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Šventė religines šventes 
—atleido iš darbo 

Nerado teisingumo nei teisme, nes profsąjungos komiteto sprendimas yra auksči 
sovietų konstitucijos 

20 

M. JUREVIČIUS BE DARBO 
LAD Šiaulių gamyb. mokymo 

kombinatas 1975 sausi* 10 at
leido iš darbo dažytoją Mečislo
vą Jurevičių už tai. kaa jis 1974 
X1.10; XJX8, 25 ir 1975.1.6 šven 
tė religines šventes ir minėtomis 
dienomis nebuvo darbe. M. Ju
revičius kreipėsi j Šiaulių m. liau 
dies teismą dėl neteisingo atlei
dimo iš darbo Tačiau teismas 
jo ieškinį atmetė. Šiaulių m. ad
vokatai, į kuriuos kreipėsi Ju
revičius, prašydamas suteikti ju
ridinę pagalbą, padėti atsisakė. 

.•avės teisrr. 
P.-.-3.-? r.-:į 
sių į darbą 
liaudies tai| 

prokuroras J. 
urevičiaus tei-
IH ž:aulių m. 

i ^ - - i - -

ei jos įsakymą atleisti M J revi-
čių iš darbo. Lmc ^ ^r.r.-- --
C-OU.:er.į ~e$u?c*c-e.;G -c-aa '̂K-r."': 

bo taisyklės prieštarauja TSRS 
konstitucijos 124 str. ir LTSR 
kons-„-_c.;c-5 *>6 **.r . LTSR 
B?: 143 str. už tai numato bau
džiamąją atsakomybę. Be to, 
viešame posėdyje nebuvo pa
skelbtas M. Jurevičiaus pareiš
kimas. 

Šiaulių m. liaudies teismui 

Jurevičiaus Mečislo, Jur
gio, gyv. Šiaulių m. Že
maitės 102 b. 10 

P A R E I Š K I M A S 

1975 sausio 10 LAD Šiaulių 
gamyb. mokymo kombinato 
p^fsąjunges komiteto buvau 
atleistas iš darbo. Atleidimo 
priežastis — 4 mano pedarytos 
"pravaikštos". Pareiškiu štai 
ką: kombinate išdirbau nuo 
IMB ?palio 2. Per visą tą-laiką 
nepadariau jokių prasižengimų, 
neturėjau jokių perspėjimų, pa
peikimų ar pan.. Priešingai, ma
no darbo rodikliai buvo apie 160 
proc. Už savo nepriekaišingą 
darbą buvau atžymėtas Šiaulių 
m. laikraštyje "R. Vėliava", ap

dovanotas ženklu "Za trud" gar
bės raštais. Neturėjau jokių ne
susipratimų nei su kombinato 
vadovybe, nei su bendradarbiais. 
Dabar esu atleistas ne už planų 
sužlugdymą, o dėl to, kad esu 
sąmoningas katalikas, tikintis 
žmogus ir kad naudojuosi man 
TSRS Konstitucijos suteiktoms 
teisėmis (TSRS Konstitucijos 
124 str., BK 143 str. ir 145 str., 
kur aiškiai garantuojama pilie
čių religinių pareigų atlikimo 
laisvė). 

Atleidimą iš darbo laikau ne
teisėtu remdamasis aui-tščiau mi
nėtais -statymais ir darbo įsta
tymų komentaro (Vidaus darbo 
tvarkos taisyklių VI skyr. 57 
paragrafu, kur sakoma apie at
leidimą iš darbo už pravaikštas 
\*> pateisinamos priežast-rs . AŠ 
r.ea'vykau j darbą remdamasis 
Konstitucija ir -statymais, su 
pateisinamą priežastimi. Be to, 
aiškiai išdėsčiau neatvykimo { 
carcą priežastis savo pareiški
muose, kur pažadėjau už* tas 
dienas atidirbti laisvomis nuo 
darbo dienomis arba per atosto
gas. Mane* aiškiai gina LTSR 
Aukščiausios Tarybos prezidiu
mo 1966.V.12 nutarimas "dėl 
LTSR BK 143 str. taikymo", 
kur sakoma, kad piliečių atlei
dimas iš darbo daromas nepri
klausomai nuo jų reiiginių pa
žiūrų", BK 143 str. ir 145 str. 
ne tik mane gina, bet užtraukia 
atsakomybę tiems, kurie mane 
neteisėtai atleido iš darbo. 

Remdamasis išdėstymais, pra
šau: panaikinti LAD kombina
to vadovybės nutarimą atleisti 
mane iš darbo, gražinti į darbą 
atlyginti už priverstinę pro-
vaikštą. 

