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S. Kovaliovo teismo
aprašymas

Prokuroro liudininkai lieka teismo salėje, teisiamojo — pašalinami
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Esame betarpiškai gavę visą 
Sergejaus Kovaliovo teismo 
aprašymą ir jį tęsime. Protoko
linis bylos elgO3 užregistravi
mas padės geriau suprasti da
bartinę ok. Lietuvos priespau
dą b* prigimtinių žmogaus tei
sią. paniekinimą

♦

Nagrinėjami dar keli “Kro
nikos” epizodai. Liudytojas 
Gudas, buldozeristas iš Kau
no rajono medžio apdirbimo* 
kombinato, Skvorcova iš Ar
changelsko dalinai paneigė kai 
kuriuos “Kronikos” tvirtini
mus. Teisėjas daugelį Kovalio- 
yo klausimų liudininkams at
metė.

Liudininkė Cj- E. Koroliova 
iš Maskvos liudijo, kad kartą 
užėjusi į giminaitės butą, kurį 
ji buvo išnuomavusi Velikano- 
vai, užtiko papkę su nuteistų
jų laiškais ir, nusprendusi, kad 
papkės turinys įtartinas, pra
nešusi milicijai

Liudytojų grupė (y. N. Cikl
as, V. A. Garbatov, J. L. Do- 
bračev, V. M. Meresin) buvo 
klausinėjami sąryšyje su So'že- 
nidno knygos "Gulago saly- 

J i

nas” perfotografavimu. Pagal 
jų liudijimą, Garbatov leido 
Dobračevui laboratorijoje nu
fotografuoti šveicerio knygą. 
Dobračevui padėjo Meserin,
kai tas išėjo, padėjėjas pra
dėjo fotografuoti “Gulago sa
lyną”. šitai užtiko člkinos iš- 
čauktas Garbatov, paėmė kny
gą su filmu ir vėliau perdavė 
saugumui.

V. Mereska atsisakė atsaky
ti į klausimą. kam priklausė 
perfotografuojama knyga “Gu
lago salynas” ir pareiškė, kad 
taip pasielgti jį verčia grynai 
moraliniai sumetimai.

. V. F. Turčin, kalbėdamas 
apie liudytojus, sakė, kad jis 
seniai ir gerai pažįstąs Kova
liovą ir įsitikinęs, kad Kova
liovas negalėjo užsiimti kokių 
tai šmeižikiškų dokumentų pla
tinimu.

Teisėjas M. Ignotas, apklau
sęs paskutinį liudytoją V. Tur
čin ir išklausęs abi puses (pro
kuroras Bakučionis 
dininkus atleisti, o 
tam prieštaravo), 
kad liudininkai gali
ir būsianti pertrauka.
< Liudininkai Boicova, Turčin, 
Litvinov, Jasinovskaja, Meresin,

sutiko liu- 
Kovaliovas 

paskelbė, 
būti laisvi

Mizjakin liko savo vietose. 
Juos primygtinai prašė ap
leisti salę, kad.pravėdinus pa
talpą. Sargybos kapitonas 

o rėmėsi net teismo sprendimu.
Liudininkai stebėjos dėl to, kad 
leidimas jiems apleisti salę 'lai
komas įsakymu, tuo labiau, kad 
toks teismo sprendimas prieš
tarauja BPK. Liudininkų reika
lavimai nedarė jokio įspūdžio 
ii’ buvo rengiamasi išvesti juos 
jėga. Tada V. Turčin išgavo 
kapitono pažada., kad po per
traukos jiems bus leista su
grįžti į teismo salę. Liudinin
kai išėjo iš salės. Likus kelio
likai minučių iki pertraukos 
galo šis kapitonas apleido Aukš
čiausiojo teismo pastatą. Po 
pertraukos nieko iš liudininkų, 
išskyrus L. Boicovą, į salę ne
įleido. Uniformuota sargyba 
jėga juos stūmė nuo durų per 
“savo publiką” pradėjusią eiti 
į salę; 
piktinosi 
kurnu”.
dinšnką) ir J. F. Orlovą, ban
džiusius patekti į salę, nusive
dė į specialų kambarį, grasin
dami areštu “už priešinimąsi 
valdžios atstovams”, 
landos juos paleido.

“publika” sutartinai
“maskviečių chamiš- 

M. M. Litvinovą t(liu-
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Krikščioniškajam

Pasauly

Siūlo konferenciją 
Korėjos reikalu

Naujų tankų 
už 4.9 bil. dolerių

Vatikano tr Prahos derybos

Vatikanas. — Apaštaii ška- 
aia nuncijus nepaprastiem rei
kalamarkivyskupas Luigi Pog- 
gi prieš dvi dienas iš Romos iš
vyko į Pragą tęsti pokalbių su 
Čekoslovakijos vyriausybės ats
tovais. Vatikano ir šekoslova- 
kų valdžios atstovai paskutinį 
kartą buvo susitikę gruodžio 
10—13 dienomis Romoje.

Laose kaip Sovietijo j

Vtentiane. — Vakarų pasaulį 
Perinančiomis žiniomis, ko- 
’punistų valdomame Laose yra 
ria labiau aprėžiama religinė 
Utovė. Birželio mėnesį komu- 
nstinė valdžia nusavino visas 
katalikų Bažnyčiai priklausan- 
to patalpas: mokyklas, naš- 
kičių prieglaudas, gyvenamus 

bažnyčias. Iš šešių
Laoso sostinėje Vientiane vei-l 
ku&ų katalikų bažnyčių, tik 
v*ena yra kasdien atidaryta 
įtintiesiems. Visose kitose 
bažnyčiose tik sekmadieniais 
t®8tii būti laikomos vienos Mi
to.

Religinės laisvės suvaržymas į 
J^nažiau skaudžiai palietė ir 
T*080 budistų bendruomenę. 
Johane Iki šiol veikė 87 bu- 
7®tų maldos namai. Dabar ati- 
fcryti tik du. Visose Laoso 

kyklose yra uždraustos re- 
pamokos. Budistų pa- 

c^laa pašalintas nuo parei- 
jusiu metų vasarą, 

katalikų misionieriam 
buvo įsakyta pa-

Seattie. — Sekretorius Kissin- 
geris siūlo konferenciją Korėjos 
reikalui spręsti Turėtų susitik
ti Amerikos, Kinijos ir abiejų 
Korėjų atstovai. Amerika iš 
Pietų Korėjos kariuomenės ne
atitrauks tol, kol nebus suda
ryta pastovios taikos sutartis.

Montrealy
Montrealis. — Po penkių die

nų olimpinių varžybų Amerika 
ir Sov. Sąjunga turi po 28 me- 
dalius, Rytų Vokietija 22. Kiti 
kraštai tolį atsilikę; Rumunija 
7, V. Vokietija 5, Lenkija ir 
Kanada po 4 Kiti mažiau. 
Amerika turi daugiausia aukso 
medalių — 13.

Rumunijos pažiba Nadia Co- 
įmaneci už gimnastiką laimėjo 
dar du aukso ir vieną bronzos 
medalį.

Montrealy. Olimpiados rajone sau
gumo žmonės tikrina ir tokius “gat
vės muzikantus”, kad kartais neįšmu- 
geliuotų ginklų

yVashingtonas. — Armija 
galo metų nuspręs, kam atiduo
ti didelį kontraktą, GM ar 
Chrysler korporacijai, pagamin
ti naujų tankų už 4.9 bil. dole
riu. Abi kompanijos per tą 
laiką galės ištobulinti savo pa
vyzdžius. Armija pirks 
naujus tankus.

Čilės vyskupų 
sveikinimas

iki

3,325

Santiego. — Čilės katalikų 
vyskupai bendru laišku pasvei
kino Amerikos katalikus nepri
klausomybės 200 metų sukak
ties proga. Čilės vyskupai savo 
laiške ypač įvertina amerikie
čių katalikų žmogaus meilės 
darbus, teikiant brolišką pagal
bą nuo stichinių nelaimių ir ki
tų katastrofų nukentėjusiem 
žmonėm įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Taip pat didžiai 
įvertina amerikiečių misi onie- 
rių veiklą. Čilėje. Apie du šim
tai amerikiečių misionierių, 
vyrų ir moterų, šiuo metu Čilė
je dirba socialinėje ir auklėjimo 
sintyje.

Joliąnnesburg. — Pietų Afri
koj, Johanne&burge ir visam 
Transvaaly, vėl atidarytos juo- 

idųjų mokyklos. Jos buvo už- 
| darytos birželio 18, kai kilo di
delės riaušės, kuriose užmuštų 

Į buvo 176, ir 1,139 sužeisti. 
| Daugely vietų dabar ramu, ir 
mokslas galėjo būti, pradėtas, 
'bet keliose apylinkėse netoli 
Johannesburgo riaušės atsinau
jino, ir minia apmėtė plytomis 
policijos automobilius.

Nida. Šiaudinis stogas su mediniais žirgeliais

PRASIDEDA LIBANO SKALDYMAS
Beirutas. — Libano kairieji 

muzulmonai savo valdomoj te
ritorijoj paskelbė atskirą val
džią. Vakariniam Beirute, su
darė Centrinę politinę tarybą. 
Tarybai pavedė administruoti 
sidono uostą, Tyre ir kitas sri
tis, kurias kontroliuoja jų da
liniai ir palestiniečiai. Jų va
das Kamai Jumblatt sakė, kad 
jie administruos visą karinį ir 
civilinį aparatą, pradedant van
dens aprūpinimu, baigiant karo 
strategijos nustatymu ir užsie
nio politika.

Praėjusį mėnesį dešinieji 
krikščionys patys vieni pradė
jo valdyti rytinę Beiruto dalį ir 
didelį rajoną Libano šiaurėje ir 
rytuose. Tokiu būdu einama 
prie valstybės suskaldymo. 
Prieš dviejų valstybių buvimą 
yra visi rimtesni libaniečiai, jų 
kaimynai arabai ir Izraelis. 
Izraelis bijo, kad jei susikurs 
kairiųjų muzulmonų valstybė 
čia pat pašonėje, nebus -ramy
bės, ją praktiškai tvarkys pa
lestiniečiai. Sirija irgi nenori

matyti dar vienos priešiškai 
nusistačiusios arabų valstybės, 
kaip Irakas.

Arabų lygos taikos daliniai 
pasiekė šiokios tokios pažan
gos, išplėtė buferinę zoną kai 
kuriuose Beiruto sektoriuose.

Japonija išmokėjo 
karo reparacijas

Tokijo. — Japonija baigė mo-, 
keti H pasaulinio karo repara
cijas. Pagal San Francisco tai
kos sutartį Japonija keturiems 
Azijos kraštams, turėjo sumo
kėti daugiau kaip 1 biL dolerių 
karo nuostolių. 550 mil. dolerių 
teko Filipinams, 200 mil. doL 
Burmai, 39 mil. Pietų Vietna
mu! ir 223.1 mil. dol. Indone
zijai.

Tarptautinių vandenų 
vis mažiau

Graikų - turkų 
įtempimas

Užpuolė Maroko 
kariuomenę

Atėnai. — Jaučiamas naujas 
įtempimas tarp Graikijos ir 
Turkijos. Turkai vakar žadėjo 
pasiųsti laivą į Egėjo jūrą ir 
pradėti ieškoti naftos po van
deniu. Egėjo jūroje esančios 
salos veik visos .priklauso Grai
kijai, graikai savinasi ir van
denis. Turkija su tuo nenori su
tikti, ir ginčas dėl vandenų jau 
tęsiasi ne vien nuo Kipro krizės 
laikų. Graikai paskelbė kariuo
menės aliarmą ir žada reaguoti 
į turkų brovimąsi, kaip jie 
sako, į jų vandenis.

Ar pasiuntimas namo 
nelegalu?

Meksikos Miestas. — Meksi
kos laikraščiai pradėjo kampa
niją prieš Ameriką dėl jos “ne- 
humaniškumo”. Amerika vis 
daugiau sugauna nelegaliai per 
sieną perėjusių meksikiečių ir 
juos išsiunčia atgal, net parū
pina lėktuvus nuvežti į Meksi
kos krašto vidurį, kad būtų 
sunkiau pasiekti sieną. Tokį Į 
Amerikos pasielgimą spauda 
vadina nehumanišku ir siūlo 
reikalą iškelti Jungtinėse Tau
tose.

Jeruzalė. > — Per paskuti
niuosius penkerius metus žydų 
organizacijos pasauly 
surinko 2.3 bilijonus 
arba du kart daugiau 
1965-1970 penkmetį.

Izraeliui 
dolerių, 

nei per

Rabat. — Vakarų Sacharoje, 
kurios didesnė dalis priklauso 
Marokui, praėjusią savaitę Al- 
žiro kurstomi partizanai, pasi
vadinę Polisario frontu, užpuo
lė Maroko, kariuomenės. konvo
jų ir 115 karių nušovė. Tai 
įvyko tiės Bir Enzaran, netoli 
demarkacijos linijos tarp Ma
roko ir Mauritanijos valdomų 
sričių.

Bonna. — Vakarų Vokietijos 
katalikų vyskupai bendru laišku 
kreipėsi į Jungtinių Tautų Or
ganizaciją ir viso pasaulio kraš
tų politikos veikėjus, raginda
mi imtis skubių ir konkrečių 
priemonių Libano konfliktui 
taikingai sureguliuotu Vysku
pai laiške pažymi, jog taika 
Libane tegalės 'būti atstatyta 
tik tada, kai krašto bus pilnai 
apsaugotos pagrindinės žmo
gaus ir mažumų teisės.

Papeeta, Tahiti. — Pacifike, 
netoli Tahiti, vienoj negyvena
moj saloj prancūzai pradėjo po
žeminius atominius sprogdini
mus.

Kairas. — Prezidento Sadato 
žmona Jihan pradėjo trečius 
studijų metus Kairo universi
tete. Studijuoja literatūrą. Jos 
egzaminų pažymys yra 
gerai”.

Nica. — Policijai ima 
ti, kad vagys, kurie iš 
buvo išnešę 10 mil. dol. 
bių, suspėjo motoriniais laive
liais nuplaukti į Italiją ir juos 
i asti bus sunku.

“labai

aiškė- 
banko 
verty-

Ryšium su riaušėmis Radome ir kitose Lenkijos vietose, daugelis laikraščių 
prisiminė tokius įvykius 1970 Gdanske ir kitur ir įdėjo tada slaptai padarytą 
nuotrauką, kai gatvėse patruliavo kariuomenė su tankais

NedipAomatiskas 
Ugandos elgesys

Kampais. — Ugandos Užsie
nio reikalų ministerijon buvo 
pakviestas Britanijos aukštasis 
komisaras Eustace Gibbs ir bu
vo klausinėjamas taip,, kaip 
teisme: koks jo statusas, koks 
jo ir britų vaidmuo buvo įįkaitų 
išvadavimo akcijoj, kodėl Bri
tanijos propaganda “šmeižia 
Idi Aminą ir Ugandos santvar
ką ir t. t. Jis, Gibbs, turįs pa
veikti britų spaudą ir visuome
nę, kad kampanija -liautųsi, ki
taip bus pritaikytos sankcijos. 
Diplomatinėj praktikoj norma
liais laikais tokie grasinimai 
nepraktikuojami,

Nairobi. — Ugandoje pradė
tas gazolino ne tik racionavi- 
mas, bet ir draudimas jį nau
doti. Uždrausta privatiems as
menims važinėti automobiliais. 
Gali važiuoti tik valdžios as
menys, gydytojai ir mokykli
niai autobusai.

Apie sukilimą Ugandoje ne
daug žinoma. Žinoma tik, kad 
ryšium su tuo buvo suimti ke
turi oficialūs asmenys ir keli 
kiti. Juos teis karinos tribu
nolas, ikuiis paprastai skiria 
mirties bausmes.

Apie Mao ligų

TaipeL — Anglų kalba einan
čio , laikraščio “China News” 
žiniomis, Mao ZDse-tungas nuo 
gegužės mėnesio esąs paraly
žuotas. Tautinės Kinijos žval
gyba turi žinių, kad Mao para
lyžius padidėjęs dėl šalto oro. | 
Jis nevaldo veido muskulų- iri 
strėnų.

Birželio vidury buvo praneš
ta, kad Mao daugiau nepriimi- 
nės užsienio svečių.

Londonas. — Britanijos dar- 
bi'ečių vyriausybė kitais me
tais gynybai išleis mažiau pini
gų. Iš biudžeto bus nubraukta 
1.82 bil. dolerių. Iš tos sumos 
didelė dalis bus nukirpta iš 
krašto gynybos.

New York. — Vakar rytą 
buvo užpulti du FBI vyrai, kai 
jie vyko į darbą. Plėšikams, 
norėjusiems juos apiplėšti, bai
gėsi nekaip; buvo suimti, o vie
nas ir peršautas.

Londonas. — Britų žvejai 
reikalauja, kad Britanija, nieko 
nelaukdama teritoriniais arba 
tik laisvą zona nuo svetimų 
šalių žvejų paskelbtų 50 mylių 
nuo Britanijos krantų. .

