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g “LKB Kronikos’’ Nr. 21

Sergieįaus Kovaliovo teismas
Bylos aprašu mo santrauka

(Tęstaya 9 vakar dienos)
Teismo pradžioje S. K ovalio

ms paprašė trijų dalykų:
1 Leisti jam pasinaudoti 

Visuotinės žmogaus teisių de- 
klaracijoe tekstu.

2. Iškviesti eilę liudininkų, 
tame skaičiuje Kraslną ir Ja- 
M

1 Pakviesti advokatu S. V. 
Kalistratovą arba D. L Ka
minską ją.

Kovaliovas asmeniškai ir per 
fanoną šių advokatų prašė' tiek 
parengtinio tardymo metu, 
tiek po jo. Prašymų nepaten
kino motyvuodami, kad šie ad
vokatai neturį “leidimo” ir dėl 
kitų priežasčių.

Teismas atmeta visus Kova
liovo prašymus, išskyrus iš* 
kviesti liudininką Krasiną.

Teismo paskirto advokato 
Kovaliovas atsisakė. Teismas 
pasiūlė Kovaliovui kalbėti. 
Tęsiamasis pareiškė, kad pa
rengtinio tardymo metu jis ne- 
kalbėjo ir tardymuose daly
vauti atsisakė, kadangi juos 
laikė neteisėtais ir nusikaltė- 
H&is. Išimties kebu jis pasa
kydavęs savo nuomonę dėl ob
jektyvaus faktų tyrimo.

Kovaliovas teigė, kad būtų 
logiška, šios pozicijos laikytis 
ir teisme, kadangi tekiuose 
procesuose žmonės ir teisiami

ne už nusikaltimus, bet už įsi* 
tikinimus. Tačiau jis dalyvau
siąs procese, kiek tai lies iš
siaiškinimą ar yra melagiungų 
pareiškimų laiškuose ir “Kroni
koj”, bet jis neatsakysiąs į 
klausimus, kas ir kada pasira
šė tuos ar kitus dokumentus.

Dėstydamas savo nuomonę 
apie laiškus • ir ‘^Kroniką*’,. Si 
Kovaliovas pavadino juos nau
dingais ir neprieštaraujančiais 
įstatymams. Jis sakė, kad 
nors ir gaila, bet “Einamųjų 
Įvykių Kronikoje’’ yra klaidų 
ir jis sutinkąs dalyvauti klaidų 
analizėje ir turs įrodymų, kad 
taijjuvo tik klaidčs, o ne są
moningas melas.

Antrąją, teismo dieną (gruo
džio 10) buvo apklausti 22 liu
dininkai.

Dniepropetrovsko spec. psi
chiatrinės ligoninės gydytoja. 
L. A. Liubarskaja buvo klausi
nėjama apie Pliščio laikymą ir 
gydymą ligoninėje. Teisėjas 
pateikė klausimus, remdamasis 
“Kronikės” Nr. 34 duomeni
mis. Liubarskaja atsakė, kad 
ligoninėse viskas buvo vykdo
ma pagal instrukcijas.

Kovaliovas tvirtino, kad Ta
rybų Sąjungoje psičhiątrinės 
ligoninės naudojamos susidoro
jimo su kitaip galvojančiais 
tikslams ir pareiškė, kad jam

neleido gintis savo liudininkų ! 
parodymais. Teismas atmetė 
Kovaliovo prašymą iššaukti 
liudininke Pliuščio žmoną žit- 
nikovą.

Maskvos srities Čechovo ra
jono psichiatrinės ligoninės vyr. 
gydytojo pavaduotoja A. A. 
Kožemiachina liudijo apie P- 
G. Grigorenko laikymą psi
chiatrinėje ligoninėje. Teisėjas 
atmetė visą eilę Kovaliovo klau
simų liudytojams. Tarp kitko, 
liko be atsakymo klausimas: 
“Kokia prasme buvo pagerė
jusi Grigorenko sveikata išra
šymo metu?”

Dėl žinios, įdėtos “Kronikos” 
32 numeryje, apie Chancio lai
kymą ligoninėje ir (kalėjime bu
vo pakviesti liudytojais Kirovo 
srities centrinės psichiatrinės 
ligoninės gydytojas B. V. Pol- 
kinas ir Kirovo vidaus reikalų 
valdybos vyresnysis kontrolie
rius (prižiūrėtojas) I. P. Kaf- 
taniuk. Dėl Chancio liudijimo 
(iš * jo bylos protokolo), kad 
laike kalinimo jis buvo sumuš
tas ir tapo invalidu, kad kar
ceryje sėdėjęs 7 kartus ir po to 
buvo patalpintas į vienutę, pri- 
žiūrėtojas Kaftaniuk pastebė
jo: “Kirovo m. katėjime’vienu
čių nėra, o 7 kartus išbūti kar
ceryje fiziškai neįmanoma”.

(E).

Padūko pakrantė Santa Monicoj, Califomijoj.. Santa Monicoj yra gražiai veikianti lietuvių kolonija

Kas negali smerkti 
Izraelio KODĖL VAKARAI SAU KASA DUOBĘ

Reaganas 
Fordo balsus 

gali “pavogti”

Vashtngtonas. — Kolumnis- 
taa Jack Anderson mano, kad 
Reaganas gali “pavogti” Fordo 
delegatus ir tokiu būdu laimėti 
aominaciją. Yra tokių delega
tą kurie pagal įstatymus įpa
reigoti balsuoti už Fordą, bet 
širdy jaučia palankumą Reaga- 
Kul Per pirmą balsavimą jie 
balsuos už Fordą, bet toliau at- 
palalduoti nuo įsipareigojimo 
į gali balsuoti kaip.nori. Kad 
to nebūtų, konvencijoj Fordo 
faumės gali pareikalauti, kad 
išrinkti delegatai negali prieš
tarauti per pirminius balsavi- 
DHM rinkėjų pareikštai valiai

Daug sužinota 
apie Amazonę

Manaos, Brazilija. — Brazili
ją'per paskutinius penkerius 
Mus apie Amazonę ir jos upy
ną sužinojo daugiau nei per 
200 metų. Tiesiant kelią ir ra- 
daro pagalba per nepereinamas 
džiugles pavyko atitaisyti dau- 
gdį geografinių klaidų, surink
ti daug geologinių ir biologi
nių faktų. Iki šiol 'buvo mano- 
fca. kad Amazonės upynas yra 
lyguma, o rasta daug kalnų. 
Apskaičiuojama, kad 80 pro
centų upyno sudaro kalvos ir 
kalnai. Rasta net 400 mylių 
Ilgumo upė, apie kurią niekas 
•Wnojo. Ji buvo paslėpta 
medžių tankumynuose, nepaste
bima nei iš lėktuvų.

Ottava. — Kanados vyriau- 
tybė pasirašė susitarimą su 
Lockhead Aircraft korporacija 
k perka 18 Orlon tipo patruli- 

lėktuvų už 1 blL dolerių,

Sunkumai su Alaskos 
naftotiekiu

Washingtonas. — Alaskos 
nafta galės tekėti po metų, jei 
federaliniai inspektoriai pripa
žins, kad vamzdžių suvirinimas 
yra gerai atliktas. Ištyrus 
30,000 suvirinimus ir pataisy
mus; prieita išvados, kad 1,755 
jų neatitinka pramoniniams 
standartams. . Blogiausia, kad 
560 mylių vamzdžių iš bendro 
ilgio -800 mylių yra jau po že
mėmis, o 200 suvirinimų peršvie 
timų nuotraukų trūksta. At
kasti ir iš naujo suvirinti Įdai
nuos dar 55 mil. dolerių. Visas 
naftotiekio projektas įkainuo
tas 7.7 bil. dol.

Naftotiekiu galės per -dieną 
pratekėti daugiau kaip vienas 
milijonas statinių naftos..

Nėw Delhi. — Indija ir Pa
kistanas pasikeitė ambasado
riais. Diplomatiniai santykiai 
buvo nutrūkę nuo 1971.

Marsas tikrai raudonas

Pasadena, Gal. — Vikingas 
iš Marso pradėjo transliuoti ir 
spalvotas nutraukąs. Toji pla
neta ne' veltui buvo vadinama 
raudonąja, nes jos paviršius 
raudonas kaip plyta.

Denveris. — Colorado, Orego
nas ir Arizona, rudeniniuose 
rinkimuose balsuotojams nori 
pateikti klausimą — sugestiją, 
kad tose valstijose būtų už
drausta statyti atomines jėgai
nes. Tą klausimą balsavo Cali- 
fornija, ir piliečiai siūlymą už
drausti atmetė.

Jeruzalė. — Min. pirm. Yitzak 
Rabin sakė, kad Izraelis nesi- 
kiš į Libano civilinį karą tol, 
kol Sirija gins krikščionis.

VVashingtonas. — Birželio 
mėnesį pragyvenimas pabrango 
1.5 procento. Pabrangimas' 
atsirado daugiausia dėl padi
dėjusių kainų produktams, ga
minamiems iš naftos.

Amazonės upyne, Brazilijoj

Chicaga. — “Rusai, pavyz
džiui, negali smerkti Izraelio 
už invaziją į Amino gangstery- 
ną išvaduoti daugiau kaip 100 
įkaitų, suimtų mirties grasini
mu”, —•tašė Bob Wiedrich 
“Chicago Tribūne” dienraštyje 
(VU. 16) straipsniu “Usten, 
terrorists: Enough is enough”. 
Toliau taĮrp kitko taip atvirai 
žurnalistas prabyla: “Sovietų 
tankai ir kariuomenė įsiveržė į 
Vengriją ir Čekoslovakiją dėl 
daug mažesnės priežasties ir dėl 
kur kas baisesnių padarinių 
laisvei, — ir liko neprigriebti. 
Taigi Kremlius yra paskutinis 
pastatas ant žemės, iš kurio 
skelbtini pamaldūs iškilmingi 
protestai apie Ugandos suvere
niteto išniekinimus; Jeigu jau 
turite kruvinas rankas, tai už
čiaupkite burną dėl to, kad 
esate praradę teisę vaikščioti 
tarp padorių žmonių. Valykite 
pirma savo nedisciplinuotų 
mongolų prievartautojų dėmes. 
Paskui prašykite atleidimo...”

(mk).

Amin atsisako 
invazijos į Keniję

Nairobi. — Prieš Idi Amin 
sukilimas plečiasi. Kenijoj žino
ma, kad sukilėlių yra daugiau 
kaip 3,000 kareivių, ir jie žada 
kovoti iki mirties, kovoti iki 
diktatorius bus pašalintas, rašo 
Nairobi laikraštis “Daily Na- 
tion”. Sukilimas prasidėjo, kai 
Amin savo daliniams liepė pasi
ruošti invazijai į Keniją.

Kad Ugandos kariuomenėj nė
ra labai ramu, patvirtino ir 
Kenijos kariniai sluoksniai, bet 
dėl sukilimo abejojama. *

Amin, pamatęs, kad per toli 
išsišoko, trečiadienį- jau kitaip 
kalbėjo: “Mes ir nemanėme da
ryti invazijos į Keniją. Nei vie
no inčo per sieną. Faktas, kad 
Kenija bendradarbiavo, .kai Izra
elis įvykdė invaziją, bet tegul 
toji istorija būna užmiršta”.

Diplomatai spėlioja, kad Amin 
priverstas taip kalbėti, nes jo 
valdžia beveik sugriuvusi, o 
ekonominiai reikalai dar bloges
ni. Kooperuoti su Kenija yra 
neišvengiama būtinybė. Tik per I 
Kenijos uostus gali susisiekti 
su pasauliu ir gauti būtinų pre- L 
kių.

Ugandos vyriausybė painfor
mavo Prancūziją apie ketinimą 
grąžinti lėktuvą, kurį palestinie-1 
čiai piratai buvo nukreipę pa
kelėj į Paryžių.

Nedovanotinas trumparegiškumas ekonomiškai remti
savo didžiausią priešą

Londonas. — “Kas pasidarė, 
kad Vakarai pradėjo finansuoti 
sovietų ginklavimąsi, sovietų, 
kurie ne tik yra didžiausi mūsų 
priešai, bet turi tikslą mus su
naikinti, — klausia britų įtakin
gas laikraštis “Daily Mail”. So
vietai ir jų sate’itai Vakarams 
skolingi apie 16 bilijonų svarų 
(daugiau kaip 32 bil. dolerių).

Situacija paradoksiška. Tuo 
metu, kai Vakarai viską teikia 
Rytams palankiausiomis sąlygo
mis, duoda kreditą, tai Varžų-, 
vos pakto valsty^s sukiša apsi
ginklavimui, didina kariuome
nės skaičių, kala naujus tan
kus, gamina.lėktuvus ir raketas. 
Prie to prisideda ir Kuba. Sko
linasi pinigus iš Paryžiaus ir 
ginkluoja Angolą, laiko savo ka
riuomenę.

Būtų nerealu nutraukti .visus 
ūkinius ryšius su Sov. Sąjunga 
ir jos satelitais, bet dar dau
giau nerealu viską duoti kredi
tan su labai' žemais nuošimčiais. 
Laikraštis mini buvusio premje
ro Wilsono trumparegystę, kad 
jis, norėdamas pagelbėti savo 
krašto bedarbiams (bedarbių 
procentas Britanijoj labai ma
žas) , nuvykęs į Maskvą pažadė
jo viską pristatyti, ko jiems rei
kia. Miuncheno laikraštis “Sud- 
deutsche Zeitung” net karikatū- 
ią -įsidėjo; Wilsonas Maskvoje

sėdi kaip elgeta; rodydamas tuš
čias kišenes ir atkišęs suplyšu
sią skrybėlę. Toks žaidimas gy
vybiniais reikalais Vakarams 
tik artina žlugimą.

Didelę, jei ne didžiausią, kaP 
tę suverčia Kissingeriui, pradė
jusiam dėtantės'politiką. Sovie
tams to ir reikėjo. Jie sugebėjo 
visą tai pritaikinti didesnei sa
vo naudai. Jie sudarė tokią 
opiniją, kad Vakarams iš to bus 
daug naudos. • Perka ko an-ks- 
čiau Vakarai neparduodavo ir

Amerikos kviečiai pakraunami į so
vietų laivą

stiprina savo karinę galybę. 
Įsigijo ir dar įsigys slaptų tech
nologinių išradimų, stato . ir 
plečia pramonę ir slaptai .trina 
rankas, kad Vakarai pasikars 
ant savo pačių virvės.

Nugalėjo Fordo veto
VVasliingtonas. — Senatas

72:24 balsais perbalsavo pre
zidento Fordo veto, kuriuo ski
riama 3.5 mil. dolerių viešie
siems darbam^ organizuoti. 
Fordas įstatymą buvo vetavęs 
kaip infliacini. Dar reikia, kad 
perbalsuotų ir Atstovų rūpiai, 
o tuo neabejojama.

Oliimpinės ugnies uždegimas Olim
piados atidarymo dieną Moatrealy

Sausra pakenkė
ir gandrams

Kiėl, V. Vokietija. — Sausra 
Vakarų Europoje skaudžiai at
siliepė ir gandrams. , Gandrai 
jau ir taip labai nyksta, didėja 
susirūpinimas, kaip juos reikia 
apsaugoti. Schleswig Holstein 
provincijoje šiuo metu yra ma
žiau negu 400 gandrų porų, -kai 
1974 buvo dar 492. 1907 metais 
buvo 2,670 porų.

Grobikai greit 
bus pagauti

Sacramento. — “The Siacra* 
mento Bee” laikraštis įsitikinęs, 
kad mokyklinio autobuso su 26 
vaikais grobikai bus labai grei
tai pagauti, jie jau žinomi. Gau
ją sudaro bent septyni jauni 
vyrai, 'kilę iš turtingųjų šeimų 
netoli San Francdsco, Fortola 
slėny, priklausą tam tikrai kulto 
grupei.

Daugiau laisves 
laikrastiniiikains

Maskva. —' Užsienio laik
raštininkams Maskva nuo šiol 
nedraus tiesioginiai susisiekti 
su valdžios žmonėmis. Iki šiol 
laikraštininkai neturėjo teisės 
susitikti su jokiu oficialiu as
meniu 'be Užsienio reikalų mi« 
nisterijos spaudos skyriaus lei
dimo ir tarpininkavimo.

Supažindis su 
valstybes paslaptimis

Washingtonas. — kitą savai
tę, trečiadienį, prezidento For
do, pavedimu, CTA direktorius 
George Bush nuvyks į Plains, 
Georgia, pas demokratų kandi
datą į prezidentus Jimmy Car- 
ter ir supažindins su šios agen
tūros veikla ir painformuos, ką/ 
prezidentinis kandidatas turi žo- 
noti.

Fordo - Connally 
sąrašas?

Washingtonas. — Respubli
konų strategai spėja, kad For
das, jei bus nominuotas, vice
prezidento postui gali pasirink
ti John Connally. Tokiu būdu 
labiau patrauktų į savo pusę 
pietiečius. Pietiečiai daugumoj 
yra demokratai, bet nusivylę 
son. Mondale kandidatūra.

