
koms. 

Ok. Lietuvoj mirė 
trys kunigai 

Ok. Iietnva, — Birželio 17 d. 
Navarėnuose, Telšių vyskupijo
je, mirė Navarėnų par. klebo
nas a. a. kun. Bronius Pakal
niškis. Velionis buvo gimęs 
1923 m., kunigą įšventintas 
Kaune 1947 m. 

Birželio 20 d. mirė a. a. kun. 
"^anas Bkinas. Do'nuves alta
rista. Velionis buvo gimęs 1898 
m. Baigęs Kauno kunigų semi
nariją, kunigu įšventintas 1924 
m. Yra buvęs Jurbarko gimra-
-njos kapelionas. Butkiškės, Vii 

VLIKO RYŠIAI S I PLB IR ALTĄ 
ls Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto tarybos 
posėdžio 

Birželio 26 Kultūros Židi- — dr. Kęstutis Valiūnas, dr. 
nyje, Brooklyne, įvyko Vyriau- Bronius Nemickas ir Jurgis Va-
sio Lietuvos Išlaisvinimo Ko- laitis — turėjo ilgesnį pasikal-
miteto tarybos posėdis. Pra- bėjimą su Altos vadovybe — 
dėdamas posėdį, tarybos pir- dr. Kaziu Bobeliu- Teodoru 
mininkas Antanas Skėrys (Dar- Blinstrubu ir kum Adolfu 
bo federacijos atstovas), d%!y- Stasiu, kurie gegužės 29 buvo 
v avęs keliuose valdybos posė- atvykę ] New Yorką ir daly-
džiuose. pabrėžė, kad valdyba vavo Tautos Fondo metiniame 
dirbanti sutartinai ir svarstomi narių suvažiavime. Be to, dr. 
įvairūs klausimai. Juozas Au- B. Nemickas ir B, Bieliukas 
dėnas painformavo, apie Praną New Yorke turėjo ilgesnį pasi-
ir Algirdą Bražinskus. Kaip kalbėjimą su JAV LB krašto 
ligi šiolei, taip ir toliau Bra- valdyba — Juozu Gaila, Algiu 
zinskais rūpinasi Vlikas ir Bal- Gečiu, Rimu česoniu, Aušra 
fas. Zerr, Daiva Keziene, R. Gen-

Valdybos vicepirmininkas Jur- kum. 
gis Valaitis painformavo apie Zadeikis pateikė savo įspū-
paskutinių dviejų mėnesių vai- ^ n s g Tautos Fondo narių 
dybes veiklą. Sekretorius Bro- suvažiavimo 
nius Keliukas ji papUdė Prane- ^ ^ ^ r fc j V a . 
simuose buvo pasakyta, kad ^ ^ ^ 0 savo įspū-
valdyba susitarė su PLB pasi- ... .f »• ~» «o J ^ 
, . ;. . . . . . . _„., džius is gegužes 20—23 d Co-
.;ei3ti rysmmkais. Vkkas sa- , . . . ° . . . . . , . 

.. . , . __ _ , . lumbiios universitete įvykusios 
vo ryšmmku pne PLB paskyrė . ,. . . , * 

/ . T
 r ^ ' T — J moKslminkų konferencijos. 

r,rof. dr. Joną Pjzmą PLB sa- _. . .7 . .r 
v. . . r . "Jt Konferencija buvo pasauluuo vo ry.iininko pne Vliko dar ne- . . . . r_ , 14.. , • „ , j u -fc • „ masto ir nagrinėjo Pabaltijo oaskyre. Valdvba susitarė su , „ , . T. ^ 

A-,™, , -, iTi ^ • • vatetvbių ir tautų proo.i.-ris 
ALTa pala iy t i informacinl ry- g ^ l į ^ į f a r o ^ o t e k**. 
ŠI per savo atstovus. Vliko f T o K v ^ t S ^ f * 

. V . — . nas Sabalis dirbo koms. -e 
valdyba paskirs iš savo narių . . .... Z ' z 

• »Tm •- kun atliko paruosntmirashia 
tarpo vieną, ALT is savo, kad . . j , 
.. K . , .. .._. , . . komerencijos darbus 
jie vienas kitą atitinkamai m- J 

formuotų apie vienos ir kitos Darbotvarkėje bvrp» klaus:-
organizacijos veiklą. Birželio mas apie '-".. ._ crgar.^zac:ją 
22 Vliko rastinė priėmė vasa- buvo atidėtas svarstyti kitam 
ros darbams studentą Algį kartui. Posėdžiui sek-----ave 
Avižienį iš Chicagos. Vyautas Vaitielrūr.?5 Uetu-ių 

Per paskutinių dviejų mene- krikščionių darbinim; 4 sąjU&gOfl 
sių laikotarpį Vliko vadovybė atstovas. E> 

MASKVOS METODAI PASENĘ 
IR NEPRIIMTINI 

•ą- j ia .n-.-ijm —yv^—... ~ . . Berfynas. — Po Europos ko-[ir negali būti nei vadov 
kijes klebonas. Vadžgirio klebo- munistų partijų viršūnių kon-' cios partijos, nei vieno uauirot 
nas ir pagaliau Dotnuvos altą-! ferencijos Rytų Berlyne yra ne- į o tai, kas daroma Rytų A n o -

.x_. ^ ' ujaįa komentarų. Visi, kurie 1 poje, nepriimtina Vakarų kraš 

kyti iš buvusios kolonijos, svar
biausia, kaip reikia gerbti kitų 
teises ir leisti patiems valdy
tis. 

Elzbieta vakar lankėsi Bal
tuosiuose rūmuose, rytoj bus 
New Yorke. Aplankys dar ke
lis uostus ir savo jaheta nu
plauks į Kanadą, 

rista, nes jau keleri metai buvo 
paraližuotas. 

Birželio 21 d. mirė Kalvių 
parapijos, Kaišiadorių vyskupi
jos, klebonas a. a. kun. Zigmas 
Neciunskas. Velionis buvo gi
męs 1912 m., kunigu įšventintas 
1939 m 

Caracas. — Venecuela nu
traukė diplomatinius santykius 
su Urugvajumi. Birželio 28 į 
Venecuelos ambasadą perlipusi 
tvorą buvo įbėgusi viena mote
ris, prašydama politinio azylio, 
bet ją pasiviję du Umgvajaus 
sekliai išsivedė, o ambasados 
pareigūną, norėjusį apginti mo
terį, apmušė. 

arčiau susipažino su konferenci 
jos eiga, pripažįsta, kad di
džiausiu laimėtoju buvo Tito, 
1948 pradėjęs komunistinio pa
saulio skilimą, ir gavęs jo pa
tvirtinimą 1976. 

Ne vien tik Tito buvo tas 
Maskvos dominavimo priešas, 
bet verta prisiminti ir kitų 
kraštų komunistų vadų pareiš
kimus. Ispanijos nelegalių ko
munistų vadas Santiago Carillo 
pareiškė: "Ilgus metus Maskva 
mums buvo Roma. Ten mes 

tuose, "metodai, kuriais buvo 
veikiama ir dar veikiama Rytuo
se, yra pasenę ir nepriimtini". 

Rumunijos partijos vadas ir 
prezidentas Nicolas Ceausescu 
pareikalavo garantijų, kad ne
būtų jokios agresijos ir svetimų 
šalių kišimosi nežiūrint kokiais 
motyvais tai būtų norima pa
daryti. 

Sakoma, kad buvo ir dau
giau panašaus stiliaus "hereti-
kų'\ kurie nešlovino savo kal-

1 bose nei Kremliaus, bei Brež-

E?irutas. — Libano palesti-
nieč'ai jau turi suėmę 8 palesti
niečius ir libaniečius radikalus 
dėl Amerikos ambasadoriaus 
Francis Meloj Jr. nužudymo. 
Juos teisti perduos Arabų ly
gai 

P* Ima de Majnrr-a, Ealearų 
salos. — Ginkluotas libietis. 
kuris buvo užvaldęs savo krašto 
lėktuvą su 86 keleiviais, pasida
vė ispanų policijai ir sakė, kad 
jis yra didelis diktatoriaus Kad-
dafi priešas. 

matėme savo svajonių įsikūniji- j nevo. Tik du, patys ištikimiau-
mą. Mes kalbėdavom apie di- į gi Maskvos satelitai, pagal seną 
džiąją Spalio revoliuciją tartum j stilių pagarbino Maskvą ir visą, 
tai būtų Kalėdų šventės. Bet į kas iš ten išeina. Buvo tai Bul-
tai buvo vaikystės metais. Da-: garija ir konferencijos šeimi-
bar jau mes suaugom. subren- j ninkas Rytų Vokietija. 
dom ir taip nekalbam". Italų, 
didžiausios Vakaruose komunis
tų partijos, vadas Enrico Ber 

Nustebino faktas, kad bai
giant konferenciją, Brežnevas 
pakeitė toną ir pasakė: "Kiek 

linguer nediplomatiškai, neišsi-jm e s ^ ^ ^ekas ir nebando 
sukinėdamas, pasakė, kad nėra | k e m k l a u s i m ą sudaryti vieną 

komunizmo centrą". 

Gali būti Vid. Rytu 
karas KALENDORIUI. 

Washingtonas. 
politikos eksperiai įspėjo prezi 

Liepos 8: Eugenijus, Priscilė, 
Užsienio' Tauragis, Danga. 

Liepos 9: Audaktas, Veroni-

I SusUdmsunas lai vų prieš paradą New Yorke 

dontą Fordą, kad Libano krizė 
gali privesti prie tikro Viduri-

j niųjų Rytų karo dar prieš lap
kričio rinkimus. Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos interesai toj 
pasaulio daiv taip pat susikirs. 
("U. a News"). 

ca. Gertantas. Vida 
Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:27. 

Dalinai 
lietus su 

{laipsniai. 

ORAS 

apsiniaukę, 
perkūnija. 

galimas 
75 
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VIDURIO - CENTRO APYGARDOS SUVAi A MAS 
Sheraton Mid\vay House, Chi-

cagoje. Mirusiųjų minėjimo sa
vaitgalį, vyko Vidurio-centro a-
pygardos suvažiavimas, sujung
tas su Vidurio - Vakarų kėgliavi-
mo turnyru. Daugiau vyčių Bū-
tų galėję dalyvauti, bet kadangi didato Antano Dainiaus veiklą 

Antanas Dainius iš 79 Detroito 
kuopos ir Petronella Zelinskas-
Akxander iš 96 Daytono kuo
pos. Apygardos garbės narių ko
miteto atstovas Stasys Vaitkus 
pareikalavo pranešimo apie kan 

.' !-

Savo kadenciją baigusi Dievo Aj 
kuo- Viktoras Kriščiūnevičius, 
bonas, dr. Raimundas Čerškus, 

is Detroite taryba. Sėdi (iš k.): Aldona Dulaitienė, klebonas 
tatis Keblys (buv. pirm.), Stasys Erlingis- Stovi: Jonas Ur-
arrija Smailienė, Leonas Matvėkas ir Edvardas Skiotys 

kėgHajvimo dienotvarkė buvo per 
krauta, daug žaidėjų apleido su
važiavimą, kad galėtų kėgliuoti. 
Todėl buvo nutarta sekančiais 
metais suvažiavimą pradėti vie
na valanda anksčiau, kad dau
gelis kėgliuotojų, kurie yra kanu 
ir delegatai i suvažiavimą, turė
tų galimybės suvažiavime daly
vauti. 

Suvažiavimą malda atidarė a-
pygardos dvasios vadas kun. An
tanas Jurgelaitis O.P. Apygardos 
pirmininkei Eleonorai Služienei 
vadovaujant, suvažiavimas pra
ėjo darniai, ir visiems buvo jdo-
mus. 

Po pirmininkės Služienės ati
daromųjų pastabų, suvažiavimo 
delegatus šiltai pasveikino Ire
na Sankutė, viena iš pirmininkių 
Illinois — Indianos apygardos, 
kuri priėmė ir globojo Vidurio — 
Vakarų kėgliavimo turnyrą. 

Kuopų pirmininkai padarė pra 
nešimus apie veiklą. Vienas iŠ 
įdomesnių pranešimų buvo Day
tono jaunučių kuopos ir 96-tos 
kuopos, kuri yra labai veikli, 
daug aukoja geriems tikslams ir 
visaip kitaip reiškiasi. Iš kitų pra
nešimų galima paminėti 19 Pitts-
b\.:-gho kuopą, kuri gausiai da
lyvavo lietuvių jaunimo kongre
se. Didelė tos kuopos verkios ju
dintoja yra Sesuo Alverana. Ke
pinių išpardavimo pelnas buvo 
paskirtas Šv. Kazimiero fondui. 
Clevelando senjorai ir 25-ta kuo
pa atidėjo pagerbimą, ruošiamą 
Juozui Sadauskui, kadangi jis ser
ga. Viktoras Augustas pranešė, 
kad Juozo sveikata žymiai page
rėjo. Turėdama tai galvoje, pir
mininkė Eleonora Služienė pa
siūlė vyčiams, kad jie siųstų po
nui Sadauskui linkėjimus pa
sveikti, i 11 Yuongstowno kuopa 
nesustoja veikusi, nors teturi tik 
12 narių. Stasė Pavienė negyve
na Yuongstowne, bet ji vis dar 
tebėra 11 kuopos narė. Gyven
dama De> Plaines mieste, Illmo-
juje, ji dalyvauja ir 36 kuopos 
veikloje. 

102 Detroito kuopa pranešė, 
kad jos veikla labai sumažėjo dėl 
didelių atstumų nuvykti į susi
rinkimus. 

139 Detorito kuopa pranešė 
turinti mažą aktyvių narių būre
lį, kuris stengiasi išlaikyti kuopą 
gyvą, 

79 South fieldo kuopa kalbėjo 
apie savo veiklą, kurios tarpe la
biausiai prasikiša pastatymas pa
kelės kryžiaus, nelaimėje žuvusio 
kuopos buvusio pirmininko Ed-
ward Martin ir visų mirusių 79 
kuopos narių atminimui. 

Pirmininkė Služienė padėkojo 
kuopoms už pranešimus, ir pa
ragino kitas, kurioms sunkiai se
kasi, prašyti savo klebonus pa
galbos, arba kaip nors kitaip 
stengtis išlikti. Ji taip pat pasvei
kino naują apygardos kuopą, susi
organizavusią Dubois mieste, 
Pennsylvanijoje. 

Ilgos diskusijos vyko garbės 
naritj klausimu Trys kandida
tai buvo pasiūlyti. Vrcturio-cent-
ro apygardos delegatai vienbnl- kos 200 metų sukakties motyvais, 
šiai priėmė nutarimą garbės na-, 36 kuopos narė Irena Noru-
rio titulu pagerbti mirusį r"" Šyte buvo padariusi lėles, kaipo 
Daytono kuopos narį Mykolą! dovanas kitiem* kėgliavimo lai-
Petkų, paskelbiant tai per šių me- \ mėtojarhs. Prie garbės stalo sėdė
tų;- Seimą rugpfuStf 25-29 dieno- jo ir 15-tos apylinkė* alderma 

ir nuopelnus organizacijai, ir ritu 
alų komiteto narė Bertha Janus 
pasižadėjo pristatyti Antano bio
grafiją. 

Daug kitų reikalų buvo aptar
ta, o labiausiai priemonės paska
tinti jaunučių veiklą, nes dabar 
bėra apygardoje tik viena jaunu
čių kuopa, Daytone, labai veik
li. Taip pat buvo išsiaiškinti kai 
kurie pakėlimų klausimai, ir Sta
sys Vaitkus ragino vyčius surink
ti daugiau taškų, negu 90-ties 
minimumą, reikalingą ketvirta
jam laipsniui. Frank Zager iškė
lė klausimą dėl taškų kunigams, 
ir tas klausimas buvo išaiškintas. 

1976*—1977 m. sezono veiklai 
buvo išrinkta šitokia apygardos 
valdyba: pirmininke — Eleono
ra Služienė, pirmąja vicepirmi
ninke — Ruth Grasha, antrąja 
vicepirmininke — Ada Sinkiwitz, 
protokolų sekretore —Veronika 
Omlor, iždininke — Mildred Chi-
nik, iždo globėjais —Magdale
na Smailienė, Antoneta Nauje-
lytė ir Viktoras Augustas, ''Vy
čio" korespondente — Sophie Za
ger. 

Veiklos komitetų pirmininkais 
paskirti: katalikiškos veiklos — 
Mary Trainy, kultūros — Stasė 
Pavienė, ritualų — Stasys Vait
kus, Lietuvos reikalų — Ruth 
Grasha, informacijos — Šophie 
Zager. Tvarkos prižiūrėtoju iš
rinktas Andy Rozger. 

Baigiant posėdį, kun. Jurge
laitis prašė Dievą vesti mūsų 
veiklą gerais keliais, ir kad Šv. 
Kazimieras padėtų kiekvienam 
grįžti į namus laimingai. Taip 
pat prisiminti buvo maldoje visi 
tie, kurie jau yra nuėję į amži
nąjį poilsi. 