Europos Bendroji rinka teri* 
torinių vandenų ribą svarsto 
irgi išplėsti panašiai, kaip jau 
daug kas padarė -r- iki 200 my
lių.

Po sausros 
užėjo audros

Londonas. — Po sausros ir 
karščių Vakarų Europa susi
laukė priešingo oro — lietaus, 
audrų, perkūnijų ir sniego. 
Sniegas pasirodė Alpėse aukš- 

| čiau negu 5,600 pėdų nuo jūros 
lygio. Italijos šiaurėje ir va
karuose ketvirtadienį oro sūku
riai — tornados nugriovė ne
maža namų, nudraskė stogus, 
išvertė medžius. Labiausiai bu
vo paliesti Livorno ir Genujos 
miestai. Genujoj per dvi va
landas prilijo ‘3 inčus. Floren
cijoj apylinkėse ledai išdaužė' 
vynuogynus, , padarydami 1.5 
mil. dolerių nuostolių.

Lietus atkeliavo per vėlai 
Bavarijoj dėl pašaro stokos 
jau buvo papihuta 12,000 gal
vijų. Neišgelbėjo nei pageltu
sių pasėlių. Pagelbėjo tik ge
sinti miškus.

KALENDORIUS
Liepos 24: Ursinas, Kristina, 

Seigis, Jurga.
Liepos 25: Jokūbas ap., Va

lentina, Mangirdas, Aušra.
Liepos 26: Joakimas, Ona, 

Gluosnis, Greitutė;
Saulė teka 5:36, leidžias 8:18.

ORAS

Daugiausia apsiniaukę, kiek 
vėsiau, apie 82 laipsniai
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105 JAUNI DAINAVOS 
STOVYKLAUTOJAI

■* , Liepos 4 'd. ųžfcbhštais keliais 
vingiavo automobiliai i Daina- 

• vos stovyklavietę. Kai kurtie sto- 
vyki autoj ai 'nekantriai laukė kdo 
greičiau senus 'draugus susitikti, 
bet kiti} akyse matėsi neramu
mas ir rūpestis, nes jie atvažiavo

* i tikrą nežinią — i- pirmą savo 
i. stovyklą. Autobusas iš Chicagos 
~ atgabeno didžiausia grupę (nėt

41), bet atvyko dalyvių ir iŠ dau
gelio kitų vietovių ir net iš toli
mos Califomijos, New Mexico ir 

1 Kanados.
Pirmąjį vakarą Jaunimas tu

rėjo progą susipažinti prie šokių 
r* muzikos garsų, o prieš einant 
: gulti dar pasidžiaugti kitoj pusėj 

ežero šaudomais “f irę works” at- 
šventimui didžiosios Amerikos 
šventės.

Sekantį rytą; skambant Lietų- 
vos himno garsams, pdkilo 
amerikiečių vėliava ir mūsų liė- 

£* -tuviška trispalvė. Stovyklautojai 
:t nekantriai laukė sužinoti, ką at-

’ neš pirmoji stovyklos diėną. Į šią 
saulėtą dieną tilpo Šv. Mišios,

1 ; meno, literatūros bei gamtos, pd- 
■— mokos, dainavimas, tautiniai šo-

■ Idai, mąddymašiš ir sportas. Vą- 
kare buvo "televizijos vakaras”, 
kur kiekvienas būrelis origiffaliąi 
Suvaidino savo mėgiamiausias

. televizijos programas. ’ . * I
'■'■'■f -j. '
-j įdomiausias antradienio Įvykis
* buvo Amerikos'200 metų jubilie- 

-«r jinis laužas. Apie pavakarę apsi- 
pr niaukus dangui, ir Smarkiai pa- 
-c, laisčius gražiąją Dainavos gamtą

y, bei kdi kuriuos ' stovyklautojus, 
... teko "laužą” turėti salėje. Tačiau 

stovyklautojų nuotaikos nė kiek 
-^'nesugadino, nes didžiuliame ži- 

Uinyje pleškėjo ugrielė, o.mes 
m* lengvai - sugebėjome jsivaizduoti 
-x/; danguje mirksinčias žvaigždes ir 

dalinai net 'džiaugėmės, kad uo-. 
dai mus mažiau kamavo. Prieš a- | 
kiš atskleidė daug jtruhTpų istori- 

»**• nių vaidinimėlių apie pirmąją ] 
Padėkos dieną", Bettsy Ross, Ge- 
erge WaShington ir kitur žymius 

e?? Žmones ir Įvykius.
Trečiadienio vakarinę progra

ma. sudomino visus iš pat ryto
. Kiekvienas suko galvą, kaip įdo- 

_ mesriį kostiumą susikombinuoti 
ir geresnę kaukę pasidaryti šiam 

-•*- Kaukių vakarui.- Paradas; gro - 
r jant maršui, buvo tikrai spalviri-
* gas it Įvairus. Maršavo Septyni 

Nykštukai, Peter Pari, įva iriausios 
katės, fcelęš ir daugybė kitų cha-

* rakterių. Nuotaika buvo nepap- 
•y rastai linksma — lyg tikras Mar- 
'*♦ di Gras maskaradas.

Ketvirtadienis buvo didžiulio
* žygio diena. Jaunimas apleido 

stovyklavietę 10:30 iš ryto ir žy-
.. giavo 8 mylias prie kito ežero. 

•_t; Ten jie maudėsi ir pavalgė prieš
piečius. Grįžtant atgal, daug ma- 
žųjų nebeištesėjo ir buvo automo 
biliais parvežti. Apie 6 vai. su- 

~ grįžo ir mūsų ištvermingieji. Iš- 
’ vargę 'keliautojai vakare dar ma- 

_ tė juokingą filmą ir tada mielai 
nuėjo gulti.

.Kitą dieną stebėjome ir įverti
nome talentingų, stovyklautojų

" gabumus. Net 18 drąsuolių pasiro- 
’ dė. Klausėmės originalių pasakų, 

? dėkląmacijų, dąjnininkų ir pia- 
' ’ nistų.’

^ors jau atėjo, sąvaitgąlis, bet
r šeštadienio dienotvarkė dar bu

vo griežta —* vyko visos pamokos 
ir pašnekesiai. Vakare buvo nak-

* tiniai žaidimai. Stovyklautojai, 
’’ pasidalinę i 3 grupes, turėjo per

45 minutes surasti 24 dalykus. Ir 
jie neieškojo gyvų vorų, 

Šluotos Šųtud.ų Jr. ypač pasislėpu
sių vadovų, B kurių turėjo gauti

ar eilėraštį, ar žiedo antspaudą, 
ar dar koki kitą specialų užsaky
mą- Nė -.viena grupė visko nesu
rado, bet buvo tikrai smagu ieš
koti. .

Sekmadienį jau jautėsi savait
galio nuotaika. Vis daugiau ir 
daugiau tėvelių ir svečių atvažia
vo. Giesmės per šy. Mišias skam
bėjo daug galingiau, kai ir sve
čių. balsai prisidėjo.

Vakarop stovyklautojai iškvie
tė vadovus Į kvadrato rungty
nes. Karštoj saulėj smarkiai ko
vėmės, bet įveikėme mūsų' drą
sius kvieslius. Jau temstant sto
vyklautojai atidžiai klausė vado
vų skaitomų pasakų ir berniukų 
būrelio suvaidinto vaizdelio 
"Dangus griūva”.

-Pirmoji savaitė baigėsi. Daug 
buvo įtiekta, vadovams ir sto
vyklautojams bendradarbiaujant. 
Skambėjo naujai išmoktos dai
nos,- Šokėjai jau gražiai sušoko 
kalvelį ir vėdarą o salę puošė 
jaiihųjų menininkų kūriniai. Vai
kų lietuviškas žodynas šiek tiek

Ingrida Bublienė, MAS stovyklos 
Dainavoje kbmendantė, duoda nurody
mus. Nuotr. V. Bacevičiaus

prasiplėtė, literatūros pamokose 
pagrindinai išstudijavus "Lapės 
CJųdrybes” ir berašant straipsne
lius." į stovyklos laikraštėlį. Per 
gamtos pašnekesius buvo mėgL 
namą priartinti klausytojus prie 
gamtos, pabrėžiant pajutimą ir 
sūpratiftią augmenijos ir gyvulių- 
ypatybių. Religiniuose pašneke
siuose su vyresniaisiais buvo dis
kutuojama tikroji meilė, o ma
žesnieji šyarstė žmogaus ir pasau
lio atsiradimą, Dievo įsakymus ir 
ĮĖucharistiją. Buvo dar ir specia
liai vadovų paruošti pašnekesiai 
apie aplinką ir taiką.

Sekmadienio ir pirmos savai
tės paskutinis vakaras buvo baig
tas visų labai mėgstama giesmę:

Težydi vėliai Lietuva,

• ROCHESTER, NY

Liepos 11 dieną Rochesterio 
"Miško Brolių” kuopos mokslei
viai ateitininkai turėjo savo susi
rinkimą dr. 'Jono ir Nijolės Dėdi
nų namuose. Susirinkime buvo 
pasidalinta mintimis apie praėju
sią metinę šventę ir buvo svars
tomi naujos valdybos rinkimai., 
Šiais reikalais kalbėjo kuopos glo
bėjas dr. Dėdina?; pirmininkė Rū-į 
ta Stankutė ir gyy'ai diskusijose j 
dalyvavo susirinkimo dalyviai. 
Taip pat bičiuliškai pasikalbėta 
apie naujų narių vajų, naujų uni
formų reikalus ir ateinančio ru
dens ideologinius kursus. Į naują 
valdybą, slaptu balsavimu,išrink 
ti: pirmininke Vilija Dėdinaitė, 
vicepirmininkas Paulius Klimas, 
sekrėtrbė Rasą Krokytė ir ižaihiti- 
ke Rūtą Stankutė. Kadangi buvo 
karšta diena, tai susirinkimo da
lyviai prieš stisirinkimą išsimau
dė gaivinančiam baseine. Taip 
pat N. Dediniėhę susirihkūsuS 
skanidi pavaišino. Dalyviai, sma
giai praleidę sekmadienio popie
tę, IššjslkirstČ į naikūs. Susirin
kime kaip švėciai dalyvavo Arū
nas Lapinas, Arnoldas Olis, ir Li
na Klimaitė. Į Neringos stovyklą 
rugpiūČiO mėnėsį rengiasi Važiuo
ti Ąntaiiina Žmuidzinaitė, Rasa 
Krokytė ir Arūnas Lapinas.

- SeJa-etore
I)AR DĖL ATEITININKO 
SENDRAUGIO VARbd

Manau, kad nesunkų bet ką įti
kinti, jog "sendraugis” yra sehaš 
draugas, b ne Vieii tik sekas žmo-1 
gus. Sendraugių vardas negeras | 
ne dėl savęs, o dėl nešiotojų. Jei-1 
gu sendraugių veikloje būtų dau
giau jaunesnių žmonių, o tas! 
įvyks, jeigu ta veikla interesuos 
jaunesnius žmones — tai ir tas 
vardas pradėtų ką kitą reikšti.

Tačiau čia kyla dar sunkesnis 
klausimas, visai atskirai i nuo 
vardo klausimo: jeigu didžioji 
dauguma jaunesniųjų- sendrau
gių augina moksleivius ir visą sa
vo laiką paskiria tai veiklai, iš kur 
dar galima laiko surasti skirti 
"bevaikių sendraugių” veiklai? 
Man atrodo, iš tikrųjų jau yra 
dvi sendraugių grupės: "mokslei
vių tėvai-sendraugiai” ir “bevai
kiai sendraugiai”. Pirmieji Veikia 
per moksleivius, antrieji sendrau
gių vardu, ir jie susitinka tik per 
metines 'Šeimos šventes. Gal ge
riausias sprendimas būtų šį faktą 
pripažinti ir ne naujo vardo ieš
koti, o stipriau organizuoti ir 
kreipti tą “tėvų-sendraugių” veik
lą, pripažįstant, jog još pirmasis 
tikslas bus moksleiviams talkinti, 
o tik antrinis savo narius kultū
rinti. Antra vertus, gal tėvai-sen
draugiai turėtų neužmiršti, kad 
jie save labai skriaudžia dalyvau
dami išimtinai moksleivių talki
nimo veikloje, atsisakydami save 
kultūrinančios veiklos.

AZ

Neįstojau į ateitininkus todėl, 
kąd manė intrigavo vardas "atei
tininkai”. Abejoju, kad išstosiu, 
kad nepatiktų pavadinimas "sen
draugiai”. Žmogus, kuris yra at
baidytas pavadinimo “sendrau- 
gziai”, be abejo yra atbaidytas ir 
"katalikiškumo”, "tautiškumo” 
ir t.L Daug didesnį įspūdį padarė 
dalyvavimas Chicagos sendrau
gių skyriaus susirinkime. KiekVie-

Kaip Tavo slėnių lelija, 
Tębūna vėl namuos ramu.

J. Cikotienė

Vėliavų pak<Mim<) iakilmėa Dainavos-moksleivių ateitininkų uo vykioje.
Nuotr. V. Bacevičiaus

Moksleivių ateitininkų stovyklos Dainavoje vadovybė. Iš kairės: (sėdi) dr. K. 
Pemkus. L. StonČiūtė, stovyklos vadovė I. Bublienė, kapelionas kim. P. Patla- 
ba, V. Musonytė, I. Krokytė, K. Ročiūnaitė; (stovi) muz. F. Strolia,. L. Mi
koliūnas, P. Kisielius, L. Rimkus, J. Nakas, J. Dunčia ir S. Girnius. ,

Nuotr. V. Bacevičiaus
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KVIEČIAME I ČIURLIONIO 
ANSAMBLIO KONCERTU 

PHILADELPinJOJ

prie 30th stotįeą. ar South St. 
— apie 5 blokai. Automobilius 
galima bus . pastatyti prieš kon
certo salę esančioje GE aikš
tėje.

Kviečiame tat kaimyninių 
vietovių lietuvius ir visus, ku
rie arčiau mūsų atostogauja ar 
Tarptautiniame Eucharistinia
me kongrese dalyvauja, . kon
certe atsilankyti. Patartina iš 
anksto įsigyti įėjimo bilietus, 
kurių kaina yra 5, 4 ir 3 dole
riai. ‘čekį ir sau adresuotą 
voką siųskite adresu: Mrs. 
Aušra Zerr, 708 Curtis Rd., 
Glenside, Pa. 19038.

K. Čikotas

S

• Redakcija dirba kasdien 
g:30 — 4:30, SeStadieniais 
&30 — 12:00.
• Administracija dirba kas

dien nuo 8:30 iki 4:30, SeSta- 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinj neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. I

-Nedažnai tenka gėrėtis mūsų 
puikiuoju biurlibhio Ansambliu. 
Ir kai patiriame, kad jų atvy
kimas bei savaitgalis Phila- 
delphijoje kainuos gerokai 
10,000 dolerių, suprantame ko
dėl jų lankymasis Čia nėra daž
nas.

Bet Šie mėtai mums yra ypa- 
tingi. Neseniai, dalyvaujant 
pačiam JAV prezidentui, minė- 
jome JAV laisvo gyvenimo 200 
mėtų sukaktį. O greit artėja 
ir kitas žymus įvykis — Tarp
tautinis Eucharistinis įKongre- 
sas. Ir mūsų mažai lietuvių 
kolonijai reikia įvykiuose daly
vauti ir savą" tautą kuo tinka
miau atstovauti.

(Pasikvietėme čiurlioniečius ir___________ ____________ _
tikimės, kad jie. atvykę Phila-! žemės jėgą, iš kur ilgainiui išau- 
delphi jon, pradžiugins ne tik į go plati šaka — dangaus me- 
savus, bet ir kitataučius. Jiė 'chanika.
koncertuos Drexel universiteto 
salėje, prie Chestnut ii- 32nd 
StręeL Koncertas įvyks rug- 
piūčio 6 d. Pradžia 8 vai. va- 

.'kairė* .Koncerto? vieta patogų 
pasiekti aūtomobiliu, traukiniu, 
autobusu Jįr: Philadclphijos 
irnėpto susisiekimo priemonė
mis. Nuo I^enn Centrai 30th 
Station iki koncerto vietos yra 
tik du blokai. Nuo Schuylkill 
Expressway (Int 76) išėjimo

je yra kur kas daugiau nedar
nos ir atsitiktifiumo, — sako 
astronomijos mokslininkai.