Juneau. — Vienas Alaskoš 
kalnas pavadintas kongresma- 
no Hale Boggs, kitas Begich 
vardais. Boggs iš Alabamos 
buvo Atstovų rūmų daugumos 
vadas. Jiedu, su Alaskos kon- 
gresmanu Nicholas Begich 1972 
skrisdami per Alaską, kažkur 
nukrito su lėktuvu, dingo ir nie
kad nebuvo rasti.

VVashingtonas^ — Senatas 
nubalsavo sudaryti nuolatinę 
tarnybą prie Teisingumo de
partamento, kuri seks valdžios 
žmonių, pradedant prezidentu, 
Kongreso nariais ir kitais, dar
bus, kad nebūtų ntsukalstamą 
veiksmų.

Katmandu. — Nepalis Eve
restą, aukščiausią pasauly kal
ną ir jo apylinkę, viso 480 kva
dratinių mylių, paskelbė nacio
naliniu parku.

Jeruzalė. — Lady Bird John- 
son, mirusio prezidento žmona, 
lankydamasi Izraely, pasodino 
medelį busimajam iaedėlyne, 
pavadintam, jos vyro varau.

MontreaMs. ~ Po trečiadienio 
žaidimų Olimpiadoje medalių 

■skaičiumi pirmoj vietoj tebuvo 
Amerika su 22 medaliais, toliau 

■ R. Vokietija ir Sov. Sąjunga po 
16, Japonija 5, V. Vokietija, 
Lenkija, Kanada po 3. K&ti po 
mažiau.

Didžiausia Olimpiados atrak
cija buvo ramunė Nadia Coma- 
neci, 14 metų amž. už gimnasti
ką gavusi aukso medalį.

KALENDORIUS
Liepos 23: Apolinaras, Brigi

ta, Tarvilas, Gelminė,
Liepos 24: Ursinas, Kristina, 

Seigis, Purga.
Saulė teka 5:35, leidžias 8:19.

ORAS
• Dalinai debesuota, karšta ir 
drėgna, 50 proc. galimybe lie
taus su perkūnija, apie 93 laips
niai.
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BILL JĄNKONIS AMERIKOS 
OLIMPINĖJE RINKTINĖJE

Sakoma, kad Ąmerikos kvalifį-|;land., New Yorko, turės ilgą ir 
kičinėse lengvosios atletikos piri

. menybėse kompeticiįa ir įtempi
mas didesnis negu kitose varžy
bose bet kur pasaulyje. Ir kadangi; 
tik trys pirmieji patenką į olimpi
nę rinktinę, tai visa eilė geriaų- 
^ių pasaulio lengvaatlętų, kurie 
šiuo atveju yra amerikiečiai, ne
dalyvaus Montrealyje. Tai demo
kratiškas, bet kartu labai žiau
rus atrinkimo procesas, kuris ap
stūmė tokius pasaulio rekordis- 
tuslcaip Stėve Williams,‘ Marty 
Lįguori ir, k t. atrinkimo komite
tui pasaulio rekordas prieš tai pa
darytos puikios pasekmės nieko 
bereiškia. Tik pirmieji trys tose 
kvalifikacinėse Varžybose, kurios 
įvyko praeitą mėn. Eugene,' Ore
gone, gavo bilietus | x Montrealį. 
Vienas S tų laimingųjų buvo 

•beverk negirdėtas jaunas Ameri
kos lietuvis, Bill Jarikuniš.

Prie New Yorko Atletikos klu
bo uniformos prisisiuvęs lietuviš
ka Vytį jis laimi pirmą vietą šučr 
iyje | aukštį, peršokdamas 7 p. 
5 3.4. Toks aukštis yra pervir
šytas tik tris kartus išeivijoje. Vie
nas iš tokių yrė dabartinis, pa
saulio rekordistas Dvright Stpnės, 
peršokęs 7 p. 7, tačiau šiose var
žybose liko’ antras su 7 P* 4 šuo
liu. Storięs nuomone 
yra ateities šuolinjnkas.

Nėra abejonės, kąd 
pietų amžiaus ir § p. 
ūgio Bill Jankūnis iš Stajcn Is-

Jankums

šviesią atęjtį lengvoje atletikoje. 
Amerikos ir tarptautiniame spor
to pasaulyje nežinomas, tose pir
menybėse, jis nustebino visus, o 
ypač Amerikos lietuvius. Jo vie
nintelė tarptautinė pergalė iki da
bar buvo 1974 mt. birželio mėn., 
kai Jauniu rungtynėse prieš Ru
siją, jts laimėjo pirmąją vietą. 
Tais metais jis buvo 5r Amerikos 
jotinių meisteris^ Po to jis dvejus 
nįėtiiš lankė Colorado universite
tą ir nebuvo Jaikomaš kandidatu 
į olimpinę rinktnię iki paskutinės 
žiemos, kai jis vienose salės rung- 
tynėse peršoko 7 p.' - 5 .inch. Ta- Į 
čiąų ’tik^ pergalė paskutinėse pir
menybėse jį staiga išgarsino? -

Amerikos ‘ olimpihėi 'rinktinei 
jau išvykus į Montręąlį, neturė
jau progos su juo pačiu pasikal
bėti. Tačiau jo mamos paklausiau 
kokių'budri lietuviška Vytis atsi
radę "ant jo sportiškos uniformos. 
Ji atsakė, kad dr. Stukas iš East 
Prange/N. J«, jam ją padovano
jo, sakydamas: Bill, lietuvių nė
ra daug, užtat Jie turi tuo didžiuo
tis ir išsiskirti”.

Mes didžiuojamės Bill ir linki
me, kad J6 ir to lietuviško Vyčio 
•pabirbdamas Montrealio olimpia
doje ir kitose tarptautinėse leng. 
ątlejikos varžybose bus ilgas ir 
sękmi ngas.

Rolandas Grybauskas, 
Nevv Yorkas

rio komandoje atrodo, turės ap
leisti Rel Madrid. Mat, šis ispa
nų klubas jau veda derybas su 
olandu Resenrink ir anglu Kėe- 
gan.

Kad* pritraukus daugiau žiūro
vų anglų mėgėjų futbolo, klu
bas F. C. Hąilwood nutarė žiū
rovus vaišinti arbata. Susidomė
jimas nepadidėjo. Tada ta arba
ta buvo pakeista prieskoninėm žo
lėm ir tuo pačiu ipetu' paleistas 
gandas, kad šis gėrimas -pakelia 
seksualinius jausmus, žiūrovų 
skaičius pradėjo smalkiai kilti. 
Tipiškas 4>uvo vieno žiūrovo pa- 
sisakynias: “GaJ čia daug teisy
bės ir nėra, bet pabandyti verta;” 

Vyt. A.- ĮGrik^iūAąsOKUPUOTOS LIETUVOSIŠ

Baku 2—1 ir krenta iš 2-os į Į 
3-ją ''vietą,. o Klaipėdos Atlan-! 
tas nugalėjęs Jerevano KKIĮ 
2—1 pakyla į 13-tą vietą.

BĮGENTENNIAL 
TURNYRAS

Futbolo klubo Lituanicą — 
Diths veteranų rengiamas Ęi- 
centennial futbolo turnyras 
įvyks šį šeštadienį Marąuette 
Parko aikštėje. Dalyvaus 8 
veteranų komandos: vokiečių 
Hansa, Kickers, Rams, Rėki, 
Fortūna ir Aurora Kickers, 
lenkų Ęagles ir Liths. Turny
rą atidarys Ulinoiš senatorius 
Frank D. Savickas ir alderma- 
nas Kermeth B. Jakšy.

Komandos, padalytos į dvi 
griipąs, žais kiekviena prieš 
kiekvieną. Pirmųjų rungtynių 
pradžia 10 vai ryto. Baigmi
nei — finalinės rungtynės nu
matytos 6 vaj. vakare, pirmųjų 
keturių vietų laimėtojams pa- 
skiftoš trdfėjos.’

S-gos tarpmiestinių pirmenybių 
komandas, atstovaujančias Chi- 
cagos Lietuvių Golfo klubą.. 
Tarpmiestinės varžybos 'šiemet 
įvyks rugpiūčio 21 ir 22 d. d. 
prie Detroito, t. y. Bay .Vailey 
Inn and Golf Club, 24470 Old 

į Bridge Rd., Bay City, Mich.
Rugp. 7 d: (po pirmos die- 

I Uos Cog Hills turnyro) 7:30 v. 
vak. įvyks pobūvis su poniomis 
Key West Restorane, 5917 So. 
La Graiige Rd. (Rt. ?45) 
Couiitryside. Registruotis ilki 
rugp. 1 d. pas A. Bakai# (tel. 
448-6716) arba pas J. Barį. 
Tikimės gausaus dalyvavimo.

O. N.
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LAUKO TENISAS
Pabaltiečių Sporto federacija 

pranešimą, dėl Įvykstančių liepos 
31 d-' f r rugpiūČio" I d. Chicagoje 
pabaltięčių' teniso pirmenybių 
papildo taip: ~

L Jaupių ir mergaičių am
žius yra 18 metų jaunesni pa-i 
gal 1.976 m. sausio mėn. 1 d- Tai 
reiškia, kad žaįdęjasš kuris 197*6 
in. sausio 1 d. buvo 18,mt. ar jau
nesnis, gali šiose varžybose daly- 
vątrti. Tai yra" svarbų gimusiems 
1957 Jg. prieš liepos 31 d., ktiriems 
jau Taktiškai yra 19 m., be f jie 
gali dar dalyvauti jaunių ir inėr-1 
gaičių klasėse, nes‘sausio mėn. Ii 
d. fie buvo tik 18 metų. "

Panašiai ir veteranų klasėje.
2- Lietuvių tenisininkų atsto

vas bus Kęstutis Mikoriis. '*
Kartojame, kad šios pirmeny

bės vyks Morraine Vąllęy Comi- 
munity College aikštėse, 10900 
So. 88-th Avė. Palos Hills, Iii. 
Varžybų pradžia šeštadienį 9 
vai. ryto vyrų B klasėj.

. Registruotis iki liepos 28 d. pas 
Uldį Briedį 2230 čatheripė Sty. 
£<orthbroqk, I1Į. Visoje klasėse da-. 
lyvių skaičius neribotas, išskyrus 
vyrų A ir B klases, kur lietuvių 
atstovai .bus pakviesti asmeniškai.

FUTBOLAS

vi^ Jl-

.J 
i6

■ ©viai * 

wlo|aJ 

į.pįran>e 
>pakv

Tarp 1c 
g Lietu 
1836 m. 
nūs kun 
lietuvių 
ša ja; 
šventovė 
pirmas 
Stmpins.’ 
Deja, m 
■lenku k; 
glikusi 
fiaJAV 
Pittstone 
bažnyčia

Redakcija dirba kasdien 
— 4:30 šeštadieniais 

— 12:00.
Administracija dirba kąs- 
nuo 8:30 iki 4:30, šešta

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik iS'ankj. 
to susitarus. Redakcija už įkeltai, 
mų turinį neatsako. Skelbimų kai* 
nos prisiunčiamos gavus praSyrai

I
i

— Brazilijos 2^-metis dm. Ęn- 
Įriko Mecking laimėjo tarpzoni- 
nes pirmenybes Maniloje, surin
kęs 13 taškų. Jis nugalėjo 8 var
žovus, pralaimėjo tik buv. pa-' 

isaulio meisteriui Špaskiui, o su' 
dešimčia sulošė lygiomis. Pus- 
taškiu žemiau atsistojo jaunas 
Čekoslovakijos dm W. Hort, nu
galėjęs devynis, pralaimėjęs tris 
ir prieš septynis atsilaikęs lygio 
mis. Tiek pat (12į^) taškų su
rinko sovietų dm Polugajeyskis 
(pralošė jis prieš Hortą). 12 taš- 

I kų surinko sovietų jaunąs dm 
| Ceškovskis. Po 11% pelnė yeng- 
! ras Ribly ir jugoslavas Ljuboję- 
jvič, po 10% tš. pasikrovė ąmė- 
1 rikietis Kavalęk ir jaunas sovie- 
|tų dm Balašovaš; po 10 tš. — 
| vokietis Uhlmann, rumunas 
Gheorghiu ir buv. pasaulio meis 
teris Spaskis. Spaskis pralaimė
jo prieš Balašovą, amerikietį Ka 
valeką ir argentinietį Panno. Ka 
valek įsirašė svarias pergales 
prieš Spaskį, Ljubojęvičių, Uhl- 
manną ir Ceškovskį, be to. įvei
kė iranietį Harandį ir singapu- 
rietį Taną. Silpniau sulošė kitas 
amerikietis dm Walter Browhe, 
nors jis nugalėjo Kavaleką, tesu 
rinko 7 tč. Pirmieji trys (Mec^l 
king, Hort, PoiugajevsUris)' kva 
lifikavoši į kitų metų pasaulio; 
.pretendentų varžybas, o 17 at-j 
krito.

—- Kitos tarpzoninės varžybos 
prasidėjo Šveicarijoje, Biel 
mieste. Ten taipogi varžosi 20 ąt 
rinktųjų, jų tarpe trys buvę pa
saulio meisteriai (Smyslov, Tai, 
Petrosian), danas Larsen, veng
ras Portisch, švedas Anderson. 
sovietų Geleris, amerikiečiai Ro 
bert Byrne ir jaunas tm Rogoff. 
Po dviejų ratų po 1% tš. turėjo 
Petrosian, Portisch ir greičiau- 

Vilnietis Vitalius Truksimas daly-1Robert Byrne. Danas Lar- 
vaųja aympjadoje Montreąlyje. . | (Nukelta ? 5; puste)--

j. j.

Į

= •
E &30
S 8^0= •

^,en
X diėhiais nUo 3:30 iki 12:00.
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reJ PR 8-8229

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS
2858 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Įstaigos ir huto tol 652-138]

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA ' 

1407 S. 49th Coort. Ckero 
Kasdien 10-12 ir 4*7 

fAflkyriiR *re> 'r AeM „•

GOLFAS

Rugiriūpio 7 . ir 8 dienomis 
įvyks 36 skylių turnyras Cog 

šeštadienį rugp; 7 
Buš“ ' Nr. 3 -kurse 
6 šekmadieiiį rug- 
'Nr. 1 kurse 1 vai.

gaus

pMis pc.
ų.‘ 
11:15 
piūčio 18 d.) 
“Low gross” laimėtojas
J. Talandžio pereinamąją tau-1 
rę, o dėl kitų taurių bus yat- 
^>mhsi A, B ir C klasėse (“low 
net”), be to bus taurės jaunių 
ir moterų grupėse. Registruotis 

dalyvavo tarptautinėse I prieš rugp. d. (dėl papiginto 
varžybose Amster-1 vaizbų mokesčio) pas R. Pa

narą (tel. 349-9329) 
Barį (tel. 
di^iio 18 
skaitomas 
turnyras” patekimu? į šALFas

riiikti- 
Rrinioš- 

E. Ramins-

DR, K. G. DALUKAS
Akušerija ir moterų ligoti 
Ginekologinė Cnirurgija 

6449 So. Pulaskj Road (Cravvford
Medlcal Buildlng). TcL LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimų 

Jei neatailiepia. -tkambinti 374-8004.

Tel. ofiso ir būto: OLymplc Mllj 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS [R CHIRURGAI 

1443 So. 50th Avė., Cicero 
Kaodien 1-3 vai. Ir 6-4 vai/m 

išskyrus trečiadienius.: - 
šeštadieniais 12 iki 4. vai. popiet

arba j.
354-9354). Sekmą- 

skylįų ' žaidimas bus 
kaip “kvalifikacinis

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

ManioeMe Medlcal Center 
6182 So. Kcdzle Avenue 
plrmad., antrad. ir ketvirtai 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 1 Iki 3 vai.

Pagal susitarimų 
Orlao teief. WA 5-2670 

Kezid tel. WAIbrook 5-3048

Vai.:

Tel. Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 Węst Tlst Street

Vai, pirm,, ketv. 1 Iki 6 v. popiet 
Antrad., penkta d. 1-5, treč Ir šeAtad 
tik susitarus.
Dr. Ant. Rudoko knbincU) |>erenie

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51 sf Street 
Tel. — GR 6-^400

Vai.: pagal auslUrlmą; plrmad. 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt. 
10—i: AcŠta. 10-8 vai.

ir

Ofs. tel. 735-4477; Rez, 246-2839

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA m emRURGE 

Specialybė — Nervų ir 
Emocipė»> ligos 

CRAW1X>RD .>IF:mCAL BCIIJIIMG 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

Šiemt 
tebeina i 
vių laikr 
1886 m., 
Lietuvos 
ja. Šieme 
šventė ir 
Amerikoj 
mouthe, 
d.) jsikūr 
■likiškų Ii 

į menkoje,
. hm. A. \ 

savo gyvt 
nijimas i 
išmokėjo 
dolerių - 
laikais. P 

” riimas — 
nes” -—į 

m-SI d., o 
kūrė Lie 
1890 . ru 
lietuvė, g 
mą, buvc 

'■'‘baigusi M 
■ają Baltim 

80 m.
Pirmoji 

•rSkolų ber 
^•isikūrė 18 

m. pasivž 
;/Savings 2 

1885-ir 1! 
viai išleic 
apie Lieti 
ta anglų, 
Bokserių s 
JAV armi; 
Sujeta, M 
viai. Jau 
gai Seram 
nėlės di 
50 m. da' 
einantiem; 
tams. Pirr 
bas JAV 
A Šimoni 
liau pasiv 
klubu.