Joks susirinkimas negali būti 
laikomas pilnai pasisekusiu, jei 
nėra po jo vienokio ar kitokio 
draugiško pabendravimo. Neap
siėjo be to ir šis jungtinis kėg
liavimo turnyras ir apygardos 
suvažiavimas. Daugiausia vyčių 
atvyko iš Daytono, pilnas auto
busas, ir jų entuziazmas beveik 
priminė metini seimą. Penktadie 
nlo vakarą, anksčiau suvažiavu
siųjų pobūvyje, vyko susipažini
mai ir gyvos kalbos. Daug buvo 
iš Detroito. Bendri pusryčiai šeš 
tadienio rytą visų nuotaiką pa
kėlė, gal tik lietus lauke ją kiek 
sugadino. Bet atrodė, kad niekas 
nebekreipia dėmesio į drėgną orą. 

Šeštadienio vakarą vyčių na
mas buvo muzikos pripildytas. 
25 kuopos narys Jonas Andrulis 
vadovavo šokiams. Šokių nuotai
ka užsikrėtę buvo ir nešokantieji. 
Kiti valgė vakarienę. Visi buvo 
linksmi, 

Kėgliavimo turnyre 36 Chi-
cagos kuopa laimėjo pirmą vietą 
ir pereinamąją dovaną, kurią nu
pirkusi yra 79 Detroito kuopa, 
savo buvusio pirmininko Ed, 
Martin atminimui. Atžymėjimai 
buvo įteikti per kėgliavimo ban
ketą, kuris buvo po mišių gra
žioje Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje. Banketas vyko vyčių sa
lėje, kuri buvo išpuošta Ameri-

toras Augustas iš Clevelard: 
pranešė, kad klevelandiečiai pas 
save priima 1977 metų Vidurio-
vakarų kėgliavimo turnyrą. 

Dabar, kai visi jau esam namie 
sveiki ir gražius prisiminimus tu
rime, galime pradėti laukti se
kančių metų ir kėgliavimo tur
nyro kartu su apygardos suvažia 
vimu Clevelande. 

Sophie Zager 
(iš anglų kalbos vertė 

A. Pakalniškis Sr.) 

CLEVELANDO SENJORŲ 
SUSIRINKIMAS 

Clevelando vyčiai senjorai su
šaukė susirinkimą gražiame Gai
žučių sodne- Atėjo į jį ir kuopos 
korespondentas garbės narys Juo
zapas Sakauskas. Visi dideliai ap
sidžiaugė, kad ligonis sveiksta. 
Kuris laikas nebelankydavo susi-
kimų ir Paulina Glugodienė, 
bet ir jos sveikata eina palengva 
geryn, į šį susirinkimą nors ir 
su lazdelėmis pasiramsčiuodama 
atėjo. Abu ligonys susitiko links
mai. Kuopos pirmininkė Mari
ja Trainauskaitė džiaugėsi, kad 
abu korespondentai grįžta prie 
darbo. Jos sveikinimams ir linkė
jimams pritarė susirinknsieji. 

Susirinkimą atidarė pirminin
kė Marija Trainauskaitė. Sukal
bėjus maldą, buvo patikrintas 
valdybos narių dalyvavimas. I su
sirinkimą buvo neatvykęs sekre
torius K. Titas. Sekretoriavo Sta
sė Sankalaitė. 

Buvo išklausyti valdybos na
rių pranešimai. Ilgiau buvo sus
tota prie Lietuvos vyčių seimo, 
kuris įvyks rugpiūčio 25 Dayto
ne. Tartasi pasiųsti sveikinimus, 
ir išrinkti trys atstovai į jį: Mari
ja Trainauskaitė, Julė Salaševičie 
nė ir Stasė Sankalaitė. Kol galu
tinai pasveiks korespondentai, į 
laikraščius rašyti apsiėmė Stasė 
Sankalaitė. 

Buvo sekmadienis, birželio 
13 d., Šv. Antanas, tad ta proga 
buvo pasveikinti trys Anta
nai: Antanas Buknis, Antanas 
Mačiokas ir Antanas Bujokas. 
Buvo jiems pagiedota "Ilgiausių 
metų", nufotografuoti, ir už 
jų mirusius tėvelius buvo atkalbė
tos maldelės. 

Sekantis susirinkimas bus pas 
Juozapą Sadauską. Tai bus rug
sėjo mėnesį. Diena nebuvo nu
statyta. 

Kuopa padidėjo dviem naujais 
nariais muzikais — Alfonsu ir 
Ona Mikulskiais. 

Pirmininkė M. Trainauskaitė 
pranešė, kad Lietuvių Kultūrinis 
darželis dalyvaus Pavergtų Tautų 
parade, kuris įvyks liepos 18 die
ną. Lietuviai turės gražiai pa
puoštą vežimėlį. Pirmininkė ra
gino kuo gausiau dalyvauti, kad 
pamatytų amerikiečiai, kad yra 
daug pavergtų kraštų, ir vienas 
iŠ jų yra mūsų Lietuva. Pa
radą stebės daug aukštų valdžios 
žmonių. 

Pirmininkė M. Trainauskaitė 
baigė susirinkimą malda ir Lie
tuvos himnu. Pasirodė šeiminin
kai — Kazimieras ir Uršulė Gai
žučiai. Stalai buvo apkrauti įvai
riais skanumynais ir gėrimais. 
Juozapas Sadauskas šventė savo 
gimtadienį. P. Visockienė ir S. 

GYVINAMA AKADEMIKIŲ 
SKAUČIŲ VEIKLA 

Atgaivinti akademikių skaučių 
veiklą Detroite ryžosi tikrosios na 
rės — Rita Matvekaitė ir Danu
tė Čekauskaitė, gavusios spalvas 
praeitais metais Rakė. Jos kartu 
su kandidačių globėja fil. Dan
guole Belskiene, paruošė dar tris 
kandidates pakėlimam į tikrąsias 
nares. Daina Astašaitytė, Viktė 
Jankutė ir Zita Ratnikaitė davė 
pasižadėjimus akademikų stovyk
loje, Šių metų birželio mėnesį. 

Prieš stovyklą buvo suruošta 
kavutė pas fil. Algį Astašaitį, į ku
rią buvo pakviestos visos Detroi
to filisterės ir akademikės skautės. 
Kaftdidatės, narės ir globėja bu
vo pristatytos atvykusioms. Filis
terės davė naudingų patarimų 
ir pasiūlymų ateičiai. Pasiruo-
mui apklausinėjimams ir temų 
skaitymams buvo sueigos ir pas 
Ritą Matvekaitę priešstovyklinis 
laužas. 

Stovykloje buvo gauta dar dau
giau įdėjų ateities veiklai. Yra 
planuojamos išvykos, vakaronės 
ir pasiuvimas vėliavos metinei 
Šventei. 

ASD naujosios valdybos rinki
mai bus pravesti kultūros cent
re, sekmadienį, liepos 11 d. 11:45 
— 12:00 po Mišių. 

VISI REMKIME 
A.ZAPARACKA 

Visos didžiosios lietuvių orga
nizacijos pasisakė už Algio Zapa-
racko kandidatūrą. Jos remia ir 
pinigais. Jei Altą, Vlikas ir Lietu
vių Bendruomenė remia būsimą 
kongresininką A. Zaparacką, tai 
reiškia, kad kiekvienas lietuvis 
prašomas nepasilikti nuošaliai, 
bet paremti ryžtingą jauną lietu
vį savo doleriu. 

Visi žinome, kad net mažiau
siam darbeliui reikia lėšų. Įsiverž 

turnyras ruošiamas š. m. rugpiū
čio mėn. 21 — 22 dienomis, Bay 
Valey Inn vasarvietėje, prie 
Bay City, Michigane. Turnyrą 
organizuoja Detroito sporto klubo 
Kovo, golfininkų skyrius, kuriam 
vadovauja Kazys Saudargas. Šis 
turnyras yra ruošiamas Amerikos 
jubiliejinių metų dvasioje ir ja
me dalyvaus golfininkai iš Chi-
cagos, Clevelando, Detroito, Ro-
chesterio ir Toronto. Rengėjai 
kviečia taipogi goifininkus ir sve
čius ir iš kitų vietovių žaidynėse 
dalyvauti, nes kiekvienas mūsų 
subuvimas bei suartėjimas, daug 
prisideda prie lietuvybės palaiky
mo. Žaidynėms vieta puiki, pa
talpos kurortinės ir visi ne tik gol
fininkai, bet ir svečiai turės progą 
gražioje gamtoje praleisti laiką. 

Žaidynės prasidės rugpiūčio 21 
d. 7:30 ryto (šeštadienį). Vakare, 
7:30, bus golfininkų ir svečių, 
bendra vakarienė — subuvimas, 
paįvairintas muzika, šokiais ir ki
ta programa. Sekmadienį, rugpiū
čio 22-rą, po turnyro, vyks laimė
tojams taurių bei dovanų įteiki
mas. Registracija ir žaidėjų su
skirstymo pradžia — penktadie
nį, rugpiūčio 20 d. 12 vai. Bay 
Valley Inn patalpose. 

Žaidėjai ir svečiai yra prašomi 
kambarius rezervuotis tiesioginiai 
Bay Valley Inn, 2470 Old Ridge 
Road, Bay City, Mich. 48706. 
Tel. (nemokamas) 800-292-5029 
arba — 5028. 

Žaidynių rengimo komitetą 
sudaro: Aldona Čerškienė, dr. 
Raimundas Čerškus, Raimundas 
Kezenius ir Kazys Saudargas. Jo 
adresas: 23400 Meadovvlark, Oak 
Park. Mich. 48237. Tel. (313) 54 
6989. 

Rengėjai tikisi, kad šis turny
ras bus ne tik proga laimėti tau
res bei kitas dovanas, bet kartu 
bus jauki proga įsigyti naujus 
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IeL ofiso ir b o t o : OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 

• Redakcija dirba kasdien | 
8:30 — 4:30, šeštadieniais! 
8c30 — 12:00. 

• Administracija dirba kas-1 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

DR. ANNA BILIŪNAS 
m AKTŲ, A U S Ų , NOSIES 

G E R K L E S LIGOS 
2858 W e s t 6Srd Street 

Va landos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir moterų Ilgos 
Ginekologine Cnirurgija 

6449 S o . Pulaski Road (Crawford 
M e d k a l Bu i ld iag ) . f rL LU 5-6446 
Priima ligoniu* pa#al susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004. 

DR. VL BLAŽYS 
P L A U Č I Ų I R VIDAUS LIGOS 

Manjnette Medical Cente* 
6132 So. Kedzie Areirae 

VaL: pirmad., antrad. Ir ketvirtad. 
« iki 7:36 vai. vakaro. 

Šeatad. nuo 1 iki 3 vai. 
Pagal susitarimą 

Ofiso telef. V A 5-2870 
Rezid. teL VAlbrook 5-3048 

TeL Of iso H E 4-5849, m . 388-2283 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2434 W e s t 71st Street 
Vai. pirm., ketv. 1 iki « ». popiet 

Antrad.. penktad. 1-5, treč. ir Sestad. 
tik susitarus. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A ve.. Cicero 

Kaadien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak-. 
išskyrų* trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai, poptet. 

TeL REttance 5-1811 

DR, WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 W e s t 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvtrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. seštad. pagal susitarimą. 

o trečiadieniais uždaryta 

DR. IRENA KIRUS 
GYDYTOJA IR CHTRURGS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTO 
MJEMCAL BOLDTVG 

7156 South Vestern Avenne. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 

Iki 1 vai. popiet. 
Ofiso teL RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą peremS 

DR. EDMUND E, CIARA 
OPTOMETRISTAS 

Jt<j8 ttw. 5i*i, 3tre*t 
Tel. — GK S-;4"i> 

Vai.: pagal susitarimą; pirmad. ir 
ketv. 1-4" ir 7-»: antrad. Ir pen'ut 
10-4: SeSta. 10-3 vai 

O f s . teL TSS-MTT: Ęm. 246-2839 

DR. L DECKYS 
r .vrnTOJA m r u m ' R G F 

*!>-<"( ai J bž — Nfrnn r 

" K A V K O R T i MK.!>«'"Ai. hCTl P iVG 
fi41« vo i - n a - l u K. </! 

Valandos pasai ausi tarime 

Ofiso HE 4-1818; Rezid. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus l igos 
2454 W e s t 71st Street 

(71-os ir Campbell A ve. kampa*.) 
Vai.: pirmad., antrad, ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tfk susitarusi 
TeL 778-6565 

DR. VIDAS j . NEMiGKAS 
ŠIRDIES m. .VTDAUS.UGOS < ' 

2454 We*t 7 1 s t Street 
* 

Valandos pagal susitarimą 
•' -»" 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSAJT8 

7051 So. Vasntenav*, teL 778-67*6 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoja 

receptus. 
Dteeils akinių romų pasirinkimas. 
VaL: pirm., antr.. p«rikt. lo--5tJ9 
Ketv 1-8 v. vak. SeŠL 10-4 v. p.p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

— GI - n S ' 

DR. W , M , t l S i M - t i S i N A i 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA ' 
6132 S o . Kedzfe Ave . WA 5-2670' 
Valandoj pacat rasttartma. Je i ne-

MI 2-onoi. 

ti į JAV kongresą yra milžiniškas d^U\^\]^UssayaUgahs ** 
ir sunkus darbas. Alg. Zaparackas 
vienas niekad negalės to pasiek
ti. Reikia dešimčių samdytų 
samdytų žmonių propagandai 
išplėsti ir tinkamai ją pravesti, 
kad amerikiečiai būtų įtikinti, jog 
A. Zaparackas 5ugebės ne tik lie
tuvių, bet ir jų reikalais rūpin
tis. Be pinigų to negalima pada
ryti. 

Todėl visi lietuviai, kur begy
ventumėte, siuskite savo auką 

Zaparackas for 
Congress 

4120 Yorba Linda Dr. 
ROYAL OAK, ML 48072. 

M. St 

suKAicruviNiu M E T I ; 
TARPVflESTINIS GOFLO 

TURNYRAS 
Tarpmiestinis S ALFAS golfo 

T>L B E 3-*?o3 

mis. Ir iar du apygardos vyčiai j »4» K*rtneth Jakšy. Buvo daug! Sankalait* pasodino ff prie gim-
buvo vienbalsiai pasiūlyti pihth 
V. į organizacijos garbes narius: 

gero maisto, pilnai Stalas ip- tadienio torto ir gyvų gėlių 
krautas, visi galėjo puotauti. Vik* j puokštės, o visi kiti užtraukė "Il

giausių metų". Šaukė valio, ir 
dar kelias dainas įsidrąsinę dai
navo. 

Sis susirinkimas senjorams bu
vo dideliai linksmas. Jie dėkojo 
Gaižučiams ir Bujokui už paau
kotas vaisęs ir gėrimus. Padėko
ta X. GaižuČiui už nuotraukų pt-
dtrysĄ. Nare P. Glu-nė 

siliekąs ilgai atmintyje. 
Jonas Urbonas 

KAS NAUJO PILĖNUOSE? 

Detroito jūrų šaulių "Švytu
rio'' kuopa nusipirkusi žemės 
sklypą stovyklai, pavadino Pilė
nų vardu. Vieta yra netoli Man-
chester, Mich., miestelio, šalia 
Dainavos stovyklos. Jūrų šauliai 
pirkdami šią vietą buvo numatę 
joje įrengti šaudyklą, tačiau ne
gavę leidimo, stovyklą naudoja 
išvykoms —gegužinėms. Kuopos 
vadovybės ir talkininkų pastan
gomis, aukotojams remiant, sto
vykla pamažu auga ir gražėja. 
Pastatyta švari ir tvarkinga pa
stogė su virtuvės įrengimais, ša
lia jos atskiras namukas su tu
aletiniais kambariais. Jau išgręž
tas artezinis šulinys, iš kurio ne
paliaujamai bėga gaivinantis 
vanduo. Pakalnėje iškastas nedi
delis dirbtinis ežeriukas, kurio 
krantai užpilti žvyriumi ir smė
liu. Besimaudančių patogumui 
įrengtas lieptas. Pilėnams truko 
medžiu ir pavėsio. Jūrų šauliai šį 

(Nukelta | i pusL) 

DR, A, B, GUVEGKAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Spec ia lybė Akių Ligos 
3 9 0 7 W e s t 103rd Street 

V a l a a d s pagal susitarimą 

Of i so teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 W e s t 6Srd Street 

Pirmad., antrad.. ketvirtad ir p«akt 
nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 rai. 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 v%L 

Ofs. P O 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR, A. JEHKIN5 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 W e s t 63rd Street 

V a l a n d o s pagal susitarimą 

Teief. — 282-4422 

DR, ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CmRCRGIJfrr 

Ofisai: 
111 S O. WARA3H AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandoi pagal susitarimą.- •>• 

f)D PBfiNK PLIfiKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

2818 W. 71st St . — TeL 737-8149 
Tikrina akis. Pritaiko akinina ir 

"Contact šense*" 
Vai. pagal susitarimą. tT*darrt* tre*. 