M. Jurevičius 
Šiauliai, 1975.1-31 . 

* 
Lietuvos Tąryb. Socialistinės 

Respublikos vardu 
S P R E N D I M A S 

Šiauliai, 1975.11.19 

Šiaulių m. liaudies teismas, 
susidedantis iš p-ko liaudies tei
sėjo B. šumausko ir liaudies ta
rėjų: A. Čeiliutkos, A. Danie-

iaus, sekretoriaujant D Trukie-| 
nei, dayvaujant prokurorui J. 
Pivorui, ieškovui M. Jurevičiui 
atsakovo atstovui M. Čepulienei,! 
išnagrinėjo viešame teismo po-J 
sėdyje civilinę bylą Jurevičiausl 
M. ieškinį LAD Šiaulių gamyb.j 
mokymo kombinatui, dėl grąžini-j 
mo į darbą ir nutarė: 

Ieškovas pas atsakovą nuc 
1965 m. dirbo dažytoju. 1975. 
L10 įsakymo iš darbo buvo at-Į 
leistas vadovaujantis LTSR Efid 
43 str. 4 p , t. y. už p»avaikš-J 
tas. Ieškovas prašo grąžinti į dari 
bą ir užmokėt* už priverstinei 
pravaikštą, kadangi 1974.XI.10. 
XIL8, 25 d., o taip pat 1975.1.6, 
jis neišėjo į darbą dėl savo re
liginių įsitikinimų, nes čia buvę 
reuginių švenčių dienos. Apie 
neišėjimą j darbą jis buvo ad
ministracijai iš anksto prane
šęs. Skaito, kad vadovaujantis 
LTSR Konstitucijos 124 str . nau 
dojasi sąžinės laisve. Atsakovas 
prašo ieškinį atmesti. Ieškinys 
atmestas, nes ieškovas tik be 
administracijos leidimo neišėjo 
į darbą darbo dienomis ir tuc 
padarė pravaikštas. Pateisinti 
šias pravaikštas religiniais įsiti
kinimais ieškovas negaH. nes 
tai prieštarauja įmonės vidaus 
darbo taisyklėms, kurios visiems 
darbininkams privalomos. TSRS 
Konstitucijos 124 str. nepažeis
tas, nes ieškovui tikėti niekas 
nedraudžia, tačiau, kadangi pa 
gal Konstituciją bažnyčia at
skirta nuo valstybės, darbo die 
nos su religinėmis šventėmis 
neturi būti derinamos. Vadovau 
jantis LTSR DIK 241 str . teis
mas nusprendė: Jurevičiaus M 
J. ieškinį atmesti. Sprendimas 
per 10 d. gali būti apskųstas 
LTSR Aukšč. teismui per Šiau
lių liaudies teismą. 

L. teisėjas B. Šumauskas. 
LTSR Aukščiausiojo teismo teis

minei civilinei bylų kolegijai 
Iešk. Jurevičius M. J., 
gyv. Šiauliuose, žemai
tės 102 b 10 
civ. byloje 1975 m. su 
atstovu LAD Šiaulių g. 
m. kombinatu dėl grą
žinimo j darbą 

Efesas, Turkija. Šv. Jon fesar, dažnai rninirnas Naujajam Testamente 

^kiepiumai 

Washingtonas. — Sveikatos 
įstaigose manoma, kad skiepiji
mas nuo "swine flu" yra pavė
luotas. Gripas paprastai prade
da plisti lapkričio mėnesi, pasie
kia viršūnę sausio - vasario mė
nesiais, o kovo mažėja Pirmie
ji skiepijimai bus pradėti tik 
rugsėjo pabaigoj. Kaltas dėl pa
vėlavimo Kongresas, ilgai ati
dėliojęs priimti reikalingas įsta
tymus. 

Waahingt»na9— Pentagonas 
Iranui parduoda artilerijos a-
municijos už 114.4 mil dolerių. 
Kongresas turi 30 dienų laiko 

A sulaikyti. 

Sovietų derlius 
bus geresnis 

Washingtonas. — Amerikos 
žemės ūkio ekspertai vizitavo 
Sovietų Sąjungą, tris savaites 
lankė kraštą, susipažino su der
liumi ir sako, kad šių metų der
lius pas juos bus geras. Jie bū
tų nustebinti, jeigu Maskvos 
p'anas surinkti 195 mil. metri
nių tonų grūdų nebūtų pasiek
tas. 

Kairas. — Egipte buvo už
draustas alkoholinių gėrimų par
davimas, dabar tas draudimas 
sušvelninamas, nes tai kenkia 
turizmui. Nuo šiol bus galima 
gėrimus pardavinėti turistinėse 
zonose Kaire, Alexandrijoje ir 
dar kitose vietose. 