IŠTRAUKTI DANTYS
KONSERVUOJAMI

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

ŽEMĖS JĖGA

Jau prieš kokius. 300 metų 
mechanikos . mokslininkai tyrė

Švedijos stomatologas dr. P. 
Oterhogas, kalbėdamas stoma- 
talogų suvažiavime Londone, 
praneša, kad švedų tyrinėtojai 
išbandė naują metodą ištrauk
tiems dantims konservuoti, kad 
vėliau juos būtų galima vėl įdė
ti. Dantys vienerius metus bu
vo laikomi skystame azote, 
esant -197 laipsnių C. Po metų 
dantų audiniai buvo gyvi, o dan
tys — tinkami persodinimui.

jm

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MfiGfiJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 51a 
įvairių firmų foto -aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite, pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotrauką 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. | 
tr ketvirtad. vakarais Ud 6 vai

nas valdybos pasiūlymas buvo 
atmestas fraze *-tai ne mūsų pa- 
šldrtis’\ Priėjau išvadą, kad ne
žinau, kokia yra ASS paskirtis, o 
gal tiksliau, l>ad Chicagos sky
rius paskirties neturi. Tokie įspū
džiai atbaidytų daug daugiau, 
negu bet koks pavadinimas pa
jėgtų atbaidyti. Aktyvi, solidari 
organizacija gali pritraukti dau
giau narių, nežiūrint kokiu var
du ji besivadintų,

* Dabar matematikai skaičiuo- 
ja planetų ir dirbtinių kosminių 

’ kūnų takus, pasiremdami žinio
mis, medžiagų savybėmis.

*1 ’i • i?4;| Mokslininkai tvirtina, , kad že- 
, mė dar labai ilgai. suksis .ir 

skries be jokios pridėtinės jė
gos, nes kosminėje erdvėje nėra 
trinties. Girdi, kosminis kūnas 
judės tol, kol suduš į kokią 
kliūtį.

| Tačiau ne viskas gamtoje yra 

tvarkinga ir taisyklinga. Gerai; 
kad mūsų saulė yra galia, pa
tvari žvaigždė, o kai kurios 
žvaigždės sprogsta. Tąip pąt ir 
planetoms nebūtinai užtikrintas 
ilgalaikis skriejimas. Saulės sis
temoje apstu kosminių skevel
drų, kurioą pasireiškia kometo
mis ir “krintančiomis žvaigždė
mis.” Nors senas graikų žodis

| “kosmos” iš pradžių reiškė tvai* 
Daina Koįelytė ką ir darnumą, visatos tikrovė-

— Žmogaus tikslas yra veiks
mas, o ne mąstymas, nors šis 
būtų kilniausias. Carlyle

3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998

Chicago, Olinois. 60629

FRANK'S TV ana RADIO, INC.
$241 $0. HALSTED STREET \ TEL-— CA 5-72ŠL
RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

giiiiiiiiiinfiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiię

EKSKURSIJOS Į LIETUVA
— iš —

BOSTONO — MONTREALIO — NEW YORKO
DAR YRA ViEZTŲ ŠIOSE GRUPfiSE: 

RUGSĖJO 30 D. — $750.00

GRUODŽIO 22 D. — $875.00

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų sj papildomu 
mokesčiu, New Yorkė.

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.
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<73------------ --------------------- ——This year enjoy

pools, golf privileges, ūse of 10 new lighted 
tennis courts. nightly entertainment and a sočiai
program. The park includes miles of forest trails 
for hiking. cycling or riding, and the world-famous 
natūrai bot springs—the source of waters used in our 
therapeutic bathing program. Around the park is achain 
of three lakęs for all water sports.

FREE RATES FOR CHUDREN 
under 12. staying in a room 
wtth their parents. 0r, famlly 
Siians otter two double rooms 
or single rateš.

For reservatlons call toli free 800/643-5405
Tell me mofe about our first nationai park, how (hermai bathing 
made it famous and how the Arlington can make the most of my 
visit.

Name

2iP
NATIONAL PARK,

Strect

Clty siete

1977 metų ekskursijos į LIETUVĄ prasideda balandžio 6 dieną 
Registracijas priimame dabar.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVIOE
393 W. Broadwąy, p. o. box 116

So. Bosfon, Mass. 02127 — Tel. 617—268-8164
Savininke: ALDONA ADOMONIENfi

.Alr Faree aubjeot to changes and Goverament apppovaL 7

Nuo
1914 Metų

Mldland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų Apylinkės. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą.

Mes norėtum būti Jums 
naudingi Ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$40,006.00

Jll
MIDLAND 
SAVINGS

& LOAN ASSOC1ATION 
4040 Archer Avenua 

Chicago, Ulinols 60632 . 
Phone: 254-4470

Ir 8929 So. Harlem Avė,
Bridgevlew, Ulinols 60455 

Tel. 598-9400

Euch 
tome į 
šimtus 
menka 
lės dek 
rinkimž 
dien m 

. tautų a 
gaus a: 
lieciam 
rime y 
niam k 
ladelph 
sakymą 
^bes. 
bad pol 
Vaidinti 

taul 
į31 jos 

.žmones 
akinta 
Pareiški 

laisvių
Prieš k 

■Priemor 
W ne 
af^pa 
'Tsiems, 
Godžia 

m° 
?n°gau: 
^ios ver 

■ touol- 
aisakom

KRANK ZOGAS
President

e <4%
Ali ioctiinN eim- 
pounded džflfy — 

Passbook Savlngs 
riaM ouarteriy.

%
I Years Saringl 

Certtflcaiea 
Minlnium 15.001.
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Eucharistinis kongresas

PASAULINE KATALIKU MANIFESTACIJA
Eucharistinis kongresas yra šių tik paskiro' žmogaus, bet ir visos 

metų vienas didžiųjų įvykių ka- žmonijos turtas. Kai vienur ba- 
talikams, kurie susirenka iš viso das surakina žmonių gyvenimus 
pasaulio pagarbinti Jėzų Kristų 
Eucharistijoje ir spręsti žmogiš- 

į kų dabarties problemų. Savo 
tarptautiniu charakteriu kongre- 

| sas yra svarbus įvykis ir visiems 
į žmonėms, atstovaujamiems šioje 
Į didžiojoje manisfestacijoje visai 

žmonijai. Tikėjimas surenka vie
non -vieton tik vienos religijos 
atstovus. Žmogiškosios dabar
ties problemos čia traukia visus 
ieškoti sprendimų, -kad žmonių 
gyvenimas pagerėtų, kad blogis ^esas yra ne tik manifestacija 

prieš Dievą . —tikėjimo pareiš
kimas, bet ir krikščionių mani
festacijos prieš žmoniją —- žmo
giškų rūpesčių, alkio, skurdo, ba
do ir nelaimių — konkrečių pa
stangų apraiška dabartyje.

Kongresas yra religinė mani
festacija, bet kartu ir žmonišku
mo iškėlimas. Jis turi jungti vi
sus talkon didiesiems dvasinio ir 
fizinio alkio sprendimams rasti. 
Jei astuonių dienų šventė ir 
svarstymai dar nerąs visų spren
dimų, tai kongresas bent turi bū
ti tų sprendimų pradžia ir gairės.

♦

Eucharistinio kongreso pašau-1 
lmę reikšmę rodo ir tai, -kad ja
me dalyvaus ne tik Amerikos ir 
Europos katalikų atstovai, bet 
taip pat ir atstovai iš visų pen
kių kontinentų ir daugelio tautų. 
Nėt paskaitininkų, pamokslininkų 
ir pranešėjų (arpe bus įvairių ats
tovų, nauju žvilgsniu žiūrinčių į 
žmonijos problemas. Kiek jau 
dabar žinoma, iŠ Visų laisvųjų 
kraštų Pietų Amerikoje, iš dau
gelio Azijos ir. Afrikos tautų, iš 
Australijos dalyvaus dideli būriai 
katalikų, ir net specialių delega
cijų. Iš Europos visų (laisvųjų 
valstybių dalyvaus daug vyskupų, 
kunigų ir pasauliečių-ekskursijų. 
Dalyvaus net delegacijos iš 
uz geležinės uždangos, kaip iš 
Lenkijos, Vengrijos, Rytų. Vokie
tijos, gal ir iš Čekoslovakijos. Bus 
■vyskupų ir kunigų delegacija, 
nors ir nedidelė, ir iŠ pavergtos 
Lietuvos.

Nekalbant apie kitų ■ tikėjimų 
'delegacijas, kurios kaip stebėto
jos arba kurių nariai kaip svečiai 
dalyvaus kongreso kai kuriose 
viešose programose, čia bus nė 
tik popiežiaus atstovas, bet taip 
pat ir atstovai įvairių val
džių, palaikančių ryšius su kata
likų Bažnyčią ar turinčių bendrų 
interesų pasaulio reikalų spren
dimuose. Aišku, dalyvaus daug 
Amerikos valdžios atstovų. Pagal 
dabartines žinias, čia bus ir pats 
prezidentas G. Fordas. Kongrese 
susijungs taip pat ir etninės šio 
krašto grupės, kurios dar yra iš- 
iąikiusioę savo tradicijas ir nori 
pasireikšti kaip savo tėvų bei se
nolių religinio ir kultūrinio tur
to paveldėtojos.

jau ne kartą buvo rašyta apie 
lietuvių išskirtinę programą šia
me Eucharistiniame kongrese. 
Ne tik meno fr genocido paroda, 
bet ir Čiurlionio ansamblio .spe
cialios Mišios, ne tik dalyvavi
mas savose grupėse ir .pareiški
mas didžiųjų laisvės troškimų bei 
dvasinio alkio, Bet ir pasireiški
mas viešumoje lietuvių grupės 
yra numatytas ir tinkamai pa
ruoštas. Reikia tik visiems pačiu 
kongresų (labiau domėtis, jį rem
ti savo dalyvavimu, prisidėti prie

TIKINČIŲJŲ GRETOS DIDĖJA
Sovietams nesiseka sunaikinti tikybą

Rimties valandėlei

TĖVAS MŪSŲ MALDOJE

tartum kalėjimuose,’tai nuo rū
pesčio skurstančiais nėra laisvas 
nė vienas, kuris savo dalį gali 
atiduoti kitam ir ta dalimi išgel
bėti daugelio žmonių gyvybes. Ir 
tai nėra vtik krikščioniško gailes
tingumo įsakymas, bet ir 
žmogiško solidarumo pareiga, į- 
sakanti vienam už kitą imtis at
sakomybės, vienam kitu rūpintis, 
kad artimo gyvenimas pagerėtų. 
Šiuo atveju Eucharistinis kong-

pasaulyje didesnėmis pastan
gomis būtų naikinamas. Ta žmo
giškoji kongreso dalis į save 

j traukia ne tik (katalikus manifes- 
' tacijai. bet ir nekatalikus pasisa- 
Į kyti žmogaus ir žmonijos atei- 
I peš klausimais.

Katalikų Bažnyčia yra didžiau
sia religinė grupė, sekanti Kristų. 
Krikščionių grupė, nepaisant jų 

| tarpusavio skirtybių, nesutarimų, 
j istorinių klaidų ir gyvenimo ke-, 
f lio aiškinimų, yra didžiausia pa- 
| šaulio religinė -grupė, kuri vado- 
1 vaujasi Kristaus paskelbtu moks

lu. Nors tikėjimas rodo kelią į 
i amžinybę, bet jis yra ir šio gyve- 
Į rimo kelias, kuriuo krikščionis, 
’ sekdamas Kristuj į tą amžinybę 

tina. Žmogus dar šioje žemėje 
gyvenimą taiso arba leidžia jame 
viešpatauti blogiui.

Krikščionis savo .gyvenime kelią 
renkasi su sąmoningu atsakingu
mu prieš Kristų, prieš savo tikė
jimą ir prieš savo laiko žmoniją. 
Paskelbtoji šio kongreso tema — 
žmogaus alkis — yra ne ma- 

Į nifestacinis, bet kongresinė ma
nifestacija skirta šiam klausimui 
spręsti —bendromis jėgomis ieš
koti priemonių, kad žmonija bū
tą, pasotinta kūniškai ir dvasiš
kai. Tai yra visų -krikščionių už
davinys, nes visi jie vienu ar kitu 
būdu-skleidžia evangelinę Kris
taus dvasią ir rodo žmonijai 
Kristų savo gyvenimais. Nenuos- 

. , tabu todėl, kad' į Eucharistinį 
■j kongresą, kuris prasidės už savai- 
: tės Philadelphijoje, yra nukreip- 
I tos katalikų ir daugumos krikš- 
I čionių, net nekatalikų, atsto- 
| vu akys, besiilginčios pamatyti 
I žmonijos naujų kelių ženklus. •

Komunistų partijos propagan
distai kala žmonėms, kad tik Le
ninas sukūrė kovos taktiką reli
gijai nugalėti. Jis jau 1920 m. pa
naudojo visas žiauriausias prie
mones tikybai nuslopinti. Neaplen 
kė net pavienių Dievo žodžio 
skelbėjų. Bet tikintieji šalino
si nuo ateizmo ir tęsė toliau tiky
bos praktiką kiekviena proga.

Pirmuoju užmojų Leninas ban
dė bažnyčias sunaikinti. Prieš 
jas išvystė aršiausius kovos bū
dus. Neaplenkė vienuolynų, ku
nigų, kunigų sėminarijų, tikybi
nių -mokyklų ir panašių įstaigų.. 
Mat, krikščioniško i socializmo są
voka yra sukurta moralės pa
grindu ir nėra aukštesnio idealo, 
kuris atstotų tikėjimą į Dievą.

Vienu metu atrodė, kad .tikėji
mas artėja .prie mirties Sovietų 
Sąjungoje. Tačiau ne tik atsiga
vo ir pradėjo tylų maldos apaš
talavimą tęsti pogrindyje, bet ir

Monaco princas Ranier ir jo žmona 
princesė Grace dalyvaus Eucharisti
niame kongrese, atstovaudami savo 
tautai ir valstybei. Princesė Grace 
Ranier yra amerikietė, kilusi iš Phila- 
deiphijos.

B. JABLONSKIS

skleistis. Tai rodo tikybos apraiš
kų augimas ir plitimas. Ypač pa
kilo rusų ortodoksų ir baptistų 
bendruomenės, nes Jos ne taip 
žiauriai persekiojamos kaip ka
talikai. .

Leidžiami prieŠtikybiniai leidi
niai, nagrinėdami tikybos pras
mę, priėjo prie išvados,- kaa jos 
mintys ir jai skirti jausmai dau
giausia atgimsta tarp intelektua
lų ir jaunimo. Dar daugiau stip
rėja tarp naujųjų dvasininkų, kb- 
rię tikybos tiesas ir ina'ldąs, sten
giasi 'kuo plačiau paskleisti. Ko
munistų partijos spauda “hiodėr 
n jai religijai” uždėjo etiketę:- 
“daug kas pasikeitė religiniame 
pasaulyje ir ji nėra- nauja apraiš
ka, o tik naujas bandymas moks
linį socializmą pakeisti krikščio
nišku, etišku, gyvuojančiu Sovie
tų Sąjungoje. Tikinčiųjų intelekx 
tualų tikėjimas į Dievą komunis
tams atrodo, kad “tikyba yra tik 
žmonių bendravimas individo ry
šiams palaikyti su žmonėmis ir 
Dievo žodžio skelbėjams suteikia 
pagrindo jo gajumui palaikyti.” 

j Bet tikintieji tvirtina, kad sociali- 
, nės apraiškos yra ne tik tikinčio 
pareiga bendruomenei -padėti, 
bet ir tarp jos narių glaųdesnienls 
ryšiams palaikyti. .Nušalinus iŠ 

; bendruomenės pasišventėlius ; ti- 
! kybai, ją nuvestų, i žmogaus sąži- 
I nės vertės Šūnaikiriimą.

Kamsomold . žurnalas falo, 
j kad “vaizdai, ir ąįštroš” labai pa- 
Į gražina kai kurių autorių straįpš- 
nius. Tai nesudėtingas litėrątūnJ 
nis metodas ar asmenišką aūto- 
rių ypatybė.. Tačiau, grįždamas 
•vėl į tikybinę temą, žurnalas juos 
laiko tautinės rusų, kultūros ver
tinga dąiiirii?

V. Sdlouchirio’ apybraižos ir
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L Eucharistinis kongresas vyks 
tame mieste, kuriame prieš du 

, šimtus metų buvo paskelbta A- 
1 merikos nepriklausomybės ir lais

tės deklaracija. Toks vietos pasi- 
I rinkimas yra prasmingas. Šian- 
I dien nuolat pabrėžiama laisvė, 
j tautų apsisprendimo teisė, žmo- 
' gaus asmens vertės, sąžinės ne- 
I lieaamumas, bet viešame gyve

nime yra priešingai. Eucharisti- 
L niam kongresui parinkimas Phi- 
I ladelphijos reiškia pozityvų pasi- 
! sakymą už asmens ir tautų ver- 
| lybes. Tai viešas pareiškimas, 

kad politinė apgaulė yra laisvę 
vaidinti, kur 'ji visiškai sunaikin
ta,, tautas vadinti išlaisvintomis, 
kai jos yra visiškoje vergijoje, 
žmones laikyti laisvais, kai jiems 

=atiinta sąžinės laisvė. Tai kartu
■ pareiškimas, kad žmogiškųjų 

(laisvių iškreipimas yra blogybė, 
prieš kurią reikia visuotinėmis 

‘.'priemonėmis kovoti. Reikia ko
voti ne tik paskiriems žmonėms 
3r pavienėms tautoms, bet 
visiems, kurie savo gyvenimus

( grindžia’ Kristaus gerosios naujie-
nos mokslu, atnešusiu pilnutinį jo pasisekimo ir įsijungti su tau- 
®iogaus išlaisvinimą .iš bet ko- tinėmis problemomis į bendrą- 
kiosvergijos. sias žmonijos problemas, kurias

hinihkai — Viktoras Veselka .ir kia manyti, kad paroda bus įspū- 
Juožas Jašiūrias. Veselkos ekspo- dingą.
natai susidės iš medžio drožinių, 
daugiausia padarytų tautiniais 
•bei 'religiniais motyvais, o Jasiū-’ kų. Taigi šu ’menu ir . religijos 
nas pasirodys su audiniais bei padėtimi Lietuvoj susipažins di- 
margUčiaiš. Parodoje matysime ir. delis Eucharistinio kongreso da- 
giriita.ro dirbinius. F * w 
skyriuje, kuriuo rūpinasi sės. Mer 
cedęs iš Chicagos, bus diagra-: pasirodymus turės ir. krioš, ėthi-- 
irioniis (pavaizduota Lietuvos Baž, nės grupės bei organizacijos. To-.

kiti būdų bris įdomu štebėti ir 
jų ekspohatUs.