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2«5« W. 63rd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

DR. i. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4253 W. 63rd Street 
Ofiso telef. RE V 44: n. 

Razidencljofl telef. GR «-0«lT -
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad- ir 

penktad. nuo 1 iki t vai popiet 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

C H m U R G U A 
1002 N o . W*wtem Avenoe 
5214 N o . Westem Avenne 
Tel . a tsakomas 12 valandų 

489-4441 — 5614605 

Jjrtairo* įT bntn t H 552-1381 

DR. FERD. VYT, KAUNAS 
B E N D R O J I MEDICINA 

1407 S. 4»Mi O u r t , n«w>o 
Kasdiee 10-12 f 4-7 

• t a n i tred ir tekt 

DR. VYT. TAURAS . 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų l igos 
OflMM be w*. 2RS2 W. 59tfc 9C 

TeL PRospect 8-1223 
Ofiao vai.: pirm., antr., trečr tr 

penkt. nuo 2-4 vai. Ir 6-8 v. vak. 
fteftt 2-4 p.p. ir kitu taiku susitarus. 
Ofiso teL HE 4-2128. narna GI S-S ISO 

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

2454 rVest 71st Street 
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LaisTųjų estų 

KULTŪRINES DIENOS 
Estija yra vienas mažiausių tų chorų. Tiek choristai, tiek 

mūsų kaimynų pavergtų Sov. Są- 13,000 žiūrovų buvo atvykę iš 
įungos, bet laisvojo pasaulio es- viso pasaulio. Žinoma, ir prieš 
tai taip pat aktyviai, kaip ir ki- tai yra buvę estų dainų švenčių, 
tos Baltijos tautos, stengiasi iš- bet jos buvo mažesnio pobūdžio, 
laikyti savo tautiškumą ir ginti Šįmetiniame chore bus 1,000 dai-
pavergtos tėvynės reikalus. nininkų, taip pat bus 100 vienetų 

Amerikoje estų yra nedaug, orkestras. Jie dainuos 14 estiškų 
kaip skelbia jų pačių informacija dainų ir vieną dainą angliškai 
iš Baltimorės. Pradžioje šio "America the Beautiful". Kai 
šimtmečio Amerikoje jų tebuvo kurios dainos yra komponuotos 
tik 5,000 asmenų. Apie 1920 m. laisvojo pasaulio estų kompozi-
emigracija estų skaičių Ameri- torių, o kitos dainos yra liaudies, 
koje padidino ligi 69,000 žmo- Tai būsiąs laisvų žmonių, lais-
nių. Po antrojo pasaulinio karo į varne krašte koncertas, šau-
Ameriką atvyko 10,427 estai, kiąs laisvės, šaukiąs laisvo apsis-
Daugumas estų gyvena New Yor- prendimo, šaukiąs teisių viso pa
ko, Nevv Jersey, Baltimorės — šaulio žmonėms. Šventė taip pat 
Washingtono srityse, šiek tiek primins, kad Estija yra Sov. Są-
Chicagoje ir Los Angeles. Iš viso jungos pavergta ir kad ji turi 
estų Amerikoje, pirmosios ir teisę laisvai gyventi, kaip ir kitos 
antrosios kartos, tėra tik 20,000, tautos. 
bet ir jie stengiasi išsaugoti savo -p , . . . . . . . , . . . 
b i*- • - Į I - » , - v lokie sokeiai, tiek choristai kultūrini paveldėjimą, kovoti už , . , ... r* ... . . , . . , . bus pasipuošę estiškais tauti-Estijos išlaisvinimą, turi savo 
politines, kultūrines ir religines 
liuteronų organizacijas. Estijos 
politinis vienetas Estonian Ame
rican National Council buvo 
įsteigtas 1952 m. Nevv Yorke ir 
stengiasi palaikyti gyvą Estijos 
laisvinimo klausimą, o kultūri
nės organizacijos organizuoja į-
vairias šventes ir kongresus. 

Estai, norėdami Įsijungti į JAV 
Bicentennial minėjimą, surengė 
liepos 5-11 d. Baltimorėje savo 
kultūros dienas. Ir manoma, kad 
tomis dienomis į Baltimorę iš vi
so pasaulio suplauks apie 10,000 
estų. Tai savaitės ilgio estų festi 
valis su dainomis ir šokiais, pa
našus į jų surengtą festivalį 1972 
m. Toronte. Atidarymo ceremo
nijos įvyko liepos 5 d. ir nuo to 
prasidėjo dešimtys įvairių įvy
ki : konferencijų, koncertų, pa

ntais drabužiais, kurie šiek tiek 
nuo 19 šimtmečio yra pasikeitę: 
Sijonai yra platesni ir spalvotes-
ni, taip pat pradėtos dėvėti lie
menės ir švarkeliai. Nepaisant, 
kad Estija yra mažas kraštas, 
tautinių rūbų įvairumas labai di
delis. Estai skelbia, kad jų tauti
nių drabužių dėvėjimo atgimi
mas yra prasidėjęs 19 šimtmety
je ir vis daugiau tautiniai drabu
žiai nešiojama įvairių švenčių 
metu. 

Visa tai tam tikra prasme pa
našu į lietuvių tautinių šokių ir 
dainų šventes, ir estai, kaip ir 
mes, stengiasi sužavėti amerikie
čius savo tradicijomis, savo me
nu ir taip pat stengiasi pabrėžti, 
kad Estija, džiaugdamasi Ameri
kos laisve, trokšta tos laisvės sa
vo tautai ir kitiems pasaulio 
kraštams. Latviai panašią šven
tę šįmet suruošė birželio 24 d. srtanmų, vaidinimų, parodų, pa- T 

radų, sporto rungtynių, pamal
dų ir k t Baltimorės simfoninis 
orkestras gros estų simfoninę 
muziką, o jam diriguos estas dr. 

Nereikia manyti, kad estai sa
vo kultūrą reprezentuos tik sa-

Taavo Vimknaus, Rochesterio vo protėvių pasiekimais, tik 
universiteto profesorius. Taip pat liaudies menu. Toli gražu ne. Jie 
dalyvaus pasauly žinomas estų be minėto simfoninio orkestro 
pianistas Kabi Laretei. Jo koneer- koncerto dar davė estų muzikų 
tas įvyks liepos 8 d. bei vokalistų koncertą liepos 7 d. 

Tačiau bene didžiausias šių Koncertas turėjo įvykti Krau-
kultūrinių dienų įvykis bus lie- shear auditorijoj, Goucher kole-
pos 9 d. Tai dainų šventė, ku- gijoj. 
rioje dalyvaus iš viso pasaulio Estai savo kultūrinių dienų 
suvažiavę 1.000 choristų. Ly- metu Baltimorėje taip pat ruo-
giai taip pat bus įdomus sporti- šia liaudies darbų ir Estijos isto-
ninkų ir tautinių šokių šokėjų rijos parodą, kurioj be liaudies 
pasirodymas liepos 10 d. Memo- dirbinių supažindinami žiūrovai 
riaJ stadijone. kuriame dalyvaus su Estijos pinigais, ženklais, lite-
apie tūks tant i s šokėjų, šių šoke- ratūra. Apie šią šventę visa me-
jų 100 mergaičių atvyko iš estų džiaga teikia ESTO '76 Infor-
mokyklos Toronte. Jos reprezen- mation Center, Lord Baltimorę 
tavo estus Šveicarijoj, Vokietijoj, Hotel, Baltimorę, Maryland 
Meksikoj ir Japonijoj. IŠ pasiro- 21201. 
dymo Baltimorėje vienetas bus Informacijos centras taip pat 
nugabentas į Montrealį, kur išleido skoningą sąlanką — 
dalyvaus olimpiados iškilmėse. ESTO 76, kurioje, be programos 
Šalia modernios gimnastikos bus informacijų, duoda taip pat 
ir tautihių šokių, kuriuos šoks bendrų žinių apie Estijos, kultū-
600 šokėjų, - kiti toje šventėje turą ir žmones. Taip pat prime-
dalyvaują yra gimnastai. na, kad Molotovo — Ribentropo 

E viso šis šokių festivalis da- aktu Estiją okupavo Sovietai. K 
linamas į t r i s dalis. Visa progra- viso bent propagandinis paruo-
ma pavadinta "Land of the Šimas atrodo patraukliai ir sko-
Winds" . Šokių grupėse dalyvaus n ingai. Reikia tikėti, kad visos tos 

JAV NEPRIKLAUSOMYBES 
PASKELBIMAS 

Anglijos puolimai verte amerikečius už nepriklausomybę kovoti ir ją paskelbti 

" ^ - ^ " • ' r • • i 

Du šimtai metų i r vals tybės 
gyvenime yra ilgas metas. Pe r 
tuos du š imtus metų iš padrikų 
ir nesutariančių 13 kraš tų iš
augo galingiausia J A V imperi
ja, vis dar tebesiekianti anuo 
metu paskelbtų tikslų, tebetu
rinti demokratinę san tva rką ir 
išvengusi nelemtų perversmų, ku 
rie galėjo sugr iaut i j o s galybės 
pagrindus. 

GEDIMINĄ* GALVA 

-Prieš dų š imtus metų nepap
rastai sunkiose sąlygos^ angliš-

k ra l t e , o Amerikos kolonijos 
viena po kitos gal labiau neap
kentė, kaip ame:ikiečiai anglų. 
Amerikos rytir.ėje pakrantėje, 
kurios ilgis siekė 1,300 mylių, 
pietiečiai neapkentė šiauriečių 
dėl jų pastangų vadovauti. Šiau
riečiai kaltino pietiečius vergų 
laikymu ir jų išnaudojimu. 
Konservatyvūs buvo linkę dar 
laukti , kol pate vaisius nukris 

kos kolonijos stojo kovoti pr ieš n u o medzxo' •******" aP*>va-
anglus ir paskelbė nepr iklauso-! " £ » ™»>°»3o rankos paju-
mybę. Naujojo pasaulio ang-1 *** P™* Angliją, 
lams teliko kovoti pr ieš Angli- J a u v 1 5 kongresas nutarė, 

į kolonijas paskelbti nepriklauso
momis valstybėmis ir nutraukti 
ryšius su Anglija pajudino 
įklimpusj nepriklausomybės ve
žimą, bet jis riedėjo labai pa
mažu. Net VII. 2 kongresui bal
suojant nepriklausomybės rei-: 
kalu, tesurinko 12 kolonijų bal- j 
sus, nes Nevv Yorko atstovai vis : 
dar susilaikė ir laukė vietos gy- ' 
ventojų sprendimo. Įvairus 
skersvėjai tebevyravo, bet didė
jantis anglų kariuomenės spau
dimas vertė jungtis kolonijas, 
nes jos nujautė, kas jų laukia 
ateityje. 

Birželio 11 d. kongresas iš-

Komumstinės Rytų Vokietijos saių 
sių pasaulyje šnipinėjimo centrų 

žarijos rūmai — vienas didžiau-

jos kariuomene. J ie mūšius lai- j^ad kiekviena kolonija savo rei- rinko komisiją paruošti pareiš-
mėjo ir pralaimėjo, be t neprara- j k a l u s tvarkytų, bet vis vengė 
do ryžto paskelbti nepriklauso- Į ats iskir t i nuo Anglijos R. H. 

stiprybės iš europiečių atsikra- mišką t ikrove: "Pilietis gim-
tyti Anglijos priespaudor. Anks-, sta. gyvena ir mirš ta dėl tėvy-
čiau Amerikos kolonijos skun- nėaT 

rnybę ir d a r ilgai kovas tęs t i 
nes tik 1783 m. Paryžiuje buvo 
pasirašyta ta ikos su ta r t i s su 
Anglija. 

Kolonijų nesutarimai 

1776. I. 10 Thomas Paine pir
mutinis išdrįso paskelbti "Com-
mon Sens2" — smerk t i Anglijos 
karalių jurg į UI i r kolonijoms 
reikalauti nepriklausc mybės : 
'Mes esame pajėgūs sukurt i sa

vą pasaulį, kur is gal turėtų dau- į tokiu sprendimu nebuvo 
giau gyventojų, ka ip Europa ir tenkinta nė viena šalis, 
po kelių mėnesių naudotis lais- j 
ve". Tai buvo d r ą s u s mostas , 
kai Anglijos kariuomenė s i au tė ' R. H. Lee siūlymas jungtines 

Lee V. 7 pasiūlė kolonijoms at
siskir t i nuo Anglijos. Kongre
sas siūlymą svarstė- bet vis 
atidėliojo nutarimą. Svarbiau
si veikėjai vis nesutarė. Kai ku
rios kolonijos dar tebesvyravo 
net VII. 1. ka i Lee s iūhmą be
svars tan t Pietų Carolina * ir 
Pennsylvania jam nepritarė, o 
Nevv Yorkas susilaikė. Delavva-
re pateko ak iave tėn . Devynios 
kolonijos siūlymui pritarė, bet 

pa-

Nepriklausomybės paskelbimas 

kimą, kuris paskelbtų koloni
jas nepriklausomomis valsty
bėmis. Thomas Jeffersonas, te
turėjęs 33 m., pats jauniausias, 
stvėrėsi nepriklausomybės pa
reiškimą rašyti Jis rašė ant 
jo paties pasidirbdintos nešioja
mos dėžės. Birželio 28 d. jis 
baigė darbą ir Įteikė komisijai, 
kurios nariai padarė t ik neryš
kias pataisas, patikslino ir pa-1 
gražino. Tuo roetu vyko ir kon- Į 
greso paruošimas. Jeffersonas | 
laikėsi nuošaliai, rašė, perteikė 
savo mintis John Adamsui. o šis 
Įtaigojo kongresą. Juk reikėjo, 
kad visos kolonijos su ta r tų dėl 
nepriklausomybės paskelbimo. 
Tai ir Įvyko VU. 4, kai visos ko- I 

dėsi karaliui, kaltino jo minis-
terius ir Anglijos parlamentą, 
išleidusius nepakenčiamus Įsta
tymus, nors anglai nemi:rmėda-
mi juos vykdė. T. Jeffersonas 
pakeitė puolimo būdą. nes jis 
Jungtinių Valstybių nepriklau
somybės paskelbimo rašte jau 
kaltinamas karalius, vyriau
sias suverenas O tokių kalti
nimų randame net 27 Kai ku
rie kaltinimai buvo kiek perdė
ti ir panaudoti propagandiniai 
teigimai kongresui palenkti, 
kad visos kolonijos sutart inai 
pareikštų nutraukiančios ryšius 

j su Anglija. 
Nepriklausomybės skydas 

Nepriklausomybes paskelbimo 
rašte nesitenkinama vien žmo-

I gaus prigimtinėmis teisėmis 
lonijos pritarė nepriklausom y- į ̂  ^ ^ e j a t a l 0 3 m Dievu, Kli
bės paskelbimui ir tapo Jungti- ^ visagaliu ir Teisėju- "Mes 
nėmis Valstybėmis. laikome savaime suprantama 

Nepriklausomybės r a i t a s 'tiesa, kad visi žmonės y r a iy-

Amerikiečh} nepriklausomy
bės pareiškimas neabejotinai 
demokratinis. Tauta iš Dievo 
gautą suverenumą galėjo per
leisti kam t inkama J is ir pra
sidėjo skirtingo? amerikietiško 
gyvenimo tėkmės iš visuomeni
nio gyvenimo išstumti religiją. 

T Jeffersonas buvo nepri 
klausomybės rašto minčių Įkvė
pėjas. Jo tėvas jau buvo pra
sigyvenęs ir vaikams paliko 
7.500 akrų dvarą įr 60 vergų. 
Jis. jau baigęs teisės mokslus, 
važ :nėjo fajetonu, lydimas dvie
jų juodųjų. 

Tomas buvo aukštas, ruda-

VILNIAŪS AKADEMIJOS 
MOKSLININKO VEIKALAI 

Žygimantas Liauksminas—vie
nas žymiausių XVII amžiaus lie
tuvių mokslininkų, Vilniaus aka
demijos profesorių. Jis garsėjo į-
vairiose mokslo srityse (filologi
joje, retorikoje, filosofijoje, muzi
kos teorijoje). Ž. Liauksmine 
plunksnai priklauso daug verti.r-
gų mokslinių veikalų, kurie yra 
pavergtos Lietuvos bei Lenkijos 
bibliotekose ir liudija aukštą to 
meto poligrafijos lygį. Vilniaus 
universiteto Mokslinės bibliote-

giateisiai. Kurejo apdovanoti k o g nniirašiių s k v r i u j e esantys 
nepažeidžiamomis teisėmis, o ifl , . . * , • , . 