TeL RElianc* 5-1811 ■

DR. WALTER J. KIRSTU!
(Lietuvis gydytojas) ■ 

3925 West 59th Street
VaL: plrmad., antrad., ketvirtai | 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir U 
vai vak. Seštad. pagal eueltarlflą 

o trečiadienlalfl uždaryta.

DR. IRENA KIMUS 
GYDYTO J A^IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTO 
MEDICAL BI’lLDING ' 

715(1 South V\ esteri)
Valandos: Kasdien nuč 10 vaL rjk 

Iki 1 vai. popiet “
Ofiso tel. RE 7-1108; rvrid mSU|
Ofiso HE 4-1818; Rerld. PR lM

DR. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos! 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampu) Į
Vai.: plrmad., antrad, ketvlrtad 1
penkta d. 3 Iki T v. p. p. Tik iiisHaruj

O P T I o A L STUDIO 
VIOLETA KAflOSAITfi 

7051 to. \VHsht«'naw, irt UIIM 
Pritaikomi akiniai pagal <ydftojl 

receptus.
Didelis akinių rUmų pasirgtam 
Vai.: pirm., antr.. penkt 114:11 

Ketv. 1-8 v. vak. šešt. 10-4 f. M 
Trečia d tentais uždaryta. ■

Tekt. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGUI 

Ofisai: 
tfABASH AV&'
CENTRAL AVI 
pagal susitarto-

Rezid. teL — GI 8-6873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6132 So. Kedzfe Avė. WA 6-2678 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
UAlllepta, skambinti: M1 2-OOO1.

III NO. 
4200 NO. 
Valandos

Vilnietis Arvydas Juozaitis laimėjo 
bronzos medalį 100 metrų krūtine 
plaukymo varžybose olimpiadoje.

— Irklavime prieš išvykstant 
į Montrealį olimpinės 
nės narės vilnietė G. 
kienė ir kaunietė 
kaitė
iridavimo 
dame. Jos dviviete baidare lai
mėjo pirmąją vietą, tolokai pa
likdamos antroje vietoje bel
gės.

— Rankinyje Sov. Sąjungos 
olimpinė rinktinė grįžo iš' pas
kutinių pasiruošimo rungtynių 
Rumunijoje. Prieš Rumunijos 
rinktinę, kuri pasaulio pirme
nybėse užėmė 4-tą vietą pir
mos rungtynės, laimėtos 17-—16. 
antros pralaimėtos T4—15- 
Rinktine grįžo į Kauną, kur pra
dėjo paskutinį pasiruošimo sta
žą su kontrolinėmis iungtynė- 
rnįs apylinkes miėstnošc. Sa
vaitę prieš išvykimą į Montrealį 
olimpinė rinktinė buvo sustaty
ta, išskyrus dvi vietas Į tas 
dvi vietas buvo 6 kandidatės, 
kurių tarpe ir nuolatinė rink
tinės žaidėja Aldona Cesai- 
tytė.

— Ėjimo varžybose Vilniuje 
dalyvių skaičius buvo nepap
rastai didelis. Varžybos vyko 
įvairiose distancijose ir visų 
amžių grupėse. Komandines 
laimėjo Kaunas. 2. Vilnius, 3. 
Klaipėda, 4. Šiauliai ir t. t.

—- Tinklinyje Vilniuje vyko I 
taurės varžybos, kuriose da- 

. lyvavo geriausios šalies komai- į 

dos, jų tarpe fir Vilniaus 
t “Kuro Aparatūros” koinarida. 
■ Po iškilmingo atidarymo pirmo- 

se rungtynėse vilniečiai pralai
mėjo Talinui 3—2.

' — Pasibaigė ir Lietuvos tin- 
,; kiurio pirmenybės, ir Vilniaus Į 

“Kuro Aparatūrą” nesunkiai J 
užsitikrino’sau meisterio titulą. IS 
Paskutinėse rungtynėse šiaii- g 
Uuose ji nugali Šiaulių Šarūną ~ 
3—0, Vilniaus Aušrą 3—0 ir 
Lietuvos moksleivių rinktinę . 
3—0.

— Vilniuje vyko paskutinės 
rungtynės moterų klasėje. į 
Kauno Dinamo tinklininkės už- j 
tikrintai įveikia Vilniaus <4Koo- j 
perathunką” 3—1 ir Vilniaus 
“Mokslą” taip pat 3—1 ir tani- . 
pa Leituvos meisterėmis 
tą kartą iš eilės.

—■ Futbole Lietuvos 
nybės taip pat artėja 
Nors liko ves po keletą rung
tynių, bet abiejose lygose pir
mosios 4 komandos dar neaiš
kios. Tik po 4 komandas kvą- 
lifikuosis finalinei grupei. Pir
moje lygoje pirmauja Vilniaus 
Aušra, Kauno Kėlininkas, Vil
niaus Pažanga ir Šiaulių Tau
ras. Antroje lygoje: 1. Ukmer
gės Vienybė, 2- J^ažeikių At
mosfera, 3. Panevėžio Nevėžis 
ir *4. Alytaus Dainava.

Sov.”' 'Sąjungos pirmenybėse 
Vilniaus Žalgiriu pralaimi prieš

%

LIETUVIU SUSIARTINIMO
ŠVENTE

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISI aS 
(Kalba lietuviškai) 

1618 W. lįst Si, — Tel 
Tikrina akis. Pritaiko akin»» : 

“Contact teMes”
Vai. pagal sualtarimą. Uždaryte^j

j žįūrpyų žaidė prieš Spv. Sąjun
goj meisteri Kievo Dynamo. 

įs Klevas aiškiai dominavo savo 
komandiniu žaidimu ir greičiu ir 
vedę 3 — Į. Prieš rungtynių pa
baigą vokiečiai išlygino iš nela
bai aiškaus baudinio, ir baigėsi , 
3 —”Ir pirmas susitikimas tarp 
šių komandų Wąshįngtone gai- 
gėsi lygiomis 2 —-2.

Sekančias rungtynes” Borussia 
žais prieš Haiti rinktinę, San Sal
vadore prieš jų meisterį, Los 
Angeles mieste prieš Meksikos 
Gųa^Falajarą ir Vancouveryjė 
briėŠ Wh i te Caps.

Tuo tarpu Kiėvo Dynamo at
stovauja' Sov. Sąjungos olimpinę 
rinktinę ir Montrėaly tikisi aukso 
ipeaalio. Nebūtų per daug stebė- 
tmaf nes” olimpiadoje daugumas 
komaiiaų bus tik mėgėjų (ar -pu
siau) rinktinės, tuo tarpu Klevo 
Dynamo yra kariuomenės koman
da, kuri tik žaidžia futbolą iš
tisus metus.

— Anglijos futbolo žinovas B. 
Glanvillė, grįžęs iš Amerikos 200 
m. jubiliejinio tarptautinio tur- 
pyrę, pareiškė, kad Amerikos ly
gis prilygo Anglijos trečios divizi
jos klasei'. Ir tai nežiūrint, kad 
Amerikos rinktinėje žaidė tokios : 
futbolo žvaigždės, kaip Pelė, Mo- 
ore, Mąrsh, Chingąlis ir kt O gal i 
tai reiškią, kad Ameriką pąsida- 1 
re futbolo pensininkų jpfųs?

Garsusis V. 'VdkiėtĘoš'gynėjas 
G. Netzer žaidęs pasaulio meiste- 1

1

Chicagoje viešėjo V. Vc^ieti- 
jos šių metų meisteris Borussia 
Moenchengladbach ir prie 12.0001

ketvir

pirme- 
I galą

l
PIKNIKAS

Putnamo Nek. Prasidėjimo i 

Marijos seserų sodyboje bus 

liepos mėn. 25 d.

Šv. Mišios 11:00 valandą. 

Pamokslą sakys J. E. Vysk. 

D. REILLY, Norvich vysku-

TeL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė Akių Ligos 
3907 West lOSrd Street 

Valands pagal susitarimą

Ofiso teL — PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVI6IUS
I O B 6 A

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo 12 iki 8 va) ir quo 5 Iki 8 vai 
vak SeStad. nuo l Iki 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTB 
INKSTŲ. POSLŠS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

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

OBso tel 776-2880, raą, 44$*

pas.

B

>'

Dalyvaus Connecticut vals

tybės gubernatorė 

GRASSO.

ELLA

Ofs. PO 7-6000 Rm. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Wast 68rd Street

Valandos pagal susitarimų

Meninę programą 3:30 vai. 

popiet atliks seserų vado

vaujamos NERINGOS sto

vyklos mergaites

Dfi. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA —

CHIRURGIJA
1002 No. Westem Aventie. 
5214 No. VFestern Avenm 
Tel. atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605

Į VISI N. ANGLIJOS LIETUVIAI KVIEČIAM) DALYVAUTI

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE 
om įte plačiausia) įkaitomas Ue 
tuvių dienraštu Gi ikelbhnų to-- 
nm rislejnt orleinamn*

DR. J. J. SIMONAITI)
GYDYTOJAS

Adresas 4255 W. 63rd Strtd 
Ofiso teief. RE 5-4*1* 

Rezidencijos Celei. GR MlH
Vai.: plrmad., antrad., 

penktad. nuo 1 Iki 8 vai

Ofiso Cel. HE 4-2128, mudu GI

DR. V. TUMASOHIS
CHIRURGAS 

24M West Tlst Street
Vai. pirm., &ntrad., ketv. Ir PgL

2-6 Ir 6-7 — iŠ anksto
---------------------- -—Tel. ofiso PR 6-6448

DR. F. C. WINSKUH!
GYDYTOJAS IR CHIRUH^ 

3107 West 7lat Street 
Valandos- .1-6 vai P0P*įL

Treč. ir dettad. pagal susltv^/

Ofiso teL 586-3166; tmmų
DR. PETRAS 1LIOO

GYDYTOJAS IR CfflRWW 
6234 S. NarragauMti 

Vai. pirm., antr.. V 
šeAtndienlatr pagal

Pirmoji 
ferencija 

. delphijoje 
' taigi prie 

organizaci 
vai. Pare 
mens, są 
spaudos Ii 
su seimu 1 

‘ po iniciaty 
•TO m., bi 

’ tuvių R. 1 
'įvyko Pittj 
na taip pj 
Pirmą kai 

.tversi tet 
piltis Valp

Pinnas lie 
paskiru 

versiteto k»
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j$aftuvmej Amerikoj

LIETUVIU VEIKLA IR ĮNAŠAS
Sj mėnesi minint JAV 200 m. 

sulakti, reikia prisiminti ir eilę 
ryškesniu faktų, liečiančių lietu
sius, jų atvykimą ir veiklą JAV-se. 

) Savo naujai pasirodžiusioje kny- 
goje “The Lithuanians in Ame-

■ ;ric8 1651—1975” A.M. Budrec- 
’kis Skelia turimas žinias, kad 
t jau olandų ekspedicijoje j Ameri- 
š ką apie 1651 m. yra dalyvavę lie- 
| tuviai kariai. B Lietuvos pabėgę

protestantai jau 1662 m. atkelia
mi olandų koloniją New Amster- 
dsm (dabartinį New Yorką. kur 

' porjmetų prieš tai mokytoju bu
vo pakviestas dr. A.K. Kuršius). 
Tarp 1831 m. sukilimo dalyvių, 

12 Lietuvos pasiekusių Ameriką 
1836 nu buvo ir Vilniaus profes 

į nūs kun. L. Jezykovičius. Pirmoji 
j lietuvių katalikų pastatya bažny

čia JAV-se buvo Šv. Kazimiero
■ šventovė Shennadoah, Pa- Jos 

pirmas klebonas buvo kun. A. 
Stmpinskis. Ji atsirado 1874 m. 
Deja, netrukus ji buvo perimta 
lenkų katalikų. Pirma pastoviai 
išlikusi lietuvių katalikų bažny
čia JAV buvo 1885 m. pastatytoji

į Pittstone, Pa., Šv. Kazimiero 
I bažnyčia.

*
šiemt jau sukanka 90 m. kai 

tebeina ilgiausiai išsilaikęs lietu- 
‘ viu laikraštis <rVienybė”, įsteigta 

1886 m., nors ji dabar ne visada 
I Lietuvos laisvės reikalui tarnau

ja. Šiemet savo 90 m. sukaktį at- 
/ šventė ir Susivienijimas Lietuvių 
ė ■ Amerikoje. Prieš 90 m. Ply- 
Į mouthe, Pa., (1886 m. lapkr. 22 
I d.) įsikūrė jr Susivienijimas kata

likiškų lietuviškų draugysčių A- 
merikoje, išsirinkęs pirmininku 
kun. A Vamagirj. Per pirmus 50 
savo gyvenimo metų šis susivie
nijimas mirties ir ligos atvejais 
išmokėjo daugiau kaip 4 miL 
dolerių — aukštą sumą anais 
laikais. Pirmas lietuviškas vaidi- 

I nimas — A Turskio “Be suhie 
nes” —įvyko 1889 m. gruodžio 

*81 d., o pirmą teatrinę grupę j- 
kūrė Lietuvių mokslo draugija 

Į 1890 . rugp. 31 d. Pirmoji JAV 
į lietuvė, gavusi gydytojos diplo- 
| mą buvo Joana Baltrušaitienė, 
1 baigusi Moterų medicinos kolegi- 
| .ją Baltimorėje 1896 m. —prieš 
Į 80 m.

Pirmoji lietuvių taupymo ir pa- 
-\skolu bendrovė Keistučio vardu 

įsikūrė 1897 m. Chicagoje, 1967 
m. pasivadinusi Union Federal 
Savings and xLoan Assn. Tarp

• 1885 ir 1900 m. Amerikos lietu- 
| viai išleido 198 knygas. Knyga 
f apie Lietuvos laisvę buvo išleis- 
Į ta anglų, lenkų ir rusų kalbomis, 
f Bokserių sukilimo metu 1900 m. 
P JAV armijoje Kinijoje tarnavo A.

Sujeta, M. Vosylius ir kiti lietu
viai. Jau 1900 m. lietuviai kuni
gai Scrantone, Pa., įsteigė Moti
nėlės draugiją, kuri beveik 
50 m. davė stipendijas mokslus 
einantiems lietuviams studen
tams. Pirmas lietuvių sporto klu
bas JAV buvo įsteigtas 1903 m. 
A Simonavičiaus Brooklyne, vė
liau pasivadinęs Lietuvių atletų 
klubu.

♦
Pirmoji lietuvių politinė kon

ferencija buvo sušaukta Phila- 
v dėlphijoje 1906 m. vasario 22 d., 
* teigi prieš 70 m. Joje iŠ įvairių 

organizacijų dalyvavo 169 atsto
vai. Pareikalavo Lietuvai as
mens, sąžinės, susirinkimų ir 
spaudos laisvės bei autonomijos 
su seimu Vilniuje. Kun. A. Kau
po iniciatyva 1906 m., taigi prieš 

*- 70 m., buvo suorganizuota Lie- 
' tuvių R. katalikų federacija. Tai 

fryko Pittstone, Pa. Šiemet suei
na taip patz 70 m. nuo įvedimo 
pirmą kartą ^lietuviškų pamokų

• universitete. Tai padarė Br. Ba
kutis Valparaiso univ. 1906 m.

Pirmas lietuvis futbolininkas bu- 
vo paskirtas Pennsylvanijos uni- 

..-veniteto komandos treneriu 1907

plastikiniai laikrodžiai

Šveicarijos laikrodžių firma 
"Tfesot” gamina laikrodžius be 
metalinių dalių. Jų korpusas 
daromas iš polikarbonato, dant- 
^ėiai, balanayras ir spyruoklė 

poliformaldetūdo. O “atik-

m. Tai buvo S. Paukštis. Pirmoji 
lietuvių meno paroda įvyko 1910 
m. Chicagoje. Buvo išstatyta 
daugiausia J. Šileikos ir A. Alek
sandravičiaus kūriniai. Lietuvių 
vargonininkų sąjunga buvo į- 
steigta prieš 65 m. Baltimorėje. 
Lietuvių Amerikos lietuvių R. ka
talikų moksleivi ų susiviejijimas 
buvo įkurtas kun. P. Lapelio 1912 
m. rug-. 23-25 d. Chicagoje. Lie
tuvos vyčius 1913 m. bal. 27-28 
d. įsteigė A Norkūnas Lavvrence, 
Mass.

*
Jau prieš 60 m. Susivienijimas 

lietuvių R. kat Amerikoje savo 
seime 1916 m. kreipėsi į popiežių, 
prašydamas paskirti lietuvį vys
kupą Amerikos išeiviams. Taip 
pat prieš 60 m. buvo įsteigta Lie
tuvos Astatymo bendrovė, akci
jomis surinkusį pusę milijono do
lerių. Prieš 55 m. (1921 m. ge
gužės 30 d.) lietuvių delegacija 
nuvyko pas prezidentą Hardin- 
gą su milijonu parašų, įrištų į 
138 knygas, prašydama, kad 
JAV pripažintų Lietuvą nepri
klausoma de jure. Tais pa
čiais metais JAV lietuviai susi
laukė pirmos savo lietuvaitės , ad
vokatės Juzanos Puišytės-Shal- 
nienės, gavusios teisių bakalauro 
laipsnį Bostono universitete.