Lietuvių parpdbš įruošimas 
yra susijęs su didėlėmis ‘ išlaido
mis —kairiridš apie 6,000 ddl: 
Didelėš at ftiažaš atikas prašo- 
mė siųsti adrėsu: Lithuahian 
Committee for the 41st Intema- 
■tional Euich arjstic Congress, 
1913 Wallace St., Pa., 19130. 
Telef. .(215) 765-2322.

Per 7 dienas parodą aplankys 
keli šimtai tūkstančių maldinin-

Religiniame jlyvių skaičius.
Civic Centęr savo parodas ir

nyČios būklė 1940 m. ir dabar. 
Be to, paveiksluose matysime ir 
desekruotas Lietuvos bažnyčias, 
Nijolę Sadūnaitę, kankinius dva- 
sirtinkiis ir pasauliečius, Sibiro 
lietuvaičiui maldaknygę ir-kt.

Visa paroda rūpinasi didelių 
administracinių gabumų turįs dr. 
Antanas Juozaitis. Parodos me
ninius reikalus tvarko dari. Ro
mas Viesulas. Jiem abiem talki
ninkauja Kęstutis Pliuškonis. Rei

AUŠRA IŠEINA Į GYVENIMĄ
Dviejų draugių laiškai

Romanas iš okupuotos Lietuvos
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mėginimas per “tarptautinį pro- 
letarijatą” patraukti jaunuolius 
visai nepasisekė. Partijos vadai ap 
sisprendė geriau žaisti rusišku 
patriotizmu, įtaigojančiu rusiškų 
komunistų istorinę misiją. Šis po
sūkis neatnešė laukiamų 'vilčių, o 
tik padidino tarp intelektualų 
Dievo garbintojų skaičių ir su
jungė juos su degančia -įtaka ti
kybai.

Įvairiausioms progomis'ir prie- 
moriėmis Kremliaus,vadai bando 
•įtikinėti laišvąjį pasaulį, kad jie 
rtevaržo tikybos laisvės. Bet nie
kas tokiu-teigimu netiki, nes tiky* 
■bos .persekiojimo išdavos viso-1 
kiais keliais prasiveržia pro gele
žinę uždangą. Maskva leidžia 
prieš; tikybą nukreiptas knygas, 
persunktas visokiais skundais. 
Kremlius nuogąstauja, kad radi- 
jd stotys, laikraščiai ir priešsovie- 
tiriiai veiksniai varo didžiau
sio masto proagandą. prieš Sovie
tus ir jiį pastangas tikybai sunai
kinti. jSovietai nuolat kartoja, 
kad \ pagal jų konstituciją tiky
bos laisvė nė Uždrausta. Sovieti
niai kulto pareigūnai praktiškai 
još ne tik nepaiso, bet kovoja 
prieš re Ii giją ir jos pasekėjus žiau
riausiomis priemonėmis. Jei kas 
nepaiso religinių potvarkių, lei
džia savd namuose rinktis vai
kams, jiems skaito tikybinius raš
tus, moko tikybos, maldų, psal
mių, tąš baudžiamas kalėjimų. 
Maskvos apygardos prokuroras 
S. Gusėvaš mėgina teisinti sun
kias bausmes ir aštriai kaltiną 
tikybų vadus, kurie skleidžia Reli
giją ir siekia trukdyti prieštikybi- 
inį mokslą-’mokyklose. Tikybi
nė laisvė pažabota' leidimu dvasi- 
nihkąms. bendradarbiauti su re
žimu, kad galėtų tikybos apeigas 
atlikinėti tiktai bažnyčioje.

Pagal sovietinius 'potvarkius, 
Suaugusiems draudžiama “vai
kus apgaudinėti tikybos mąky- 
mu.” Dėlto, komunistinis režimas 
nejaučia sąžinės graužimo, kai 
trukdo tikintiesiems melstis. Gu- 
sevas mano, kad. vietos komunis- 

!tai, partijos pareigūnai, komjau- 
nudliai, darbininkų sąjungos'ir 
propagandininkai per susirin
kimus ' su '.tikinčiaisiais, gerbia
mais, vietos .įpiliecįaiSj gali dau
giau- turėti prieštikybinės. įtakos. 
Tokiai veiklai naudojami vietos 
mokytojai, nes jiems lengviau sūei 
ti į sąlytį su "vietos žmonėmis.

Partijos ideologams sunkiai su- 
viHkiriariias religinio judėjimo 
reiškinys. Tikėjimas nė tik nero
do inirtiėš ženklų, bęt atsigauna 
ir plinta. Tai patvirtina komunis-1 
tų vieši aimanavimai, kad kova 
prieš religiją yra sunkiausia ir su
dėtingiausia perauklėjimo dalis. 
Komunistai norėtų žinoti, kaip

Gal būt,
esame Dievą susitikę 
asmeninio gyvenimo

ryšio ir s nuolatinio
Dievu, mums

tykia tarp mūsų ir Dievo yra 
tėvo ir vaikų santykis.

Kaip tai suprasti? Nejau
gi mes esame- tokio smarkūs ir 
dideli, kad galėtume būti Die
vo vaikais? O gal Dievas iš 
savo neišsakomos * didybės pa
silenkė prie mūsų, leisdamas 
mums jį laikyti savo tėvu Ir 
bendrauti su juo kaip su šavb 
tėvu? Dievas yra mūsų Tėvas. 
Ši tiesa viso Kristaus mokslo, 
visos Evangelijos širdis. “Tė
ve mūsų” malda kiekvieną kar
tą mums primena, kad mes 
esame sukurti pagal paties 
Dievo “paveikslą ir panašumą’’ 
(Prad. 1,26). Mes esame’ .pa
ženklinti “Dievo veido, 'šviesą”, 
kaip sako psalmė. Tiktai Dievo 
šviesoje gali atsiskleisti ir taį 
sų žmogiškosios būVo« šrdėsa. 
(Ps. 35,10).

Malda yra žmogaus dvasinio 
gyvenimo vi^ūnė. Mūsų mora
linio atsinaujinimo pastangos, 
tas vidinis pasikeitimas, apie 
kurį taip dažnai kalba Evange
lija, sakramentinis santykis su 
Dievb, pagaliau kasdieninio gy
venimo netikrumas bei pavojai 
mus savaime veda į maldą.

Visais laikais žmogaus dvasią 
ieškojo ryšio su dievybe. Die-! 
viškojo apreiškimo nepažinu-. 
šiom tautom dievybė .buvo ne
įžvelgiama, bauginanti paslaptis. 
Mes esame daug geresnėje padė
tyje. Mes pažįstame Dievą, 
įėjusį į žmonijos istoriją Jėzaus 
Kristaus asmenyje, 
ne vienas 
net savo 
patirtyje.

Teškant
bendravimo su 
savaime kyla, klausimas, kokiu 
būdu turime melstis. Drauge 
su apaštalais mes kreipiamės į 
Kristų prašydami: “Viešpatie, 
išmokyk mus melstis” (Lk. 
ll>i)4 Ir Štai turime,’paties 
Kristaus išmokytą maldą, turi
me formulę, kuri paprasčiau
siu, tinkamiausiu ir' giliausiu 
būdu išreiškia mūsų religinį 
santykį su Dievu, su mūsų Tė
vu, išreiškia- mūsų kreipimąsi 
į Dievą. Tai “Tėve mūsų” 
malda. Visi ją gerai pažįstame. ___ ___ ______ , p—
Bet, gal būt, ne visuomet įsten-Įsiems žmonėms, kad visų žmo- 
giame pagauti ir pilnai suprasti' 
tuose paprastuose žodžiuose 
glūdinčią nepaprastai gilią 
prasmę. Jei. neįstengiame iš
semti viso šios Viešpaties mal
dos. turinio, tai bent pagalvo
kime apie tą neišsakomą lai
mę, kuri mums tenka, kad ga- 
į-ime tokiais žodžiais kreiptis į 
Dievą. Ši malda nustato san
tykį tarp mūsų, kurie esame 
kaip dulkės prapuolę didžiaja
me visatos okeane, ir tarp Die
vo, didžiojo tos visatos kūrėjo, 
amžinojo visokios -būties šalti
nio, begalinio, neišsakomo, pa
slaptingojo,. visur esančio visa
tos judintojo ir valdovo. San-

jau vien šis pirmasis at
radimas galėtų mūšų širdį pri
pildyti neišsakomu džiaugsmu. 
Paskendę šioje dieviškoji švie
soje, mes galėtume drauge?.su 
apaštalais ant Taboro kalno 
prašyti: ‘^Viešpatie, gera mum 
čia 'būti”. (Mr. 9,5).

Bet tai 
n *& į &ą 
šventovę.' 
mes visų pirmą išreiškiame savo
troškimą, kad Dievo vardas 
būtų šventas visuomet ir .vi

tiktai pirmas žings- 
Viešpatięs maldos 

Tolimesniais žodžiais

^vergijos. - r.
Nuolat primenama 'laisvė ir kongresas mėgins spręsti, 

atsakomybė Šio’$~ vertybės yra iie Pr. Gr.

— Mirė, vadinas. Mirė vaikui motina. Mirė ir Vy
rui žmona. Nevirk, tegul padvesia. Tokių motinų aš 
tau... aš tau, Aušra, visą tuziną parvesiu...

O kambario durys praviros, Halina viską girdi. 
Nebeišsilaikiau, pravirkstu ir bėgu į savo kamarą. “Ką 
gi daryti? Kaip elgtis?” — šnibždėjau ne kartą, nega
lėdama užmigti ir vartydamasi lovoje. Ir šitoks praga
ras namuose per mane!

Tais pačiais rūpesčiais, ta pačia nuotaika ir šian
dien gyvenu, Virgyte. Nebepajėgiu ir nebenoriu apie 
tai rašyti. Nežinau ar galėsiu užmigti, bet ranka ne
beklauso. Su Dievu, Virgyte.

Lietuviu paroda Eucharistiniam kongrese
Liepos 30 d. 12 vai. Civic 

patalpose, kurios yj-a Ci- 
Center Blvd. ir 34 g-vės 

,a°Liyžoje, oficialiai bus atidary- 
lietuvių tautodailės ir perse- 

;*?mos katalikų Bažnyčios ok. 
buvoję paroda.

susidės is keturių sky- 
x i slcyriai Fra dai‘

I darbams, o vienas — pele

kiojamai Bažnyčiai Lietuvoje pa
vaizduoti Iš viso iparoda užims 
400 kvadratinių pėdų. Eucharisti- 
nio kongreso lietuvių komitetui 
pavyko parodai gauti labai getą 
vietą — netoli Kristaus statulos. 
Paroda bus uždaryta rugpiučio 
7 d. 5 vai. vak.

Tautodailės skyriuose savo dar 
bus iŠStatys du Detroito xne-

Aušra
Pašiliai, 1961.11.11.

Virgyte, nebeiškenčiu nepasigyrus — pas mus na
muose jau taika!

Dėl nesantaikos namuose ir mokykloje liūdniau 
pasidarė. Iš dalies, gal dėl to, kad namuose aš fiziškai 
gerokai pavargdavau, ir mažiau laiko likdavo pamo
koms ruošti. O vienuoliktoje klasėje kaip tik reikia 
daugiau pasitempti. Bet svarbiausia — tai slegianti 
nuotaika.

Kartą mane savotiškai iš tos nuotaikos išjudino 
Žiurkevičius. Jau pasakojau, kad mokykloje mane iš
stūmė iš užklasinio darbo. Tačiau fizinio lavinime mo®

netikintieji vertiną mokslinį ate
izmą, ar jie kovotų dar daugiau 
sustiprinti kovos taktikai ar susi
laikytų nuo kovos. Partija siekia 
negailestingos kovos. Ji nevengia 
Žiauriausių ir. apgaulingiausių 
priemonių, kurios prieštarauja 
konstitucijai?

"Skubūs ’ Lėtiind pranašavimai i 
“mirtis tikybai’* nė tik ligi šiol; 
neįvykdyta, bet ir tolimoje raido
je nenumatomą. Tikybos gaju
mą palaiko naujas ir veržlus jau
nųjų dvasininkų ir nusivylusių iri 
telektualų sąmoningumas.

nių širdyse skleistųsi Dievo 
karalystė ir kad būtų vykdoma 
jo valia. Kiti trys šios maldos 
(kreipiniai į Dievą išreiškia 
žmogaus’ maldavimą, kad Die
vas sava jėga nuolat palaikytų 
mūsų silpną žmogiškąją būtį, 
teikdamas kasdieninės duonos, 
atleisdamas kaltes ir gindamas 
nuo pavojų.

“Tėve mūsų” malda nėra pa
syvus žmogaus lauliimas, bet 
priešingai, pilnas žmogaus įsi
pareigojimas visomis dvasinė
mis ir fizinėmis jėgomis bendra
darbiauti su Dievu. Ši malda 
dėl to galį tapti mūsų gyve
nimo didžiąja jėga, kuri nūd- 
lat mus skatina ir .uždega, pa
laikydama pasitikėjimą, ir viltį. 
“■Prašykite ir gausite”, užtik
rina mum Kristus. “Argi atsi
ras jūsų tarpe žmogužį kuris 
savo vaikui, pralšiančiaih dūd
uos, duotų akmenį? U..:; dCAigi, 
jeigu jūs, būdami nelabi, vis 
dėlto mokate savo vaikams duo
ti Kerų daiktų, tai juo labiau 
jūsų dangiškasis Tėvas duos 
gera tiems, kurie t jį prafid”. 
(Mt. 7, 9-11). Tad melskimės 
ir melskimės visuomet: “Tėve 
mūsų, kuris esi danguje”.

KzL

kytojas užsispyrė, kad aš esanti geriausia žaidėja, ir 
paliko mane sporto ratelyje. (Tuo būdu ir pas jus ru
denį turėjau progos atvažiuoti, ir su Tavim susipa
žinti) . Po to pernykščio komjaunimo .susirinkimo, 
kuriame išryškėjo mano įsitikinimai, Žiurkevičius 
sporto aikštėje ne kartą mėgino iš manęs pasišaipyti. 
“Na judinkis, davatkėle, judinkis!” šaukdavo jis gar
siai ant manęs. Arba “Duokit kamuolį davatkai! Mes
kit davatkai!” ir panašiai. O aš nepykdavau. Nepa
rodžiau dėl jo replikų jokio nepasitenkinimo. Tyčia 
paklusdavau jo nurodymams ir linksmai žaisdavau 
toliau. Po kiek laiko Žiurkevičiaus replikos sumažėjo, 
ypač šiais metais. Keletą kartų klasėj ir aikštėj suga
vau jį atidžiai stebint mane.

Vieną dieną, pasibaigus žaidimams, pasitraukiau 
į aikštės pakraštį persiauti batelių. Kai susitvarkius 
pakėliau galvą, pamačiau netoli stovintį Žirkevičių. Vi
si jau buvo išsivaikščioję, valandėlę mes žiūrėjome vie
nas į kitą. Paskui Žiurkevičius tarė:

— Tu beprotė, Aušra.
— Tu protingas. Pasakyk, kodėl aš beprote.
Gal jam pasirodė nepatogu, kada taip stačiai už

puolė, o gal nesusigriebė, ką atsakyti. Valandėlę suglu
męs tylėjo.

— Na su tuo savo Dievu, — tarė kiek nedrąsiai. 
Gyvenimą reikia mylėti, o ne ten kažkokį Dievą tikėti. 
Tu jauna ir tau viskas neblogai Sekasi ir... galėtum tu...

— Dėl to aš ir tikiu Dievą, kad myliu gyvenimą. 
Aš noriu gyventi ne tik šiandien, bet visada, noriu 
džiaugtis ne trupinėliais, bet pilna laime.

— Reiškia, po mirties, 
ten numirus nėra. Žmonės 
dūšią.