'dv;ejų Z. Liauksmino traktatų — 
"Trakta'.us de Deo u n o " ir "Trac 
tafus theologieus de jure et Justi-
tia" manuskriptai. 

jų ypač gyvybės, laisvės ir lai
mės siekimo. • 

Nepriklausomvbes paskelbi
mo raštas yra religinis, bet at
sietas nuo bet kurios Bažny
čios, bet kurio tikėjimo išpaži
nimo. Religinis mostas siekė 

plaukis- šlakuoto veido, siste- j politinių tikslų- iš Dievo įs
mingąs, išradirsras. daugiakal- i plaukia prigimtinė tvarka, vi-
Ws ir talentingas. Jis buvo \ suomeninė santvarka, taupos 
apsišvip'es ir turėjo didelę į suverenumas, be jokio tarpinio 

; -n tomų biblioteką. 
Nepriklausomybės rafitM pa

sižymėjo originalumu, nors ja-
, me ryški Aristotelio gamtos ReHgiška 
<iėsnių. Tomo Akviniečio filoso- Į paskelbimo raš^o pradžia dės 

Veikalų apimtis — 201 pusla
pis. Jie baigti rašyti 1647 metais. 
Traktatai parašyti gelsvo 19,5 
15,5 cm. formato popieryje. 
Rankraštinės šrifto linijos ne
paprastai plonos, spėjama, rašo 
J.V., kad rašytos ne žą_ie_ plunks 
na, bet kitokia, atrodo, metaline 
rašymo priemone. Net ir pavir
šutiniška rankrašlio analizė lei
džia \?resti, kad 2. Liauksminas 

nrpriklausomybis buvo nepaprastai tvarkingas, pa-

1 suvereno, he karaliaus, kuris 
savo suverenumą k^dino taip 
pat iš Dievo, o ne iš tautos. 

Estai šoka tautinius šokius. 

f i jos ir John Lecko politinių 
; svarstymų Įtaka. Žinoma. J. 
Locko svarstymai apie žmo
gaus laisvę ir lygybę, vyriausy-

i bes pareigą nuosavybę globo
ti, tapo amerikiečių politine 
evangelija. 

Ano meto amerikiečiai sėmėsi 

stovaus būdo ir pedarriškas žmo
gus. Be to, šios žinutės autorius 
J.V. pažymi, kad 201 pabaigoje 
yra 2. Liauksmino parašas ir pa
staba, kad traktatai baigti rašyti 
Šeštadienį, birželio 20 d. Bruns-

Prancūzijos revoliucinio kon- berge, kur jis dirbo pedagoginį 
vento žmogaus ir piliečių teisių darbą, 
aptarime tenkinamasi pilka že- Msk. 

tymas ir pati ypač pabaiga: 
"Apveizdai padedant, mes žk:l-
mingai pažadame vieni kit :ems 
savo gyvybe, t'irtu ir šventa 
garbe ginti šį pareiškimą". 

AUŠRA IŠEINA I GYVENIMĄ 
D v i e j ų d* •_/_.•_•" u ' a ^ k - 3 -

Romaną.*, iš ok'ipM««*w t i^ tavos 

MARMA VTNČEBYTfc 

Tačiau stebėti šią sceną pabūgau. Pasistengiau pirmo
ji pavalgyti ir išėjau Į kamarą, čia, priglaudus ausį 
prie sienos, klausiausi, kas dėsis kambary. Ilgai laukti 
nereikėjo. Išgirdau, kaip Halina aiktelėjo, ėmė silpti, iš
girdau susirūpinusius tėvo žodžius... Ir savo vardą. 
Mane šaukė garsiai. 

— Sakyk, čia tavo darbas? — sušuko įniršęs ir 
putodamas šnervėmis tėvas. Jo smakras virpėjo, pa
nosėj virpėjo ūsų pi?ūkeliai. Rankoj ji laikė nuo sofos ^Tisiip IcH-žlco tfu ko vi* 

sur negera. Pamokos pasidarė visai nebeįdomios, 'net S nutrauktą gobeleną. Keli smeigtukai gulėjo ant grindų, 
iš viso laisvojo pasaulio įvairių dienos, kurios prasidėjo liepos 5 atgrasios, a tsakinėdavau nenoriai. Mėginau atsigrieb-j ° d u . 8 t u k s o j o a n t s o f o R - a t 8 t a t ? , * * v o ^bančias plieno 

__ •_____. __.__ J£__ I . __ • - _ • J J_ * -** *:_ ^l ^ I I _— • 1 . . _ _ _ „ . _ _ _ _ _ ... ~ . o/^o*- ___1_-_e \ f « r i _ \ -««____ •__-_.. m/\tir_'_. . 0 o r_TV_o«/^A Y-.**o*-.*-ti-_-v i»» generacijų estų. Šokėjams nėra d. ir baigsis liepos 11 praeis gra-
nustatomos jokios amžiaus ribos, ziai- Sveikindami bendro likimo 

ti sporte. Mėčiau sviedinį, laksčiau, plėšiausi. Smarkiai adatėles. Mano naujoji motina iš apmaudo pravirko ir 
nusisuko į sieną. 

va, — galvojau. — to viso nebūtų". Pabodo. Tada a t 
sidariau slėptuvėlę, pasiėmiau mamytės paliktą knygą 
ir ėmiau skaitinėti. Pasitaikė atversti šv. Luko Evan
gelijos pradžią. Ten prasidėjo pasakojimu apie šventą 
Joną Krikštytoją. Su juo susidūriau pirmą kartą. Pa
sakojimas mane sudomino. Jono Krikštytojo gyveni
mas man pasirodė poetiškas, Įdomus. 

Rytą ėjau į mokyklą, kažkuo nauju ir džiugiu 
nešina. Visą dieną apie nieką daugiau negalėjau gal
voti. 

Parėjus iš mokyklos skubiai paruošiau pamokas 
ir vėl griebiau skaityti. Skaičiau iŠ pradžių, gilinaus, 
svarbesnes vietas ir žodžius pasibraukiau, vėl skai
čiau, kartojau... Ir buvo taip, kad aš, Įsiskaičius iki 
dvyliktos nakties, pasijutau apimta, perpildyta šio 

tuo metu išsi treniravau sport iškai , na ir pakilau, t a -
Lygiai taip pat nėra amžiaus ri- brolius estus, linkime, kad š i o s p a u pirmąja sportininke mokykloje. Bet nuo to man — Užmušššiu! — sušvokštė tėvas. Jis matavo 
bų ir choristams. kultūros dienos suteiktų stipru- geriau nepasidarė. Kažko t rūks ta . Kažkas graužia..J mane akimis. — Merga tu jau! Visa merga! Šešiolika! m o kslo . Pasijutau suradus kažką didį. neapsakomai 

* mo-j iems patiems ir sėkmingai Tuštuma, nepakan ta visiems, ypač namuose. Retai be- metų jau tau! I r tau negėda šitaip... j brangų, "štai kokį Dievą matydavo mamytė! Štai 
Kaip jau minėjome, pirmasis Pamintų bendrą Baltijos tautų ir j at idarydavau ir savo slėptuvėlę. Blanko prisiminimai Taip, man buvo gėda. Tokia gėda, kad nors žemėn į koks Jis. tikrasis ir gyvasis Dievas!" Jaučiau tokį 

estų laisvojo pasaulio festivalis kitų pavergtų tautų reikalą pa- į apie mamytę, k a r t u blanko ir mano tikėjimas. prasmek. Jaučiau, kad pasielgiau baisiai kvailai. Man \ džiaugsmą, kad jis netilpo manyje. Norėjosi bėgti ir 
įvyko 1972 m. Toronte. Dalyva- nu l iu i . Tegyvuoja Estija. 
vo 800 dainininkų iš 35 es- Al 

VATIKANO DIPI_OMATAS 
LENKMOJE 

Arkivyskupas Luiggi Poggi, 
kuris vadovauja Apaštalų Sosto 
delegacijai palaikančiai pasto
vius ryšius su Lenkijos liaudies 
respublika, i& Varšuvos sugrį
žo atgal į Romą. Arkivyskupo 
Poggi ir jo bendradarbių vizi
t a s Lenkijoje užtruko daugiau 
negu tris savaites. Jo metu 

Tėvas dabar po pietų mažiau beišeidavo iš namų nieko daugiau nebepasakė. Pastovėjau, nuleidusi akis, 
g ir retai kada grįždavo gi r tas . Už t a t naujoji motina i* nudūlinau į kamarą. 

prie pietų j a m visada pas ta tydavo degtinės, kartais i r , Įėjus Į kamarą. Įbedžiau galvą Į pagalvę, bet 
«?ftoi- fof fl • k o n J a k o - ° d ė l d raugys tė s ir sau Įsipildavo. Kartą a š tuoj atšokau, priglūdau prie lango, vėl kri tau į lovą ir 

Apaštalu bosto atstovas oficia- pruritaikiufl Įlašinau į jų stikliukus ricinos. Jie nusi- ; ėmiau isteriškai raudoti. Verkiau garsiai, nieko ne-
hai susitiko su Lenkijos vyriau- Į p u r t ė išgėrę, bet pagalvojo, kad buvo neišplauti s t ik- ; paisydama Mane plėšė ne tik tos dienos pokštas — 
sybės pareigūnais ir dalyvavo liukai- Po pietų jie mėgdavo susėsti ant sofos ir drau- mane plėšė ir per ilgą laiką susikaupęs nepasitenkini-

ti-i ge pasklaidyti laikraščius a r šiaip surėmę pečius pašė- mas. Jau seniai man baisiai kažko trūko. Buvo tuščia. 

šaukti.: 
— Žiūrėkite, ką aš suradau! 

vas! 
Štai koks vra Die-

nėse iškilmėse. Arkivyskupas dėti. Keletą ka r tų aš apsimečiau ieškanti po sofa nu-
Poggi taip pat aplankė kai ku
rias Lenkijos vyskupijas. 

— Meilės geriausia proga mo
kytis, kada į tave akmenis mė
to . V. Putvte 

riedėjusio pieštuko, adatos, kad t ik jiems sutrukdy-
čiau. Vieną dieną prieš pietus, kai nieko nebuvo kam
bary, aš paėmiau popieriaus prismeigti smeigtukų ir 
išdėliojau ant sofos smaigaliais Į viršų, toj vietoj k u r 

nyku. negera, ypač nuo tėvo vedybų. 
Išsiraudojus, išsiplėšius iki soties, užmigau. 

* Rytą nesinorėjo keltis, nesinorėjo eiti į mokyklą, 
buvo liūdna ir gėda. 

Grįžus iš mokyklos, apsimečiau serganti ir tuoj 
atsiguliau. Pietų metu įėjo tėvas į kamarą, paklausė. Halina sėdėdavo. Paskui a tsargiai užtiesiau gobeleną, 

i Smeigtukų nesimatė. P ie taudama džiaugiausi ir ka r tu kas yra ir daugiau nesirodė. 
| jaudinausi, galvodama, kaip ji a ts isės. į*idur». s u r i k s . J Gulėdama prisiminiau mamytę. "Jeigu ji būtų gy-' 

Po pietų susirinkau visus savo kaspinus, porą at
skyriau sau. likusius susukau į popierių ir nutar iau 
nunešti vienai neturtingai mūsų mokyklos mergaitei 
— Sraugaitei Aldutei. Aldutė gyveno tik su tėvu. nes 

; motina buvo susimetus su rusu ir išbėgus į Rusiją. 
' Jos tėvas sirgo džiova, niekur nedirbo, gyveno tik iš 
pensijos ir dar gerokai išgerdavo. Aldutė buvo metais 

; už mane jaunesnė ir mokėsi devintoje klasėje. Beveik 
visada ji vilkėjo pilku nudryžusiu t reningu, nešiojo 
trumpai pakirptus plaukus, kaip šešių metų mergaitės, 
buvo pilko bespalvio veidelio. 

(Bus ds'ifcLsu) 
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DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta iš 2 pusi.) rugpiūčio 8 A rengia išvyką 

į Onos ir Česio Sadeikų sodybą. 
• Detroito Stasio Butkaus 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
U n i O I l P i e r , M i d i . Į i š a l k S sugrįžta- į "Gintarą", kur 

juos pasitiko geras pusšimtis AL-

trūkumą pasistengė pašalinti ap
sodindami sklvpą medeliais, po . 
• . . . . ,. f i saulių kuopos pirm. Juozas Les-
kunais motervs įrengia nedide- .. , •« , . . . , v . . . , v ,. n . .. , icmskas iš kuopos pirmininko pairus gelių darželius. Prie stalų, . r . ~. . ,. ~ , , , , , . . , , , . , reigų pasitraukė. Birželio 27 d. kur medeliai dar neduoda tinka
mo pavėsio, yra pastatyta dideli 
skėčiai. Už pastogės ant kalnelio, 
šauliai išlygino aikštelę trims 
stulpams vėliavoms iškelti. Iškil
mių metu, čia plevėsuos 
tautinė, JAV ir jūrų šaulių "Švy
turio" kuopos vėliavos. Pastogė
je, rytinės sienos centre y ra iš
kabintas Mykolo Abariaus me
niškai padarytas užrašas: "Det
roito jūrų šaulių 'Švyturio* kuo
pa". Šalia užrašo atskiruose sky
duose iš dešinės pusės dailiai įrė
mintas vyties kryžius, o iš kairės 
jūros švyturys. Pačiame centre 
dailus Vytis. Ant kitos sienos yra 
iškabinta garbės lenta su auko
tojų sąrašais. Paminėsiu tik stam
besnius aukotojus nuo 4,500 iki 
600 dol.: Mykolas Vitkus, Nelė ir 
Klemensas Urbšaičiai, Vincas 
Rinkevičius, Marija ir Juozas 
Kinčiai, Angelė ir Alfa Šukiai, 
Vladė ir Antanas Šiurkai, Vladas 
Kazlauskas, Antanina ir Bronius 

susirinkime buvo išrinkta nauja 
kuopos valdyba: kurt. Alfonsas 
Babonas, Stefanija Kaunelienė, 
Adelė Poderienė, Emilija Kutkie-

, nė, Juozas Augaitis, Feliksas 
Blauzdys, Vladas Mirtgėla, Anta
nas Grinius ir Kazys Sragauskas. 
Į revizijos komisiją išrinkti: Ma
rijonas Šnapšys, Edvardas Mil-
kauskas ir Juozas Mačiulaitis. 

— Lietuvos Vyčių 79-toji kuo
pa veikianti prie Dievo Apvaiz
dos parapijos rugpiūčio 14 d. 1 
vai. organizuoja išvyką j Lola 
parką. Lapkričio 14 d. rengia ba-
zarą Kultūros centre. 

— Tautos Šventės minėjimas, 
Detroite, Kultūros centre įvyks 
rugsėjo 12 d. Rengia LB Detroi
to apylinkė. Rugsėjo ir lapkričio 
mėnesį pagal sąrašus bus in ten
syviai renkamas solidarumo mo
kestis. 

— Dainavos jaunimo stovyk
los numatytas rėmėjų suvažiavi
mas metinės šventės išvakarėse, 

ALIAS VASARINĖ IŠVYKA 
I GINTARO VASARVIETE 

Šiemet, kaip ir visada, Ameri
kos Lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos Chicagos skyriaus 
nariai su svečiais atidarė vasa
ros sezoną "Gintaro" vasarvie
tėje, Union Pier, Mich. Birželio 
19 ir 20 dienomis arti Šimto da
lyvių susirinko čia praleisti jaukų 
savaitgalį ir dalyvauti įvairioje 
programoje. 

Penktadienio vakaras nebuvo 
gražus: dangus buvo apsiniau* 
kęs, protarpiais lynojo, o tolumo
je trankėsi perkūnas. Nežiūrint, 
to, "Gintaro" vasarvietė sulaukė 
pirmųjų svečių dar su šviesa. 

Birželio 19 dienos rytą, vos sau 
lei užtekėjus, Karaitienė pamaiti-

Zakarkai, Vincas Atkočiūnas. 
r? . j - - c . T • • A u ' • atidėtas vėlesniam laikui. Spano 
Emilija ir Stepas Lungiai. Auko-j ,A , „ , , n_._ _ 
jusiu nuo 500 iki 100 dol. yra' 
65 asmenys ir visa eilė mažesnė
mis sumomis. 