Šiemet sueina 45 m., kai 1931 
m. rugp. 11-18 d. Kaune buvo 
sušauktas pirmas Pasaulio lietu
vių kongresas, į kurį iš JAV nu
vyko 40 delegatų, jų tarpe buvo 
ir L. Šimutis, išrinktas kongreso 
vicepirmininku. Šiemet minė
jome 45 m. sukaktį nuo Dariaus 
ir Girėno skridimo per Atlantą, 
kada jie per 35 vai. 15 min. nu
skrido 3948 mylias ir žuvo 404 
mylios nuo Kauno. Šiemet sueina 
40 m. nuo Nekalto Prasidėjimo 
seselių atvykimo iš Lietuvos ir į- 
sikūrimo Putname, Conn., iš kur 
jos tiek daug pasitarnauja mūsų 
jaunimo auklėjimui bei lietuviš
kos krikščioniškos kultūros sklei
dimui. Šiemet sueina 35 m., kai 
atvyko pirmieji lietuviai pranciš
konai į JAV, dabar daug pasitar
naują savo žurnalu “Aidais”, sa
vaitraščiu “Darbininku” ir kita 
kultūrine bei religine veikla. At- 
simintina naujųjų ateivių banga, 
įnešusi r naujo gyvumo išeivijoje. 
Vien Balfas yra parūpinęs 34,260 
garantijų lietuviams atvykti į 
JAV.

♦
Šiemet sueina 25 m., kai Ame

rikos Lietuvių Tarybos pastango
mis JAV vyriausybė pradėjo lie
tuviškas transliacijas Amerikos 
Balse. Taip pat šiemet sueina 25 
m. kai buvo įsteigtas Lituanisti
kos institutas, kurio pirmu 
pirmininku buvo išrinktas dr. P. 
Jonikas. Šiemet sueina 25 m., kai 
susiorganizavo Amerikos Lietu
vių inžinierių ir architektų są
junga. Šiemet sidabrinę sukaktį 
atšventė “Draiigo” romanų pre
mijos, o lapkričio 18 d. Lietuvių 
Bendruomenė švęs sidabrinę su
kaktį nuo savo formalaus įsteigi
mo 1951 m. Ateinančiais metais 
Švęs sidabrinę sukaktį ir Lietu
vių fronto bičiuliai nuo pradėji
mo steigti savo skyrius JAV-se. 
Ateinančiais metais daug pasita
rnavusi Dainavos stovyklavietė 
minės 20 m. sukaktį. Jau Šiemet 
sueina 20 m., kai lietuviai stu
dentai surinko, 40,000. parašų už 
Lietuvos laisvę. Taip pat 20 m. 
Ohio lietuvių . gydytojų pre
mijoms ir 20 m. nuo pirmojo 
kultūros kongreso Chicagoje. Šie
met dešimtmetį Švenčia leidyk
la Krikščionis Gyvenime.

Neįmanoma čia suminėti nė 
visų JAV lietuvių svarbesnių su
kakčių, bet jau ir šie faktai rodo, 
kaip gyvai reiškėsi JAV lietuviai 
ir koks svarbus buvo jų įnašas 
Amerikoj.

J. Pr. 

las” — iš poliakrilato. -Tvirtina
ma, kad tokie laikrodžiai labai 
atsparūs smūgiams, be to, ne
bijo drėgmės, jų nereikia tepti 
ir kainuoja apie 30 kartų pi
giau, negu paprasti metaliniai. 
Jų tikslumas toks, kaip ir ne-

Wcodžijjh ja I

NETURTINGŲ TAUTŲ NORAI
Jos turi norėti gyvenimą gerinti

Bepuldamos pirmąjį pasaulį 
už jo nejautrumą, besivystančios 
tautos daro jam keturis pagrindi
nius priekaištus, kuriuose yra 
bent dalis tiesos.

Koloriinis išnaudojimas api
plėšė beginkles tautas, atimda
mas jų gamtos išteklius ir su- 
žlugdydamas jų tradicinius so^ 
dalinius santykius. Pavyzdžiu 
nurodomas Egiptas, kurio pramo
nė, sukurta Turkijos valdymo me 
tu, XJX šimt. buvo anglų su
žlugdyta kaip konkurencinė met
ropolija. Tačiau, to nepaisant, 
kolonizmas pagerino daugelio tau 
•tų ūkį ir jų gyvenimą. Aiži rijoje 
'buvo nutiesti plentai ir geležin
keliai, pastatyti uostai, iigoniiiės, 
mokyklos, vandentiekiai, elektros 
jėgainės, neskaitant sukurtų gau
sių, pelningų ūkių, kuriuos, 
prancūzams išėjus, nesugebanti 
arabų •socialistinė valdžia nuali
no.

Kolonijoms išsiiaisviinus

Pokoloniniam laikotarpyje pir
masis pasaulis taip tvarkė tarp
tautinio ūkio sistemą, kad' netur
tingos tautos visad būtų.nuo jo 
priklausomos. Šį priekaištą vaka
riečiai atremia tvirtindami, kad 
pačios neiŠsivysčiusios tautos rė
mėsi vienos kurios žaliavos ar mi
neralo eksporto pajamomis. Ta
čiau tai joms nuolat sudaro dide
lių nuostolių dėl dažnai svyruo
jančių kainų. Čia negali būti 
kalbos apie prekybos keliu ne
turtingų) tautų išnaudojimą. 
Jeigu taip būtų, tai Taivanas, Sin
gapūras; Brazilija ir Pietų Korė- 

! ja, kurios labiausiai įsitraukusios 
į užsienio, prekybą j nebūtų tapu-i 
sios labiausiai pąsiturinčioniis be-1 
skystančiomis tautomis.

•Užsienio prekyba mažą ką pa
dėjo neturtihgojns tautopis. Prie
šingai, ji sudariusi. privilegijuotą 
sluoksnį, kuris persiėmė turtingo
jo pasaulio gyvenimo būdu ir jo 
prabanga. Į-tai vakariečiai atsa
ko, kad beveik neišvengiamai im
portuota technologija sukuria di
delio suvartojimo pavyzdį. -Netur
tingos .tautos.,turi su tuo ’ susigy
venti, .jeigu, nori .skatinti:. savo 
ūkinę raidą. Tačiau jeigu pažan
gos gerumas nepasiekia visų to 
krašto gyventojų, kaltę už tai 
turi prisiimti pagalbos gavėjas, o 
ne jos davėjas, zneturtipgų ša
lių labai išpūsta biurokratija ir 
paperkami valdininkai kartu su 
plačiai , pasklidusiu neraštingu
mų sumažina-priėjimą prie nau
jų darbų atsirandančių dėl 
romos ūkio pažangos.

Nesugebėjimas tvarkytis

Savo pagalbos programomis, 
investavimais ir kultūros ekspor-

da-

AUŠRA IŠEINA Į GYVENIMĄ
Dvieją draugių kiškai

Romanas iš okupootos Uetuvoe

MARMA VINČERYTE
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Virginija, kaip jie skurdžiai gyvena. Srauga gauna tik 
du šimtus aštuoniasdešimt rublių pensijos. Ir is tų pi
nigų abu su Aldute turi pragyventi. Gerai, kad už 

; kambarį nedaug temoka, malkų neperka, drabužio ne- Į 
paiso, tai maistui šiaip taip. Žinoma, nuo bado atsiginu 
ti. Mano tėvelis gauna virš tūkstančio į mėnesį ir tai j 
sako, kad būtų sunku, jei kaip direktoriui iš šalies I 
neužeitu. Apie Sraugą, kad jiems taip sunku, aš tė
veliui viską papasakojau. Ir pas mus tikriausiai atsi
rastų šis tas jiems paremti. Bet Srauga labai jautrus 
ir ambicingus. Jis labai vertina tiktą nuoširdumą, bet 
neparneša dirbtinės labdarybės. Be to, jį skaudina su
pratimas, kad turi elgetauti. Dėl to aš prašiau tėvelio 
nieko jam nesiūlyti. Skurdas jį mažiau jaudina, negu 
pati neteisybė, to skurdo priežastis. Kol sveikas buvo, 
Srauga dirbo durpyne. Ten, sako, didino ir didino dar
bo normą, kėlė ir kėlė planą. Pervargęs jis kelis 
kartus susirgo pleuritu. Neišsigydė kaip reikiant, neiš
sigulėjo ir gavo džiovą. Kadangi paskutiniu metu jis 
dirbo sirgdamas, nedaug teuždirbo, o pensija pagal tą 
uždarbį.

— Žmogų, jie sumynė, žmogaus nemato, - sako 
Srauga, — štai dėl ko taip yra. Tu vertingas tol, kol 
tinki jų velnio girnoms sukti. O žmogaus nereikia.

Taigi d&bsjr mes bu Aldute skaitome, q jią dirba

P. GAUČYS dol., o įvairių paskolų 84 bil. dol. 
j sumoje. Per 1960 dešimtmetį JAV 

tu pirmasis pasaulis, ypač JAV,'įnašas siekė didesnę tos sumos 
sužlugdė besivystančių tautų 
orumą, savigarbą ir pasitikėjimą 
savo jėgomis. Vakariečiai atsako, 
kad šis priekaištas labiau liečia 
technologiją ir pažangą, negu 
pirmąjį pasaulį. Jnk pagalbos da
vėjas neverčia neturtingą kraštą 
Ligos, badas 
vykdyti ūkio sumodėrninimo. 
Ligos, badas ir skurdas (kartais 
ir kanibalizmas) plačiai reiškia
si primityviose visuomenėse, kur 
turto ir valdžios nelygybė buvo 
taisyklė, o ne išimtis. Beveik visos 
neišsivysčiusios tautos gyveno 
skurde prieš pramonės suklestėji
mą šiaurėje. Todėl jos sąvo ne
turto negali priskirti pirmojo pa
saulio sėkmei.

Lygiai nepagrįstai neturtingos 
tautos kaltina turtingąsias dėl per 
didelio suvartojimo. IŠ tikrųjų 
pirmasis pasaulis gal perdaug su
vartoja žemės gėrybių, palyginus 
su jo gyventojų skaičiumi, bet 
•taip pat jis ir pagamina didesnę 
dalį pasaulio gėrybių, išradimų 
ir technologijos;

Kaip tas tikras ar įsivaizduoja
mas blogybes pataisyti? Netur
tingos tautos siūlo, daugelį įvai
riausių išeičių, bet jas visas -ga
lima suvesti į vieną: turtingos 
tautos turi prisiimti naują gyve
nimo būdą. Jungtinėse. Tautose 
besivystančios Šalys pasiūlė 'pir
majam pasauliui padvigubintf ar 
patrigubinti finansinę joms pa
galbą. Ta pagalba neturi būti sa
vanorišką, bet priverstina, pa
remta mokesčiais už prekes. Pir
masis pasaulis tūri neturtinių 
tautų gaminiams taikyti žemiau
sius tarifus, o savo sintetinius ga
minius, darančius konkurenciją 
jų gaminiams, sūstabdytigamybą.

Išgirstas neturtingųjų balsas »

Ilgai nekreipęs dėmesio į netur
tingųjų tautų reikalavimus, Wa- 
shingtonas pr. metų gale pareiš
kė išgirdęs jų balsą. Pr. metų 
gale Paryžiuje įvy-ko tarptautinė 
ūkinio bendradarbiavimo konfe
rencija. Buvo sutarta paruošti 
prekybos, ūkinės raidos, finansų! 
ir energijos programas, ^pritaiky-^ 
tas bėsivystaheių tautų porėi- j 
kiams. Mat,’ Vakarų Europa ir 
Japonija daug labiau -priklauso 
nuo neturtingų tautų žaliavų, 
būtinų jų pramonei, negu JAV-

Konkrečiai imant, pirmojo pa
saulio pagalba besivystančioms 
tautoms jau yra žymi. Per pasta
ruosius 15 metų, kada dauguma 
besivystančių tautų laimėjo ne
priklausomybę, 'pirmasis pasaulis 
tos pagalbos yrą davęs 157 bil.

ne- 
Są-

•pusę. 1974 m. jos davė 3,5 bil. doL 
pagalbos, 14 bil. dol. pasiekė pri
vatūs investavimai, ir 2,2 bil. d. 
technologinė pagalba. Nepaisant 
šitų sumų dydžio, Jungt. Tautų 
manymu ji esanti per maža. No
rima, kad pirmojo pasaulio vals
tybių pagalba siektų 7 proc. jų 
bendrų metinių-tautinių paja
mų, tiio tarpu ligšiolinė pagal
ba tesiekusi tik 0,33 .proc. bendrų 
jų tautinių metinių pajamų.

Kaip pagerinti gyvenimą

Labai garsiai kalbanti apie 
pasiturinčių tautų vargus, S. 
junga per pastaruosius du dešimt
mečius tesuteikė tik 10 bil. dol., o 
Kinija 5,5 bil. d. Anot’jų, imperia
listai esą kalti už tų tautų ūkinį 
atsilikimą, tad jų pareiga atsily
ginti už tų tautų išgrobstymą. 
Staiga pralobusios arabų Šalys 

! (pakirtusios ir taip silpną besi
vystančių tautų ūkį keturgubai 
naftos kaina) pr. metais joms -pa- J 
skyrė 2,2 bil. dol. pagalbos, kurią 
gavo tik arabų ar mahometonų 
Šalys.. . ' . . '

Be abejo, negalima laukti, kad 
turtingos tautos sudarytų dabar 
veikiančią ūkinę santvarką ir su- 
smukdytų savo gyventojų gyve
nimo lygį. Vargingų tautų gyve
nimo lygio pakėlimas daugiausia 
pareiną, nuo jų pačių. . Daugu
ma jų gyvena atogrąžų klimate, 
kuris sumažina žemės derlingu
mą. ir žmonių darbštumą. Taip 
pat jų dauguma dar nėra kultū
riškai subrendusios ir nesugeba 
reikšti 'iniciatyvos siekti pažan
gos. Daugelis jų gyvena kon
templiatyvų gyvenimą, atiduo
da likimui ir niekuo nesirūpina. 
Darbą jos laiko priemone pragy
vent^ o ne būdu pakelti gyveni
mo lygiui.

Vadinasi, rie reikalavimais vis

I

Ir šiais moderniaisiais lėikais bavarai neatsisako savo tautinių papročių 
— mielai nešioja/ trumpas odines kelnes ir tradicines baltas ilgas koji-

savo darbą. Tačiau ir jis klausosi. Galima'pastebėti, jog 
kai kuriose vietose jis taip pat jaudinasi. Bet, neno
rėdamas išsiduoti/ pasilenkia žemai, prie vytelių ir 
ima automatiškai drožt. Tik po kek laiko, jau susi- 
tvardęs prataria: “Tai mokslas, tai mokslas!” Aldutė 
sako, jog likęs vienas, jis tikriausia tą knygą studijuo
ja nemažiau už mus.

Aldutė iš kažkur ištraukė šventos Teresėlės “Sie
los istoriją”. Čia tai mums tikras , skanėsis. Mes ją ne 
tiktai skaitome, mokomės, bet kartais ir žaidžiame, 
vaidiname, imituojame šventosios gyvenimo epizodus.

Tačiau paskutiniu metu man mažiau betenka nu
bėgti pas Aldutę. Kaip minėjau, namų ruoša atima 
visą laiką, atliekamą nuo pamokų.

O pas mus namuose tai nėra gero. Jau daug mėne
sių, kaip Halina pykstasi su tėvu. Jai labai nepatiko 
tėvo patvarkymas palikti mane nebaustą namuose. Iš 
pradžių ji riejosi su tėvu ypač vakarais per kamaros 
sieną girdėdavau jos priekaištus. Paskui pradėjo visai 
nebekalbėti: Grįžta tėvas iš darbo, ko nors klausia, 
kalbina, o ji tyli arba atrėžia: “Klausk savo davatkos”.

Pagaliau ir tėvas liovėsi ją kalbinęs. Man Halina 
taip pat nė žodžio neprataria. — Tartum visai manęs 
nebūtų. Tylim visi. Matau, kad jam negera, o man dvi
gubai negera, nes aš tos nesantaikos priežastis. Mel
džiausi ir visaip galvojau. Išeiti, iš namų? O gal, kaip 
sako, pereiti į pogrindį — slėptis, nebevažinėti sek
madieniais į bažnyčią? Negalėjau apsispręsti. O. tęvas, 
dabar, matyt, daugiau iš užsispyrimo laikosi savo. 
Sekmadienio rytą, Halinai matant, padeda dešimt rub
lių ant stalo sakydamas: .“Tau bilietui. Važiuok. De
šimtą valandą aš išvažiuoju į Vilnių, grįžtu trečią. Nie
kas man nieko nesako, niekas nekalba su manim. Pa
valgau, pasiimu knygas ir bėgu pas Aldutę.. Taip tęsėsi 
nuo viduržiemio iki pavasario. Birželio mėnesį Halina 
gavo kelialapį J sanatoriją reumatui gydyti Išbuvo ten

iki rugpjūčio penkioliktos. Vasarą praleidau nesunkiai. 
Apsitvarkius namuose, paruošus tėvui valgyti, būda
vau laisva. Daug skaičiau, eidavau pas Aldutę, p su 
ja į mišką.