Pas. Bažnyčių taryba 
apie sovietų 
persekiojimus 

Geneva, _ pasaulinė Bažny
čių taryba išleido knygą apie ti
kėjimo persekiojimus Sovietų 
Sąjungoje. Knygai medžiagą su
rinko ir ją redagavo atskira ko
misija iš britų, olandų ir švei-
t arų atstovų be vyriausios ta- i 
i ybos pritarimo. 

Lisabona. — Buvęs Portuga- j 
lijos prezidentas gen. Antonio 
de Spinola po dviejų parų sulai
kymo paleistas 

Buenos Aires. — Buvęs Ar
gentinos prezidentas Alejandro 
Lanuase po penkių dienų arešto 
paleistas. 

Teroristai 
Istanbulo aerodrome 

Istanbulas. — Arabų teroris
tai granatomis ir automatais už
puolė Istanbulo aerodrome ke
leivius, beeinančius į Izraelio 
lėktuvą. Keturi žmonės žuvo, du 
^eroristai buvo suimti. Manyta, 
kad tarp užmuštų yra vienas ir 
teroristas, bet vėliau paaiškėjo 
jog tai japonų turistu grupė? 
vadovas. Suimtoji yra palesti-
nieč'ai Lėktuvar nebuv? palies
tas ir su 6 sužeistaisiais išskri
do j Tel Avivą. 

Vėliau buvo pranešta, kad vie
nas iš užmuštų buvo senatoriaus 
Jacob Javits (R., N. Y.) štabo 
narys Harold Rosenthal. 

Siūlo Buckley 
į prezidentus 

Kaušas City. — Fordo :r Rea-
gano rėmėjai ieško kompromiso 
tokiu būdu: nominuoti ne vieną 
a r kitą, bet New Yorko senato
rių James Buckley. Buckley di
delio pasipriešinimo planui ne
rodo, bet kiti konservatyvūs 
resublikonai jam patarė savo 
vardo neduoti. Tai tik pakenks 
jo kandidatūrai į senatorius. 
Buckley terminas baigiasi, ir ru
denį jis norės būti perrinktas. 

Lueneburg, V. Vokietija. — 
Aukščiausiasis teismas uždrau
dė Vakarų Vokietijoj platinti 
Hitlerio knyga "Mein Kampf". 

UŽSIENIO RADIJAS - VIENINTELIS 
ŠALTINIS PAVERGTIESIEMS 

Bostonas. "Monitor" pa
skelbė pasikalbėjimą Su latvių 
pastorium Janiu Smits. neseniai 
emigravusiu į Ame-iką. Kad i s 
gavo leidimą išvaži-et; da- cr 
prisidėjo viešosios epiri r- spa i-
dimas ir Pasaul'o Bažnyčią ta
rybos konfer^nc ja. įrykusi gruc 
ižio mėnesi Nairobi. K^r.ijoi 

B-; to, kas jau mums žinoma 
ir daug kartų rršyta paminėjo 
?mits- bolševiku valdžia Latvi-

Arnerica, Radio Liberty ir Radio 
Free Europa yra vieninteliai 

ktyvūs šaltiniai sužinoti. 
\ a s darosi pasauly, ir jer tų pre-
;-ramų nebūtų, pavergtieji tūtų 

• i nuo žmonijos. Jis tik ; 

apgailestauja, kad dėl detantės. 
ir tos transliociios gerokai "su-; 

įėjo*1 atsirado mer.kos - er-
nerių ir latviai jau ma

žiau klauso. "Teisingos infor
macijos yra didelis* ginklas, tie-

ioj. lygiai Livtivoj ir Estijoj, j sa turi didelę jėgą", sakė Smits. 
aukštesnius Bažnyčios posmus į 
steng:asi prakišti savo patikėti-
nius. nors jie tam ir nebūtu 
kvalifikuoti, o'tarp Brž-;.čių va
dų ieško kobborartų Latvijoj 
nėra jokios viešes pastoriams 
ruoš'i mokyklos Yra d< Mask
vos žinioje neakivaizdiniu būdu 
žemo lygio kurseliai Voice of 

Pagrobė du Kubos 
diplomatus 

Nauji neramumai 
P. Afrikoje 

Johannesbnrg — Neramumai 
prasidėjo ir kitoje Pietų Afri
kos vietoje — Cape Town prie
miesčiuose. 23 žmonės buvo už
mušti, mažiausiai 70 sužeistų. 
15 pastatų buvo padegta, įskai
tant mokyklą, biblioteką, dvi 
pašto įstaigas. 

Buenos Aires. — Argentinos 
teroristai pagrobė du Kubos 
ambasados narius, praneša Ku- Į Mokslinio "darbi 
bos žinių agentūra Prensal La-
tina. 