10 d. planuota išvyka į Dainavą, 
taip pat atšaukiama. Liepos 4 d. 
Dainavoje pradėjo stovyklauti 
115 ateitininkų jaunučių. Su va-

Šiuo metu Detroito jūrų šau- dovais stovykloje yra 135 asme-
lių "Švyturio" kuopai vadovau- nys. 
ja Alfa Šukys. Jis su savo kuo
pos vyrais ir moterimis deda pa
stangas, kad Pilėnai taptų jauki 

— Vida Mikalonis f šalia Detroi
to) Northvilles aukštesnės mo
kyklos mokinė laimėjo pirmą 

savaitgalių poilsio vieta. U ž tai vietą "Ali America" plaukime ir 
išvykų rengėjaį dažnai pasirenka; žada siekti tolimesnių laimėjimų 
Pilėnus. S. G-kfls vildamasi patekti | Olimpinę 

rinktinę. Vida, tėvelio paskatin
ta, plaukimo treniruotes pradėjo 

— Amerikos Lietuvių Tauti-j prieš 7 metus. Sėkmės Vidai! 
nės sąjungos Detroito skyrius,! S. G-kas 

T R U M P A I 

INTENSYVUS DARBAS - PASISEKIMO 
LAIDAS 

AL. G1MANTAS 

Kiekvienam, suinteresuotam) Visos tos lektūros tekstai turi 
Algio Zaparacko rinkiminės ei- būti rūpestingai paruošti, kad 

ALIAS išvyko3 rengėjai. Iš kairės-: 
J. Martinkus, L Bernotavičienė, J. 
Stulpinienė, O. Stakienė ir M. Šil-
kaitis. 

gos techniškais dalykais, įdomu 
žinoti, su kokio pobūdžio darbais 
kasdien tenka susidurti vis gau
sėjantiems savanoriams talki
ninkams. Neužtenka tarti, kad 
tų visokiu darbų gausybė, išti
sa begalė, tai tebūtų tik pigus, 
banalus teigimas. 

Bandykime žvelgti bent kiek 
plačiau. Štai, bene visiems žino* 
ma, kad, vienas kongreso narys 
atstovauja maždaug ketvirčiui 
milijono gyventojų. Tuo būdu 
Washingtone kongresininkų esa
ma per 500. įsivaizduokime ge
ografinį plotą, jo dydj, kuriame 

puikiausiai reprezentuotų patį 
kandidatą, na, ir neblogai atliep
tų distrikto balsuotojų nuotaikas, 
jų lūkesčius. Štai, dar viena dar
bo sritis. Tai tų visų nuotaikų 
zondavimas, tyrimas, suskirsty
mas, analizė. Šioje srityje jau ne
beužtenka mėgėjų talkininkų, čia 
jau reikalinga ir profesionalė pa
galba. Apmokama, aišku. Suži
noti, patirti visuomenės opiniją, 
interpretuoti gautus rezultatus 
— tai darbas, rimtas, sunkus ir 
atsakingas. Galimi suklydimai ga 
Ii turėti neigiamos Įtakos rinkimu 
metu. Taigi, klaidos šiame sek

tor iuje gali buri ir brangios ir 
gyvena ir kiek apima vieną kon-| l e m t i n g o s > D a b a r j a u g a l i m e p r a 

no grupę golfininkų, kurie tuo
jau nuskubėjo į St. Joseph Wynd-
wickė golfo laukus. Netrukus ir 
likusieji vasarotojai, ALIAS na 
riai, su šeimomis ir svečiais pra
dėjo rinktis. 

Skyriaus pirmininkas Mečys 
Šilkaitis tuojau pripildė vasarvie
tę tautinės lietuviškos muzikos 
aidais ir ėmėsi vadovauti sėk
mingam programos pravedimui. 
Šilkaitienė vikriai sukinėjosi tarp 
svečių, platindama laimėjimų bi
lietus. Jonas Martinkus, nenuils
tantis visų ALIAS parengimu or
ganizatorius, padedamas Pagelbi 
nio moterų vieneto valdybos pir
mininkės I. Bernotavičienės ir 
nariu O. Statkienės ir J. Stulpi
nienės, mikliai dėstė stalus, kepi
mo prietaisus ir maisto produk
tus artėjančioms popiečio vai
šėms. 

Malonus oras, gaivinantis vė
jelis, šlamantys lapai ir lietuviš
ka melodija sudarė puikią aplin
ką pikniko stiliaus pietums, su-
sidedantiems iš sultingų dešre
liu, malios mėsos keptų sumuš
tinių su visais prieskoniais ir šal
tu alučiu. Jau ir golfininkai, pa
sivaržę Wynd\vicke laukuose ne 

IAS narių ir svečių. Iš visų kam
pų skambėjo linksmi pasisveiki
nimai. Prie šviesios ir saulėtos 
aplinkos gražiai derinosi visų da
lyvių pakili nuotaika. Čia savo 
tarpe turėjome ir gražuolę, jau
ną viešnią iš Lietuvos, taip pat 
ir Pasaulio Lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos vyriausias 
vadas Albertas Kerelis su žmona, 
veiklia skautų eilėse, ir jaunais 
šeimos įariais dalyvavo šiame 
vasarinės veiklos atidaryme. 

Po trumpo pabendravimo ir 
įspūdžiais pasidalinimo atėjo ir 
vakarienės metas: Karaitienė pa
vaišino visus gausiais ir skaniais 
lietuviškais ipatiekalais. Jos metu 
skyriaus pirmininkas Mečys Šil
kaitis burtų keliu apdovanojo 
laiminguosius dovanomis, kurios 

i buvo padovanotos ALLAS mo-
I terų pagelbinio vieneto. Tuoj po 

vakarienės buteliai buvo atida
ryti ir bendromis pastangomis 
išbandyti. 

Saulei besiliedžiant, stovyklos 
rąstų namai atgijo: Mečio Šilkai-
čio "stereo-tape" valsai, fokstrotai 
ir tangai nukėlė visus į toli-
-'. ą laisvos Lietuvos praeitį. Gre
t imam kambary esantis baras su-

j teikė progą atsigaivinti. 
Tačiau laikas bėgo. Sekmadie-

oia r>to- gražus oras puošė va
saros pradžios gamtą, kurioje po 
skaidriu, atviru dangum susirin
ko lietuviškom Mišiom netoli 
l:rr.:z -i.yvių. Iškilmingai pro-
?a. :>r::3.<ytara. .pamoksle pami-
įftąs devintinės* tėvo diena, dvie 
jų šimtų metų Amerikos gimta
dienis :r žiaunojo birželio oku-
;.-,:::;- Lietafbfe komunistų pra-

{vest u š-ežmų metinės. Pa-
.-.cudfiavrras. džiaugsmas ir liū-
_esv; pripildė vr^ '•• rž -. 

Go Fkiinkams vėl prisijungus 
prie savo šeimų ir po skanių pie
tų stovyklos valgykloje, visi iš
siskirstė po platų ' 'Gintaro" pa-
3$k£mj ir medžiais apaugusią 

Saulė ėmė riedėti žemyn ir 
atėjo laikas visiems grįžti prie 
<asaieriVD-.s savo namuose. 

P.K. 

UISKA! "DRAUGUI" 
FESTIVALIS? 

"Detroito žinių" skyriuje 
("Draugas", 1976.VI.24) skaitau 
pranešimą apie pavergtų tautų 
minėjimą ir nenoriu savo akimis 
tikėti. Ten ruošiama ne eisena, 
ne demonstracijos, bet festivalis! 
Vietoje plakatų lietuviai skatina 
mi atsivežti valgių ir gėrimų. Quo 
vadi s, Detroite? Ką jūs ruošiatės 
džiaugsmingai švęsti su muzika, 
alum ir dešromis — ar tėvynės 
pavergimą? 

Su pagarba 
- Vida Augulytė 

— Mūsų išvaizda, mūsų žo
džiai, mūsų veiksmai niekad 
nėra didesni už mus pačius. 
Nes siela yra mūsų namas, 
mūsų akys — jo langai, o mūsų 
žodžiai — jo pasiuntiniai. 

K. Gibara 

CLASSIFIED GU1DE 

FREEMAN REAL ESI AT E 
710 Rector 

HOT SPRINGS, ARK. 71901 
TeL (301)—321-2633 

Rezidencijos — Komerciniai namai 
Vasarvietes 

Brokeris DOX F R E E M A N 
Agentas KATHY BAKER 

> M » » t « M M M H M M > M M M 

B E A H S T A T J S 

M. A. Š I M K U S 
ta Al. ESTATE, XOTARY F C B U C 

JJuOOME TAX SERVICE 
4250 S. Mapknrood, tol. 2S4-7490 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINlV Iškvietimai, pildomi 

PTT.rETTBfiS PRAŠYMAI Ir 
kitokį bl 

NEW BUFFALO, MICHIGAN 
Savininkas parduoda 2-jų aukštų, na

mą — 5 kamb. apačioj, 4 kamb. vir
šuj. Centralirus apšild, gazu. Geram 
stovy. 65 x 165 p. sklypas, 28 p. ilgu
mo garažas, geram stovy, 2 blokai nuo 
Michigano ežero. Kalbame lietuviškai. 
114 N. Barton St, New Buriato, M»-
chigaa 49117. TeL (616) 468.163* 

U, 

gresinę pinkiminę apygardą, ar 
ba, kaip čia sakoma, distrikia. 
Tai didžiulis skaičius atskirų na
mų, apartamentinių kompleksų, 
kondominiumų. Šimtai kvartalu,' į f ' M " " 

„-, . v. . , , , . Reikia turėti renkamajam 
gamų, tūkstančiai adresu. Visus tuos rinkėjus — balsuotojus, ko
kiu nors būdu reikia pasiekti, 
prisistatyti, informuoti. Labai pa 
deda tiesiogiai pokalbiai su bal
suotojais, nuomonėmis pasikeiti
mai, diskusijos, klubų, organiza
cijų tame distrikte susirinkimai, 
namų savininkų draugijų posė
džiai, verslininkų sąjungos susi
telkimai, įvairus pusryčiai, pie
tūs, vakarienės, banketai, žodžiu, 
visur, viskas ir visada, kas tik 
prisideda ir padeda geriau pa
žinti, suprasti kandidatą, jo siū
lomas programas, pasiūlymus, 
nuomones, tokiais ar kitokiais 
klausimais. Nederėtų užmiršti ir 
atskirų namų lankymą, o tuos 
tūkstančius adresatų, jų pašto dė 
žutes, turi surasti kandidato pa
ruošta literatūra, brošiūros, at
sišaukimai. Atseit, reikia rasti 
adresus, paruošti, užadresuotL 
Vienu atveju bus pasinaudota 
pašto patarnavimu, kitąkart sa
vanoriai talkininkai platins, da
lios tą rinkiminę skaityba, 

bilti ir apie pačias rinkimines 
būstines, tiek pirminių, tiek ir 
galutinių rinkimų metu. Čia itin 
reikalinga gausi savanorių talka. 

savo 

Hartford, Oonn. 
L A P. KLUBO GEGUŽINĖ 

Birželio 13 d. L.A.P. klubas 
buvo surengęs šiais metais pir
mąją gegužinę Lietuvių Parke 
(Lighthouse Grove Park) , High 
str., East Hartforde, Gorm. 

Kaip visada, taip ir šiemet par
kas labai gražiai atrodė, rūpesti n 
gų rankų aptvarkytas. Virtuvė 
veikė "išsijuosus" nes buvo gali
ma gauti įvairių lietuviškų val
gių, net ir bulvinių dešrelių. Vy
rai gi prie baro vaišino , svečius. 

Buvo ir dovanų paskirstymas. 
Daug kas galėjo išbandyti ir sa-

oooooooooooooooooooooooooo* 

PLuVtP.NG 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 

šildytuvu specialistas. Virtuves ir 
vonios kabinetai Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz- „ ..,__ 
džiai išvalomi elektra, Kreiptis po I **^ * 8 S ™ ** 

BUD'S LLL EiTA 
PIRKSIT — PARDUCSI? 

NU0M0SIT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI 

Malonia: jums patarnaus 
BALYS BtfOrUITIS 

4369 Archer Ave. — 254-5651 
UStfi a Archer Ava. — 257-5861 
*929 So. Hanem Ave, — 588-4290 

KK&F W-ANTKD — MOTEBYS 

Reikalinga Seimininkė — virėja dak
tarų seimai, visi suaugę. River Forest 
apyi. Atskiras vėsinamas kamb. ir 
vonia. Atlyginimas pagal susitarimą. 

Skambint 848-2475 
Lkruor lounge reikalinga **bar-

maid". Atlyginimas pagal susitarimą. 
Skambint nuo 11 vai. ryto tel. 217-5424 
klauskite Sidney. 

Reikalinga moteris namų ruošos 
darbui bute 2 ar 3 dienas savaitė}. 
Kampas Lake Shore Dr. ir Oak St. G«-
ras atrygirumas. Skambint 787^1475 

HELP WA>TED — VYBAI 

T " 
VfJLL TIME, 

I L O R 
STEADY WORK 

WILUAM i\CK MOECK 
T.ULOR 

215 S. ViBa, VUla Park, BL 60181 

tfORKJKG F0REMAN 
5QP. 2N» S H • FT 

Mušt know general machining 
prus experience on hobs & shav-
ers. Able to make setups if necea-
sary. Manufacture gears & sprock-
ets. Apply in person. 

HOOP PRODUCTS COMPANY 
€548 So. Laramie Avetrae 

diicago, Illinois 

Mftrlnlt — S kamb. ir 2 kamb ps-
itog?je Cectr gazu šildymas, garafas Į 
56 Ir Roclrwell $22.000 

2 po S kamft aaOr. Centi <azo 10-
dymas. 2 mas garažas 81 ir TMs|pa 
529^00. 

S butai h tascia kraatuvė. 5360.00 j 
tnfa. pajamų. Bnghton Pke 523,000 • 
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6 vai. vak. 
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HEATEfG 
ATB CONDRIONINO 

D. Žakan>ka« 
4444 S. Westem A^ 

TsL — VI 7-S447 

ooooooooooooooo->oooooooooo 
BCTC NUOMAVIMAS 

Namą pirkimas — 
Valdymas 
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Notariatas — Vertimai 

L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

S4S5 So. Kedzie A«a, — 77S-33SI 

dėl dovanų ir pergalės laurų, b e t . v o l a i m « - N u o 4 v a l - Ž r o i ° i r T e r " 
dėl progos pasidžiaugti ir pasi- r> ~ Martino orkestras, tode! 
didziuoti geresniais rezultatais, energringesni iSbande ir savo ko

jų miklumą. 
nimas įsitrauks j aktyvu rinki
minį vajų, jau minėtam hr dar 

.kkokių rūšių darbui Vienokio 
oficialius stebėtojus, lyg ir atsto- j ^ d a r b a s reika]ingas 

vus, kurie stebėtų yisa_ n n b m i - , ^ p i n n i n i u s į , , ) , ^ ^ 
nę eigą. įsikištų ,ei butų raka- į ČJQ ^ ^ i m a s dar didesniu 
las, pastebėję kokius Bors n e t i k s - 1 ^ ^ rfektyviaUj i e § 
lumus, prasižengimus su nnkimu l m l a ^ r i č i o m ^ r i n k i m u i 

taisvklėmis. Autovežimių pasista Turime sutikti, kad mūsų, t.y. 
tymo aikštėje, paprastai dar l f e t u ^ ^ ^ t i m a s 

prieš įeinant nnkimmen ^ - Į ribotas, gal net ir nepakankamas. 
nėn, dalinami lapeliai, dar kar
tą primeną ir raginą balsuoti už 
savąjį kandidatą. Cia pat, viena 
a r daugiau auto mašinų "pa
puošta'* su įvairiais plakatais, 
šūkiais ir lozungais, gal ir di
delėmis kandidato nuotraukomis. 
Rinkimai vyksta nuo 7 vai. ry
to iki 8 vaL vakaro. Atseit, 13 
valandų. Taigi, būtina talkinin
kų pamaina. Tarkime, jei tik 80 
tokių būstinių, kiek gi tų talki
ninkų reikalinga? Matome, koks 
didelis skaičius žmonių turi būti 
įtraukta į visą tą komplikuotą 
ir plačią rinkiminės eigos orga
nizaciją. Algio atveju, tikima, 
kad visas artir&esnių ir tolhnes-
niy apvliakia lietuviSk*** jau-

Bet turime pradėti, dirbti, steng
tis. Gera ir tai, kad Algio Za
paracko rinkiminėn akcijon jun
giasi ir gausus būrys amerikiečių, 
kurie rinkiminėje veikloje nėra 
naujokai. Dalis jų — prityrę ve
teranai, dalyvavę eilėse rinkimų 
gerai susipažinę su viso proceso 
reikalavimais ir strateginiais ėji
mais. Jų užsiangažavimas Algiui 
turėtų būti šviesiu pavyzdžiu ir 
visai lietuviškajai visuomenei. 

Tiesa, Lietuvių parkas yra prie 
Cormecticut upės, tad daugumai 
buvo gera proga su pažįstamais 
pasivaikščioti, pasikalbėti. 

Atrodo, kad L.AP. klubo ge
gužinė bus dar viena, tad lauksi
me ir vėl pramogos pasižmonėti. 