Rugpiūčio vidury grįžo Halina. Netrukus ji susira
do tarnybą pašte ir rugsėjo pradžioj ėmė. dirbti. Pra
sidėjo mokslas. Pareinu iš mokyklos, grįžta, tėvas, na
muose niekaą nedaryta — nei kurta, nei’ virta. “Tau ir 
tavo davatkai aš ne tarnaitė!” — atrėžė Halina, kai 
tėvas bandė priekaištauti. Vieną dieną tėvas užkando 
duonos su sviestu ir arbata, kitą nusiuntė mane į krau
tuvę konservų, o paskui liepė virti man. Pradėjau eiti 
namuose šeimininkės reigas. Getai, kad mane nuo vi
sų saviveiklų atpalaidavo. Rytą eidama į mokyklą, pa
siimu pinigus, įsidedu rezginį, grįždama, nusiperku, 
kas reikia. Parėjus griebiu tvarkyti kambarius, kuriu 
plytą, skubu iš visų jėgų, kad suspėčiau, kad padary
čiau geraS. Kai kada suspėju ir padarau neblogai, bet 
kas iš to. Pirmoji pareina iš darbo Halina. Pereina per 
virtuvę, man nė amt, nė kriukt. Nusirengus už va
landėlės -grįžta, pasiima lėkštę, įsipila kas yra išvirta 
ir nusineša į kambarį. Tėvas parėjęs pietauja vienas 
virtuvėje. Paskui tėvas pradėjo nebepareiti laikų. Kada 
grįžta, kada negrįžta. Kartais visai vėlai. Dažnai pradė
jo pareiti išgėręs. Parėjęs nei nenusirengęs atsisėda vir
tuvėje ir sėdi. Padedu jam ataušusius pietus: Jis pas
tumia lėkštę:

.— Nevirk pietų, daugiau nevirk. Aš nevalgysiu. 
Man pietų nevirk •—šnekalioja girtas. Ir poniai nevirk. 
Tegu padvesia ponia. Sau išsivirė, o ponia tegul. Jos 
vi etoj aš Šimtą ir vieną surasiu.

Jis visas suglebęs, kažkaip išsikėtojęs, viena ran
ka atsiremia į stalą, kita į palangę, palinksta ir ima 
snausti. Bet jis galvoja lėtai, nenuosekliai, kaip galvo
ja girtas:

£Bui daugUul

BALFAS BRAŽINSKŲ REIKALU
Praeityje, BALFo prašoma, 

lietuvių spauda gražiai koopera
vo ir susilaikė nuo Bražinskų 
reikalo platesnių aprašymų bei 
jiems kenksmingos reklamos.

Šiuo metu taip pat dar nega
lima apie juos pateikti pilnų ži
nių, bet norėčiau padaryti šį 
pranešimą.

Š. m. liepos 11 d. po sunkių, 
įtemptų ir ilgų dvi savaites už
sitęsusių pasitarimų tarp Ame
rikos ir Turkijos vyriausybių pa
sisekė Bražinskus išvežti iš Tur
kijos į kitą kraštą. Įtampa pra
sidėjo, kai birželio gale Bražins
kai pabėgo iš valdžios apsaugo
je esančios stovyklos Yozgate, 
Turkijoje. Už dienos nuo jų pa
bėgimo, birželio 24, Amerikos 
ambasadorius Turkijoje prane
šė man apie krizę, iškilusią ry
šium su jų pabėgimu. Nuo to 
laiko, kitas dvi dienas praleidau 
nuolatiniame, artimame ryšyje 
su Amerikos valdžios atstovais 
ir Turkijos vyriausybe.

Kadangi padėtis buvo nepap
rastai rimta ir pavojinga, bu
vau įpareigota laikytis taip, kad 
apie įvykį nieko nebūtų kalba
ma ir apie vykstančius pasita
rimus nebūtų niekas pranešta, 
nes buvo paliestos trijų šalių 
vyriausybės. Reikalas buvo rim
tesnis ir pavojingesnis, negu 
kas galėtų įsivaizduoti. Jei tuo 
metu būtų buvę galima viešai 
žinias skelbti, aš būčiau jas pra
nešus su džiaugsmu.

Žinau, kad New York Times, 
AP ir Reuterio žinių agentūros 
yra įvairiai pranešę apie įvykį,' 
tačiau, neturėdami tikslių fak
tų, darė daug spėliojimų. Su
prantu, kad ir j mūsų spauda 
kartojo žinias, skelbiamas sen
sacijų ieškančių pasaulinių ži
nių agentūrų.

[ Amerikos Valstybės departa
mentas, padaręs santūrų prane- 

jšimą, atsisakė Bražinskų reika- 
■ lu toliau komentuoti.

Dabar kreipiuosi į spaudą ir 
Įprašau susilaikyti nuo rašymo 
apie Bražinskus iki to laiko, kol 
jie atsiras saugioje vietoje ir 
bus globojami jų gyvenamo 
krašto valdžios. Mes visi trys ir 
tie, kurie šiuo 'metu sukeikė 
jiems prieglobstį, esame didelia
me pavojuje. Mums teks keliau
ti toliau, o piktos rankos tiesia 
ne tik mus sulaikyti, bet dar* ir 
rimčiau pakenkti.

Prašau suprasti pavojų ir ne
pakenkti mums. Jūs žinote, kad 
šiandien beveik , visas pasaulis 
yra nusistatęs prieš juos dėl ne
laimingų įvykių. Tarptautinės 
teisės jų neapsaugoja, jų neap
gins ir nelaimėje neišgelbės, o 
įvairių kraštų vyriausybės atsi
sako juos įsileisti. Tolimesnis 
viešas kalbėjimas ar rašymas, 
ieškant sensacijų, gali atnešti 
mums pražūtį,

Tikimės, kad netrukus bus 
galima pranešti plačiau, išsa
miau ir žinios bus geros.

Maria Rudienė, 
BALFO pirmininkė

didinti joms pagalbą, o ilgom 
Švietimosi pastangom ir bendra
vimu su pirmuoju pasauliu gali 
tikėtis ilgainiui pagerinti savo gy
venimo lygį. z i

SOVIETŲ AUKSAS

Statistiniai duomenys rašo, 
kad pasaulinė metinė aukso pro
dukcija siekia apie 1200 tonų. 
Skelbiamą, kad sovietai pasie
kė trečdalį pasaulinės aukso 
produkcijos.

> Toks staigus Sovietų Rusijos 
auksu praturtėjimas daug kam 
yra sunkiai atspėjama- mįslė. 
Tačiau aukso žinovams aišku, 
kad Rusijos plotuose yra gali
mybės aukso kasykloms. Juk 
carų laikais daug buvo kreipia
ma dėmesio galimai daugiau iš
kasti aukso, tačiau visos pa
stangos baigėsi nesėkmingai. 
Tik 18 d. pavydo pačioje Sibiro 
šiaurėje, upės Lena pakraščiuo
se, atrasti daugiau aukso, bet 
dėl nepalankių gamtos sąlygų, 
o ypač dėl paties aukso nedide
lio procentingumo jo produkci
ja nebuvo žymiau pasiekta. So
vietai pastaraisiais metais la
biau susirūpino aukso ieškoji
mu ir jo iškasimu iš žemės.,' O 
tai juos verčia daryti trūkunias 
žaliavų vidaus rankoje, kurių 
padengimas ir pirkimas reika
lauja svetimos valiutos arba 
aukso. Šitos aplinkybės yra pa
čios svarbiausios, verčia sovie
tus didinti dėmesį aukso kasi
mui. Po ilgų tyrinėjimų jiems 
pavyko Sibiro rytuose atrasti 
aukso turtingus klodus.

BIškns

I



4 DRAUGAS, penktadienis, 1976 m. liepos mėn. 23 d. JAV LB PARAMA NAUJŲJŲ 
REZOLIUCIJŲ ŽYGIUI

į— H. Rėš. 864 ir senate prave
dama to paties turinio rezoliuci
ja S. Res. 319 tereikalauja tik

Naujųjų ir stipriųjų rezoliuci
jų žygis buvo kongrese pradė
tas, nes masės pabaltiečių ir ki
tų amerikifečių nėra ir nebus pa
tenkintos tik status quo Lietu
vai, Latvijai ir Estijai. Atstovų 
rūmuose pravestoji . rezoliucija

Pabaltijo kraštų okupacijos ne
pripažinimo. Ar JAV kongresas 
ir JAV vyriausybė nori palikti 
Lietuvą. Latviją ir Estiją visam 
laikui sovietų vergijoje? Visa ei
lė lietuvių, kitų pabaltiečių bei 

lėlių. Skambint po 6 v. v. 652-1656.

CLASSIFIED G U I D E
-----------------------------------------■-------------- - - _____________________ ,l...

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

IŠNUOM. 4 kamb. “garden apart- 
ment” rūsy, Cicerojė, vidutinio amž. 
porai. Tik suaugusiems. Jokių gyvu-

R E A ĖSTATE

ČIURLIONIO ANSAMBLIS

Šiemet neturi vasaros atostogų 
ir smarkiai ruošiasi svarbiai iš
vykai į Philadelphiją. Ansamblis 
išvyksta rugpiūčio 6 d. anksti ry
tą ir jau vakare duos pilną kon
certą, minint, Amerikos 200-jį 
gimtadienį; ~ Čia ansamblis daly
vaus su chorais, kanklių orkestru 
Ir tautiniais šokiais. Šeštadienį 
čiurlioūiečiai gieda 10 vai. ka
tedroje, Eucharistinio kongreso 
pamaldose. Čia pirmą kartą bus 
atliekamos komp. A. Mikulskio 
Mišios už kenčiančią Lietuvą. 
Šeštadienio vakare dalyvauja 
bankete, kur duoš operų ir ope
rečių ištraukų. Sėkmadinį gieda 
lietuvių pamaldose šv. Andrie
jaus bažnyčioje ir po pamaldų 
vyksta į Philadelphijos vasaros" 
teatrą, kur Įvyks Bicentennial 
koncertas, kurį pradės čiurlionie- 
čiai, sugiedodami Amerikos him
ną su kanklių orkestro ,palyda; 
Duos 45 min. koncertą. Po kon
certo, grįžtą Clevelandan. Lai
mingos kelionės ^r sėkmės, Ma
estro, kanklių vadovei ir visiems 
ciurlioniečiams!

STOVYKLOS

Nemažai Clevelando jaunimo 
dalyvauja ar dalyvaus šiose sto
vyklose: jaunučių ateitininkų, sto
vykloje Dainavoje —- liepos 4-18, 
mergaičių stovykloje Dainavoje, 
liėpos 18—rugp. 1 d., skaučių ir' 
skautų stovykloje Romuvoje rugp. 
8—22 d. ir Trečiojoje lituanisti-| 
-nių studijų stovykloje —Loyola 
df the Lakęs vietovėje, prie Akro-; 
no nuo rugpiūčio 15 iki 27 d.

Clevelando lietuviai dalyvaus 
ir Dainavoje vykstančiose mišrio 
se stovyklose, Liet Fronto Bičiu
lių studijų ir poilsio savaitėje — 
higpiūčio 1-^8 d., Mokytojų ir 
jaunimo — rugpiūčio .8—15 d. ir 
Ateitininkų sendraugių rugpiūčio 
15—22 d.

DANGUOLĖ JUODIKAITYTĖ

Vilniaus operos teatro solistė, 
fahkjuši savo -gimines- -Clevelan- 
dė, liepos 10 .d., davė'-koncertą 
Cjevelando fiėtuvraifts, Per'150 
kievrląndiečių gėrėjosi jaunos i'/ 
talentingos dainininkė koncertu, 
kurio' ptogramojfe buvo M Pet- 
fauško, Kačanauisko, Kairiūkščio, 
GaileviČiaus; Karosd, Dvarjonio. 
GaiŽdūsko kūriniai ir pasaulinių 
kompozitorių arijos ir dainos: Ca- 
ęcini, Schumąn, 'Beiliui, Strąuss, 
Verdi, SaintnSęąns ir Rossini. Ą- 
komponavo Člėvejąndp vąlst. 
unįv. muzikos prof. Joan Terr 
Renis.

KUN. GEDIMINAS 
KIJAUSKAS, S.J.

Dievo Motinos 'Nuol. Pagalbos 
parapijos klebonas, po sunkios 
plaučių, operacijos buvo išvykęs 
atostogų. Klebonas sustiprėjęs ir 
kiek pailsėjęs, grįžo prie savo pa
reigų. Linkimė visiškai pasveikti 
ir sėkmingai darbuosis Dievo ir 
žmonių tarnyboje.

DIDYSIS KONCERTAS

Clevelando LB apylinkės val
dyba, kuriai pirm. Jurgis Malskiš, 
rugsėjo 11-12 dienomis rengia 
Tautos šventę — rnjnėjimą ir 
koncertą, kuriame'dalyvaus Da
na Stankaitytė, Stasys Baras, Jo
nas Vaznelis ir muz. Vasaitis.

ALGIS A. MEILUS,

siekiąs magistro laipsnio inžine
rijoje, liepos 3 d. vedė Maureen 
Ann Ziiiipennann, kuri lankė 
vysk. M. Valančiaus lit. ‘mokyk
los angliškaj kalbančių klasę. 
Jaunoji baigusi Clev. valst uni-

versiteto kompiuterių mokslą. 
I Puikiose vaišėse dalyvavo 150 
Svečių, daugiausia lietuvių. Jau
nasis yra Alberto ir Elenos Meilų 
sūnus. Laimingo vedybinio gyve
nimo!

DALIA SAKAITĖ

baigė Cincinatti konservatorijos 
pianino klasę. Jaunoji dipl. pia
nistė yra baigusi Clev. Lituanis
tinę mokyklą, priklauso ateiti
ninkams. Planuoja studijas gilin
ti tolnau. Sėkmės-

V.R.

DAILININKO DOVANA

Yra Žmonių, kurie ir patys dir
ba, kuria ir remia kitus — kultū
rines mūsų institucijas.

Šiuo atveju turiu galvoje daili
ninką Jurgį Juodį, kuris Cleve- 
įlarid'e surengtos savo kūrybos pa
rodos proga “Svajonę”, gražų 
dviejų šimtų dolerių vertės pa
veikslą', padovanojo Pedagogi
niam- lituanistikos kursam.

Kursų dėstytojai ir. klausytojai 
jam yra nuoširdžiai dėkingi.

V.K.

amerikiečių raginto ragino imtis 
to naujo žygio naujųjų ir stiprių 
jų rezoliucijų JAV kongrese. . 
Rezoliucijoms remti komitetas, 
kuris tam darbui vadovauja, bu
vo raginamas pajudėti ir JAV 
LB krašto valdybos. Ši institu
cija jau talkino šiame darbe vie 

Inu ar kitu būdu. Paskutiniu me
tu sulaukta ir apčiuopiamesnės 
piniginės paramos. JAV LB 
krašto valdyba savo gegužės 29 
dienos laiške rašo: “... siunčia-' 
me JAV LB krašto valdybos nu
tarimu paskirtą auką... Tikime, 
kad Jūsų užsibrėžti tikslai bus 
sėkmingai įvykdyti...” Laišką 
pasirašė Petras Mitalas, kasinin
kas, Algimantas S. Gečys, Vi
suomeninių reikalų tarybos pir
mininkas.

IŠNUOM. Marąuette Parke, 5-ių 
kambarių butas 2-me aukšte. Bu
tas bus laisvas nuo rugpiūčio Į 
dienos. Tik suaugusiems. Apžiū
rėjimui skambinti po 5 vai. vak.: 
Telef. 737-0922.

IŠNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) apšild. 
butas 2-me aukšte kampiniame name, 
apyl. 55-os ir Kedzie. Skambint po 6 
v. v. PR 6-0705

IŠNUOM. Marųuette Parke 5 kam
barių (2 mieg.) butas; Laisvas 
nuo rugp. 1 d. Suaugusiems. Jokių 
gyvulėlių. .Skambint 778-5238.

IJNION PIER, MICHIGAN
THE NEW LUBEZNTK MANOR

' 15702 Lake Shore Drive

Išnuom. dideli, 1 miegamo liuksusi
niai vasarnamiai — “cottages” prie 
Micliigan ežero. Privatus paplūdimys; 
Vist patogumui patiems valgį gamin
tis.. Nuoma $75,00 į savaitę, $250,00 
j menesi. Skambint 616-469-8753, ar
ba Cliicagoje 792-0595

JEIGU RUOŠIATĖS ką apsitvar
kyti apie savo namus. Garaže, vi
duje ar iš lauko namo. Visuomet 
Jums, čia, su patyrimu, už priei
namą kainą padės, skambinant po 
6-tos vai. vak, telefonu —

476-8950

DĖMESIO!
Du studentai kruopščiai, tvarkingai 

ir pigiai atlieka visokius dažymo dar
bus. Tomas 325-6489.