Teroras Ugandoje 

Nairobi. — Ugandos sostinė 
Kampala tuštėja, greit liks 
"gohst town". 1": 100,000 gy-v-en-
tojų bei ko tik 40,000 rašo "Los 
Angeles Times" korespondentas 
DiaI Torgenson 

Makarone universiteto studen
tai medžiojami kaip kriminalia* 
ai 80 jų buvo nužudyta kalė

jime, 30 upės pakrašty, dar 1, 
500 uždaryti ir laukia teismo. 
Vienas ketvirtadalis jo kareivių 
taip pat kalėjimuose, taa patą 
:r su visais aukštesnio laipsnio 
karininkais. Suiminėjami visi 
prekybininkai, turį ryšių su eks-

j portu ir impetu. Veik visos 
! transportacijos priemonės ne* 
i veik;a. Visna, kad pcUciia uždą* 
rė kelius, antra —dėl trūkumo 

i gazolino Ugandoje Lko tik 142 
autobvsai. 

Nežiūrint tok'o baisaus tero* 
ro, d;desnė da'is Idi Amin ka
reivių i:-ka išt kimi d.ktatoriui 
:- '?.• ~ ;Ta ' ontroli o+į kraa-

Neaiškumai apie Marša 

Pasadena, Cal. _ Mokslinin
kai įsitikino, kad apie Marsą 
greito atsakymo negali būti. Vi* 
kingo roboto daryti tyrinėjimai 
Ieidž;a manyti, kad planetoje ga
li būti visai skirtingos formos 
gyvybė, bet gali būti ir labai 
nejprasti, nesuprantami cnemi-
nės reakci-os a* sakymą!, radijo 
signalas pasiekę žsmę 

Pasadena, Cal. — Vikingo 
mcks'ininkai iš nuotraukų pa-
-t-^bė;o Marse atsirajidančių ir 
dingstančių vandens gnrų. 

Sacharovas naujoj 
sovietŲ endklopedijoj 

Mask\a. — Naujoj Didžiojo* 
Sovietų Enc:k!op--di]"oj yra vie-
f< ŝ ir Ardrr vi Sacharovui. A-

iį rašoma: "So-.ietu fizikas 
ir akademikas" 75 žodži-j tekste 
-akoma kad jia tris kartus bu
vo gavęs socialistinio darbo did
vyrio vardą — 1953, 1956 ir 
1962 metais. Kad jis buvo va
dinamas vanden'lio bombos tė
vu, neminima. Paskutinis saki
nys neaiškiai pasako, kas kitiem 
jau ir taip žir.cma: "Pastarai
siais metais ne pasitraukė iš 

Nepasisekė pagrobti 

Meks. ">s Miestas. — Meksi
kos teroristai bandė pagrobti 
išrinktojo prezidento J^se Lo-
pez Portillo seserį Margaritą, 
bet jai pavyko pasprukti. Jos 
šoferis buvo nušautas Nušau
tas buvo ir teroristų vienas va
dų Sarmiento. 

Buenos Aires 
bankd apiplėšimas 

— Didžiausias 
Arsentinoj 

PaAs Sacharo *as patenkinta* 
tuo. kad rado reikalą jį pami
nėti. Encklopodija paprastai y-
-a barometras, kaip oficialūs as
menys vertina tą ar kitą asmea} 
krašto viduje ir užsieny. 

Colombo. — Sri Lankos (Cey-
'ono) sos'inėj prasidėjo Trecio-
io pasaulio, neutraliųjų kraštų, 
konferencija. 64 šalių delegaci
jom vadovauja užsienio reikalų 
rninisteriai. Alžirijos užsienio 
reikalų ministeris, kaip buvu
sios paskutinės konferencijos 
šeiminmkas. itidaromoj kaboj 
nasmerkė kolonia'izmą ir kapi-

DUVO praėjusi savaitgalį, kai iš- talizmą 'uroiamas minty tik 

1 Po Big Thompson upės katastrofos. 
i namas. 

Srovės neštas ir ant tilto užmestas 

:ešta iš 92 seifų pinigų ir ver
tybių už mažiausiai 1.5 taSL do
lerių. Vagystė pas'erjčta r e 
greit. 

Beirutas. — Sirija apkaltino 
Iraką kareivių siuntimu j Liba
ną. Irakiečiai pastebėti palesti
niečių pusėje. Į nelaisvę paimti 
du Irako kariai, bet oficialūs I-
rako sluoksniai tai neigia. 

Phi'.adelphija. — Medikai eks
pertai rado dviejų rūšių nuodų, 
kurie ir galėjo būti 27 legionie
rių mirties priežastimi. Vieni 
nuodai esti "anlifreezucse", kiti 
vartojami plastikoj. 