— Žmonės neišgalvoja , . .
kalba, ko nėra ir negali, būti, žiūrėk, prieš kelis
tūkstančius Kiety, žmonės kalbėjo apie skęaidymą ora5

Kvaila tu, Aušra. Nieko 
išgalvoja ir tą Dievą, ir

' I
nieko, ir apie nieką ne-

vėliau apie keliones į mėnulį. Vieni tikėjo ir kalbėjo, 
o kiti juokėsi, kvailiais vadino. Bet šie jautresnieji, va
dinami kvailiai, vis tiek tikėjo, neš jiė jautė, kad žmo
gus gali skraidyti. Taip ir su Dievu. Dievą žmonės jau
čia daugiau ir stipriau, negu ką kitą.

— Ką ten jaučia. Reikia remtis mokslu. Dialektika. 
Dialektinis materializmą's aiškiai sako, — kad be mate
rijos nieko nėra. Jokios ten dvasios be materijos negali 
būti. Materiją mes matome. O Dievo dėl to nematome, 
kad jo nėra.

—r Aklam, Vaclovai, nėra šaulės, aklam nėra gė» 
lių. Taip ir su Dievu.

— E, neapsimoka galvos sukti! Taip geriau. Gy
vent, pasinaudot gyvenimu. Ir mokyklos vadovybė vi? 
sai kitaip į tave žiūrėtų. Aušra, taip geriau!

— O man taip geriau, — atsakiau, ir mudu išsis
kyrėm. .

“Man taip geriau, man šimtą kartų taip geriau”, 
kartojau mintimis, eidama į klasę.

Visą pamoką mintimis ginčijaus su Žiurkevičium, 
svarsčiau, nenorėdama apsirikti. Jeigu pamatyčiau, 
kad Žiurkės pusėje tiesa, nieko'nebodama paklusčiau. 
Jo dialektika sako: — tu aukštesnės rūšies gyvulys, 
išgudrėjusi beždžionė. Tau be ėdalo ir kitų fiziologi
nių reikalų nieko vertingesnio nėra. Ryt, poryt tu kri
si, ir tavo kritimu baigsis viskas. O Kristus sako — nė! 
Tu skiriesi nuo gyvulio nemaria siela ir kūrybingu pro
tu.

Trumpas mūsų pokalbis bei ginčas su Žiurkevi
čium tartum išryškino mano tikėjimo vertę ir sukėlė 
ryžtą jį ginti. Mano tikėjimas- dėl nesėkmės namuose 
neturi gesti — ką daryčiau bė Dievo! Aš jau ne* 
besvarsčiau perėjimą į pogrindį. Taip pat nebesvars- 
čiau — likti namuose ar išeiti;- Aš tūriu likti ir siekti 
taikos. . į

£BuS dangiaul

giriita.ro
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DRAUGAS, šeštadienis, 1976 m. liepos mėn. 24 d. VYSKUPŲ KOMISIJA SU 
S. KUDIRKA

KANADOS ŽINIOS
Hamilron Ont jau dabar pasirūpinti įėjimu, 

nes gal “penkias minutes prieš 
dvyliktą” jų gali prie kasos ne-

Kristaus Prišikėttmo šventę i 
taip pat pasveikino šiltas ir 
gražus oras, žadėjo būti anks
tyvas pavasaris (retas atsitiki
mas Kanadojė!), tad ir išspro? 
gę medžiai sų žįėdū.?s, linksmi
no ne tik miento gyventojus, 
betjr vaismedžių augintojus. 
Deja, po kelių dienų, iškritęs 
sniegas, sunaikino žiedus, pada
rydamas didelius nuostolius 
Hamiltono ir jo ap. ūkininkams, 
kurie Ontario prov. garsėjo 
gražiais ir dideliais sodais. Ne
nuostabu, * kad ypač vyšnių 
kainos, palyginus su pereitais 
metais, pakilo beveik dvigubai, 
nes nuo vieno medžio sunku 
buvo surinkti bent dešimtį ne- 
didelių vyšnių krepšiukų. Kiek 
geresnė padėtis su vynuogėm ir 
obuoliais, nors vėliau užėję vėl 
dideli karščiai ir lietaus ban
gos, tikrai neatnsš gražaus 
rudens derliaus. Nežiūrint to, 
daugelis Hamiltono lietuvių 
važinėjo pas šp. ūkininkus, pa
tys skindami braškes ir vyš
nias (žymiai pigiau kaip tur
guje) ir paruošdami jos stikli
nėse ar ^užsaldydami žiemai 
^frizeriuoee”.

BI OGE7NR BERIJUS

GYVA VEIKLA

VYKS Į TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENlį

O šiems darbams šiemet lai
ko užtenka. Pereitais metais, 
šiuo laiku, darbas “kunkuliavo” 
lietuviškoje dirvoje — pasiruo
šime I-osios Kanados Lietuvių 
dainų j«* tautinių šokių šventės. 
Šiemet— nereikia sukti to di
delio rato, nes juk jį vėl anksti 
pajudino Chicaga. Ir hamilto- 
niečiai plačiai kalba apie pa
saulio lietuvių sostinę, ypač 
jaunimas — Gyvataro tautinių 
šokių grupė, kuri į šventę su 
75 šokėjais vyks 2 autobusais. 
Neteko patirti, ąr ĮKLR Hamil
tono ap. valdyba numato užsa
kyti autobusus į Chicagą, ta
čiau jūsų korėspondėhtaš, be
sikalbėdamas . įvairiom progom 
su pažįstamais apskaičiavo, 
kad j šventę iš Hamiltono vyks 
apie 150 hamiltonieįių, daugu
mas savom mašinom. Patar
tina žymiai ankšcįąu išvykai, 
(gal rugsėjo 2 d.?j, nes -juk 
Darbo ’dienos savaitgalis yra 
tub pačiu laiku Kanadoje ir 
JAV, tad kelyje bus labai di
delis judėjimas dš abiejų val
stybių pusių. Deja, daugelis 
hamiltoniečių vėluoja su bilie
tų pirkimu. Patariame jiems

Gal ir per liūdnai nuteikiau 
šio laikraščio skaitytojus' apie 
mūsų kolonijos darbą lietuviš
koje dirvoje.
žiūrint ir karšto oro, atostogų 
laikotarpio, nors pamažu, ta
čiau-darbas plaukia sena vaga.

Štai Tautos fondo rinkėjai 
namuose lanko hamiltonieČius, 
prašydami aukos mūsų laisvės 
kovai (šiemet numatomos su
rinkti apie 2,5 tūkst.), birželio 
26—27 d. d. Gage Parke su 
kitom etninėm grupėm, daly
vauta “l£s your day” festiva
lyje, kur vietos KLB ap. valdy
ba buvo įrengusi sayo “kaime
lį”, pardavinėdama jame lietu
višką maistą ir taip pat įreng
dama nedidelę tautinio meno 
parodėlę. O *’Aidas” ir “Gy- 
vataras” netik žavėjo žiūrovus 
(dvi dienas festivalį aplankė 
apie 75 tūkst. J dainom ir šo
kiais, bet taip pat puikiais 
mūsų tautiniais rūbais.
čia dar paminėti, kad “Gyvą- 
taras” yra pakviestas į Austra
lijos Lietuvių dienas, kur duos 
eilę koncertų. “Gyvataras” į 
tą didelę kelionę išvyks prieš 
Kalėdas. Arba vėl — vietos 
šaulių kp. surengė jonines su 
dramos teatro “Aukuro” atlik
ta programa, O liepos 25 d. 
vietos SLA kp. ruošia gegužinę, 
iŠ anksto skirdama dalį pelno 
mūsų kultūriniams ir tauti
niams reikalams.

■ Nuo š. m. liepos 14 iki 16 d. 
Maryknoll seminarijos patalpo
se, New York yąlstybėje, JAV 
vyskupų komisija Amerikos 
dvidešimtmečiui minėti sušau
kė specialų pasitarimą žmogaus 
teisių klausimu. Tame pasita
rime buvo pakviestas Simas 
Kudirka, kaip buvęs komunis
tų politinis kalinys, vyskupams 
ir kitiems pakalbėti apie ■žmo-j 
gaus teisių statusą Lietuvoje.

Prezidiumą šia proga, sudarė
TVicruihoje, ne-1 Newarko arkivyskupas Peter L. 

Gerety, Greensburg vyskupas 
William G. Connare, Kansas 
City vyskupas Ignatius 
Strecker, JAV vyskupų sekre
torius užsienių reikalams kun. 
Bryan Hehir iš Washington, 
D. C., ir devyni kiti JAV vys
kupų konferencijos pareigū
nai. Salėje buvo daugiau kaip 
šimtas' kunigų, vienuolių, žur
nalistų ir organizacijų ats
tovai.

Kudirką, lydimas Amerikos 
Lietuvių katalikų tarnybos rei
kalų vedėjo kun. K. Pugevičiaus, 
kuris buvo šia proga vertėjas, 
visą valandą pasakojo klausyto- 

Ijąms apie žmogaus teisių var
žymą ,ok. Lietuvoje. Suminėta 
buvo Sadūnaitės byla, Jurgučių 
byla, vyskupai Sladkevičius ir 
Steponavičius. Buvo viešai šia 
proga paskaitytas buvusio poli
tinio kalinio Balio Gajausko at
sišaukimas. Raštu visįėms bu
vo įteiktas Kudirkos 11 pusla
pių tekstas, JAV Bendruome
nės leidinys “Thę Violations of 
Human Riglhts in Soviet-Ocsu- 
pied Lithuania 1975’’, Sadūnai
tės kalba teisme, Terlecko pa
reiškimas KGB viršininkui An-

Reikia

REGISTRACIJA MOKYKLON

Laikas bėga greitai. Nepama
tysime kaip ateis vėl ruduo ir 
tuo pačiu atsidarys mokyklų 
durys. Ir mūsų lituanistine 
mokykla ir šiemet jas atidarys 
Šv. Juozapo patalpose. Vedėjas 
J. Mikšys prašo tėvų iš anksto 
vaikus registruoti, laukdamas 
ypač naujų mokinių, nelankiu
sių mokyklos 1975-76 m.

ATVYKSTA GRANDINEI.R

dropovui, JurguČių bylos san
trauka ir kitokia literatūra.

Po pranešimo Kudirką pus- 
t'alaiidj klausinėjo susidomėję 
komisijos nariai, norėdami į 
leika-ą gėriau įsigilinti. Per
traukos metu kiti priėję sveiki
no S. Kudirką ir kėlė jam 
tus klausimus.

PIEMENYS KINIJOS 
PASIENYJE

ki-

de- 
iti 

išilgai Sino-

Kinijos valdininkai Pekine 
jūoja svečiams iš Vakarų 
dažnų “incidentų” 
Sovietų pasienio. Vienas prane
šė apie rusų techniką: gyvulių

J. bandos pervaromos skersai ne
nustatytos sienos, paskui Sovie
tų kareiviai, apsirengę kaip piė- 
inenys, pasiunčiami joms atgau
ti, — taip rašo “U. S. News” 
liepcfe 2. ; (ink)
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PLUMBING
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 

šildytuvų specialistas. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glasa blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Kreiptis po 
6 vai. vak.

SERAPINAS — 774-0205
YOOOOOOOoooooooooooooooooo*
>»♦

Turiu Chicagos miesto leidimo. 
Dirbu fr užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI-

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4858 S. Wasbtenaw Ay. 927-3559

St.

CLASSIFIEDGUIDE
išnuomojama FOR KENT R E A ĖST A T E

i Ah

IšNUOM. Marąuette Parke, 5-ių 
kambarių butas 2-me aukšte. Bu
tas bus laisvas nuo rugpiūčio 1 
dienos. Tik suaugusiems. Apžiū
rėjimui skambinti po 5 vai. vak.: 
Telef. 737-0922.

IŠNUOM. 3 kamb. namukas Uftiofi 
Pier, M:ch. priešais Lietuvių salęi 
kreiptis Union Pier, arba Chicagoj 
telef. — 776-0040.

Kitų mėnesį bus išnuomojamas 5 
kamb. (2 mieg.) apšildomas butas 
Marąuette Pke. Suaugusiems. Skam
bint 471-2239

IšNUOM. 
barių (2 
nuo rugp. 
gyvulėlių.

Marąuette Parke 5 kam- 
mieg.) butas. Laisvas 
1 d. Suaugusiems. Jokių 
Skambint 778-5238.

IšNUOM. 3-jų kamb. butas su bal
dais sausame beismehte. Marąuette 
Pke. 776-1260. ..

ISNUOM. miegamas kamb. su/Vb 
som privilegijom 1-me aukšte, prie 
vieno dirbančio asmens. Taip pat iš- 
nuom. angliškas beismentas su apsta
tyta virtuve.
7158 S. Talman Avė., te!. ,PR 6-2765

UNION PIER, WCHIGAN
THE N EW LUBEZNIK MANOR

15762 Lake Shore Drive

Išnuom. dideli. 1 miegamo Iniksiisf- 
nlni vasarnamiai — •'cottagee" j>rle 
Mieliigan ežero. Privatus paplūdimys. 
Visi patogumui patiems valgj gamin
tis. Nuoma $75,00 j savaftę. 3250,00 
i mėnesį. Skambint 616-460-8758. ar
ba Cliieagole 792-0595

M I8CELI.AN EOD8

D £ M E S I O !
Du studentai kruopščiai, tvarkingai 

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

mai “Aido” , kelionei 1977 m. 
j pietinę Ameriką. O hamilto- 
niečiai visuomet buvo jautrūs 
mūsų tautiniams reikalams, 
tad ir “Aido” kelionę tvirtai 
parems! K. Baronas

LIETUVIS
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina 
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir Iš vidaus. 
Darbas garantuotas. 

Nuo 5 iki 8 vai. vak. 
skambinti YA 7-9107 

STASYS ŠAKINIS

<><xx><xx>ooooo<mx>ooooo<xxxx>^

NAMŲ,REMONTAS
PRIEINAMA RAINA

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

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCh

Savininkas. parduoda 7 kamb. nanų 
Marąuette Parko apyt 5 kamb. ir v4 
nia apačioje, 2 miegami ir vonia pa
stogėje. Kilimai, Gražiai įrengtas rū
sys. Centrinis vėsinimas. 2 rfiaU. gara
žas. Norint apžiūrėti, skambinkite pc 
4 t. V. TeL R£ 7-2186.

Savininkas parduoda 5 kamb. mūr. 
nSmą. Plytelių virtuvė;!/ vonia., “Pa- 
nelled” porčius-. Apyl. 65 ir Richmond. 

436-5974 arba 776-9323

OPEN HOUSE
SŪNIJA Y 2:00 TO 6:00 P. M.

393# West 841 h Place, Chicago . 
By owhęr, 3 bedroom briekc Mod- 
ern. bath. Finished bsmt. 15 foo! 
pool inoluded. Mid 40’s.

Pastovūs namai
Marąuette Parke

2 butų moderniai įrengtas namas už 
Kedzie, šalimai parko. ,Vir& $4,000.0d 
pajamų. Kainuoja $30,000.00,

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

2 butų po 6 kamb. liuksus 6 metų 
mūras ir mūro garažas. Atskiri šildy
mai. įrengtas beismentas. Arti 71 ir 
Califomia. $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.

mois REAL ESTATE
,, 26# Steeet 

Tel 737-7200 arba 737-8534

Ir pabaigai — trumpas pri
minimas: rugsėjo męn. 26 <L 
mergaičių choro “Aidas” tėvų 
komiteto kviečiama. į Hamilto- 
ną atvyksta garsioji Clevelando 
“Grandinėlė”. Bilietai bus ne
trūkus platinami, 6 pats kon-r 
cettas įvyks Mohawk College 
salėje, talpinančio j virš 1000 
žiūrovų. Be abejo, auditori
ja bus tikrai užpildyta, nes 
juk gautas pelnas eis numato-*

B. R. PEETKIEWICZ, Prez.

Tel. LA 3-1083

C R A N E SAVINGS
AMU LOAN ASSOCIATI 0 N

2555 West 47th Street
PLENTY OF FREE PARKING PLACE 

PlftMAD. tr KETVIRTAD. — 9 v; r. iki 8 v. V.
A^JTRAD. te FENKTAD. —. 9 v. ryto. Iki 6 y. vak.
SĖšTAD. 9 v. f. iki 12 v, d. — TrėČiad. uždaryta

VALANDOS:

7%% e%% 5 */«%
Mokamas Už 6 m. 

certifikatiLS.
Minimam $1,000

Mokama už 1 m. 
certifi'kal’UB.

Minimom $1,000

mokamas už 
' investavimo 

Sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO i D.

Dividendai mokami kas 3. mėnesiai

rrlDraugą", duokite ji

COSMOS PARCELS EXPRESS
CO R P.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugeli mėty 
skubiai ir tiksliai patarnauja 

savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

D0VANAS4IUNTINIUS I LIETUVA, LATVIJA, 
ESTOHIJA, UKRAIMIJA Ir 1.1.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLUENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ,ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P

48 8 MAO ISO N
(tarp 51 ir 52 gatvės)

NEW YORK, N. T.