Jonas Bernotas 

SUVAŽIAVO 16,000 

l Eikš organizacijos suvažia
vimą Cbicagoje atvyko 16,000 
dalyvių. Jq narys Nr. 1 yra pre
zidentas Fordas. Prezidentas at-

2846 W 6»th St , teL 776-1488 
SP»i 

VALOME 

4. 

ir vaškuojame 
V1SQ rfiSh) grindis 

BUBNYS — lei . RE "-516> 

16% — 30% — *»% 
ai apdrauda ano 
Milo pad 

ir aatomo-

F R A N K Z A P 0 L I S 
420»Į4 West S&th 

Ctuoago, Oliuota 
Telef. GA 4-SOS4 
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N A M Ų R E M 0 N T A S 

PRIEINAMA KAINA 
Taisau Ir naujai Įrengtu vonia* 

flrtuve* Ir n&ojaa lubaa. IreoalT: 
icambarln* r0»y. Daiaa. 
Zigmas, teL 778-0888 po 8 v. vak. 

aooooooooooooooooooooooooc 
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M O V I NG 
ŠERĖNAS baldas u-H-

— Dr. JokfibM 1. 
14<IT Foroe i>«T» 

MoanUUnslde. K. J. 07SM 
TnL ftS?-5^VW -yxi» 101 

* 
K-**,ytum vaip pat Uaoartla — 

^i«*.«Tla«q i i ; ta-r. . Taiani'i a.T*lq 
ui.^a\ '£ Betos Hali Universiteto rą> 
ii>c SMMSS (New l e n e y w^C'v.. 
I » S mtą. KM> Plrmad.. T:I0-8:10 
* vak. (Vadovauja prot J. Stoka*) 
* U m i | | | | | | | t l | t » M M H t l l l M 1 H t M I < M t . . . . . . . 

m s t — 
progai 
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Ir iš toli 

TELEF. — WA 5^063 

)OO0O0OOOO00OO0OOOOOO0O0O0' 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Ir kitos kraštus 
NEDZINSKAS, 4885 Archer Ave. 
CHcago, m . 68688, tdeL 887-8888 
oooooooooooooooooooooooooo 

IŠNUOMOJAMA — POR BENT 

Išnuomojami prie pat "Olymplcs'' 
kambariai, 15 min. pėsčiom eiti. 
Dėl kainos susitarsime. J. Gabro-
sevttius, 5865 De JomonviUe S t , 
Montreal F. Q. H1M 1R4. TeL — 
(S14) 256-3018. 

A?S!L:-YM« 

siuntė jiems jrekorduotą sveiki
nimą. Tačiau sekretoritis išsiun-
t ė H Wastiinį1rniu klaidingu ad
resu. Chicagos pašte pastebėta 
klaida ir tuojau siunta perduo
t a suvažiavimui Conrad rfirton 
viešbuty. 

FRANK'S TV and RADIO. INC. 
1241 90. RALSTED STREET TEL. - CA 5>72SS 
RADIJO IR STERE0 APARATŲ PAfiAAVIMAS IR TAISYMAS 

M9EUS PASIRINKTMA8 rVAIRUUSTŲ TELEVTZIJV APARATŲ 
SPALVOTOS TSLSV1ZUB8 APAisATAI 

Tatsan 4raa.« Ir radeda oaajn* pe 
Stait. Pildai tSralau taipgi alyTtata» 
(r perdirbo dfl ioju. {deda rmadev 
Hldytuma Rretptlo — 

A. BANY9 — teL 447-8808 
>ooooooooooooooooooooooooo< 

»-•• 
ae fralrta prektu pa«lr'oklorias 

branalal Ii m ū q MUNISUO. 

C0SMO8 PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

StSS S Balatai S t Chlcago UL SOSOS 
SaSl W. SStb Su, Oatoaso. m. SOCM 

TtM^ KS-2737 - 2S4-SS20 
V. V-Urattaaa 

ISNUOM. miegamas kaiab. su vi
som privilegijom, 1-me aukšte, prie 
vieno dirbančio asmens. Taip pat 
išnuom. angliškas beismentas su 
apstatyta virtuve. 
7158 S. Taimao AVSM teL VR 6-276S 

NOKI FIRRT1 

Popular Lithuanisn 
Recipes 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Snredagavo 
Jaozapiaa Danž\-ardiene 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido šeštąją laidą- šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujom 
žmonom a r marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindinti 
tuos su lietuvišku maistu ir viri
mu, si knyga yra sukėlusi daug 
pasisekimo lietuvių ir kitataučių 
darbo vietose ir organizacijose. 

Knyga y ra labai gražiai įrišta ir 
spalvotomis iliustracijomis. Labai 
patogi vartojimui. 

Užsisakykite paštu: 
DRAUGAS, Knygę skyrroa 

4545 West 83rd Street 
Cfckatgo, nUaots 60829 

Kaina $3.50. Pridekite 30 cents 
pašto išlaidoms. Illinois gyventojai 
pridėkite 50 centų mokesčiams ir 
paštui. 

K A I P S U D A R O M ! 
T E S T A M E N T A I 

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

Aadraastas p*rW'?«io*tvma* 
įvairių atstumą 

823 WEST S4th PLACS 
TeL — ntest t tf 8-I8JŽ2 

Jauna pora ieško pirkti gerai išlai-
k>-tą rezid. namą arba apartmeuti-
aj namą Gage Pko. rajone arba 
šv. Simono parap. Pasiūlymus pra
nešt Mike Healy teL 726-7855 tarp 
9 v. r. tr 5 v. v. 

— Psjmoi* — 
teis. Pranas i o l a s 

I E Š K O N U O M O T I 

Du studentai iešo buto Chicagofe — 
Bridgeporto apyl. Pasiūlymus rašyti 
adr.: J. Dagys, P. O. Bes 488, Bever-
ly Sbores, Indiana 46301 

Perska i t ę "Drangą" , duokite 

jj k i t iems paRtskairytL 

P L A T I N K I T E "DRAUGĄ* 

>mis bei ifidrvitals 
iMCMHMMl. 

T«i nauja pagėriau laida 
Os •ao—kiiii aptariamas testą* 

aEMBtų aaĮka-žingumas ir ja gaila 
bei nurodoma jų rorma ir paduoda-
tū pa*red±kAi o« tik pagal JAV 
relkiaačiu* statymas bet ir VokVe-
tttafą 

sa Legajiakomii Formomis 
ttJD: 

Oltaoto 

5 . 

i ! 
• 

tQ tm 

r^es t ' 
| M l 

«k« 

;*' 
* • -

- coa 
craiomi pridėti 

tcmkxAM.mM 



NUODAI MOSU APLINKOJE 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Pireš porą mėnesių skaičiau jo vaisių. 
•'Time" žurnale, kad vienas vai- 9. Paukščiai, voverės ir kai ku
kąs Kalifornijoje mirė nusinuodi- rie gyvuliai gali ėsti augalus, ku-
jes, nes ant laužo kepė dešreles, rie žmogui yra nuodingi. 
persmeigęs oleantro šakute Tiek 
nuodų ir užteko. Švystelėjo gal
von atsiminimai, kaip dažnai 
mūsiškiai yra panašiai smaguria
vę įvairiose gegužinėse bei bto-
vyklose, ir nutariau daugiau in
formacijos šioj srity paieškoti. 
Svarbiausia buvo pasitikrinti, ar 
ir Š. Amerikoj yra tokių pat nuo
dingų augalų (ypač krūmų ir me
džių), nes anam žurnale išvar-
dinti-beveik visi buvo tropikiniai. 

Pirmiausia paskambinau 
miesto "Poison Gontrol Center" 
pasitikrinti, kiek panašių apsi
nuodijimo atvejų pasitaiko 
Lansinge, Mich. (200,000 gyv.). 
Atsakė, kad bent porą paskambi-
nimų gauna per savaitę, bet sun
ku nustatyti tikrus duomenis, nes 
nevisi skambina, jei vaikas po 
pikniko pilvu negaluoja. Taip 
pat ten sužinojau, kad dažniau
siai rekomenduojamas vaistas iš
šaukti vėmimą — "ipecac" — 
yra nuodai, t.y. jei vaikas, tų vais
tų išgėręs, greitai neišvemia, tai 
reikia skubiai jį vežti j ligoninę 
pilvą išpumpuoti, nes tie vaistai 
jį nunuodys. (Tos informacijos 
spaudoj niekur neteko skaityti). 

Skambinu vaštinei. Miehiga-
ne "ipecac" pirkti nereikia dak
taro recepto, bet gaunamas tik 
mažais kiekiais ir nepažymėta, 
kad, jei pasilieka kūne, tampa 
nuodais. Po poros dienų kalbė
jau su šeimos gydytoju, kuris po
rą metų buvo "Emergency 
Room" viršininkas. Jis nustebo 
sužinojęs, kad "ipecac'' taip leng
vai galima gauti, ir pridėjo, kad 
jie paprastai duoda tų vaistų di
desnę dozę garantuoti išvėmimui, 
tačiau daug saugiau tokiu atveju 
naudoti vandenį su druska. 

Na, dabar jau laikas pasitik
rinti, kiek nuodingų augalų galė
tų būti l iet stovyklaviečių aplin
koj. Skambinu valstijos unhr. bo
tanikos skyriui. Klausiu toksiko
logijos profesoriaus, ar tokių bru- . 
dų čia yra. Jis ramiu balsu atsa
ko: "O my, yes". Ir pridėjo są
rašą knygų, kuriose ta informaci
ja yra. Prie to dar atsiuntė ir 
savo trumpą brošiūrėlę, kurią 
perskaitęs mano vyras nusišluos
tė prakaitą ir parėmė mano nu
tarimą, kad tokia informacija tu
rėtų pasirodyti spaudoj. 

Neturiu inteseso žmones gąs
dinti, nes tik maža dalis augalų 
yra kenksmingi ir dar mažesnis 
procentas yra nuodingi, tačiau 
juos reikia pažinti. Ne visi auga
lai vienodai nuodingi visose au
gimo stadijose ir kai kurių tik 
tam tikros dalys yra nuodingos. 
Tad skirtingas augalas, jo augi
mo metas, metų laikas, kiekis ir 
žmogaus amžius, sveikata ir dy
dis nustato potencialų pavojų. Iš 
praeities dokumentuotų nusiftuo-
dijimų —uogos, grybai, sėklos, 
lapai, kotai, gėlės ir Šaknys —su
daro žmonių, ypač vaikų sveika
tai pavojų. 

Taisyklės, kaip apsisaugoti 
nuo nusinuodijimo augalais: 

1. Susipažinti su namų, kiemo 
ir apylinkės nuodingais augalais. 
Žinoti jų vardą ir išvaizdą. 

2. įVevalgyti jokių laukinių au
galų ir grybų, nebent juos tikrai 
pažįsti. Cia noriu pastebėti, kad 
kai kurie augalai, panašūs į eu-
ropietiškus, šiame krašte yra nuo
dingi. 

3. Laikyti visus augalus, jų sėk
las, svogūnus ir vaisius saugiai 
tuo vaikų. 

4. Išmokyti vaikus pažinti "poi
son ivy" ir panašius augalus, ku
rie iššaukia odos ligą (dermati-
tis)\ 

£ Išmokyti vaikus nuo pat ma
žumos nekišti į burną jokių ne
žinomų augalų ir kodėl 

6. Žinoti, kokius augalus vai
kai naudoja žaisdami (sėklos, 
vaisiai, gėlės ir 11.) ar dešrelių 
kepimui 

7. IVeleisri rffhri Sulpti sultis 
iš žiedų ar virti "arbafef & ra$Q. 

8. Pažinti augalą prieš valgant 

10. Vengū dūmų, ypač kur de
ginami augalai, nebent žinai vis
ką, kas ten dega. 

11. Prisiminti, kad kepimas ar 
virimas ne visada panaikina 
nuodus. 

12. Negaminti "naminių" 
vaistų iš įvairių žolelių ir augalų. 

13. Prisiminti kad nėra jokios 
vienos taisyklės, kaip atskirti val
gomus nuo nuodingų grybų. 

Jei pasitaikytų įtartinas užsi-
nuodijimas, tuoj pat skambinti 
gydytojui su šia informacija: 

1. Augalo vardas. 
2. Kurios dalys ir kiek augalo 

suvalgyta. 
3. Prieš kiek laiko valgyta. 
4. Asmens amžius. 
5. Kokie simptomai, visus 

smulkiai apibrėžti. 
6. Jei augalo vardas nežinomas, 

gerai jį apibrėžti. Taip pat pasi
laikyti pavyzdį vėlesniam atpaži
nimui. 

Jei gydytojo negalima prisi
skambinti: 

1. Apsinuodijusiam duoti iš
gerti vieną ar dvi stiklines van
dens ir bandyti iššaukti vėmimą, 
gomurį erzinant pirštu ar šaukš
to rankena, arba duoti "ipecac" 

Kale, btussel? sprauts, broccoli,? 
Cress ir kt . ) . N . Carolina vienai"" 
grupė žmonių, gerai privalgiu 

DHATOA? fcetrirtad?er>ia. 1976 m. lierjos mėn. $ d. 

Rochesterio Liet. Bendruomenės choras, vedamas muziko J. Adomaičio, 
metinio koncerto metu. Nuotr. V. Bacevičiaus 

stiprūs .nuodai — "cyanide" ar-Į kenktų, jei būtų valgomi dideliais 
ba "prussic acid'\ Šie patys nuo
dai randami ir vyšnių bei persi
kų kauliukuose ir kai kurių rū
šių migdoluose. 

Labai nuodinga molekulė — 
"solanine" — yra randama po
midorų ir bulvių augaluose Ji 
daugiausia koncentruota bulvėse 
prie lupynos, ypač žaliose dė
mėse (green spots) ir daiguose. 
Prieš skutant bulves, reikia visus 
daigus nuvalyti ir, jei lupant ža
lumas giliau po lupyna matyti, 
tokios bulvės nevalgyti. Taip pat 
apgedusios bulvės yra lygiai nuo
dingos. Virimas atskiedžia šiuos 
nuodus ir dalinai panaikina. 
Kažkodėl keptos bulvės su lupy
na yra saugu valgyti Čia nesu
sipratimas gali išsivystyti iš to, 

kiekais. *' 
Špinatų dideliais kiekiais še

riami laboratorijos gyvuliukai, 
jei tuo pačiu metu mažai gauna 
kalciumo, ilgainiui miršta. Špi
natuose yra daug "oxalic acid" 
tirpstančių druskų, kurios susi
tapatina su kalciumu ir sufor
muoja netirpstantį "calcium 
oxalate", kurio kūnas negali 
naudoti. Burokėlių lapai taip pat 
turi daug šių pačių druskų — dau
giau kaip 10 proc. lapo svorio. 

Mustardos grupės (Brassica-
ceae, Cruciferae) įvairios daržo
vės kenksmingos, 3'pač mažiems 
vaikams (iššaukia vėmimą ir vi
duriavimą), jei valgomos šviežios, 
dideliais kiekiais. Šaknys yra 
kenksmingiausios. Šiai kategorijai 

šviežiai tarkuotu krienų, sunkiai 
sirgo viduriais ir kruvinu vėmi 
m u. 

įvairių laukinių augalų kenks- j 
mingumas žmogui tik neseniai; 
pradėtas tirti ir dokumentuoti. Vi
sų radinių surašyti, nors ir trum
pai, neįmanoma, tad atrinkau 
tuos, kurie auga šiaurinėj bei ry- : 

tų Amerikoj ir pietų Kanadoje. 
Jais apsinuodiję žmonės yra mi - , 
re. 

Manau visiems yra pažįstami 
ar nors girdėti augalai "poison 
ivy", "poison oak" ir "poison su- I 
mac" , kaip sukelią odos išberi- , 
mus. Prie šių trijų noriu dar du 
pridėti, būtent: 

Campus radicans (trumpet j 
creeper) — vijoklinis, mediniu j 
kamienu augalas randamas ryti
niame Amerikos pakrašty, sausuo
se ir drėgnuose miškuose, pake
lėse apsivynioję apie tvoras, krū
mus ir medžius. Lapai pailgi, 
dantytais kraštukais, 9-11 ant ša
kutės. Gėlės auga krūvoj, taurės 
formos, oranžiniai geltonos iki 
raudonumo, 2 - 3 " ilgumo. Nuo 
gėlės ar lapų palietimo ?tsiran-
da odos uždegimas su pūslėm. 
Tęsiasi porą dienų. 

(Bus daugiau1) 

Wentworth. Rasta narkotikų kotikais. Tos šeimos mažytis 
ir y r a spėjimas, kad ta nelaimė kūdikis likęs syvus i r perduotas 

į turi ryšių su spekuliacija nar- Mercy ligoninei. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

sirupo ar sūraus vandens (ne • 
daužiau kaip 1 šaukštuką drus- V&d S1U d v l 6 ] U a U g a l ų P n n o k ^ v a l " ' priklauso kopūstai, kalafiorai, ro-
kos vaikams - daugiau gali iš- s i a i / f a val*oml S o l a n i n o ^-{pės, ridikėliai, krienai (mustard 

TRYS MIRTYS 

Vyras T. Thomas , 25 m., jo 
žmona, 23 m., i r duktė 7 m. 
rast i nužudyti Chicagoje, 4442 

Genovaite Dubinskienė-Pudymaityte 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga minis atskyrė iš mū

sų tarpo mylimą seserį, švogerką ir dukterėčią, kurios netekome 
1975 m. liepos 11 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramyoę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atrašaujamos liepos 10 d. 5 vai. vak. 
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje; liepos 11 d., 9 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų ir Tėvų Marijonų koplyčiose. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mums pasimelsti už a. a. Ge
nutės sielą. 