Vakarus 
Wasbxngtotiaa. — Nuo mgsė-
15 vietinis skridimas pa

brangs 2 nuošimčiais. 

KALENTX)RIl7Si 

Rugpiūčio 13: Ipolitas. Radę-
gunda, G lvilas, Gabija 

Rugpiūčio 14: Demetrtjus, A-
tanaziia, Grintautas, pajauta. 

Saulė teka 5:55, leidžias 7:55. 
ORA3 

Dalinai 6aulėta. vėsiau, ma
žesnė drėgmė, apie 80 laipsnių. 
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Bed. Vytautas Grybauskas, 41 

Telefonas namuose 
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IKI PASIMAT 
Toks atsisveikinimo sukis r 

aidėjo Montrealyje per uždą 
mo ceremonijas ir užgesus oli 
pinei liepsnai. Jis dalinai bt 
džiuginantis, bet kartu ir bau 
nantis. 

Juk Montrealio olimpii 
žaidimai, nežiūrint daugy 
problemų, praėjo su nepapra 
pasisekimu ir buvo įspūdinge 
už visus iki šiol buvusius. "V 
3 milijonų žiūrovu, tiesiog per 
veno visas varžybas, o virš b 

- jone buvo. prilipę prie teievizi 
aparatų. Plaukimo baseine, bi 
mo takuose pasaulio rekordai 1 
to \aip rudens lapai, gimna: 
'pagavo žiūrovų širdis, krepšį: 
ir tinklinio aikštėse drama '. 
josi per kraštus. JCulminac 
drąsos ir komandinės dva< 
momentą, pademonstravo jape 
gimnastas, kuris su sulaužyta 
sugipsuota koja su dvigubu J 
tu šoko žemyn ir -net nesuk 
tėjo. Tik iškreiptas; veidas ri 

- nežmonišką skausmą, kurį nu! 
; pino komandinės pergž 

džiaugsmas. Ir pagaliau, ar 
simbolinė buve John Walker j 
gale paskutinę dieną 1500 IBI 

»- varžybose? Tai .būva olimpi 
laimėjimas pasaulio meisierio, 
siovaująnčio mažą ..tauta, ki 
neteisingai keli Afrikos politii 
riai norėjo išstumti :p- olimpi 
^aidimų. Jų- proįesįą olimpi 

_. komitetas kategoriškai atmetė, 
pastangos nieko .n.eatslek,ė j r . 

" turėjo jokios .įtak£s_į.žaidjmu 
tik nuskriaudė 600 sportinir 
kurių 4 naetų, intensyvus ru 
masis nuėjo niekais. Ne vien 
jš jų byrėjo ašaros, ne vienas 

- - butų atsižadėjęs savojo -kra 
- kad tik galėtų dalyvauti. Tikri 

šiai visi pasmerkė kelių ils 
kėfių nevykusią ir nelaimingą 
litiką. Tuo gačiu lyg paką: 
darni klausimą: ar daugumas 
kraštų iš viso buvo verti ne; 

. , « .. . 4 ,* -

UUKO TENISAS 

ST. SOLIUI fR R. 
TĖI VISI TITULAI 

-
Kad nusiavė, tai nusiavė i 

4tą švariai iki paskutinės dulkės 
• 

Prieš dvi savaiies Čikagoje j 
kusiose ^abaltiecių lauko Xei 
ęirnj •-••v.'bžsė lietuviai atvyko 
geriausiomis savo jogomis, si 
tai tikėdamiesi pagaliau "ats 
gintP* latviams už .visas "skri 
das", padarytas ^er (daugelį i 
tų. Lyg nujausdami, latviai h 
tos pajciux^nuų,.įsiuūtant ir | 
nykščio meisteri© .Cajtans, H( 
siuntė. Pasinaudodami te 
proga, lietuvių tem&minkai t 
savęs pasidalino visus titulas 
vieno. O daugiausia, ir bū 
-Iiet'ipo itris pasijįfriebėr tnūsų a 
fardos meisterius Stepas Soly 
Totedb ir tnauja bei jauna m 
pažiba R. Bagdonaitė iš Rock 
do. Abu dar t.'< ves .16 metų i 
iiaus, bet jau visa klase pra 
ką visos Ūkusius. Su jais pa 

, tiečių lauko tenisą dominuos 
dar ilgusTlgus metus. 