AVENUE
FLDOB 21st

10022
Tel.: (212) 158 - 1180/1

SKYRIAI: 

APPLE-VALLEY, Mbm. 55124 — 77Č7 147 Št 
NEW YORK, N. Y. 10003, 45 Sccond Avenue 
NEW YORK. N. Y. 10011, 135 W. 14th Street
SO. BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadway 

’ BUFFALO, N, Y. 14206, 332 Fillmore Avenue 
CHICAGO, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue 
CHICAGO, III. 60629, 2501 West 69 SL 
CLEVELAND, Ohfo 44134, 5879 Statė. Road 
FORT WAYNE, ln<L 46808, 1807 Belmeke Rd. 
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfleld Avenue 
GRANO RAPTDS, Mlch. 49504, 636418 Bridge St N. 
HARTFORD, Conn. 06106, 618 Park SL 
LAKEWOOD. N. J. 08701, 241 Fourth St 
LOS ANGELES, Callf. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevanl 
NEWARK. N. J. 07106, 698 Sanford Avenue 
PĄSSA1C, N. 176 Markei Street
PATgRSON, N. J. 07505 — 60 Broadway 
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 6tb St 
PHILADELPHIA, Pa. 16141 — 4925 Old York Rd. 
PITTSBURGH, Pa. 16203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Callf. M115, 1826 Divlsadero St 
TRENTON, X J- 08620 — 4 Quay Court 
VVATERBURY, Conm, 905 Benk Street 
WOODHAVEN, N. Y. 11421, 94-08 Jamalca Avė. 
WORCE9TER, Mara 01610, 144 MIUbury Street 
1RVINGTON. N. J. .07111, 1082 Springfleld Avenue 
YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 308 W. Federal Street

Te!.: 612-432-7083
TeL: AL 4-54566 

CH 3-2583 
, 268-0068

TL 6-2674
BR 8-6966

WA 5-2737
• 884-1738

Te!. 432-5402
ES 2-4685
GL 8-2256

246-9473
FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446 

373-8783
GR 2-6387 

Tel 345-2028 
Tel. PO 3-4818 
TeL GL 5-9586

HU 1-2760 
FI 6-1571

Teb 609-585-4867 
ėL 641766

TeL 441-4712
SW 8-2868 

874-4446

W.

TELEVIZIJOS
MIGLINAS TV

Spalvotos Ir Paprastos Radijai 
Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas Ir taisymas

MIGLINAS TV
2846 W. 69th SL, teL 776-1486

51^ kamb. 29 metų. mūr. biiiig;' 71 
ir .Whipple. Gar.- 'tuščias;- $29;50tf.

5 J<a:mb. mūr bung. 72 te RockwelL 
Gar. $lt-90ė. ■■

6 kamb. 16 metu mūr. bung. ■ 89 Ir 
Califor-nia.' Įruoštas skiepas'. S. dr. 
gar. >88,900.

;2- butai.po 4% kamb. te pajamos 
ėiėlepe.- Mūr. 68 te Talman. Gar. 
$3'0,9.00;’ ,. * • / •

2 butai švanis iried. 65; te Talman.
50 - p. sklypas,'.**Gar. $25,9'00. -r “

8 kamb. ’*Dę luxe” 14 metų mūr. 
i rezid. • 68’ ir Rtickvrėll. Pasiūlymaš

2 butai po 6 kamb. j>o 2 vonias, 
švkrus mūr. 72 ir ‘Čalifornia. Įroofi- 

> tarf: šklepasl Gar.’ .$'5d,0Q0r ; *•
j 6 kamb. Švari mūr.. rezid» 73 te ča- 
| llfornia. Gera te pi&i.

LEONAS REAL ESTATE 
ŽS51 W. 71 Str. 9Ž5-6015

i FREEMAN REAL ESTATE
710 Rector

M O V I N G 
6ERBNAS perkrausiu baldus Ir kW 
tos daiktas. Ir Iš toli miesto Aidi
mai tr pilna apdraudė

TELEF. — WA 5-8063

HOT SPRINGS, ARK. 71901 
TeL (501 j^Š21-Ž®W

Rezidencijos —- Komerciniai namai
Vasarvietės

Brokeris DON FREEMAN 
Agentas KATHY B AKEB

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, HL 60632, telef. 627-5986 
oooooooooooooooooooee^oooc

M. A. ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PURLIO

INOOME TAX. 8KKVTGE
4259 So. Maplewood» teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai. pildomi 

pnJETYBfiS PRAŠYMAI te 
kitokį blankai.

>00<>0000<>00000<>00000<>9<>000<

NAMŲ AHILDYMAS
. .Taisau senus ir widedn naujus p® 
Mus. Pigiai Uvaton taipgi alyvintti> 
te perdirbu dėl dujų, (dedu vandene 
šildytuvus. Kreiptis —

A. BANYS — t©L 447-8806
•oooooo-ooooooooooooooooooot

įvairių prekių pasirinkimai, ne 
Draugiai Is mūsų sandelio.

COSMOS PARCELE £XPRESS

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
<338 8. Halsted SL Chicago DL OOOOfc 
IMI W. 69th SL, CnicagU UL 6O82I

Telef- 925-2737 — 254-3320
V. Vilanfims

10% —- 20% —i 30% pigiau mok&dtt 
ai apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pas

PRANK ZAPOLIS
3208 K West 9Mh Street 

Cbicago, alinote 
Telef. GA 4-8664

A. VILIMAS
MOVI N G

Apdraustas perkmustynas 
Įvairių atstumų 

823 WEST 34th PLACE 
TeL — FRontier 6-1882

Mūrinis •— 5 kamb. Ir 2 kamb. pa 
įtogėje. Centr. gazu šildymas, garažas 
56 tr RockwelL 822,006

2 po 5 kamb. mūr. Cente, gazo tfl- 
tymas. 2 mai. garažas. 61 tr Talman. 
P29.900.

8 botai te tnMŠa kraotuvA 8386.00 
nta. pajamų. BrightoD Pke. $28,000. 

hm Mitu realu 
Insumnee —* Incomo Ites 

®51 W. 68rd SL 436-8878

P

HELP WANTKD — MOT^*

» ■į Reikalinga užjaučianti moteli
- panionė, gyventi yietoje. prie
- amžiaus moters. Geri namai. ■_ i

lyginimas. Apyl. 64-os ir Kedile, |
bint po 6:30 v. v. tel. 4364737

SALAD GIRI?
FulI Time Uay*
Tel. _ 325-8070 f

Betweėh 9 a.m. & 3 p,į
KĖLIA B L E

OOdK - HOUSEKEffBI
For coup|e in VVinnetka. hljįi 
OWų ro.om and bath, 5 daį 
Šame Ėngliah neceesafy. eiąl
ings aūd v&kėnds — 4W-129?,

HKLP WANTED -- VRUT

TAILORS
Mušt speak English

FuU time or Ptfri time. Eaperiencrif^ 
ąuality mena store in Skokia

TEL OR 3-8645

EXPERIENCED CROVft | 
AND BRIDGE 

TĖČHNIČtAN

Nėeded by Modern Nbitb Šidė Dfesj 
Laboratory.

Can 4785520

VYRĄ/ IR MOTERtį U-

cO0kx
PANTRY SERVERS

AM. and P.M. available f oi Ui 
restaurant opening iri Augusi,

APPlYr
jAMEŠ, TAVČR#

1775 Lakė Cėok Rd., Northbreoi, 1 
(A Stouffer Restaurant) 

Tel. — 498^2020 . r į
sHort order cool

VZAITRESSES
C0I — 458-61711

Juštice, Illindis

D fi M B Š j 0 I.J p

----- _____ . .J Ū
MARMA NOREIKIENfi . I P

VYTAUTAS 2UKAW tt 
SIŪHTiNIAi Į LlEfffl s 

Ifibal pa^reldahjamos geros t®» 
4>reke8. Maistas Iš Eutodob suiH3 
1608 W. 69th SL, Ofilcagd, ŪL SU 

TEL, — WA 6-2787

VALOMAI ”

PIsmmbm Ir vaftsojsri | pa 
visų rūšių grindi ! Ji

1. BUBNYS — Tti. REI^

* ‘ —r--- - i, i-"-—-'
£U8ME&itif Į *•

$70.00 Chicagoje į vė 
Jf52.00 Gcėoje j 2 

. (10/20/5/UM) Į®
Pensininkams auto apdiliA į vv 

Amžius ė2 fti šd ri ;!
XtacĖVItlUS^77Mį* š

ti »>.> » »< t! 1 m 1 f t ftf^j By

Pi

Lii

J

fia

L1
<

MARIJA NOREIKlENfi
VYTAUTAS tUKAW 

SIUNTINIAI f lietui 
Labai pageidauiainM pro* 

prekės. Maistas u Europos • 
2608 W. ,69tt> SL, ChkapJ

TEL. — WA 5-17

B

jei
3d

h

b

'<■ '"T—r 9r
OOOOO-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

NUOMAVIMAS , 
Namų pirtafamis — Pardavimas 

Valdymas p: 
Dvaudinmi r- tocome ,7tex 

Nirtariataa —-.Vertimai 

BELL R&ALTY 
t; š Adtet iiiA 

6455 So. Kedzie Ava. — 778-2233' 
OOOOOOOCOOOOOO^OOOOOOAOOAC

4

AR REIKIA VIZITINIŲ
KORTELIŲ?

Vizltlulų kortelių naudojimas yri 
gražus paprotys; Biznieriai jas pla^ 
Ha! naudoja, bet tinka, ir. risų tuo’ 
mų atstovams turėti srrąjHąn riti- 

I riją visais panašiais relkalala. Bū
Remkite tuos biznierius, ku* ! nite patenkinti idekvisaą kartą.

jrfe skelbiasi dięnr. "Drauge". | t "Drauge’’

HEATING 
Affi CONDTTIO^

D. Žukauskas 
4444 S. Westera Av«*

VI 74W l

Radijo Valandį
New Jaraey, N 
cnt ll»tuvUm»i 
iki 5 vaL popiet, 6 ” ■
N«w lorke (1IM 
mat. FU).
Mtekt. — Dr. 11

1467 Fotob Dn’Jrtg 
N- 4

M 886-5666 “J

KvteittaaM taip
U®turtekq kultūrini!) J 
kalte, ii Mte BaU O 
dljo stoties: (NeV 1
M.S mee. FM)
r. rak. CVadsTMi* 9*^



Hartforde, Conn., lietuviai suruošia įvairių minėjimų. į kuriuos gausiai lankosi. Čia matyti vaizdas iš buvusio mo- 
tote minėjimo. • • A Dzlko

ioIr, 
tek.
re®.
t.

LAUKAI "DRAUGUI"
TAIP FESTIVALIS!

Atsakant Vidai Augulytei 
jos laišką, D’spausd'ntą “Drau^ 
go”, 1973 m. liepos 8 d. dėl Pa
vergtų tautų minėjimo Detroite, j 
reikia ka’ kurių paaiškinimų:

Gerai, kad V. Augulytė neno
ri savo akimis tikėti. Todėl aš 
ir kviečiu ją dar kartą perskai
tyti laiške minimą pranešimą ir 
suprasti sakinį, kur lietuviai

i

u

dfor

MŪSŲ
Btooklyn, N. Y,

J

>entai

• ne*

)K

1

KOL O N L J O S E

AMERIKOS SUKAKTIS

Apreiškimo parapija liepos 
dieną minėjo ir meldėsi 
Ameriką jos 200 metų sukakties 
proga. Buvo paskelbtas Ameri
kos sekmadienis. Kun. Pranas 
Raugalas prasmingai parašė į 
parapijos biuletenį, kad šven
timas Amerikos 200 metų gim- 
Udienis. Žvelgdami į ateiti, ryž
tamės dirbti už tautinį ir tarp- 
Uutinį teisingumą, kad pajėgtu- 
mėm-vertai gyventi talkoje ir 
ramybėje. Po Mišių buvo sugie
dota “O, gražioji Amerika” ir 
Amerikos himnas, o taip pat 
•Maldaujame Viešpatį suteikti 
Lietuvai laisvę”. Amerikos -ir 
Lietuvos vėliavos išstatytos Ap- 
reiškimo bažnyčioje.

Lietuvos Vyčių. 41 k. nariai 
ruoširdžiai meldėsi už Lietuvo
je persekiojamą Bažnyčią liepos 
Ii Kadangi taį buvo liepos 
ksios išvakarės, ta proga jie 
meldėsi n* už Ameriką. Maldos 
Valandėlėj dalyvavo pirm. Anta- 
us Mažeika. aktorius Juozas 
Bo’ey. dvasios vad. kun. Stasys 
Kalia ir kiti.

4 
už

UFJTUVIŲ DIENA Dayton, Ohio

Ė.

Vasarą lietuvių susibūrimas 
gamtoje, rengiamas apreiš
kimo parapijos, įvyks rugp. 
1 dieną, sekmadienį, gražiame 
Plattdeutsche parke, Franklin 
Sąuare, L. I. šiemet Lietuvių 
diena prasidės vėliavų iškėlimu, 
Mišiomis ir kultūrine progra
ma. Kalbės .Simas Kudirka, 
valstybės atstovas Frederiek 
Sdhmidt. Giedos ii’ dainuos pa
rapijos choras, vad. Algirdo 
Kačanausko, lietuvių tautinių 
šokių grupė, vad. Jadvygos Ma
tulaitienės,- pašoks tautinius 
Šokius. Jaunieji galės sportuo
ti, laimėti dovanų ir linksmai 
pasišokti, grojant Joe Kaslui.

ĮAMŽINTAS KAROLIS 
(KUBSIUS

Pirmasis mokytojas ir dakta
ras New Ybrke lietuvis Karolis 
Kuršius buvo pagerbtas specia
lia atžymėjimo lenta Battery 
parke, N. Y. Iškilmėse daly
vavo daug lietuvių, o šokėjai 
"Tryptinio” su ‘‘Liepsnos” šo
kėjais Atliko lietuvių tautinių 
šokių programą.

PAVERGTŲJŲ savaite
Pavergtų tautų savaitė buvo 

paminėta pritaikytu pamokslu 
it hidros pamaldos buvo Sv. 
Patriko katedroje. Ypatingas1« 
irinėjimas buvo prie Laisvės 
statulos.

A A KUN. JONO 
ĮtilffiEVIČIAUS SUKAKTIS

Uetjivos Vyčių 41 k., vado
vaujant pirm. Antanui Mažeikai 
ir Juozui Bolevičiui, surengė 
pasiaukojusio vyčio a, a. Jono 
Jutkeyieįaus 5 mėtų mirties su
kakote minėjimą. Šv. Mišios 
iiuvo aukotos Apreiškimo para- 
Pjos bažnyčioj. Minėjime daly-1 
*avo L. Vyčių centro valdybos 
IRi Antanas Miuėr su centrine 
Tšliava, Vyčių apskrities atsto- 

su vėliava, nemažas skai- 
vyčių ir prijaučiančiųjų.'

H&ae laikę ir pamokslą pasakė 
’ytis kun. Stasys Raila. Po mi-: 
^lY»r sugiedojo Mariją. Marija 
® Vyaų himną.

Parapijos salėj plačią velionio 
SyVeifimo apžvalgą pateikė ak- 
Brite .Juozas Ęolevičius. Jo 

buvo pavaizduota pasaky- 
k'ūs .kalbomis a. a. Jono Jut-

EUGHART’TLNIS 
KONGRESAS

Į Eucharistinį kongresą vyk
sta lietuviai pavieniai ir orga
nizuoja autobusą, rugp. 7 dieną, 
šeštadienį. Norintieji vykti au
tobusu, registruojasi lietuvių 
klebonijose. Tikima, kad daug 
lietuvių vyks iš New Yorko apy
linkės. KR

VISI TIRONAI žCNA

Pavergtųjų tautų savaitė bu
vo atžymėta Daytone liepos 
mėnesio 18 dieną, šv. Kryžiaus 
bažnyčioje 10 valandą buvo ■ 
atlaikytos lietuviškos pamal-| 
dos. Šv. Mišias atnašavo sve
čias salezietis kun. Antanas 
Naujokas, gyv. Cedar Lake, 
kuris ta proga pasakė pritaiky
tą tai dienai labai jautrų pa
mokslą.

Pamaldų metu giedojo vengrų 
ir lietuvių chorai, paįvairino 
soL Steponas Bučmys, kuris 
savo stipriu balsu puikiai at
liko J. Naujalio “Kad širdį 
tau skausmas”.

Įvairių tautybių atstovai pa
maldose dalyvavo su vėliavo
mis. Pamaldom pasibaigus visi 
dalyviai su savo vėliavomis 
nužygiavo į>rie Trijų Kryžių 
šventovės ir čia. prisiminė pa
vergtųjų kraštų padėti. Ta pro
ga Moiitgomery Oounty Court 
teisėjas William McMillan pa
sakė kalbą, kurioje iškėlė bū
dingų .minčių ir pabaigoje savo 
kalbos liepė nenusiminti, neš 
visi tironai žūna ir pavergtieji 
tikrai atgaus laisvę.

Minėjime gausiai dalyvavo 
su savo tautybės vėliavomis 
lietuviai, latviai, estai, vengrai, 
lenkai, jugoslavai, vokiečiai, ku
biečiai, kiniečiai ir airiai. 
Baigiantis programai kiekviena 
tautybė savo gimtąja galba 
sukalbėjo maldą. Uždarė pro
gramą bendra malda kun. Ant. 
Naujokas.