Nuliūdę: Brolis su šeima ir tetos su šeimomis 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SO. YVESTERN AVENUE 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIOXED KOPLYČIOS 

sivystyti j "druskos apsinuodiji
mą", ar net mirti) ar muilino 
vandens gerti. 

2. Vežti ligonį į artimiausios 
ligoninės pirmos pagalbos skyrių. 
Neužmiršt oa.mti augalo pa
vyzdį. 

3. Jau daug kur yra įsteigti 
Nuodų kontrolės centrai (Poison 
Control Center), kurie turi rei
kiamos informacijos tolimesniam 
gydymui ir reikalui esant gali at
pažinti nuodingus augalus. Tu
rėkite savo šio centro tel. nume
rį prieinamoj vietoj i r žinokite 
šio centro adresą. 

Prieš išvardindama įvairias žo
les ir gėles, noriu atkreipti dėme
sį į kasdien valgomas daržoves 
bei vaisius, kurių kai kurios da
lys yra nuodingos. Vienam žmo
gui labai patiko obuolių sėklos, 
tad jis jas taupė, kol pririnko 
pilną puoduką. Tada atsisėdės jas 
skaniai suvalgė ir buvo rastas 
negyvas, nes sėklose randami 

nuodijimo simptomai yra: gal-
voskaudis, pilvo skausmai, nukri- ! 

tusi kūno temp., paralyžius, išsi- j ' 
plėtusios akių lėlytės, vėmimas, j 
viduriavimas, "schock", kvėpa-! j 
vimo ir kraujo spaudimo nukri- j 
rimas ir mirtis. Solaninas yra la-! 
bai nuodingas, ir mažas kiekis 
gali būti mirtinas. 

N e vieno mėgiamas ir gardžiai 
valgomas rabarbaras turi labai 
labai nuodingus lapus. Pil
vo skausmai, vėmimas, nusilpi
mas, kvėpavimo sunkumas, bur
nos ir gerklės degimas, vidaus 
kraujavimas ir mirtis seka užval
gius šių lapų. Spėjama, kad čia 
randami nuodai yra "soluble ox-
alate" ir dar nežinomas priedas. 

Vienoj laboratorijoj gyvu-' 
liukai buvo šeriami vidutiniškais 
ir dideliais svogūnų kiekiais. Po 
savaitės juose išsvystė maža-' 
kraujystė ir ilgainiui mirtis. Nors 
Čia nuodai nėra žinomi, bet nė
ra duomenų įrodymui, kad svo- \ 
gūnai panašiai ir žmogui nepa-

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

Mylimai motinai 
A.f A. 

ANGELAI S I M U T I E N E I m i r u s , 
nuoširdžiausia užuojauta reiškiame dūkiai RO
TAI, sūnums dr. LEONARDUI, pulk. JONUI ir RAI
MUNDUI su šeimomis. 

•r • 

Bendras Amerikos Lietuviu 
šalpos Fondas 

m 
K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS \i S0NUS 

9 

3 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

West 7fsf St. T į i . GRovenhiH 6« 
tk 50th A ve., Cicero T0wnhall 3-

AKSTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

2345-6 
21 oe-9 

A. f A* 
PETRUI M I N G E L A I m i r u s , 

jo broliui žurnalistui VLADUI MINGELAI, sese
riai JUZEI SINKIENEI ir jų šeimoms bei visiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Emilija ir Vytautas KUTKAI ir 
Kazė ir Povilas V i LA M TINA! 

i E U D E I K I S 
s i 

J: 

DOVYDAS P. 
TRYS 

L U V 4 y M * " Ir1"- * v I U A i 

IDAS ir GERALDAS F. DA1MID 
)DERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 South & 
Telefonai 

ilifornia Av 
LA 3-0440 

Vokietijoje prie V. Pelaniaus kapo kalba maj. 
evangelikų kun. diak. Fr. Skėrys. 

J. Valiūnas. Už jo matyti 

A | A. QVA \!ON" 
-FVrAUSKATTĖ 

Gyveno 8528 S. Normandy Ave., Burbank, Illinois (Anksčiau gy
veno Chicagoje. Bridgeporto apyi. 

Mirė liepos 6 d., 1976, 5 vai. popiet, sulaukus 72 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Laukuvos parapijoje, Pa-

divyčių kaime. Amerikoje ISgyveno 27 m. 
Pasiliko dktehame noBOdime 2 dukterys: Stefa Bakūnas 

ir Irena Petrauskas, žentas Bronius, 2 sunūs: Jonas, marti Irena, 
Ir Vytautas, marti Nijolė, 8 anūkai ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami. 

Kūnai' bus pašarvotas ketv., 6 vai. vak. Jurgio Rudmino koply
čioje, 3319 S. Litoartea Ave. 

Laidotuvės jvyks seštad., liepos 10 d. iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero lietuvių kapines. 

E i 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimii 
lyvautl Sk»e laidotuvėse. 

s. draugus ir pažįstamus da-

mmmmmmmmmmmmmmmm 
SESEI A . M A K S V Y T I E N E I , 

jos tėveliui A. f A. OSKARUI MIROVUI Vokietijoj 
mirus, broliui M. MAKSVYČIUI, giminėms bei ar
timiesiems gilaus liūdesio valandoje reiškiame 
užuojautą. 

Gen. T. Daukanto Juru šauliu Kuopos 
Valdyba ir Nariai 

Vienos Kardinolas Arkivyskupas 
FRANZ KOENIG 

apie V. Bagdonavičiaus knygą 

The Culturai Wellspnngs of Folktales 
rašo; 

"Kaip religijos istorijos specialistas ai galio paliudyti apie 
šio rinkimo įdomumą ir svarbą moksliniam akas srities darbui. 
Jūsų aiškinimai yra išimtinės vertės." 

gi knyga yra vertinga priemonė supažindinti kitataučius su 
senąją lietuviška kultūra. 

Apie tai Kardinolas rašo: 
"Žvalgydamasis po jūsų knygą, kiekvienas ras kad Mircea 

Eliade's pareiškimas jog lietuviška tautosaka yra turtingiausia 
Europoje, pasitvirtina." 

Knyga gaunama Drauge. Ii kainuoja $6.00 

i 
ir LA 3-9852 

4605-07 South I fMlMI Avenue 
T A I A ( M I I « YBrfie 7 1 7 1 1 7 

i LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
| Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

t '' ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS (r LADRYMAS LABANAUSKAS 

3307 SO. UTTJANICA AVE. TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAW1CZ) ir S0N0S 
2314 W. 23rd PLACE TeL VTrginia 7-6632 
2424 W. 69th STREET TeL BEpabUe 7-1213 
11020 Soothvrssl Blgfaway, Palss HHK ID. TeL 974-4410 

BIELIONAS 

4348 Be. CAJLTTOBN1A AVE. TeL LAlsyette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 

TeL TArds 7-1911 

Nuliūdę: Dakterys, sflnus, marčios. Žentas Ir anūkai 
LAidco**iŲ diratoftrlas Jur0« F. <v&BĖam— Tei. YA 7-IŪ38 Perskaitę "Draug«?", duokite jj kiliems 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1976 m. liepos mėn. 8 d. | 

X švč. M. Marijos Gimimo 
parapija Marąuette Parke Chi
cagoje, minėdama savo parapi-

į jos įsteigimo 50 metų sukaktį, ; 
renka medžiagą ir ruošiasi iš
leisti parapijos istoriją, šiais rei: 
kalais rūpinasi klebonas kun. ; 

Antanas Zakarauskas, parapijos. 
a, Augelė Simutienė kunigai i r organizacijos, 

buvo palaidota Uepos 6 d po X P L B valdybos pirmininkas 
šv. Mišių, kurias Švč. M Mar i - ' Bronius Nainys ir JAV LB 
jos Gimimo par. bažnyčioje a t - ' k r a š t o valdybos pirmininkas 
našavo kun. A. Z a k a r a u s k a s . ' J u o z a s G a l l a U e P ° s ' 
pamoksle primindamas 
velionės būdą ir didelius jos Pasaulio Es tų dienų atidaryme 

CHICAGOJE !R APYLINKĖSE 
VlėŠNIA IŠ VENECUELOS 

IR TAUT. ŠOKIAI 

Birželio mėnesį Amerikoje 
viešėjo veikli visuomenininke 
Aurelija Žalnicriūnaitė - Ross 
iš Venecuelos. J i aplankė gi
mines ir pažįstamus, bet jos 
svarbiausias tikslas buvo susi-

į t ikt i su penktosios Tautinių šo-
Cicero lietuvių visuomenė gražiai panunėjo JAV 200 me tų sukaktį. Minėjimas įvyko Rooseveito mokyklos salėje. į kių šventės vyr meno vadove 
čia matome dalį dalyvių. Pirmoje eilėje rėmėjai ix au/i ti svečiai: A. Prapuolenytė, kun. J. Stankevičius (rengimo j Galina Gobiene, jos asistente 

kitomis nuvykę i Baltimorę ir dalvvavo : k" t 0 pirm-h J ' Kosciolo> J- Kimbarkas. kun. J. Borevičius. prel. Dobrovolskis, vysk. V. Brizgys, dr. F. Kaunas ir ki i Vanda Stankiene ir 
K u p r i 0 Chicagos tautinių šokių grupių 

vyro a. a. Leonardo Šimučio 
nuopelnus. Kun. A. Zakaraus
kas atliko ir laidotuvių apeigas 
šv. 'Kazimiero liet. kapinėse. 

Tos dienos, vadinamos Esto-76, 
vyks visą savaitę ir baigsis es
tų dainų bei tautinių šokių šven
tėmis. Ta proga abu pirmininkai 

Laidotuvėse dalyvavo visi t r y s , pasitarė su estų išeivijos va-
velionės sūnūs ir duktė su šei- Į dais, aplankė JAV LB Baltimo-
momis, anūkais, Lietuvos gen.i rės apylinkės valdybos pirminin-
kons. J. Daužvardienė. kun. P. i ką Šilgalį ir su juo bei kitais 
Cinikas MIC. daug kunigų ir j valdybos nariais pasitarė Lietu-
šeimos narių. Per Mišias* gie- vių Bendruomenės reikalais 

I Š A R T O L 

dojo sol. A. Brazis 
X Sol. Koma Mastienė iš Uru

gvajaus "Draugo" štabui pri
siuntė malonius sveikinimus. 
Rašo j i : "Montevideo gražus 
miestas, bet šiuo metu čia žie
ma ir šalta, namai nekūrenami, 
tačiau Urugvajaus lietuvių šir-

X Prof. dr. Pe t ras Jonikas 
šiuo metu baigia ruošti plates
nės apimties mokslinį darbą — 
rašo lietuvių kalbos istoriją ir 
redaguoja a. a. prof. dr. Antano 
Salio raš tus . 

X Jonas Kavaliūnas, PLB 
valdybos vicepirmininkas, birže-

, lio 25-29 dienomis dalyvavo Ko-dvs šiltos ir nuoširdžios. Tai u* , , . . , . . ' 
, . . ., . , i lumbnos Lietuvių dienose, lan yra svarbiausia, suteikia daug | j_2~ rį,n, u..^ 

džiaugsmo ir šilumos." 
x Linas Kojelis, veiklus Pa-

J. A. VALSTYBĖSE 
— New Yorke Pavergtųjų 

tautų savaitės minėjimas prade
damas liepos 11 d, 9 vai. r. eise
na nuo 59 st., Penktąja ave iki 
Šv. Patr iko katedros, k u r 10 v. 
įvyks pamaldos. P o pamaldų 1 
vai. bus iškilmės prie Laisvės 
statulos. Ten bus perskaitytos 
J A V prez. Fordo ir mero Ab-
ral iam Beame proklamacijos. 

Ą »; * » 

— KLK Kultūros Draugijos 
"Žiburiai" metinis susirinkimas 
įvyko birželio 8 d " T 2 " patalpo
se Anapilyje. Jame buvo ap 
svarstyti administraciniai bei 
redakciniai savaitraščio reika
lai. Nu ta r t a ateityje valdybą 
r inkti trejiem metam rotacine 
eile, kasmet pasitraukiant dviem 
ar trim asmenim. Pakeisti kai-

kėsi Kolumbijos Lietuvių jauni 

Kalbėtojų tarpe bus AFL-CIO, kurie s ta tu to paragrafai, prisi-
darbo unijos prez. George Mea- j ta ikant pr ie dabarties sąlygų, 
ny, Georgia gub. J immy Carter Valdyba palikta ta pa t i : P. Bra-
ir New Jersey gub. Brendau i Žukas, A. Bumbulis, F . Urbonie-

VQr E " ; 

mo stovykloje ir su visais Ko-1 B y r n e ' * • *** ^ b r i a n s k y , Pa- ,nė , Almis Kuolas, S. Čepas, Al-
vergtųjų tautų Washingtone at- gis Čepas, kun. P. Ažubalis, kun. : lumbijos lietuvių veikėjais ta-

— Lietuvos žiedo gatvė. Ne-
heim-Huesten, žibintų pramonės 
miestelis, turįs 38.000 gyvento
jų, y r a Sauerland srityje. Šis 
miestelis prieš 15 metų perėmė 
Lietuvos vokiečių globą. Jame 
apsigyveno ir Rūtos ("Die 
i taute") redaktorius Albertas 
Ungeris. Jo pastangomis įkur
tas šiame miestelyje Lietuvių 
muziejus su didele biblioteka. 
Taip pa t jo pastangomis pava
dinta viena to miesto gražiau
sių gatvių Lietuvos žiedo gatve 
(Litauenring Strasse) . Gaila, 
kad šioje gatvėje labai mažai 

vadovėmis ir susipažinti su šo
kių šventės programa. 

Aurelija 2alnieriūnaitė - Ross 
gražiai dirba lietuvišką darbą 
Va'.encijoje, pasiekdama net 
Venecuelos sostinę Caracas. Ji 
Venecuelon atvyko 1948 metų 
vasarą. Tuojau įsijungė į lie
tuviškąją veiklą. Su savo sesu
te Irena įsteigė Valencijos lie
tuvių jaunimo tautinių šokių 
grupę, kuriai sėkmingai iki šiol 
vadovauja. Protarpiais šiai gru
pei vadovavo ir jos sesutė Ire
na. Tautinių šokių grupė ten 
atlieka gražų lietuvišką darbą. 
Ji dalyvauja ir atlieka progra
mas Motinos dienos minėji
muose, Venecuelos ir Lietuvos 
neprikl. švenčių minėjimuose, 
įvairiuose festivaliuose, pasirodo 
televizijoje. Vyksta ir į kitus 
miestus, kur dalyvauja kitatau
čių ir lietuvių renginiuose. Ta šaulio Lietuvių Jaunimo s ą j u n - į ^ j a u n i m o ^ š v i e t i m o "ir Bend-! s t o v a s i r J * * * 8 ? g e n - ^ons. | Aug. Simanavičius, OFM. Taipgi | U e t u v i ų a p 3 i g y v e n o . 

gos narys, iš Kalifornijos buvo „ ^ r e į k a l a i s . Y pač n a u - i ^ 1 0 6 ^ S l m u U s - Meninėje pro-j palikta ir revizijos komisija t a j __ U e t u v o a vokiečiai a e t ^ ' jaunimo grupė gražiai dainuo 
nuvykęs į Kolumbiją ir taikiniu-, ^ ^ p o k a l b i a i V T k o ^ g t k ! gramoje dalyvaus tautinių šokių spat i : V. Montvilas, V. Sendži- ;

d 

kavo jaunimui organizuoti u* 
pravesti stovyklą Medelline. Ko
lumbijos lietuvių jaunimas to
kias stovyklas numato ruošt i ir 
ateinančiais metais, paverčiant 
jas net lituanistinių studijų sto-

laujančiu jaunimu ir naujai su
siorganizavusios Kolumbijos lie
tuvių jaunimo sąjungos vadovy-

X Rožė ir P r a n a s Neįmanai, 
vykiomis, jeigu atsiras talkos iš gyv. Clevelande, Ohio, lankėsi 
JAV ar Kanados. Tokia talka \ Chicagoje. Šia proga jie aplan-
rūpinsis PLB valdyba ir P L J S . ! M "Draugą" ir susipažino su 

X Pasaulio lietuvių a r chyvas ! spaudos darbais ir reikalais, 
liepos ir rugpiūčio mėnesiais; 
bus uždarytas. Tačiau, jei kas iš : 

toliau atvykęs norės archyvą i 
aplankyti prašomi susisiekti te- ; 

tefonu: PR 8-8685 ir susitart i 
dėl dienos ir valandos. Paskuti
niuoju metu PLA praturtėjo iš 
"Draugo" ir marijonų gautomis 
knygomis ir spaudos komplek
tais. Antrą siuntą gražiai su
tvarkytos archyvinės medžiagos 
prisiuntė Lituanistikos institu
tas, kurio pirmininkas yra dr . 
Jurgis Gimbutas. Gautos ir di
delės knygų dėžės iš St. Peters-
burgo Lietuvių klubo. S. Sikors
kis iš Australijos prisiuntė ne
maža nepriklausomoj Lietuvoj 
išleistos žemės ūkio klausimais 
mokslinės literatūros; kun. A. 
Saulaitis iš Brazilijos — viso
kių leidinių ir kt. 