_ Vyrų A klasės pirmoje pi 
, TV KdlTs nesunkiai susitvarke 

estu Trier' TO-'S ir latvi o C 
lCMjr atsiduria baigmėje. K 
pusėje St Solys įveikia Zeb< 
10-4 ir be Žaidimo laimėję* j 
Įjuos, patenka į baigmę. H 
po geros kovos laimėjęs prieš 
Monj. 10-8 staiga turėjo Išv 
Baigmėje susitinka abu mūsv, 
ĮOJOtf tenisininkai baigti pi 
tais metais nebaigto apygard 
varžybų finalo. Jei pernai jie 
2 sužalto.vieno-sętc^ kurį la 
w ~. i lisj atrodė lygis, tai 
mettis laiko St Sotys padarė 
žinišką pažangą ir toii pai-> 

• 

*tad!erns 1976 m. rv.gpiūČio m. 13 < 

14 So . M a p k w o o d , Chicago, IL 60« 
847-1729 , darbe 269-7432 

kTVIC MASKVOJE 
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klausomybės ir laisvės, ypač b 
visa eilė kitų kraštų, ir su sen 
kultūra, °bėra vergijoje?... 

Kiekvienu atveju šis nevyku 
išsišokimas didesnės įtakos neti 
rėjo. Jaunimo festivalis pradėj 
didingai, net nesudrebėjo, o api 
sugriuvimą ir kalbos nebėga 
būti . Tačiau tai nereiškia, ka 
viskas vyks sklandžiai, kad n< 
bus problemų. Viena jų jau d: 
bar užgulė olimpinio komitel 
pečius. Jai pradžią davė Trudea 
elgesys Taivvano atžvilgiu. Daj 
kas juo pasipiktino, bet gal 
užmirštų, jei ne sekanti olimoi. 
da, kuri 1980 m. turi įvyk 
Maskvoje. Buvęs olimpinio kom 
teto pirmininkas Brundage at 
darė duris politikai gana plačis 
ir ta politika jau daugelį kari 
y ra vienu ar kitu būdu turėju 
progos pasireikšti. T ik laimei l 
didesnės reikšmės ir visada pat 
olimpinio komiteto rėmuose 
valioje. Trudeau tai išplėšė 
olimpinio komiteto rankų ir įr< 
dymo į Maskvos nasrus. Mask\ 
tikriausiai norės paglostyti Afi 
kos juodukus ir bandys išgrūs 
Naująją Zelandiją. Jai ne pr 
širdies P . Korėja, V. Vokietija, C 
lė, jau.. nekalbant apie Taiwar 
ir Izraeli. Sunku pasakyti, kol 
bus jos elgesys tų kraštų atfvi 
gi u. 

Kiekvienu atveju olimpiniai 
komitetui prieš akis 4 skausmin 
metai, kurių metu bus nuolat 
nis stumdymasis su Maskva i 
tikriausiai, neišvengiamas prala 
mėjimaSu Užtat, kol dar laika 
Graikijos ministęrio pirminini 
pasiūlymas turėtų būti tuojau 
visu.rimtumu svarstomas. Jis sii 
Jo- visas olimpiadas ruošti Gra 
kijoje. Tuo būtų išvengta įva 
riaušių politinių (kad ir ne v 
sų) problemų ir finansinių b 
tastrofų. kaip Kanadoje. 

ae&ų teniso v; 
3 laimėtojas. 
Nuotr. Z. Degti 

thil-
> i . 

Kolį ir visus kitus. Stepas nu 
aesa užtikrinta, ir lengvą per; 
!ę 5-2 ir 6-1 ir Ikulą. 

Vyrų B klasėje A. K:' 
kovoje ištempia prieš B. 2ern< 

a 

t « 11-10. bet krenta prieš Dutton 
10-7. Baigmėje T. Kvantas dar 
kaną įrodo, kad Šioje klasėje jis 
neįveikiamas ir pakartoja per-
nykščią pergalę, įveikdamas Dut
ton 6-2, 7-6. Jaunių grupėje bro
liai A. ir E Grimai iš Lemonto 
daro pažangą didžiuliais šuoliais 
ir lengvai nugalėję visus prieši
ninkus, įskaitant ir apygardos 
meisterį R. Dičių, susitinka fina
le. Čia nesunkią pergalę pasigrie
bia E. Grinius, nugalėjęs brolį 
8-2. 

R. Bagdonaitė nauja mūsų 
pažiba 

Moterų'klasėje, ilgus metus do-
i- minavusi mūsų tenisą G. Rim-
o kūnienė su dviem lengvomis per-
ie j galėmis greit atkeliauja į finalą. ] 
ii. Kitoje pusėjč V. Žemaitienė po • 
d. gražios kovos laimi prieš Olins 
i-\ 11-10, bet krenta prieš Bagdo-
i-1 naitės klasę 10-4. Seniai lauktas 
.0 susitikimas tarp Rimkūnienės ir 
U Bagdonaitės įvyksta. Kova graži 
g ir gero lygio. Aštriu žaidimu 
ir • Bagdonairė nesunkiai tvarko tiks-
i- liūs Gražinos sviedinius ir ūž
ti tikrintai laimi 10-5. Antrą titu-
I- lą-ji pasigriebia mergaičių klasė-
i- je, nugalėdama Purins 8-1, Ragai-
i, tę 8-0 ir Olins 8-2. 