Pabaigai visi dalyviai sugie
dojo “America The Beautiful”.

Penktos Tautinių šokių Šventės komiteto nariams

ARNOLDUI ir VANDAI ALEKNOMS,
brangiai motinai

lt A. Onai Aleknevičienei mirus,
reiškiame gilią užuojautą.

šventės Komitetas
91

H

YORKO ŠOKĖJAI 
ŠVENTEJE

York Lietuvių tautinių I 
’rijg ansamblis “Tryptims”, I 

MVygoš Matulaitienės, I 
be atilsio praktikuojasi ’ 

parapijos salėj kiėk- 
ttvaitį. Jie visi rengiami ’ 

u Tautinių šokiu šventė- : 
FWagojė.

TAUTOS ŠVENTĘ 

parapijos rengi- 
ūmftetas jau planuoja i 

n ^4 tautos šventės minėji- 
d., sekmadienį. 

Mo.yttvPltti.?r0grama’ pa' I, ■ <dEademija, koncertas 
gyvaus gabus pia- 

Cį^ytautaa PuffltoriUa tt

Mielai

A. t A. ALBINAI ŽELVIENEI mirus, 
jos vyrą PETRį, dukteris ir kitus šeimos narius 
nuoširdžiai užjaučiu ir drauge liūdžiu

Marija Gerulaitienė
91 L

skatinami "atsivežti valgių ir'i DRAUGAS, šeštądieųį, 1976 m. liepos mėn. 24 d. 
gėrimų”.

Galima būtų diskutuoti kaip 
tinkamiau paminėti pavergtų 
tautų savaitę. Eisenos su pla
katais žmonėms ; 
ir savo tikslo i 
vasaras meto 
Detroito miesto < 
siškai ištuštėjęs. Užtat prie 
upės, kur per ištisą vasarą ren
giami festivaliai, suplaukia žmo
nių minios. Čia ir ateina Pa
vergtų tautų atstovai jų pasi
gauti. Pavaišina juos etniniu 
maistu ir alumi, sudomina sa
vo meninių vienetų pasirody
mais, reprezentuojąs! tauti
niais dirbiniais, susidomėjusius 
svečius informuoja apie savo 
tautos likimą, o gerai suorga
nizavę oficialią pavergtų tautų■ 
minėjimo valandą, kur dalyvau
ja ir valdžios atstovai, patrau
kia publikos dėmesį.

Reikia tikrai žinoti, kad de
monstracijos žmonėms yra taip 

jau mažai!

yra įkyrėjusios 
nepasiekia, nes 

sekmadienias, 
centras yra vi- 
. Užtat

Po minėjimo visi dalyviai 
buvo pakviesti parapijos salėn 
bendrai kavutei Padėka mūsų 
gerosioms šeimininkėms.

Pavergtųjų tautų atstovai 
jautėsi sudarą vieningą nu
skriaustųjų šeimą, skirstėsi su 
viltimi, kad didžioji neteisybė, 
padaryta pavergtosioms tau
toms bus kada vėl atitaisyta.

Daytono TV stotis domėjosi 
pavergtųjų tautų programa, 
filmavo ir vakare tūkstančiai nusibodusios, kad 
plačiosios apylinkės žiūrovų kas bekreipia į jas dėmesį. Už-' 
turėjo progos pamatyti paverg-. tat man ir atrodo, kad paverg-1 
tųjų tautų minėjimą.

Minėjimas buvo puikiai su- riau už muš žino, 
organizuotas, nes sutraukė laiku ir * ’ ’ 2
daug dalyvių. Tai buvo tikra ■ naudoti savo norimam tikslui 
šventė. Be abejo čia daug pa- pasiekti, 
sidarbavo Lietuvių kultūrinis. tinimais ar bandant visuome- 
koinitetas. Ypatinga padėka * nėję iškaukti pasipiktinimą, 
priklauso minėjimo vadovei nieko gero nebuvo sukurta. 
Aldonai Ryan. J-s. I Stasys Garlfiauskas

i

tų tautų savaitės rengėjai ge- 
kur, kokiu 

kokias priemones pa-

Asmeniškais pasipik-

Mielus Audronę ir Algį, tėveliui
A. t A. POVILUI TAMOŠIŪNUI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.
Regina, Leonas, Jolanta ir Linas

Raslavičiai
Raminta ir Jilalis Saib

Diinavietį
NIKODEMĄ MIGIŲ, 

jo žmonai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai 
užjaučia

Dainavos Ansamblis

I Brangiai mamai, uošvei ir močiutei

A. t A. Onai Aleknevičienei mirus,
I sūnų ARNOLDU ir seimą giliai užjaučia ir kartu 
■ liūdi

Romualdas ir Vida Račiūnai 
ir šeima

A. t A. ALBINAI ŽELVIENEI miras,
jos vyrą PETR$, dukteris SESELĘ M. LUCILLĖ ir 
NIJOLĘ su jos šeima nuoširdžiai užjaučiame.

Bronė, Dina ir Algimantas 
Bakšiai

k Hiiiiiiiiiniminiiiiiiiniiiiifiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii

Dainuokime Vilniaus dainas!
Mūsų dėmesys Vilniui turi pasireikšti ir mūsų 

linksminimuose. Tam tikslui gera priemonė yra

Gražinos Kriviekienės - Gustaitytės
rinkinsra

VILNIUS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINDSE
Jame yra kailnirių dainų gaidos. Kalba peržiūrėta Pr. 

SkardaŪaus, aplankas Marijos Biržiškaitės - Žymantienės.

Uetuviškos Knygos Klubo leidinys. 884 pal.y kaina 5 doL
iiuiiiiiiiiiiiiiiuKiiiiuiinniiiiiiiiniiiiiiiB1

paai
3
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P A D E K A
A. f A. ONA MONTVILAS

Mūsų mylima motina, uošvė ir senelė mirė 1976.m. liepos 6 d. 
Ir buvo palaidota liepos 10 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chl- 
cagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį patar
navimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. C. Augliui, kuris atlaikė gedulingas 
pamaldas už jos sielą ir palydėjo velionę J kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurįe užprašė Sv. Mišias už jos sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, pareiškė mums toje 
liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame Jūrų Šaulių “Klaipėdos” kuopos pirmininkui, valdy
bai ir nariams už atsilankymą koplyčioje Ir dalyvavimą laidotuvėse.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame grabneSiams ir laidotuvių direktoriui Jurgiui F. Rud- 
minui už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Dukterys, sūnūs, lentai, marčios Ir anūkai

K

PETKUS. f
MARQUETTE FUNERAL HOME <

TĖVAS IR SŪNUS f
A

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

2533 West 7lst St. Tel. GRoveijhlll 6-2345-6 
1410 So. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-9

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EUDEIKIS
LRIDOTOVię DIREKTORIAI

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

4330 ■ 34 South Callfomia Aveinie
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laldotuvly Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS

3807 SO. UTUANICA AVĖ. TeL Y Artis 7-3401

STEPONAS C. LACK JLACKAWICZ) Ir SŪNŪS
2814 W. 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6682
2424 W. 69tb STREET TeL REpubUc 7-1213
11020 Soothvvest Higbvvay, Palos HUls, UI. TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. 0AUF0BN1A AVĖ. TnL LAfayette 8-8578

POVILAS L RIDIKAS

v

3254 SO. HALSTED STREET TeL T Arde 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8219 SO. UTŪAN10A AVĖ. TeL V Arda 7-1188-39

V ASAMS- BUTKUS

1446 SO. 50tb Ave^ CICERO, UJU. TeL OLymple 2-1008



DRAUGAS, Mtfldlenls, 1976 M. liepos mfin. 24 d.

X Žurnalistikos premijai už 
1976 metus skirti komisija pa
siskirstė pareigomis: pirminin
kas prof. dr. J. Puzinas, sekre
torė D. Bindokienė, nariai 
kun. V. Bagdanavičiuš, E. Pakš- 
taitė ir VI. Butėnas. Komisiją 
sudarė Liet. žurn. centro valdy
ba. Kandidatus premijai galima 
siūlyti iki š, m. gruodžio 31 -d., 
žinias siunčiant pirm. prof. J. 
Purinui (7309 So. Washtenaw 
Avė., Chicago, III. 60629) arba 
sekr. D. Bindokienei (6634 So. 
Richmond, Chicago, BĮ. 60629) . 
Premija yra 1000 dol., mecena
tas kun. J. Prunskis. Premija 
bus įteikta- spaudos baliuj, ku
ris numatomas 1977 m. sausio 
22 d. .

j X Kazys Bradūnas, “Drau
go” iultūrinio priedo redakto
rius, šiandien išvažiuoją trijų; 
savaičių atostogų. Darban grįš 
Tugpiūčio 16 d.

X Emilija ir Nikodemas Kar- 
Javičiai, senosios lietuvių kartos 
žymūs katalikų veikėjai, Lietu
vos Vyčių organizacijos nariai 
nuo pat jos įsikūrimo, judrūs 
visuomeninėj veikloj net dabar, 
neseniai atšventė savo moterys
tės 50-ties. metų sukaktį.. Jubi
liatai buvo pasveikinti ta proga 
daugelio savo draugų. Anksčiau 
jie priklausė Aušros Vartų pa
rapijai, o šiuo metu įsikūrę Mar- 
cuette Parke. Liepos 19 dieną 
“Drauge” buvo klaidingai pa
rašytą, kad jie atšventė sidab
rinę sukaktį. Jubiliatus sveiki
name. :

X Inž. Eugenijus Bartkus ir 
inž. Jonas Jurkūnas, stambūs 
Bartkus and Ąšsoc. firmos sa
vininkai paaukojo po 100 dol. 

\ Penktai Tautinių Šokių Šventei. 
Komitetas už tai reiškia, didelę 

z padėką. (pr.)

X V-tos Tautinių Šoklų Šven
tės bilietai gaunami Marginiuo
se, 2511 W. 69 St., Chicagoje, ir 
paštu, rašant Jonui Spurgiui, 
4239 So. Fairfield Avė., Chicago, 
IIL 60632. Tel. (312) 847-5027. 
Bilietų kainos nuo 3 iki 8 dol. 
Ložėse po 12.50 dol. Čekius ra
šyti Lithuanian Folk 
Festivals, Ine. vardu.

X L. K. V. S-os Ramovės, 
blrutininkių ir Liet. Motorų fe
deracijos klubo išvykai į Inter- 
national Friėndship Gardeli lie
pos 25 d. autobusas nebus pa
samdytas dėl mažo užsiregistra
vusių skaičiaus. Išvykon .vyksim 
savomis priemonėmis. Išvykimo 
vieta 69-ta ir Washtenaw, • 10 
valandą.

X .Lietuvių futbolo komanda 
Lituanica rengia Bicentennial 

‘futbolo turnyrą šį šeštadienį. 
Rungtynių pradžia šiandien 10 
v. v. Marąuette Parko aikštėje. 
Plačiau vakar dienos Sporto ap
žvalgoje.

X Gintaro vasarvietėje pas 
Kąraičius Union Pier, Mich., 
šiuo metu atostogas leidžia ne
mažai lietuvių iš įvairių vieto
vių, kaip prof. P. Jonikas su 
žmona, Baukiai, kun. B. Choms- 
kis, E. Grigaliūnienė su dukra, 
St. Gudauskienė, A. Radvila, V. 
Mašiotienė, P. Steikūnas, M. 
Jautakienė su anūke, K. Leo- 
naitienė, Vaitkienė ir Grigara
vičienė .iš Beleville, UI., Grybi- 
has su šeima iš St. Louis ir kt.

iš 
te- 
čia

Dahce 
(pr.)

X GINTARO VASARVIE
TĖJE, Union Pier, Michigan, 
ant pat Michigano ežero kranto 
galite ramiai praleisti savo va
saros atostogas puikiame dide
lių medžių parke, supančiame 
teniso, krepšinio ir vaikų žaidi
mo aikšteles.

Vasaroti galima su pilnu iš
laikymu; duodamas sveikas, 
šviežias lietuviškas maistas, ar
ba išsinuomoti naujus moder
nius vasarnamius, esančius prie 
pat ’ paplųdimio ir patiems ga
mintis maistą. Taip pat galima 
gauti atskirus kambarius ir 
naudotis virtuve.

Dėl informacijų 
taras Resort. P. 
Union Pier, Mich. 
skambinti (616) 469-3298.

(ak.)

X Mokytojų ir jaunimo stu
dijų savaitėn. Dainavoje auto
busas išvyksta sekmadienį, 
rugp. 8 d. 9 vai. ryto ritio Jau
nimo Centro. Registruotis pas 
J. Tamulį, tel. 925-4076. (pr.)

X Marąuette Meno Galerija, 
3215 W. 63rd St., perkeliama į 
Juno Beach, Floridą. Galerija 
uždaroma pirmadienį, liepos 26 
dL, 9 v. v. Lankymo valandos 
kasdien nuo 10 y. r. iki 9 y. 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. TeL 436-2112. jak.)

X • “Lietuvos Aidų” radijo 
programoj bus paskaitos adv. 
V. Bylaičio, kun. J. Juozevi- 
čiaūs, dr. K. Jučo, mokyt. B. 
Vindašienės. Be to, duodama 
muzikos, informacinių žinių ir 
pranešimų. Veikia penktadie
niais tarp 10 ir 11 vai. vak. Va
dovauja K. Brazdžionytė.

X Norman Burstein, gerai 
pažįstamas kailininkas, yrą iš
vykęs į New Yorką, kur išsta
tytos naujosios kailių mados 
ateinančiam sezonui. Tokias ke
liones N. Burstein atlieka kiek
vieną vasarą.

X Leonas Juozapavičius 
New Yorko atvyko pas savo 
tą Juliją Grigaravičienę ir
pąbus ligi liepos 31, d. L. Juoza
pavičius 1974 m. iš Vilniaus 
drauge su savo žmona ir sūnu
mi atvyko į JAV, septynerius 
metus laukęs išvykimo vizos.

X Margučio rėmėjai liepęs 24 
d., Šeštad., 7:30 v. v. Union Pier 
Lietuvių Namuose rengia links* 
mavakarį. Gros Neo-Lithuania 
orkestras. Veiks bufetai. Visi 
kviečiami. (pr.)

X PREKYBOJ TERRA 
(3235-37 West 63rd Street, Chi
cago, BĮ. 60629, telefonas (312) 
434-4660) didelis pasirinkimas 
aukso papuošalų - grandinęlių, 
apyrankių, sagių, medalionų, 
kryželių, žiedų su įvairiais bran
giaisiais akmenimis, kultūrinių 
perlų, jadų, koralų ir kt.' Aukso 
papuošalams taikoma 20% nuo
laida nuo ikišiolinių jų kainų.

(sk.)

X' Akiniai siuntimai | Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę, 
Optlcal Studio, 7051 S. Washte- 
naw.

rašyti: Gin-
O. Box 74, 
49129 arba

Tel. 778-6766. (sk.)

Papiginti skridimai Į Eu- 
“chartered” lėktuvais. Chi-

— Frankfurtas nuo

ms 
ropą 
caga 
$319.00; Chicaga — Londonas 
nuo $315.00 ir Chicaga — Pa
ryžius nuo $373.00. Platesnes in
formacijas gausite American 
Travel Service Bureau, 9727 S. 
Western Avė., Chicago, UI. 
60643. Skambinkite 238-9787.

(sk.)

X RAŠOMOSIOS maš. Uehivižkj 
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St., 
ir vakarais pas A. Daugirdą tel. 476- 
7399 arba tiesiai iŠ SPARTA savinin
ko: J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr., E. 
Northport. N. Y. 11731 (ek.)

STASĖS FASHIONS
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve.

Nuotr. A. ŠeštokoChicagos vyčiai Pavergtų tautų demonstracijose.

X “Southwest"New8-IIerald” ' 
laikraštis įsidėjo nuotrauką iš 
iškilmių prie Dariaus Girėno pa
minklo Marąuette Parke. Tra
giškosios sukakties minėjimą su 
ruošė Dariaus Girėno lietuvių 
veteranų postas.

X “Pennsylvanijos angliaka
sių Lietuva”, apie 600 psl. vęi-. 
kalas, parašytas žurn. VI. Būtė
no, su E. Bradūnaitės ir J. Bra- 
dūno specialiais intarpais, šu 
keliais šimtais istorinių ir meni
nių kun. A. Kezio nuotraukų 
baigiamas laužyti ir dalimis jau 
atiduotas spa sdinti M. Morkū
no spaustuve*. Veikalas įeina į 
etninės foto enciklopedijos lei
dinių seriją, meninis išplanavi
mas ir *varkymas dail. V. 
Luito ir arch. P. Aleksos; Yra 
vilties, kad. šis daugelio jau se
niai laukia, nas veikalas išeis 
rugpiūčio viduryje metinės 
Pennsylvanijos Lietuvių (Senos 
proga.