Savininkas parduoda 7 kamb. namą 
Marąuette Parko apyl. 5 kamb. ir vo
nia apačioje, 2 miegami ir vonia pa
stogėje. kilimai. Gražiai įrengtas rū
sys. Centrinis vėsinimas. 2 maš. gara
žas. Norint apžiūrėti, skambinkite po 
4 v. v. TeL R£ 7-2186.

Savininkas parduoda 5 kamb. mūr. 
namą. Plytelių virtuvė Įr vonia. “Pą- 
nėnėd” porČius. Apyl. 65 ir R ichmond. 

436-5974 arba 776-9323

Pastovūs namai
Marquette Parke

2 butų moderniai įrengtas namas už 
Kedzie, šalimai parko. Virš $4,000.00 
pajamų. Kainuoja $30,000,00.

4 butų mūras prie Maria High. Nau
jas gazu Šildymas, nauja elektra. 3 au
to mūro garažas. $44,900.00

2 butų po 6 kamb. liuksus 6 mėty 
mūras ir mūro garažas. Atskiri Šildy
mai. .Įrengtas bėismentas. Arti 71 ir 
Caiifomia. $55,000.00.

6 kamb. didelis mūro namas. Naujas 
gazu šildymas. Garažas. Tuoj galima 
užimti. $20,900.00.

Platus lotas arti šv. Kryžiaus ligo
ninės. 'Pigus.

VALDiS REAL ESTATE
262$ W, 71 Street

Tel. 737-7209 arba 737-8534

HELP WANTBD —• MDBįg*

Reikalinga užjaučianti nloterijtJ 
panionė gyventi vietoje prie vyr^ 
amžiaus moters. Geri namai, Gergj? 
lyginimas. Apyl. 64-os ir Kedzie. Skj? 
bint po 6:30 V. v. tel. 436^737‘•/

RELI ABLE

COQK - HOUSEKEEHĮ*;
For couple in Wlnnetkft. th^ ■ 
Own room and baik, 5 day 
Soane Engliflh necessary. Calj.^ 
ings and weekends — 446-12ĮjT

BĖLP IVANTBD —

TAILORS

41-si 
įiiis 
liepos 
jiivh 1 
181> 
S03 811 
įutoda

Sbkn 
0*1 v 
diną 2 
dėvįnęic 
įyfius 
nio kt® 
aof 
■Jaa

Mušt speak Eriglish jjjnstruc 

FulI time or Part tlme. Experlenced^ 
ųuality mens store in Skokle. S

■ • • ' H žmonės 
TEL. OR 3-6645

EXPERIENCED CROWN^*i rtofiasi
AND BRIDGE ■ fiijOS, J 

TECHNICIAN Bali
dalinti E 

Needed by Modem North Sldo 
Laboratory.

; : Cleve^
Can47MS» .

vyrai’ IR MOTERYS d
------------------------- jjteto ss

ramovėaių vyrų choras, vedamas J. Kazėno. Akompaniatorė G. Korsakienė.
Nuotr-. V. Bacevičiaus

LIETUVIŲ FRONTO 
BIČIULIAI

išsirinko naują sambūrio valdy
bą. Ją sudaro’ pirm. V. Akelaitis, 
J. Darnusis ir VI. Žyvas. Sambū
rio susirinkime aptarti bėgamieji 
reikalai, kaip dalyvavimas 20-je 
LFB poilsio ir studijų savaitėje, 
Clevelando filmas, Clevelando 
lietuvių šimtmečio leidinys ir 
prof. J. Brazaičio dvejų metų pir
ties sukakties minėjimas, rengia
mas 'lapkričio 28 d. Dievo Moti
nos 'N.P. parapijos salėje. Buvu
siai valdybai pirmininkavo J. 
Mikonis.

RECEPTAI
STEEPLES PHARMACY 

2434 W. 7lst Street 
Tek 737-1112; jei už 
daryta, tel. 776-4363

J. t J. PHARMACY
2557 W. 69ih Street

Talei. PB 6-4363
Valiuojamo® IcMfia, remontai ir kt. įrankiai pirkti ar nuomoti. Impor 
tuoti odekolonai, Kvepalai Ir Fanny May saldainiai
Ipslrūplnklte vitaminais: apsisaugoti nuo persiSaldymų ir tirdiea suštip 
rlnimul Vitaminą E. ir kt. Turime ir gydomų žolių.

Nemokamai supakuojame dovanas.
PRI0TATIM4B N E, MOKAMAI 

ANGELĄ ir VYTENIS PIRKIAI, aavtntnkai

CLEVELAND, OHIO
PASSBOOK
SAVINOS...

sėe us for 

finand"S 
** AT OUR IOW KATES

and 
Compounded 

Quarterly

CERTIFICATES 7% $

EARNUPTO

’.VVITH • RE^ĄYrVĮENT , 
TO FIT VOUR INCOME .

INSUREDJ

Mutual Federai 
Savings and Loan

VALANDOS: Pirm., antrad. Ir trečiad. nuo 9 v. r. Iki 6 v. v.
Ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v. r. iki 8 v. v. 
fieštad. nuo 9 v. r. iki 5 v. v.

Susitarimui skambint tel. 486-4240
Automobiliams pastatyti aikštė —- užpakaly 

BI-RITE maisto krautuV&j.

2212 WEST CERMAK ROAD CEUCACąiIU^OIS 60503
tan KuANAcnuą IVetiJenH Rumet Vlrglnla 7-7747

BOURSi Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE1905

<XXX>000000<X>000<X><><XX><>000<>

NAMŲ,REMONTAS
PRIEINAMA KAINA

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves ir naujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau.
Zigmas, tel. 776-0882 po 6 v. vak. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

FREEMAN REAL ESTATE
710 Rector

HOT SPRINGS, ARK. 71901 
Tel (501)—321-2033

Rezidencijos — Komerciniai namai 
Vasarvietės

Brokeris DON FBEE31AN
Agentas KATHY BAKER

COOKS
PANTRY SERVERS 1 (įjoję

AR^. and P.M. availablė for m ©?•, Ą. 
reštaurant opening in Aūgust' • niiotas M

ĄPPLY: da. Tai
JAMES TAVERN ;

1775 Lake Copk Rd„ Northbrook.il
(A Stouffer Reštaurant) ’ , cbąnstilli 

Tel. — 496-2020 joob mom

D fi M E S i 6 |

TELEVIZIJOS
MIGLINAS TV

Spalvotos Ir Paprastos Radijai. 
Stereo Ir oro vėsintuvai 
Pardavimas Ir taisymas

MIGLINAS TV
2346 W. 69th 8L, tel. 776-1486

M. A. ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBĮiIO 

INCOME TAX 6EHVICT
4259 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai* pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI tr 
kitokį blankai

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldas Ir to
tas daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdmnda

TELEF. — WA 5-8063

oooooooooooooooooooooooooa

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, m. 60632, telef. 927-5980 
oooooooooooooooooooooooooc

MOrlnto — 3 kamb, tr 2 kamb. pa 
stogėje. Centr. gazu Šildymas, garažas 
56 ir RockweR $22,000

2 po 3 kamb. mflar. Gentį, gazo šil
dymas. 2 maš. garažas. 61 ir Talman. 
$29^09.

3 butai Ir tuHIa krautuve. $360.00 
mėn. pajamų. Brighton Pke. $28,000.

ŠIMAITIS R KA LT Y 
būniIMBee ? tBeųma. Tai 

2951 W. 68rd St 436-7878

SOPHIE BAUtOi
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos progrmos H W0PA, 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pins 

dienio iki penktadienio. 12:30 - 
1:00 vai. popiet. — šeštadieni i 
sekmadienį nuo 830 Od 9:30 vi! 
ryto.

Telef: HEmlock 4-2413
1490 A. M.

7159 So. MAPLEWOOD AVI
CHICAGO, nJL

MARIJA NOREUOENR
VYTAUTAS ŽUKADSU

SIUNTINIAI | LIETUI!
Labai pagreidanJaiiuN (eroa t&į 

prekes, glaistas Iš Europos Ma* 
2608 W. 69tb 8L, Chicago. DL 

TEL. — WA 5-2167 įl

skelbti.
Uętuvii 

ao parod: 
mins 5000 
įiišmas k 
ir Etų i 
lietuvių ; 
re’Jcalams 
tuš teikia 
ko*8urink 
Būtinai

Jau pri 
ypi i&iui 
□ai lietui 
kupos dai 
??os rinJ 
ėhanstinic 
padarė sp 
troškai

ŠAC

yOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*

N AM V APŠILDYMAS
. .Taisau senus ir sndedu naujus pe
Ctus. Pigiai išvalau taipgi alyvinim 
ir perdirbu dėl dujų. įdedu vandene 
šildytuvus. Kreiptis —

A. BANYS — teL 447-8806
kxxxxxxxxx>oooo<xxxhxxx>ooo

......................*••••*♦•*** V* 
įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandėlio.
COSMOS PARCELS EXPRESS

SIUNTINIAI f LIETUVA 
8833 S. Halsted SA Chicago DL 60606 
2501 W. 69th SU, Onlcago. DL 6O60P

Telef j 925-2737 — 254-3320
V. Valentinas

ooooooooeooooooooooooooooo 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — P&rdavimaf <-« 
Valdymas 

Draudimai — Inėotme Tax 
Notariates — Vertimai

BELL REALTY
I. BACEVIČIUS

MMĮ So. Kedzie Ava. 778-2233

(At 

*?• tupėtų 
fe San 

aiškia i 
Diaz,’' 
," Mani 

c 
k&merikif 
T^topĮią s 
^toĖjuu 
A8TOrre 81 
^Tum

I8IGVKITĮB DABAR

KAIP SUDAROMI
10% — 20% — 80% pigiau mokėsit* 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
8208% West 95tb Street 

Chicago, lUinois 
Telef. GA 4-8684

A. VILIMAS 
MOVING 

Apdraustas perkraustytose 
Įvairių atstumų

823 WE8T 34 th PLACE
TeL — FRontier 6-1832

Remkite tuos biznierius, ku 

rie skelbiasi dienr. “Drauge’*.

TESTAMENTAI
it- ParaoU — 

dipl. teis. Pranas Aulas 

restamėntal tu legallškomls 
formomli bei afidavltals 

Jau gaunami.

Tai natija pagerinta laida
Ola nnosekliai aptariamas testo 

naštų reikalingumas Ir jų galis 
otd nurodoma jų forma ir paduoda 
sai pavyzdžiai aa tik pagal JAV 
relkiaačlua Įstatymus bet Ir Vokto 
(ijoje, Anglosaksų ęasaulyja bd 
tieprlklauaomoje Lietuvoje.

Gaunama “DRAUGE”

Kaina n LsgallĄkomfa Formomis 
S&-SO; 0a tų tonnų —- 38.00.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinioi^ tolių dm t 
Kultūrinė lietuvių tautos ap^ 
ga nuo Mažvydo iki Smetoto*

STASIO YLOS

VARDAI ir ven
MUSŲ KULTŪROS f 

ISTORIJOJE.
Knyga išleista su dokumentu 
nuotraukų lanku, dalyku 
vardų rodyklė, papuošta 
ro Valiaus aplanku, 845 
nuo ja 6 doL

Uėtuviškos Knygos 
leidinys,

gaunamas Draugįe ir 
tojus.
iiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiuiii^
____________  
iiiiiuiiiiiiĮiiiiiiiiiiiniiiBiiniiii^

BB BHĖia VUUDO

KORTELIUI

■ 1 • ............
^Oooooobėoooboėoooooooooooooooeodoooooooooooooooooooo

FRANK'S TV and RADIO, INC.
3240 80. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7258
ĮtADUO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

DIDĖLIS PASIRINKIMAS '[VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

arfM>WMM>n<MMWMinnnnonfthnnnnflintfM>nnfi4ifwwii-ifi

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

Oliaols gyventojai prašom! pridėti
5 proe. mokesčiams

Perskaitę ‘Drangą”, dnoldte 
fi kitienm

Vizitinių kortdlų naudoj 

gražus paprotys. EttmieriAlJ'^ 
fia! naudoja, bet Unito k jjį 
mų ststovams turėti 61*^1 
ei jų tisais panašiais 
šito patenkinti IdakvtaM

Kndkltte 1 ‘"Dmago*' 
tinęs korteles. 
tiiiiiiimiiiiHiiiniinniniini1^/

Remkite uDraugf |

Northbrook.il
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EUCHARISTINIO KONGRESO
LIETUVIŲ KOMITETO ATSIŠAUKIMAS

an-

i charistiniame kongrese paremti. 
Dar tikimės, kad iki kongreso 
likusios parapijos sudarys ga-l 
limybę parapiečiams prie žio 
bendro lietuviško, katalikiško^ 
reikalo prisidėti savo aukomis.

Kas neturi progos per savo 
parapiją šiam reikalui paauko
ti, prašomi savo1 auką tiesiog 
atsiųsti šiuo adresu : 
Lithuanian Committee for 
41st Eucharlstic Congress 
1913 Wajlace Street 
Philadelphia l*a. 19130.

Aukos nurašomos nuo 
kesčių.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Lietuvių komiteto pirmininkas

the

mo-

41-sis Tarptautinis Eucharis
tinis kongresas jau čia pat. 
Liepos 30 d. bus -atidaryta lie-j 
tuvių paroda, kuri šimtams i 
tūkstančių praeivių duos pro-; 
gos susipažinti su lietuviška! 
tautodaile ir vaizdžiai primins 
katalikams Bažnyčios persekio
jimą Lietuvoje.

Sdkmadienį, rugpiūčio 1 d. 
5val. v: Lietuvos trispalvė, ly
dimą 20-ies tautiniais rūbais 
dėvinčio jaunimo, ir lietuviškas 
įjyžius bus nešami Eucharisti
nio kongreso įžanginėj eise
noj.

Jau spausdinama spalvota, 
iliustruota brošiūrėlė, kuri an
gių kalba bus atsišaukimas į 
pasaulio sąžinę, kad Lietuvos 
hnonės trokšta laisvės. Tos j 
brošiūros 100,000 egzempliorių | 
mošiasi jaunimas iš Philadel- 
aiijos, New Yorko, New Jer-1 
įey, Baltimorės ir Washingtono I 
dalinti Eucharistinio kongreso j 
dalyviams visą savaitę.

CĮevelando Čiurlionio
samblis penktadienio, rugpiū- 
fjb 6 d. vakarą Drexel Univer
siteto salėję atliks koncertą, o 
šeštadienį rugp. 7 d. PhiladeĮ- 
phijos šv. Petro ir Pauliaus ka
maroje pirmą kartą sugiedos 
mua Ą. Mikulskio sukompo- 
Buotas Mišias su kanklių paly
da Tai bus pirmas toks kūri
nys muzikos istorijoje.

Kiti lietuviams svarbūs Eų- 
charistinio kongreso progra- 
□os momentai jau anksčiau pa
dribti.

lietuvių tautodailės ir genocj- 
do paroda Philadelphijoje kal
tuos 5000 dol. Brošiūrų atspaus- 
dūpmas kainuos 6,000 doL Bus 
ir kitų neŠvengiamų išlaidį. 
Ketuvių komitetas minėtiems 
rejalams jau per praeitus mę- 
tns telkia lėšas. Iki šiol pavy
ko1 surinkti ne. visai 7000 dol. 
Būtinai reikalinga dar 5,000 
3

Jau prieš-, ke^is mėnesius bū
ro i įšsįuntinėti vokai daugu
mai lietuviškų parapijų. Kai 
.-iirios dar prie vyskupijos įsa- 

^rinkliavos 'bendriem Eu
charistinio kongreso reikalam 
padarė specialią rinkliavą lie^ 
taškai reprezentacijai Eu-

Kryžius Dainavoje

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

LB Hartfordo apylinkę pami
nėjo baisiojo birželio tragiškuo
sius įvykius. Birželio 1 d. LB 
pirm. S. Zabulis, Genovaitė Stan- 
khitytė, Ramunė Bernotaitė ir LB 
Conn. apygardos valdybos narys 
Z. Strazdas lankęsi pas miesto 
merą George Athansoh. Merui į- 
teiktas LB; leidinys “The Viola- 
tions of Human Rights in Soviet 
Occupied Lrthuahla.” Stepono 
Zabulio paruošta straipsnį apie 
sovietinį genocidą įdėjo ‘‘The 
Hartford Times . Tokie patys a- 
pibendrinimai pasiųsti senato
riams ir kongresmąnams.

Pati, sukaktis paminėta birželio 
1-3 d. Iškilmingas šv; Mišias LB 

I už Lietuvos kankinius aukojo kle
bonas kun. Juozas Matutis. Švč. 

I Trejybės bažnyčioje dalyvavo or- 
’ ganlzacijos su vėliavomis ir vi
suomene. Choras iškiliai* giedojo, i

Antroji sukakties dalis įvyko 
tuoj po Šv. Mišių, Švč. Trejybės 
svetainėje. Pirm. S. Zabulis.kai- • 
bėjo trumpai, bet prasmingai. 
Kleb. kun. J. Matutis sukalbėjo 
invokaciją. Susikaupimu prisi
minti ■— nuskriaustieji, išvežtieji 
ir žuvusieji. Dr. Alfonsas Stan- 

| kaitis apibūdino ir jautriai primi- 
’nė anuomet šiurpulingus ir tra
giškus išvežimus. Hartfordo me
ras G. Athanson priminė, kadi 
pavergtieji daug iškentėjo. Jų ne
galima pamiršti, bet privaloma 
—t visada minėti. Labai sielojasi 
Lietuvos pavergimu ir deda daug

Nuotr. VI. Bacevičiaus pastangų jai laisvę iškovoti.