H Po to jau visiems pasidarė aiš
ku, kad mišriame dvejete jai žai
džiant su St. Soliu, pasipriešini
mo daug E eras, nežiūrint mūsų 
mišraus dvejeto meisterių Miko-
nio ir Rimkūnienės. Šie, deja, 
net nepatenka į finaią. praiaimė-

I darni broliui ir seseriai Olins 
10-1. Ir pagaliau vyrų dvejetą do
minuoja Solys su T. Koliu ir Mi-
konis su A. Pecilūnu, lengvai pa
tekdami į finalą. Čia, deja, T. 

^' Kolio aštrus servavimas ir Solio 
puiki technika pasirodo sunkiai 
kams kaip Mikonis ir Pecilūnas. 
įkandamas riešutas ir tokiems.vil-
Pirmieji išneša nesunkią pergalę 
6-3, 6-3 ir titulą. 
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Lauksime kitų metų ir geres
niu latvių... 

FUTBOLAS 

FUTBOLAS 
PASAULINĖMS 

PIRMENYBĖMS ARTĖJANT 
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Artėjančių 197S m. Pasaulinių 
pirmenybių žinomose kvalifika
cinėse grupėse nemaža sunkumų 
turės britai. Štai dabartinis Euro-:. 
pos meisteris Čekoslovakija yra Į 

t 7-toje grupėje kartu su Škotija ir 
I ' Wales (Valija), o antroje grupė-
I je Anglija randasi kartu „su liali-
I ja, Suomija ir Liūksenb'urgu. Kaip 
I jau žinoma, tik viena .rinktinė 
I kvalifiJcuDJasi .iš savo grupės ir 
| ^idžiama po du kartas. 
| Olandija, dabartinis pasaulio 
| vicemeisteris, negali, atrodo, pa

bėgti nuo Belgijos; be jų 4-toje 
grupėje randasi dar Š. Airija ir Is
landija. Šiuo metu pasaulyje tre
čioji Lenkija yra pirmoje grupė
je su Portugalija, Danija ir Kip
ru ir, atrodo, ' • : ' -"ikuotis sun
kumų neturės. Taip pit ir Ry
tų Vokietija 3-aoje *grubėje su 
Austrija, Turkija ir Malta turė
tų kva Ii f ikuotis, jog ne veltui lai-

I mėjo 21-je Olimpiadoje aukso 
B medalį su naujomis ir dar mažai 
• žinomomis futbolo žvaigždėmis. 
*• Kita >-patingesnė grupė Euro-
• poje yra 9-ta, kurią stfdaro'!^^ 
I Vengrija ir Graikija. ;Š!<5s 9tos 

grupės laimėtojas'turfės-dar du 
• j kartus sužaisti orieš Pietų Ame-
• rikos 3-čios grsęėš laimėtoją, ku

rią sudaro Chik, Peni ir Ekvado
ras. Čia taip f»t komentarai ne
reikalingi, pritiiiMi— ? :us" 
SSSR ir Chilės santykias, 

Brazilija, -kitas" futbolo milži
nas, atrodo, lengva Ieva ifikuosis. 

,. : ' . - / rncA, p:rmąjii i:v.-
pc sudaro Parag\'ajus ir Kolum
bija. Argentina k-valifikuojasi be 
rungtynių, kaip seimininkas. Ir 
pagaliau Uragvajus turėtų kva-
lifikttotis, jei savo grupėje įveiks 
Boliviją ir Venezuefcą. 

USA randasi S, Amerikos pir
moje grupėje, kartu su Kanada ir į 
Meksika. Tik cia dar ne viskas; Į 
S 5. ^nerikos/Ottllhiės 'Arngri-

ofe kos ir Karibijos kvalifikuosis tik 
nu viw^us laimėtoja*. 

si-
5a-

Jolys — pabaltif.;« teniso vieneto 
avo mama — asmenišku šoferiu. 

— V} 

. Vokietijai, ka p dabartiniam 
tuHo meisteriu: kvalifikaci-
rungtynių nereikia. Ji nu-

o rimtai ruostii ir iki pirme-
ių turės daugybę draugiškų 
gtynių. 'Šį rudenį jos dar lau-
Valija ir Čekoslovakija, se-
fį pa/asarį Prancūzija, Š. Airi-
r Jugoslavija. Vasarą dvi sa-
es P. Amerikoje prieš Argent!-
Braziliją ir Meksiką, o rude-
prieŠ Suomija. Italiją ir Švei-

ją. Ir pagaliau pasiruošimą 
js rungtynėmis prieš Valiją, 
R ir Švediją. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

abyroas 

traipsnyje apie futbolą 21-je 
npiadoje pusfinalio rungtynė-
uenkija žaidė prieš Braziliją 
— 0, o ne prieš Prancūziją, 
p buvo parašyta. 