X Apmokami sveikinimai 
Penktos Tautinių šokių šventės 
leidinyje laukiami iš visų preky
bininkų, profesionalų, organiza
cijų ar pavienių asmenų iki lie
pos 25 d. Dėl informacijos 
skambinti (312) 436-4184 a rba 
925-3682. (pr .) 

x DaJL A. Petrikonio Mar
ąuette Meno galerija, 3215 W . 
68 S t (prie Kedzie Ave,) a td . 
7 dienas savaitėj. Gera p roga 
įsigyti naujų tapybos darbų. 
Pasirinkimas didelis. Kainos per 
pus sumažintos. Galerija užda
roma liepos 27 d. Tel. 486-2112. 

(sk.) 

kas, St. Dargis. 
— Begina Staskevičiūtė ir 

Juozas Piečaitis susituokė Auš
ros Vartų parap. bažnyčioje, 
Montrealyje. Apeigas atliko jau
nosios giminaitis kun. J. Staš-

grupės ir Maspetho vyčių cho
ras , vadovaujamas muz. P . Ska-
beikio. 

i 

AUSTRALIJOJE 
— A a. Algis Plūkas staiga 

mirė Sydnėjuje. Velionis buvojkus iš Toronto, asistuojamas 
muzikas, kūrė i r harmonizavo ! kun. J. Aranausko. Vestuvinis 
lietuviškas dainas, dekoruodavo; pokylis įvyko AV par. salėje, 
scenas lietuviškiems pastaty- j Dalyvavo daug giminių bei ar t i 
mams. Buvo kilęs iš Kupiškio j mųjų ir įvairių vietovių, 
apylinkių skautų veikėjas. — N. Pradėtosios Marijos se-

i šerys, daugelį metų vadovą vu-
I šios vaikų darželiui Montrealy-
1 . , ? 

je, nu are r.uo šios vasaros JJ 
i uždaryti. Sesuo Jonė perkeliama 

rašytojų, kurie galėtų j ų ; 

"e? ?are:-

— A. a. Jonas Palaltis staiga 
mirė birželio 12 d. Sydnėjuje. 
Buvo gimęs 1902 m. Raudonėje.' 
Nuo mažų dienų dirbo prie kel-| ^ T o r ^ n t į ^ į v a ^ k d a r ž e _ knygą, kurioje 
to prie Nemuno, o vėliau plau-i m ^ . t e s i n a u d Q J 0 Kretingą, kur j i ilgus metus gy-

ateidavo daugiausia vietinių gy- v e n o -
ventoįų vaikai. Be to, sumažėjo — Poilsio dienos Annaberge. 

Iškaičius seserų, galinčių dirbti Annabergo pilyje, prie Bonnos, 
A. a. Alfonsas Valiulis mirė; vaikų darželyje. 1 9 7 6 m - lieI*>s 12—31 d. d. vyks 

Sydnėjuje ir buvo birželio 19 d. „ , K ,. . . . 'krūvių poilsio dienos. Bus re-
'įgmė ir kultūrinė programos 

li teratūros vakaras 
Taip pat ekskursijos 

ja lietuviškas dainas, dalyva'.:-
% Jaunimo sąjungos stovyk'cse, 

nelengvą kei:ą, kuns prasidėjo : .,. , • „•? „ ~ 
J^.~r ^- . . . kur atlieka įvairią programą. 
1941 metų repatnacija, apra-
syti i r sekančiai ka r ta i per- j Aurelija aktyviai reiškiasi 
duoti. Bet vokiečių spaudoje Lietuvių Bendruomenės veik'o-
galima dažnai rast i rašinių apie , & yra Venecuelcs Lietuvių 
Lietuvą, parašytų Elisabeth j Bendruomenės valdybos sekre-
Joseph. Ši rašytoja y ra išlei-! " 4* -* 
dusi knygą pavadintą "Be že
mės" ("Ohne Land") . 1963 m. 
ji parašė naują romaną "Mūsų 
kunigas". Molden išleido E. Jo-
sephes romaną, pavadintą "Gy
dytojas rytuose" ("Artzt im 
Osten") . Autorė (87 m. am
žiaus) mano išleisti d a r vieną 

kiojo garlaiviais. 1942 m. buvo 
"Vilniaus" garlaivio kapitonas. 
Palaidotas Rockwood kapinėse. 

.— Mo.ilreaHo liet. skautų ir 

y Gintaro vasarvietėte šiuo 
I metu vasaroja Bal žarai. Kirvai-

ir neskautai. 
po gražias Reino 
linkės. 

— Kostas Kalendra Toronte 
dalinio paralyžiaus ištiktas, gy

čiai. Baltrimienė dr. Gleveckas dosi generalinėje Etobicoke li-
su šeima, Gumbaragiai. Baniai, goninėje, globojamas dr. L. Lek-

slėnio apy-

n 

KELIONE Į PHILRDElPHn* 
Autobuse, kuris važiuoja i 

Eucharistinį kongresą rugpiūčio 
4 d . >Ta dar 10 vietų. Keleivis^ 
nebūtinai turi gyventi parink
tuose viešbučiuose, bet gali gy
venti su giminėmis ir kongreso 
metu. Autobusas grįžta 1976 m. 
pirmadienį, rugpiūčio 9 d Kaina 
kelionei į abi puses tik 40 dol. 
Jei keleivis nori apsistoti pa
rinktame viešbutyje, p rašomas 
pasikalbėti su kun. P. P . Ciniku, 
MIC, dėl tolimesnių informacijų. 
Visi, norintieji vykti į Philadel-
phią papiginta kaina, prašomi 
greitai susisiekti skambinant 
toL LU 5-9500. 

John Kimbarkas, Cicero miesto 
aukštas pareigūnas, lietuvių suruošto 
JAV dvišimtinio minėjimo metu pri
stato kalbėtoją kongresmaną Harry 
J. Hyde Nuotr. Jano Kuprio 

X Liet inių Operai, jos dvide
šimties metų veiklos proga, raš
t u išreiškė linkėjimus vysk. Vin
centas Brizgys, Lietuvos gene
ralinė konsule Juzė Daužvardie
nė, Simas Kudirka. Algirdas 
Landsbergis . Lietuvių Žurnalistų 
sąjunga, komp. Jeronimas Ka
činskas, sol. Antanina Damb
rauskai tė , sol. Juoze Krištolai-
ty t ė , sol. Aldona Stempužienė-
Švedienė. LB JAV krašto valdy
ba, sol. Gina Capkauskienė, J . 
Žilevičiaus Lietuvių Muzikologi
jos archyvas, sol. Vincė Jonuš-
kaitė. Kazys Oželis, žurn. Alfon
sas Nakas . Algimantas Dikinis. 

X Tėvai! Jei rūpi dukrų auk
lėjimas, pasinaudokite proga ir 
skubiai jas registruokit seseMų 

Jakubauskienė, Vilutienė. Tiške
vičius, Pagirienė. Zotovienė, 
Norlenė, Gasneriai, Matulevičie
nė. Lukas, Ūseliai, dr. Pavilio
nio šeima, Gricevičius, Augai-
t is iš Detroito, dail. Juozas ir 
Stasė Pautiendai, Lūžai iš Cleve-
lando, Dirvoniai, Tamašauskas 
ir kit. 

X Kun. dr. Kęstut is Trimakas 
įsijungė į "Lietuvos Aidų" radi
jo programos štabą. J o radijo 
valandėlė, pavadinta "Prošvais
tės : pasaulėžiūriniai gyvenimo 
komentarai" bus penktadieniais 
transliuojami toje programoje. 

X Tarp . Eucharistinio kong
reso vyriausioji komisija prane
ša savo programoje, išsiuntinė
toje visai spaudai, kad lietuvių 
grupės pasirodyme rugpiūčio 3 
d. 3 vai. p. p. Civic Center pa
talpose bus paskai ta : "Katalikų 
Bažnyčia šiandien Lietuvoje, 
Ukrainoje ir kituose Rytų Euro
pos kraštuose". 

X Palmira ir Vytautas Janu-

nickienės. 

0KTJP, LIETUVOJE 
— Sovietinei rašytojų draugi

ja i priklauso 167 nariai, iš ku
rių 67 y r a komunistų partijos 
nariai. 

— Naujais rajonų komunistų 
partijos sekretoriais paskirti šie 
rusai — kolonistai: Aleksand
r a s Riabovas. gim. 1939 metais 
— Panevėžio miesto komiteto, 
Fadejus Popovas, gim. 1938 m. 
— Varėnos rajono, Ivanas To-
čilovas, gim. 1933 m. — Šalči
ninkų rajono komunistų part i-
ios sekretorium 

— Jaunimo stovyklose JAV 
ir Kanadoje dalyvaus šią vasa
rą keturi iš Sao Paulo, Brazili
jos, — Eugenija Bacevičienė, 
skautų vieneto ir sambūrio "Rū
telės" vadovė bei lituanistinės 
mokyklos mokytoja, kuri lan
kys lituanistinę savaitę ir daly
vaus mokytojų savaitėje. Iš jau
nimo — Beatriz Bacevičiūtė, 
Nilza Guzikauskaitė i r Robertas 
Saldys. Numatę pasiskirstyti 
po Dainavą Neringą, Wasagą 
ir visi dalyvauti k a r t u Rako 
skautų-čių stovykloje. Į JAV at
skrido VI 27, mokyklon grįžta 
V m . 13. o E . Bacevičienė skris 
atgal i Braziliją po šoktų šven
tės. 

gas eina ir Valencijos LB apy
linkės valdyboje. 

Aurelija maloni pokalbininke, 
besisielojanti lietuvybės reika
lais. Ta proga jos kelios min
tys apie Venecuelos lietuvių 
gyvenimą. 

Sparčiai ruošiamės, kalba ji, 
šokių šventei. Tam ir čia atvy
kau. Turime jungtinę grupę. 
Ją sudarėme iš Caracas ir Va
lencijos šokėjų Pavadinome 
Vaivorykštės vardu. I šventę 
atvyks'me 20 šokėjų ir akordeo
nistas Danius Ross. 

Didesnio masto renginiai a r 
gyvesnė veikia sunkiai įmano
ma. Darome viską, kad Vene-
cueloje gyveną lietuviai ilgiau 
išsilaikytų Pietų Amerikoj. 
Lietuviams yra leidžiamas laik
raštis "Gairė", kurį redaguoja 
Juozas Kukanauza, Tai lietu
vių šiokia tokia jungtis. Daug 
gyvumo į lietuvišką veiklą įneša 
kun. Antanas Perinimas ir kiti. 
Stengiamės suburti jaunimą, jį 
stengiamės išlaikyti lietuviškoje 
aplinkoje ir nuotaikoje. Dideli 
finansiniai sunkumai, o be jų 
jokia veikla neįmanoma. Stoka 
h- vadų. Mus nepaprastai džiu
gina įvairūs svečiai iš kitų kraš
tų, ypaė įvairių sričių meninin
kai. Nepaprastai gėrėjomės so
listės Romos Mastienės kon
certais. Į tokius koncertus a r 
kitus svečių renginius papras
tai suvažiuoja iš tolimesnių vie-
*ų lietuviai — vyresni ir jau
nimas. Tas skatina dirbti lie-
tuv'šką darbą. 

Tautinius šokius jaunimas 
mėgsta. Tad gera priemonė jau
nimą burt i bendram lietuviš
kam darbui. Tautinius šokius 
šoku seniai, o 1975 metais su 
savo dukrele Jean buvome at
vykę į tautinių šokių kursus, 
kurie vyko Dainavoje. Čia įsi
gijau daug naudingų ir vado
vui reikalingų žinių. Jomis da
linuosi su Valencijos i r Caracas 
jaunimu. 

Su dukrele praėjusią vasarą 
dalyvavome Dainavoje, taut i 
nių Ickių vadovų kursuose. J i 
a^s'tiktinai susipažino su Ju
lium Valeika, pamilo viens kitą. 
Ir po tautinių šekių šventės, 
rugsėjo 18 d.. Indianoje abu 
sukurs šeimą. Džiaugiuosi kad 
ietuvišką šeimą Dalinai ta i 
'vyko irgi dirbrnt lietuvišką 
darbą. Tad ir toliai kar ia i s ne
tikėtai nugalimi. 

Ats'sveikinome Aureliją Žal-
nieriūnaitę. tardami iki pasima-

Aurelija 2alnieriūnEitė-Ross. Ve.:e- tymo Tautinių šokių šventėje ir 
cuelos tautinių šokių grupes "Vai- vestuvėse. 

; vorykžtė" vadovė. Jurgis Janula i t i s 

CHICAGOS ŽINIOS 
SUSISIEKIMAS TEISME 

Čikagos regionalinio susisieki
mo direktoriai kreipėsi į teismą. 
kad patvirtintų RTA biudžetą, 
kaltinami, jog priemiesčių direk
toriai neatlieka savo pareigų. 
Kaip žinome, priemiesčių direk
toriai netvirtino biudžeto, kol 
nebus pašalintas to susisiekimo 
vadovas PikarskL 

PRIGĖRĖ 

Chicagos apylinkėse pereitą 
sekmadienį įvairiose vietose pri
gėrė 5 žmonės. 

ATIDAVĖ KCDIK1 

WALKER UŽ HOvVLETT 

stovyklon Dainavoje. Stovykla šoniai, gyv. Dousma. Wis., už-
nuo liepos 18 d. iki-rugpiūčio 1 \ į s a k y d a m i lietuviškų knygų 
d. Chicagoje kreiptis telefonu: į p r]dėjo 6.61 dol. auką spaudai 
776-9275 (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

stiprinti. P. ir V. Janušoniai yra 
nuoširdūs "Draugo" rėmėjai ir 
skaitytojai. Dėkojame už auką. 

X p . Tautvaišas, šachmatų 
meisteris, liepos 11 d., 2 vai. 

Mutual Federal Savings 2212 GINTARO vasarvietėje duos 
West Cermak Road. Telefonas Union Pier vasarotojams simul-
VI 7-T747. . i a k . ) i t a n ą . 

Cook apskr. ligoninėje viena 
moteris padavė kitai moteriai 
pagloboti savo dviejų savaičių 
kūdikį, sakydama, kad ji nori 
išgerti kavos. Kai nuėjo, ta i 

. ir nebegrįžo. Globotoja prie ku-
Gubernatorius VValker p a r e m e j d i k i o r a ( k > ^ ^ . . P a s i r f i p i n k 

naująjį demokratų kandidatą 1' m a n i m i , M a n o m o t i n a manęs ne-
Illinois gubernatorius Hovdettą. i g a l į a u g i n t r 

GREITKELIS TVARKOJ 

Stevenson greitkelio remontas 
jau beveik visiškai pabaigtas. 

ŽUVO 10 

Praeitą savaitgalį Cook a p s 
krity buvo nužudyta 10 žmonią 
(8 — Chicagoje). Aštuonių 
žmogžudysčių kaltininkai suras-

JAV lenkų federacija liepos ti. 
4 d. laišku kreipėsi į JAV pre-

LENKAI PRIEŠ KISSINGERl 

zidentą. kad pašalintų iš parei
gų Valstybės sekretorių Kissin-
gerį. Tos federacijos vadovybė 
yra Chicagoje. 

ATSARGIAI SU 
FEJERVERKAIS 

Va metų 
užbaigimo. Atestatą gauna Dalia Aukštuolytė. Scenoje dar matome VIII 
<lasė8 auklėtoją R. Kučiene, direktorių J. širką ir mokytoją Danute 
Budekiaa* 

Šeši vaikai 2-12 metų gydomi 
Chicagos ligoninėse, prieš kelias 
savaites sunkiai apdegę dėl fe
jerverkų. Liepos 4 d. jie turėjo 

Sveikindami Ameriką sukak- praleisti ligoninėse. Illinois pro-
ties proga. Japonijos žmonės kuroras primena laikytis dide-
Chicagai liepos 7 d. dovanojoj lio atsargumo su fejerverkais. 

JAPONU DOVANA 

'azumaja" — medį kuris pa-
««ote. V. Noreikos | t ek s j Lincoln Parką . 

Nuo jų yra pasitaikę apakimų 
ir net mirčių. 