A. t A. Onai Aleknevičienei mirus, 
sūnui ARNOLDUI su šeima reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

Buv. Scheinfeldo Lietuvių Gimnazijos Mokytojai:
A. Rūgytė, A. Orvidas, K. Skėrienė
A. Rimienė, J. Račkauskas, J. Masilionis
P. Pupinę P. N odas

K*

Prieš metus liepos 25-tą dieną staigiai mi
rė mylimas mano vyras ir mūsų tėvelis

ŠACHMATAI

P A DEK A(Atkelta iš 2 pusi.)

Rū taęėtų būti'priešaky jų, nes 
Sanguinetti ir turi .atidė

toj aiškią persvarą prieš kubietį

— Maniloje dabar vyksta ke
turių dm turnyras. Pirmame ra
te ttnerikietis W. Browne sulošė 
lnioĮiiis su pasaulio meisteriu 
Ąiatoiijumi Karpovų, o filipinie 
tisTorre bu jugoslavu Ljubojevi 
iįum. Turnyras bus dviejų ratų.
-Lietuvos nifeistem A. Būt- 

norius (Kaunas) dalyvavo visa- 
Bąjunginiam atrinktiniam turny
rą Rostove prie Dono. Baigė 35- 
to iš 64 dalyvių, surinkęs 6 tŠ. 
iš 13 galimų. Laimėjo rostovie- 
tto Zacharovas ir Kąrasevas iš 
Unid^rado, surinkę po 9 taškus. 
Šeštu baigė dm Taimanovas su 

tš. Rygietis Vitolinš, dm. 
Cholmovąs ir kt. po 7 tš. Nana 
Aleksandrija iš Tbilisi — 4^ tš.:

—Prieš 25 mėtys Povilas Vai; 
toris, Hamilton, Ont., laimėjo 
Ontario prov. (šachmatų p-bes. 
Bostone kilo mintis pasiųsti buv., 
Uetūvos ir dabar Ontario meis-' 
tėrį į'KanadoB šachmatų 1951 m. | 
plnnenybes Vahcduvery, sutel-

’OOH piĮBąjai ureų hiuį 
telkime Bostonui talkininkavo

Yorko ir Chicagos šachma 
tininkaL o kai pajudėjo Hamilto- 

lietuviai ir.Toronto Vytis, lė 
šų tavo sutelkta per $500. Vai 

pajutęs savo tautiečių nuo 
triumą, pasistengė ir apsivąi 
citavo Vančouvery Kanados! 
“®piono titulą, kurį jis pakar-' 
tojo' dar ir 1957 mėtų Kanados 
Ptaūėayjbėse, parsiveždamas lai1 

^anados taures drauge * 
w PWnlaifi ($300 ir $500) pri

Kasys Merkis,

VA C Y S KUPR YS
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus 

prisiminti jį savo maldose. Šv. Mišios už jo sie
lą bus atnašaujamos Šv. Antano parap. bažny
čioje liepos 25-tą d., 10:30 valandą ryto.

Liūdinti žmona Marija Ir vaikai 

Saulius, Jonas ir Vida

ALICE JURSHENAS
PULKYTĖ

Gyveno 6957 S. Rocldvėll Street, Chicago, Illinois.
Mirė liepęs 21 d., 1976, 3:30 vai. popiet, sulaukus 78 m. amžiaus.
Gimė iietiivoje, Užvenčio parapijoje, Žarių kaime, Pabutkalnukų 

sode.
Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Ann Healy, žentas Tho

mas ir Bėmicė Felišs žentas William, sesers vaikai: vienuolė 
seselė Mary Kardelis ir Anthoriy Kardelis su žmona Barbara ir šeima, 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė $v. Kazimiero Akademijos rėmėjų dr-jai ir T. Marijonų 
bendradarbių dr-jai.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marųuette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks šeštad., liepos 24 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai Ir kiti giminės.

T^id- ditekL Donald Ą. Peikus, Tel. 476-2345

k1 BĮ

M. Petrauskienė

— Tas, kas gali priimti pata
rimą, yra kartais ' pranašesnis 
už tą, kas gali jį duoti.

—■ Von K nebe]

Si liūdna ir skaudi sukaktis 
mūšų apylinkėje buvo- glaudžiai 
paminėta. Tautiečiu dalyvavo 
gausiai. 1 av

ONA ALEKNEVIČIENĖ
P A D E K A
k. f A. JULIUI NORKUI 

mirus
Mūsų brangaus vyro, tėvelio, uošvio ir brolio taip netikėtai 

gyvybei užgesus š.’ m. birželio 8 d., nuoširdžiai'dėkojame:
Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, išreiškusiems 

užuojautą žodžiu, laišku ar per spaudą, lankiusiems šermenyse, puo- 
šusiems velionio karstą gėlėmis, užprašiusiems Šv. Mišias, aukoju
siems velionio atminimui ir palydėjusiems jį į amžino poilsio vietą.

Dr. kun. Juškai už religines apeigas koplyčioje, gedulingas pa
maldas ir taip jautrų pamokslą bažnyčioje. Kleb. kun. Stankevičiui- 
už maldas ir palydėjimą velionio palaikus į kapines. Mielai sol. Pru- 
dencijai Bičkienei už giesmes šv. Mišių metu.

Visų organizacijų atstovams atsisveikinusiems su velioniu kop
lyčioje. Karstą nešųsiemš giminėms ir draugams, p. V. Račkauskui už 
padarytas nuotraukas laidotuvėse. Laidotuvių direktorei Butkienei už 
malonų patarnavimą mūsų skausmo valandoje.

Visiems, visiems nuoširdus ačiū. .
Giliai liūdintys:- Žmona, sūnus, marti, anūkas ir seserys

I Mielai Motinai

A. f A. Onai Aleknevičienei mirus,
Į ARftOLDft ir VAND& ALEKNAS ir jų šeimą nuošir-

■ džiai užjaučia

Ei

Mūsų mieliems prieteliams

LINAI ir STASIUI SLABOKAMS
ir

JONUI. DANAI ir ANDRIUĮŲĮ DUNDURAMS
jų mylimai motinai

A. t A. Sofijai Dundurienei mirus,
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

i

Kazimiera Ir Zenonas Gobiai

Feliclą ir Juozas Jąsinevičiai 

Roma ir Dainius Degėsiai
Cleveland, Ohio

1976 m. birželio 18 d. Lietuvoje mirė mūsų mylima mamytė, 
uošvė, senelė ir prosenelė , ’ , ____

9A. "f- A.
ONA MICKEVIČIENE

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems, užprašiusiems Šv. Mišią®, už užuojautas, pareikštas žodžiu, 
laišku ar per spaudą, dėkojame visiems, kurie dalyvavo gedulo pa
maldose.

Nuoširdi mūsų padėka kun. F. Kireiliui už atnašautas gedulingas 
šv. Mišias ir už gražų pamokslą, kan. P. Juknevičiui, kun. T. Kaspu
čiui ir šv. Kazimiero Seselėms iiž dalyvavimą pamaldose, Seselei 
Rozarijai už grojimą vargonais Mišių rhėtu, poniai Marijai Kiiičiė- 
nei už giedojimą Šv. Mišių metu; poniams S. Bardauskienel, H. Ba
ran ir M. Kinčenei, padėjusioms’ pusryčių metu.

Ypatingai gilią ir nuoširdžią padėką reiškiame mūsų gerbiamam 
klebonu prelatui D. A. Mozeriui už tokį mūsų 'užjautimą' mūsų liū
desio valandoje, padėjimą ir visų reiltalų rūpestingą sutvarkymą.

Visiems tariame nuoširdų ačiū.

Liūdintį duktė Sofija Jonynienė ir Seimą.

A. f A. ANNA MILIAUSKAS
STADALNIKAITĖ

Gyveno Chicago, Ulinois, West Side apylinkėj.

Mlrfi liepos 20 d., 1976, 6:10 vai. vok., sulaukus 88 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Suvalkų apskrityje. Amerikoje Išgyveno 63 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Auna Malakauskas,, 
Julia Soldat ir Agnės Sheppard, žentas Thomas, 5 anūkai, 13 proanū- 
kų ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West 69 
Street.

Laidotuvės įvyks šeštad., liepos 24 d. iš koplyčios 8:45 vai. ryto 
bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą.Po pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentas, anūkai ir proanūkaL

Laid. direkt. Steponas ę. Lacfc U SlPte .737-1213

f

BOČIULYTĖ
Gyveno 6109 S. Washtenaw Avenue, Chicago.
Staigiai mir8 liepos 20 d., 1976, 12:10 Vai. popiet, St. Petersburg, 

Florido], sulaukus 74 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kupiškio valsčiuje.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Arnoldas Alekna, marti Van

da, anūkai Audra ir Paulius, sesuo Emilija Raziūnienė su šeima, Lie
tuvoje sesuo Vale Grikenienė su šeima ir brolis Jonas Bočiulis su 
šeima ir kiti gimines, draugai Ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71 
Street.,

Laidotuvės įvyks šeštad., liepos 24 d. iŠ koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta į Švč. M.'Marijos Gimiino parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių skautų organizacijai: Li- 
tuanicos Tuntui ir Kernavės Tuntui

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

Nuliūdę: Sūnus, marti Ir anūkai

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus — Tel. 476-2345

Kernavės Skaučių Tuntas

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

AŽEIKAsEfflB
Laiidotuvių Direktoriai 

6845 SO WESTERN AVENUE
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

2533 West 7 f st St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 

(410 So. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-9 
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI .

EUD EIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330 - 34 South Califomla Avenue
* Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852

4605 - 07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PRILUPS

TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. UTUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-3401

%

STEPONAS C. LACK (LA6KAWICZ) Ir SUNOS
2314 W. 23rd PLACE Tel VTrginia 7-6632
8424 W. flūtb STREET TeL REpublic 7-1213
11029 Southweat ffigfaway, Palos Hllls, DL TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

1343 Sa CALIF0RN1A &VU. TM. LAfayette 8-8572

POVILAS L RIDIKAS

3254 80. HALBTED STREET TeL Y Arda 7-1911

JURGIS F. RUDMIN

8219 SO. UTUANICA AVĖ. TeL V Arda 7-1138-39

VASAITIS-BUTKUS

1446 SO. 50tb Ave.v CICERP, (LL. Tel OLympM 2-1093



DRAUGAS, penktadieni#, IB76 m. liepos min 38 S,

X Vyt. Grybauskas, "Drau
go” sporto skyriaus redakto
rius, išvyko- į pasaulinę sporto 
olimpiadą Montealyje.

X, Ignas Sakalas, buvęs 
'"Draugo” ilgametis redaktorius,' 
vėl sugrąžintas į Šv: Kryžiaus 
ligoninę po ilgesnio buvimo na
muose žmonos ir dukters prie
žiūroje. Jis kai kada jautėsi 
stipresnis ir' net dalyvavdavo 
lietuviškuose parengimuose. Dr. 
L. Seibutis vėl perėmė tolimes
niems tyrimams.

x. žurn. Vyt. Kasniūnas, dir
bantis dienraščių “Chicago Sun- 
Times" — "Daily Nerve" leidyk
loje, baigia 3 savaičių atosto
gas. (Atostogų metu rūpinosi 
medžiaga jo redaguojamam 'ir 
Lietuvių žurnalistų s-gos numa
tytam išleisti spaudos metraš
čiui. Panašūs metraščiai buvo 
leidžiami neprikL Lietuvoje.

X Audronei ir Romui Skrip- 
kams liepos 20 d. gimė; trečias 
sūnus Vėjas Andrius Stasys. 
Šeimos džiaugsmu dalinasi se
neliai dr. Stasys ir Julija Skrip- 
kai ir Gražina Valaitienė. Taip 
pat broliukas Aidas su sesyte 
Ugnelę labai laukia grįžtant 
mamytės su- mažuoju broliuku.

X šachmatų meisterio P. 
Tautvalšos simultano pirmasis 
ratas baigėsi. -7%-(4 meisterio 
naudai. Pusę taško laimėjo L. 
Balzaras. Antrame rate F. Dau- 
kus gavo 1 tašką. 7-1 buvo meis 
terio naudai. Simultane, kuris 
vyksta Gintaro vasarvietėje 
Union Pier, dalyvavo L Balza- 

i ras, K. Avižienis, A, Klimavi
čius, K. Staponkus, F. Daukus, 
A. Kasakevįčįjsą įr broliai Pavi- 
lloniai.

X Šv. Pranciškaus seserų 
Chicagos apskričio susirinkimas 
įvyks liepos 25 d., sekmadienį 

. 12 vai. d. Sacina CIub, darže
lyje, 2919 S. Pershing Rd. Po 

. susirinkimo bus piknikėlis su 
vaišėmis ir dovanomis. Visi 
kviečiami’ atsilankyti.

X Moteriškės, saugokimės 
. vėžio — 457 Alvudo radijo 
skaitą šį šeštadienį 9 v. r. 
phie Barčus radijo" šeimos 
landoje.

X Į Mokytojų ir jaunimo 
studijų savaitę, kuri bus rugp. 
8-15 d. Dainavoje kviečiami mo
kytojai,. tėvai ir jaunimas. Vi
siems bus įdomių paskaitų ir 
kitokių parengimų Registruo
tis pas J. Masilionį 4632 South 
Keating Avė., Chicago, Ulinois 
30632. Tel. (312) 585-2629.

X Mokytojų ir jaunimo sta
dijų savaitės. Dainavoje auto
busas išvyksta sekmadienį 
•rugp. 8 d; 9 vai; ryto nuo Jau
nimo- Centro. Registruotis pas 
J. Tumulį, tel. 925-4076. (pr.)

X Chicagos Anglijos - Brita
nijos Liet, klubas š. m. rugpiū
čio 8 d., sekmadienį, rengia pik
niką Vyčių salėje, 2455 W. 47 
St, Pradžia 12' vaL dienos metu.

(pr.)
X Albinas Kurknlis, akcijų 

brokeris dirbąs su Rodman and 
Renshare, Iii., patarnauja akci
jų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 882- 0560. 

(sk.)

X Marųuette Meno Galerija, 
3215 W. 63rd St., perkeliama į 
Juno Beach, Floridą, Galerija 
uždaroma pirmadienį, liepos ,26 
d, 9 v. v. Lankymo valandos 
kasdien nuo 10 v. r. -iki 9 v. v., 
sekm. nuo 12 iki 5 v. popiet. 
Neatsiėmę. paveikslus bei rėmus 
prašomi nepavėluoti. Yra dide
lis pasirinkimas įvairių dailinin
kų darbų su didelėmis nuolaido
mis. Iri. 4S6-2U2. (ak.)

pa- 
So-
va-

I X Vasario 16 gimanzijail 
remti komiteto pastangas suda- ; 
ryti gimnazijos paramos reika- 

I tingiems naujiems mokiniams 
didesnių ar mažesnių stipendijų 
dar. nuoširdžiai parėmė dr. Mil
da Budrienė, Stasys Būdas ir 
Agnietė Pračkailienė.

X Chicagos lietuvių autobu
sas vyksta į Eucharistinį kong
resą trečiadienį, rugpiūčio 4 d; 
vakare ir dalyvaus paskutinėse 
kongreso dienose. Beveik visi 
Važiuojantieji- apsistos Marriot 
viešbutyje. Kiti Važiuos su gru
pė, bet apsistos pas gimines. 
Lietuviai tikisi dalyvauti visuo
se lietuvių parengimuose ir vie
šame Susibūrime paskutinę kon
greso dieną. Grįžta visa grupė 
pirmadienį rugpiūčio 9 d.

X Joninės šį sekmadienį nuo 
3 v. p. p. Užkanda visą dieną. 
Dalyvauja akt. Alfas Brinką.

, X -Kun. A. Kezys, SJ, Jauni
mo centro direktorius, 10. dienų 1 
praleidęs Georgijos valstijoje, | 
kur fotografavo demokratų parr i 
tijos kandidato į JAV preziden- i 
tas J. Carter tėviškės vaizdus, > 
dviem savaitėm buvo išvykęs 1 
,į liet, skautų stovyklą Rakė, kur 
.ėjo. kapeliono pareigas. Pertrau
kus stovyklavimą, dviem die
nom skubiai jam reikėjo grįžti J 
Chieagą, kur buvo iškilę svar
bus Lietuvių etninės foto enci
klopedijos leidžiamų leidinių rei
kalai, nes dvi tos serijos knygos 
— Šv. Kazimiero kapinių albu
mas ir.Pennsylvanijos angliaka
sių Lietuva — artėja prie to 
taško, kad jau greitai bus ati
duotos ‘į Skaitytojų rankas. Pi
niginiai rūpesčiai taip pat ne
maži, kai liuksusinis popieris 
vieno veikalo išleidimui kainuo
ja apie 5,000 dol.