X Algirdas Karaitis, žinomas 
vasarvietės Union Pier Ginta
ras savininkas, atsiuntė 19 dol. 
auką. Kaip žinoma, toje vasar
vietėje vasaroja labai daug lie
tuvių, o vasarvietės sodyboje 
sekmadieniais vyksta pamaldos. 
Iš vasarvietės valgyklos,; kurio
je duodamas lietuviškas mais
tas, matyti -Michigan ežeras. 
Ačiū spaudos rėmėjui.

X Prof. Vladas Juodeika, Los 
Angeles, Calif., atsiuntė. 20 dol. I 
auką. Laikraščio leidėjai nuo- 
širdižai dėkoja už paramą.

X Marija ir Edvardas Šid- 
lauslcai, keliauja po pašaulį. 
Nepaisant, kad Turi labai daug 
išlaidų, prisiminė lietuvišką 
spaudą ir “Draugui’ paaukojo 
10 dol. Ačiū maloniems sve
čiams.

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

Mutual Federal Savings 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

X Visais kelionių reikalais 
kreipkitės į Weiss Travel Bu
reau, 4837 W. Irving Park Rd., 
Chicago, III. 60641. Turim dide
lį pasirinkimą grupinių skraidą, 

i ekskursijų lėktuvais bei laivais, 
i parūpiname, bilietus vietiniam 
■ susisiekimui bei į užsienį. Pa- 
• reiškit savo pageidavimus — 
i mes pasistengsim juos paten- 
. kinti ir neapvilti. Skambinkite 
, R. Raslavičienei tel. (312) 

545-6466.. (sk.)

X V-sios LTS Šventės Komi
tetas praneša, kad į šokių šven
tę visos ložės ir bilietai po $8.00 
išparduoti. Dar galima bilietų 
gauti po $7.00, $6.00, 
$4.00 ir $3.00. Bilietai gaunami 
Marginiuose. (pr.)

Jauno mokslininko studijos 
apvainikuotos daktaro 

laipsniu
Californijos universitete Los 

Angeles šį pavasarį, birželio 20 
d., Raimundui Sidriui buvo su
teiktas antropologijos daktaro 
laipsnis. Tuo buvo sėkmingai 
užbaigtas studijų tarpsnis, gi 
jaunas daktaras numato rudenį 
pasilikti dėstyti tame pačiame 
universitete, o žiemos metu yra 
universiteto pakviestas vado
vauti archeologinei ekspedicijai 
Centralinėje Amerikoje, Belize, 
buvusiame Britų Hondūre.

Raimundas Sidrys gimė New 
Yorke 1950 m. sausio 21 dieną, 
tėvams dr. Rimui ir dr. Giedrei 
Sidriams vos įkėlus koją į šį 
žemyną. Vėliau buvo persikelta 
į Ulinois, kur Štrėator, BĮ., jis 
baigė aukštesniąją mokyklą. 
Ndrthwėstern universitetas 1971 
metais jam suteikė bakalaurą, 
magistrui ir doktoratui jis pa
sirinko Californijos UCLA. 2

Ypatingai aukštai universite
to buvo vertinami kasmet jo at
liekami archeologiniai kasinėji
mai tyrinėjant seną Mayų ku
tiną Guatėmaloje ir Belize, apie 
ką Raimundas yra pasidalinęs 
įspūdžiais su lietuviais skaityto

6237 S. Kedzie Avė.

Tel. 436-4184
Sav. Stasė Bacevičiene

IŠ ARTI IR TOLI
ARGENTINOJ

— Alfonsas šimelis, gyvenan
tis Australijoje, atvyko į Argen
tiną kartu su žmona australie
tė ir dukra, aplankyti savo dė
dės Juozo ir Liudos Mikulėnų, 

■pas kuriuos paviešėję 10 dienų, 
aplankė parapiją, kur susipažino 
su kitais lietuviais. Išvyko į Ka-1 

I nadą, kur lankysis olimpinėse 

žaidynėse, po to vyks į Angliją 
ir ekskursuos po visą Europą.

— švietimo komisija. Viešint 
I Jonui Kavaliūnui Argentinoje, 
kuris yra Pas. Liet. Bendruome
nės valdybos vicepirm. švietimo 
reikalams, buvo sušauktas orga
nizacijų atstovų pasitarimas 
lietuviškam švietimui pakelti Ar 
gentinoje. Susirinkimas įvyko 
lietuvių parap. patalpose. Susi
rinkimui vadovavo stud. Rasa 
Lukoševičiūtė iš Kanados, šiuo 
metu padedanti jaunimui orga
nizaciniame darbe. Rasa Luko
ševičiūtė ir J. Kavaliūnas papa-1 
šakojo apie Kanados ir JAV 
veikiančias lituanistines mokyk- 
las.Mokytojų jiems netrūksta, 
jų daug rasta priaugančioje kar 
toje. Rasa yra viena iš jaunų 
mokytojų tokioj mokykloj. Su- ; 
sirinkime buvo iškelta įvairių 
klausimų ir pasiūlymų, 
nistiniam 
išrinkta komisija sekančių as
menų: L. Stankevičius, kun. A. 
Steigvilas, I. Simanauskienė, N. 
Lavickaitė, E. Rudytė, V. Survi- 
lienė ir M. Barzdžiūtė. Komisija 
tūrėjo savo atskirą posėdį lie
pos 6 d. p.- Stankevičių namuo
se. Išrinkta švietimo komisijos 
valdyba: pirm. kun. A. Steigvi
las, vicepirm. Leopoldas Stan
kevičius ir sekretorė Irenė Si
manauskienė. Švietimo komisi
jos būstinė bus Aušros Vartų 
parapijoje. Buvo nutarta kiek 
vėliau kiekvienai mokyklai iš
rinkti vedėją, arba atsakingą 
asmenį, kiekvienoje draugijoje 
bei sudaryti tėvų komitetą pa
dėti prie mokyklėlių. Iki šiol 
yra numatyti 15 mokytojų Gran 
Buenos Aires.

IJ. A. VALSTYBĖSE
— “Pažinkime dabartinę pa

dėtį Lietuvoje” tokia tema bus Į 
jaunimo svarstybos LFB ruo
šiamoje stovykloje rugpiūčio 7 
d., šeštadienį. Moderatorius bus 
Linas Kojelis, pasireiškęs poli
tinėje ir visuomeninėje veikloje. 
Kalbėtojai: Violeta Abariūtė iš 
Detroit, Mich., Kęstutis Girnius 
iš Chicagos, Daina Kojelytė iš 
Chicagos, Viktoras Nakas iš 
Detroit, Mich., dirbęs Vlike, Ba- 
tune, rašąs spaudoje ir veiklus 
organizacijose. Tą pačią dieną 
bus meno vakaras, kuriame da
lyvaus jauna solistė Anita Pa
kalniškytė ir rašytojas Aloyzas 
Baronas. Jaunimas, kuris domi-? 
si dabartine padėtimi Lietuvoje, 
kviečiamas dalyvauti šeštadie
nio • svarstybose. Kviečiami ir 
visi lietuviai tiek į svarstybas, 
tiek į vakarą.

Litua-
švietimui vadovauti

Dr. Raimundas Sidrys

— Detroito meras su lietu
viais. Liepos 4 d. Detroito Civic 
centre aikštėje daugiau tūkstan 
tis tapo šio krašto piliečiais. 
Prie iškilmių didingumo prisidė
jo įvairių Detroito etninių gru
pių tautiniais rūbais pasipuošę’ 
atstovai, kurie buVo tų iškilmių 
liudininkai. Lietuvius iškilmėse 
atstovavo Aušra Diana Čėmytė, 
Rita Garliauskaitė ir Stefanija 
Kaunelienė. Aušros Dianos Čer- 
nytės labai puošnus kostiumas 
ir šypsena atkreipę dėmesį ir 
Detroito mero Coleman Young, 
kuris su ja estradoje nusifotog
rafavo. Aušra šoka “Šilainės” 
jaunesniųjų grupėj ir mielai su 
tėveliais ir broliu dalyvauja lie
tuviškuose renginiuose. Nuotrau 
koje meras ir Diana.

ir apylinkėse ]
APIE VASARIO 16 

GIMNAZIJĄ

Gimnaziją lankyti direktoriujl 
prašymus su gimnazijai remij 
komiteto žinia jau padavė jį 
JAV 8 nauji mokiniai: 6 išChi- 
cagos ir po vieną iŠ Omahoetr 
iš Bronx, N. Y. Yra isaiuntusb^ 
prašymus ir betarpiškai. Jei kau 
iš tėvų ir jaunimo dar šia gia.l 
nazija domisi, prašymus paduo. 
ti ir gimnazijai pasiruošti dabar 
jau vėliausias laikas, nes reikk' 
iš anksto užsisakyti lėktuvai 
kompanijose rezervacijas ir fd 
siimti iš vietinių įstaigų pasus! 
Pasui gauti reikia užpildyti paėl 
te gaunamas aplikacijas, turėt 
gimimo metrikas ir dvi balta •! 
juoda ant neblizgančio, popier! 
2^x2^ nuotraukas, darytas ot 
anksčiau) prieš pusmetį.

Nors mokiniai. į gimnaziją tu. 
retų atvykti jau rugpiūčio 29,1 

o 30 pradėti darbą, bet kad da
lis mokinių aktyviai dalyvauji 
rugsėjo 5 d. Taut. šokių šventė
je ir kad skridimas prieš rugsė
jo 1 yra 50 dol. brangesnis, di
rektorius yra paprašytas leisti 
amerikiečiams mokiniams aš
tuonetą dienų pavėluoti. Smul
kesnių informaejų teikia komi- 
tatas šiuo tel.: (312) 652-7066 

Stipendijomis pakelti gimna
zijos mokinių skaičių jau atsi
liepė šešios šeimos. Tikimasi su
laukti jų ir daugiau.; Birželio 
mėn. Lietuvių dienos skirtos . 
Vasario 16 gimnazijos ,25-rią 
metų sukakčiai atžymėti.

Komitete

“Drauge”. Jo dizertacinė 
tema buvo prieškolumbinė civi
lizacija Centrinėje Amerikoje.

Į šią didelę vyriausio sūnaus 
šventę buvo atvykusi ir visa 
gausi Sidrių šeima, kur Raimun
do krikšto motinos namuose 
tarp būrio giminių, draugų ir 
kolegų jaunajam mokslininkui 
buvo palinkėta sėkmės tolimes- 

|niame darbe jo taip pamėgtoje 
I mokslo šakoje. EKV

— Vietiniai laikraščiai spor
to žiniose plačiai aprašė apie 
Eduardą 'Danielių Jurkevičių, 
Hurącan klubo vartininką, ku
ris pirmą kartą debiutavo su
sitikime su Estudiantes de la 
Plata ir taip gerai veikė, kad1 
Huracan laimėjo partiją. Jur
kevičius yra 21 metų amž., Jo
no Jurkevičiaus, kilusio iš Tra
kų, sūnus.

CHICAGOS ŽINIOS
PAVEŠ INVALIDUS

Pas gydytoją ir kitur, kur rei
kia, Chicagoje invalidus, jaunes* 
nius kaip 60 m., paveš mero įs
taigos senesniųjų globai invali
dų skyrius. Tam reikalui Chiča- 
gos miestas skiria 4 autobusus.

NAUJI MOKESČIAI

jo namie laikytus 40,000 dol., 
areštuoti ir perduoti teismui. 
Vienas atgailojantis vagis padė
jo policijai surasti 20,000 dol., 
pavogtų pinigų. Policija tikisi ir 
kitus surasti.

Cook apskr.. tarypos finansų 
komitetas nutarė, kad reikia už
dėti 1. centą mokesčių nuo 
liono gazolino. Numatoma, 
tai bus pravesta ir įsigalios 

$5.00,' spalio 1 d.'

PRIEŠ PADEGĖJUS

Padegėjų išvarginti Chicagos ; 
šiaurvakarių gyventojai, susibū
rę į Northwėst Community Or- 

Iganization, ketvirtadienį atėjo į 
’ rotušę ir pareiškė neišeisią, kol 
meras ir policijos vadas neap
tars priemonių kovoti su pade
gėjais. Keletą valandų laukę- ir 
gavę pažadą, kad su jais bus ta
riamasi, rotušę apleido.

TELEFONAS 911

ga- 
kad 
nuo

MOKYKLŲ DEFICITAS

Ulinois gubernatorius Walker 
sumažino biudžetą 298 mil. dol. 
Chicagos švietimo taryba rūpi
nasi, kad, sumažėjus valstijos 
paramai, ateinančiais mokslo 
metais deficitas gali pasiekti 
100 mil dol.

KYŠIAI KALĖJIME

Iš Cook apskr. kalėjimo bu
vo pabėgę trys kaliniai. Sugau- 

I tas John Camp, 25 m., pali’čl-

Nuo rugsėjo 16 d. Chicagos 
mieste jau veiks telefonas 911 
kuriuo bus galima greit prisi
šaukti policiją, ugniagesius, grei | jai pranešė, kad jie buvo sumo
tąją pagalbą. Jis bus sujungtas kėję 6000 dol. sargams, kad 
su1 kompiuteriu ir, per jį sušu- “nematytų”, kai jie pabėgs.su kompiuteriu ir, per jį sušu
kus “Help”, policija jau žinos, 
iš kurio namo šaukiama. Juo 
šaukiant nereikės nė mokėti.

ATGAILOJANTIS VAGIS

Trys vagys, kurie Chicagoje 
apgrobė A. Katowskj, išnešdami

PARKŲ DEFICITAS

Chicagos parkų distriktas 
numato 1.4 mil. dol. deficito, 
todėl nustojo samdyti naujus 
tarnautojus, o gal turės atleisti 
ir dalį senųjų.

— Provizorius Vytautas Ma- 
lėla, birželio. 30 d. artimųjų tar
pe atšventė 88 metų amžiaus 
sukaktį. Sukaktuvininkas gyve
na Adrogue mieste. Jis yra iš
auginęs dukrą Vladę Survilienę, 
gyv. Argentinoj ir sūnų Romą, 
gyv. JAV;
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JONIŠKĖLIO APSKRITIES 

PARTIZANAI

I dalis
Jų organizavimas ir slaptoji veikla 
prieS bolševikus. Knygą parašė ma 
joraa Petras Gudelis. 202 pusi 
Spausdinta Romoje 1975. Tik dabar 
gauta. Kaina $6.00.

Užsakymus siųsti:
Draugas, 4545 W. flSrd St., 

Chicago, IIL 60629.

Blinojaus gyventojai prideda 5% 
mokestį.
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ŠAULIŲ PASTOGĖJE

Liepos 17 d. po sėkminga 
pavergtų tautų minėjimo d&j 
monstracijog miesto .centre 
DLK Vytauto šaulių rinktinei' 
valdyba savp namuose turėjį 
posėdį, kur buvo aptarti atm 
ties planai ir išklausyti įvairia 
einamieji reikalai. Pasidaaud 
ta turėtu per šv. Joną bankiė 
tu, kuris 'buvo tikrai sėkmin
gas. Laimėjimai, 'kuriems mirt 
sų biznieriai ir geri tautiečid 
buvo suaukoję daug brangia 
dovanų, davė gražaus pelnei 
Lietuvių bičiulio N. Buršteino 
dovanoti du brangūs kailiai, m 
Pocienės (naujutėlė gitara ii 
Baltic duonos kepyklos didžiiJ 

lis pyragas buvo atskirai iš 
leisti varžytinių keliu.

Pradėdamas savo amžiai: 
antrą pusšimtį ir vardo diew( 
proga Jonas Jasaitis visus gan 
šiai vaišino šampanu. Jamb-- 
vo sugiedota Ilgiausių meto 
Rinktinės vadovybė labai atr 
prašė svečių dėl tuo laiku p^’l 
kiūrusios šaldymo sistemos. » 
problema jau pašalinta.

Šaulių namai, kaip rinkti 
pirm. V. Išganaitis aiškino, k® 
kartą vis stipriau stojasi 
kojų. Antrame aukšte įw 
du kambariai, kur bus rinkti-j 
nės raistinė ir archyvas, ^1 
narni įvairūs trūkumai. 
skolų našta tebeslegia, 
šauliai yra optimistai. 
randa rėmėjų ar gerų dra^ 
Su stambia auka atėjo, 
tuvių direktoriai.Petkai 

i žią auką paskyrė ir kitas 
do tuvių dir. Lechavičius.

Rugpiūčio 1 d. 10 vai 
nuo šaulių namų du autofcu-% 
važiuoja į Kenoshą, Wis- 
vauti Lietuvių dienoj. 
4 d. 7 vai. v. šaulių nai®^ 
minėjimas Lietuvos kąra*0“ 
nės įsisteigimo — ru®s^° 5! 
Šiam minėjimui numatyti 
programa, kurią atliks 
talentingi šauliai: solsstasi | 

I Rū'a, Tričytė, sesutės 
kaitės. Platakis ir 
Įėjimas laisvas. Rugsėjo 1 , 
bus šaulių tradicinis ru^£^ul 
liūs. Pi-ograma bus 
gera. Tarp kitų bus ir *^| 
go” redaktorius A. Baro^3, ,

Bendras visų šaulių SŪS^! 
mas įvyks spalio 10 d 
šaulių namuose. ,