X Kun. J. Vaišnys, SJ, Lie
tuviu. žurnalistų s-gos cv pirm., 
atsisveikinant su mirusiu LŽS 
garbės nariu M. Vaidyla, tarė 
atsisveikinimo žodį LŽS ėv var
du, iškėlęs velionio duoklę lietu
vių spaidai, nes M. Vaidyla 
"Sandarą” redagavo 47 m., taip 
pat keturių “didžiųjų” (Šimu
čio, Grigaičio, Valdytos ir Olio) 
koaliciją Altos žydėjimo metais. 
Su M. Valdytos mirtimi iš anos 
koalicijos jau nebeliko nei vieno 
atstovo gyvųjų tarpe.

X Patikslinimas. “Draugo” 
liepos 17 d. laidoje nekrologe 
apie a. a.' K. Dobilą buvo palik
ta' klaida. Buvo parašyta: “To
dėl .. kovų invalidams organi
zuoti”, o turėjo būti pilnas toks 
sakinys: “Todėl buvo įsisteigęs 
ir komitetas .organizavimui pa
galbos į vargą patekusiems ne
priklausomybės kovų invali
dams”.

X -LB Philadelphijos apylin
kės valdybos sekr. J. Gečlaus- 
kas rašo: "LB Philadelphijos 
apylinkės valdyba už “Draugo” 
malonų patarnavimą, skelbiant 
Philadelphijoje Grandinėlės kon 
certą, siunčia 25 dol. čekį.” 
Ačiū.

šventos šeimos Viloje, I1L, liepos 5 d. visi gyventojai, pasipuošę Amerikos spalvomis, šventė 200 metų Amerikos 
laisvės sukaktį.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
JAV INFORMACIJOJE

JURGIS JANUŠAJTIS t

IŠ ART / IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Jacksono, Mieli., Amerikos 
lietuvių grupė yra labai dėkin
ga Mildai Kvedarienei ir Vin
centai Udrienei už padovanotus 
rankdarbius lietuvių kioskui pa
remti ateinančiame šio valsčiaus 
tautų festivalyje.

— Atlanto rajono skautų-čių 
stovykla . “Laisvės varpas” 
įvyksta rugpiūčio 15-22 dieno
mis gražiai įrengtoje stovykla
vietėje — Resolutę Scout Re- 
servation, Bolton, Mass, (prie 
Framingham). Stovyklos vadas 
bus v. s. P. Molis. Registracija 
šiuo mėtų jau turi būti atlikta 
per vienetų vadovus.

— Alma. Marija. Vilkaitė, Ire
nos ir Eugenijaus Vilkų duktė, 
L03 Angeles, Calif., birželio 20 
d. baigė Californijos universite
tą (UCLA) magna cum Įaudė, 
gaudama bakalauro laipsnį. Stu
dijavo biologiją ir šį rudenį pra
dės lankyti UCLA odontologi
jos fakultetą. Alma yra baigus 
lituanistinę mokyklą, ilgus me
tus labai aktyviai dirbo skaučių 
organizacijoje eidama įvairias 

I vadovės pareigas ir už tai buvo 
pakelta į paskautininkės laipsnį, 
šiuo metu yra Akademikių

Pavergtų tautų demonstracijoje Chicagoje lietuvaitės prie R. Kalantos port
reto, su šūkiu “Laisvės Lietuvai”. Platesnis aprašymas buvo "Drauge” lie
pa 20 d. Nuotr. A Šeštoko

Skaučių draugovės, L A. aky-,tavoje. Balandžio 11 d. p. Pet- 
riaus pirmininkė. Alma priklau-1 reikiai artimųjų tarpe paminėjo 
so ir tautinių šokių grupei 50 metų vedybinio gyvenimo su- 
“Audra”;, su kuria dalyvaus 
V-ję Tautinių šokių šventėje.

— Liudui Sagiui, Grandinėlės 
šokėjų vadovui Clevelando kli
nikose buvo padaryta kojų ope
racija. Lietuviškų sceninių šo
kių darbą, pats šokdamas ir ki
tus mokydamas; L. Sagys pra
dėjo 1938 m.', Klaipėdos Peda
goginiam institute.

VENECUELOJ
Pagerbtas lietuvis. Liepos 16 

dieną Caracas apylinkės LB 
pagerbdama dr. Vytautą Damb- 
ravą, jo 25 metų tarnybinės su
kakties proga; suruošė iškilmes, 
kurios buvo pradėtos pamaldo
mis' už dr; Vytauto Dambravos 
šeimą. Pamaldas laikė kun. A. 
Perinimas. Dalyvavo latvių es
tų, amerikiečių atstovai ir gau
sus būrys lietuvių. Caracas Lie
tuvių bendruomenės vardu kal
bėjo J. Vaičiūnienė, Kultūrinio 
fondoJ.Minkeliūnas, Vene
suelos Lietuvių Jaunimo sąjun
gos — A. Mažeika. Visų tauty
bių kalbėtojai — latvių, estų, 
amerikiečių, lietuvių — pažymė
jo, kad dr;'Vytautas Dambrava 
visur ir visada ir visiems buvo 
malonus patarnautojas. Nežiū
rint savo' aukštos tarnybinės 

■ padėties. , r (P. K.)

ARGENTINOJ
— Susivienijimas Liet. Argen

tinoje iškilmingomis pamaldo
mis už mirusius organizacijos 
narius, pradėjo savo sukaktuvi
nį mėnesį liepos 9 d. šv. Mišio- 
mis už mirusius SLA narius vy
ko lietuvių Aušros Vartų baž
nyčioje, atnašaujant kun. Aug. 
Steigvilai, kuris pasakė ir pri
taikintą pamokslą. Po pamaldų 
jaunimas nešė vainiką, kuris bu
vo padėtas prie lietuviško kry
žiaus parapijos sodelyje. SLA 
pirmi Juozas Deveikis, perskai
tė metų laikotarpyje mirusių 
narių vardus, kurių būta devy
nių. Po ta SLA veikėjas Alb. 
Arlauskas tarė atitinkamą mo
mentui žodį

— Argentinos lietuvių jauni
mas pailsėjęs po didžio darbo 
— UI Pas.- Liet. Jaunimo kong
reso suruošimo, vėl pradėjo 
dirbti, [steigta Argentinos Lie
tuvių jaunimo sąjunga. Lietuvių 
jaunimas; susirinkęs SLA orga
nizacijos patalpose, įsteigė Jau
nimo sąjungą (Argentinos sky
rių), o jai vadovauti išrinkta 
sekančio sąstato valdyba: Neli- 
da Burbaitė (pirm.), Monika' 
Balčiūnaitė, Angelė Kisieliūtė, 
Graėielė, Morkūnai tė, Luis Julio 
Mičiūdas, Alicia Mikučtonytė, 
Marytė Barzdžiūtė, Nelida Za- 
vickaitė, žvaigždutė Valentinai- 
tė ir Liliana Burbaitė. Politinės 
veiklos koordinatorius — Vik
toras Barzdžius, nariai: Rikar
das Bakaitis, Denisė Jakūbaus-i 
kaitė, Gracielė Mičiūdaitė, Lau
ra Mutis. Revizijos komisija: 
Jonas Kunca, Leopoldas Stan
kevičius, Alfredas Ruplėnas, | 
Antanas Mikučionis.

— Leokadija Urnikytė ir Leo
nas Petrėikiai sukūlė šeimos ži- 
ninį 1926 IU, holondrln 6 d. £&>

kaktį savo namuose. Petreikių 
šeima išaugino dukterį Hildą, 
kuri yra sukūrusi šeimos židinį 
su Emilio Miljkovic ir. augina 
dukterį Adrianą ir sūnų Danie
lių

— Albertas Skabickas, aukš
tesniųjų industrijos mokyklų 
inspektorius, švietimo ministe
rijos buvo pasiųstas į Rio Galle- 
gos, Chubut ir kitas Argentinos 
provincijas patikrinti ten vei
kiančių industrinių mokyklų.

— Žinomas madų kūrėjas 
Bernardas Survila buvo vienas 
iš komisijos narių, kurie rinko 
Miss Argentiną, 
gėlė Asti, kuri 
kaip kandidatė į

Hong Kongą.

AUSTRALIJOJE
— Cannberoje, Melbourne ir 

Sydnėjuje .veikia lietuvių radijo 
pusvalandžiai

KANADOJE

Išrinkta An- 
buvo pasiųsta 
Miss Universe

į

— Rita Lapaitė, baigusi žur
nalistiką Londono Westem On- 
tario univfersitete bakalaurės 
laipsniu geriausiais pažymiais 
__ “sumina 'cum Įaudė”. Dirba 
kaip reporterė “The Free 
Press” dienraštyje Londone On- 
tario.

URUGVAJUJ
— Daug užsienio valstybių 

ambasadų dovanoja Urugva
jaus valstybinei bibliotekai di
delius komplektus knygų. Lie
tuvos pasiuntinybė taip pat do
vanojo 18 vertingų knygų apie 
Lietuvą lietuvių, ispanų, anglų 
ir prancūzų kalbomis; Ųrugv. 
valstyb. biblioteka Lietuvos pa
siuntinybei pareiškė nuoširdžią 
padėką.

— Lietuvių Katalikų radijo 
valandėlė transliuojama kita 
banga. Naujoji stotis yra daug 
geresnė ir stipresnė, bet reikia 
brangiau mokėti.

— Kun. Jonas Giedrys, Uru
gvajaus lietuvių bažnyčios kle
bonas, dar tebesigydo S. Pau- 
lyje.

— Mirė: Bronius Urbanavi
čius, Povilas Mažeika, Jonas bu
kaitis, Ona Rakickienė, Jonas 
Gramašauskag, Elena Miklovię- 
nė.

Penktąja lietuvių tautinių šo- 
I kių švente .paminėsime, ir JAV 
200 metų nepriklausomybės su
kaktį. Šventei' propaguoti JAV 

' spaudoje, televizijoje ir radijuje 
I komitetas yra sudaręs specialią' 
' komisiją, kuriai vadovauja dr. Kas 
tytis Jučas. Apie Jo prisiimtas pa
reigas ir kalbės su komisijos pir- 

I mininku dr. Juču.
— Daktare, kaip oficialiai va

dinasi jūsų vadovaujama komi
sija?

—Komisiją, kuriai vadovaur 
ju, vadiname Public Relation. I 
•ją esu pakvietęs tos srities speci
alistus, spaudos, radijo darbuo
tojus ir įtakingus firmų atstovus.

— Gal suminėsite ir komi
sijoje (dalyvaujančius?

— Komisijoje dirba įtakingi 
amerikiečiai kaip Jay Luryie, Al- 
lan Ratalson, Johanna Brocker, 
Harry Mantel — NBC Radio. 
News, Jim Rebstock. Taip pat 
nuoširdžiai talkina lietuviai Ni-

daktorius, televizijos, .radijo 
čių jtakingesnius asmenią Ai^ 
do, kad bus galimybė šventę, 
tuvos ir .lietuvių kultūrinio ę, 
venimo apraiškas parodyti joj. 
rikiečiams. Mes numatome. 
ti ne tik- didžiąją ameriįeį'J 
spaudą, bet ir vietinius laibą 
čius, kurie mūsų atžvilgiu md 
dingi. Naudosime įvairią ąį] 
džiaga, trumpą, tinkamai panįįl. 
tą spaudai informaciją,- straiįį’ 
nius ir nuotraukas.-.

— Ar Jums anksčiau teko 
našų darbą dirbti?

— Taip. Jau ketvirtoje tautij 
nių šokių šventėje teko jtlIbĮ 
tam tikrą informacijos darbą aj» 
ri'kiečių spaudoje. “Chicago Td- 
bune” pavyko išspausdinti f. 
delio -formato spalvotą fotognj. 
ją ir aprašymą. Tam buvo pt 
naudota Olėvelando “Grandinį.' 
lės” medžiaga. Pažymėtina, id 
amerikiečių spauda mėgsta ori
ginalumą, nesikartojančią n»6į 
gą. Tokios medžiagos ieškome ir 
tokią naudosime.

— Jūs esate profesionalas gy 
dytojas. Tad iš kur imate laibi 
ir visuomeniniam bei kultūrinlan! 
darbui?

— Mėgstu 'keliauti, turiu vi® 
su visokių profesijų žmonėmis, 
pažintis. -Rūpi Lietuvos ir lieti- 
viški reikalai. Pažintis ir kelione 
■išnaudoju lietuviškiems tiksliną 
ypač tuo pasinaudosiu talldude 
mas šokių šventei. >'

— Ar šventei ruošti komitetai 
-.kiria pakankamai komisijai lo 
šų?

— Nėra nenugalimų kliū&į 
Ryžtamės savo darbu jas įveikti 
Naudodami tinkamus būdus, ti
kimės palenkti savo interesams ir 
amerikiečių spaudos;, televizijK 
ir radijo institucijas. Su iėū 
sunkoka'. Gal kąi kastai atridft 
kad eiti į amerikiečių visuomeą 
nėra prasmės. Bet tik šia proę 
mes turime amęrikiečianę flįli- 
maj parodyti • Tautinių Jokie 
šventę ir lietuvių tautos intere 
sus. Tad ir lėšų neturim, stoka 
ti platesnei propagandai;' ameė 
kiečių spaudoje, telęvizijojeįr rr 
dijuje. Tikiu,- kad lėšų klausta 
taip pat išspręsime palankiai, &■ 
rasdami rėmėjų ir mecenatą j 

Linkime daktarui ir komisijiį 
geriausios sėkmės ir atsisveikta 

tave kai kuriuos laikraščius, re- me iki šokių šventės.

Dr. Kastytis Jučas

na Rudelis, Irene Šankus, dr. 
Viktoras Stankus; dr. Algirdą? 
Ramonas, Algirdas Grigaitis, Jū
ratė Kazickaitė, Kastytis Izokai- 
tis, Antanas Skirius, Victor Ski- 
dauski, Povilas Bukauskas, Al
dona William iš “Sun Times”, 
Aldona ZaiĮskaitė, dirbanti AMA 
Editorial, Joseph Pashka, Stasys 
Pieža, Vyt. Bielajus, Elena Bra- 
dūna-itė ir kiti.

— Kokios galimybės su infor
macija prasiskverbti į amerikie
čių .spaudą, televiziją ir radiją?

— Su minėtais komisijos na
riais jau esu aiptaręs šventės pro
pagavimo, būdus. Esame kontakr

CHICAGOS ŽINIOS
ŽIAURŪS PLĖŠIKAI

Šiaurinėje Chicagos dalyje 
banditai užpuolė 102 m. senutę 
Stellą Victor. Mušė ją pusę va
landos. Sunkiai sumušta birže
lio 29. ji dar išgyveno iki liepos 
21 d. Laidojama liepos 24 d 
Areštuoti kaltinamieji: J. Wit- 
hers, 37 m., ir J. Lamar. Abu 
laikomi Cook apskr. kalėjime.

BERNIUKAS IŠGELBĖJO

Laikraščių išnešiotojas T. 
Czajkowski, 16 m, išgelbėjo 
Frances Budwick, 78 m., gyvy
bę. Ji išgulėjo pustrečios paros 
virtuvėje ant grindų, negalėda
ma pajudėti ir neįstengdama 
nieko prisišaukti. Berniukas at
ėjo pinigų už laikraštį. Išgirdo 
senutės dejavimą. Jos prašomas, 
pašaukė pirmosios pagalbos au
tomobilį, kuris ją nugabeno į 
Šv. Elzbietos ligoninę.

PRALAIMĖJO

Jamea Wills buvo pakartoti
nai areštuotas Hanover polici
jos, kad be drabužių kaitinosi 
saulėj kieme už namų. Jis buvo 
iškėlęs bylą federaliniame teis
me, kda policija varžo jo laisvę. 
Teismas jo ieškinį atmetė.

GEGUŽINĖJ 15,000

Trečiadienį Chicagos miesto 
suruoštoje gegužinėje senes
niems gyventojams dalyvavo 
15,000 pensininkų. Buvo ir me
ras Daley, vicegubematorius 
Hardigan. Seniausia piknikauto

ja buvo Alice' Taylor, 98 n. D* 
lyvavo ir kard Cody. Visi daly 
viai Lincoln parke buvo psri 
Sinti.

MEDICINA IR KITI 
MOKSLAI

Chicagos universitetas 
naują mokymosi šaką — i* 
jus metus medicinos tiems. K 
rie vėliau baigs teisės, soori' 
gijos, ekonomijos, sveikatos k 
taigų tarnybos mokslus. Tol* 
asmenys bus paruošti darbui 
savo srities klausimuose, k®* 
rišasi su medicina.

75 M. KLUBAMS

šiemet sueina 75 m., kai 
cagoje J. Atkinson pradėjo,r 
ganizuoti berniukų klubus,1,1 
rėdamas sudaryti šviesesniu11 
landų skurdžiau gyvenanti*®* 
Dabar Chicagoje yra 18 
klubų, kurie aptarnauja jįf 
keliolikamečių ir vaikų. D*“? 
lyje tų klubų yra sporto P* 
plaukymo baseinai

MOKSLAPINIGUI
Chicagos miesto kolegijose f* 

Įima gauti stipendijų. 
bar laikas jų prašyti. 
prasidės rugp. 16 d.

_ Elkis kaip reikiant H 
mirksnį, ir esi atlikęs r 
darbą visai amžinybei.

I^st*
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