LFAS • . 

tugp. 7 ir 8 dienomis įvyko 
,.G, .klubo 36 skylių tu rny -
, "Low gros?" ir pereuiair.ą-
taurę laimėjo R. Panaras . 
klasėje ("net") p in rą vietą 
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0 P H I E S A B O U S 
RADUO SETVIOS VALANDOS 

Vbtoi progrmos tt WOPA-
HBT<ų kdiba: kasdien nuo pirma 
di«nio iki p«n.<tadietho i2:30 — 
1K)0 vai. popiet. — ŠeStadienj ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vaJ 
ryta 
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Vaiiuoiamos kėd6s. retnen 
Nemokanai supj 

Pristatymą 
ANGELĄ irVYT 
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SAViNGS 
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CESMAi; 2CAD 

>XJL*tAVlXA!i. PT**LIĖI*1 

f^jji r n f* f» " V - * T ' 

3:30 
• 

lišraus dvejeto meisteris Į s diec 
£ dleci 

o dr. O. Nakas, II-rą vie-'i 
Izokaitis. B klasėje I-mą) 
J. Bacevičius, II-rą Z. Ur-
klasėje I G. Krikščiūnas, 
Zabukas. Arčiausiai prie 

ėlės primušė: Š3Štadienj 
įkaitis, sekmadienį E. La-
loteru klasės laimėtoja iš-
. Talandienė, o jaunių kla-
- A. Paclcauskas. 

)ar visus prašom rengtis 
)ti j tarpmiestines varžy-
ŠALFAS sąjungos pirme-

, kurios jvyks rugr. 21 ir 
:nomis, Bay Valley Inn and 
rlub, 2470* Old Bridge Rd., 
3ity, Mich., 48706 (netoli 
ito). Registruotis ir dėl 
ų kreiptis pas klubo pir-
ką J. Bari. tel. 354 - 9354. 

O. X. 

ogus, nemokąs mylėti savo 
įos, negerbiąs jos, nėra ver-
ė vadintis žmogumi. Toksai 
už gyvulį blogesnis. 
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ANNA BAUUNAS 
AUSŲ NOSIES IF 

ĮERKLfiS LIGOS 
>8 West S3rd Street 
:doa pagal susitarimą 

, K. 6. 8ALUKAS 
lėertja tr n»«erq O0H» 
y*o4o£tač CnlrurgU* 

Polaski Road (Crawford 
Boi idmg) . TeL I X S^446 
'.teoaius paga» su«ta.r cą 
OJepia. skambinti St 4-8004 

IR. VL BLAŽYS 
CTV EP. VIDAUS LIGOS 
irąo«t« M«>dl<»l Oet»t» 
SS So. &«dste Arenoe 
mad, antrad Ir k«tvvta^ 
:ki ?:30 vai. vakaro. 
rtad. DT» 1 tkl t v«X Į 

Pagai Buaitarlmą < 
-teo tetef. WA &-2679 , 
. teL WAJbrook hSf^g 

K> H E 4-5849, res. S8S-223S 

PETER T. BRAZIS 
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34 West 71«t Street 
-m., ketr. 1 Ik! 8 » popiet . 
t>enJtta<l 1-6. tr*<; Vr *e*taci ' 

Rudoko kabtorta perfmf 

EDMUND E. CIARA 
0PTO1CETRI8TAS 

799 West ilftt Stree4 
feL — 9 S 8-240A 

įstaigos 'r bato teL 65 
OR. FERD. VYT. KA 

B E N D R O J I MEDIČI 
144T7 S. 49th Ooart, C 

Kasdien 10-12 ir 4 
Iftukyruii *T*>* '.T *« 

TeL of iso b ba to : O Lynu 

DR. P. KISIEU 
G Y D Y T O J A S IR CHIR 

1443 So. 50th Ave*. ( 
iraaitrn 1-8 vai. ir 6-8 

i5skyrua tre^iadienU 
teMadleoiais '.2 Iki 4 vai 

TeL REl-ane* 5-18 

DR, WALTER l KM 
(Lietuvis gydytoj 

3925 VVest 59tb Sta 
Vai.: pirmad.. antrad.. k* 
per.:<*a..̂  --JO 12-4 vai. p«1 
7a. .-a..--- ?-:-tad. pasai muA 

o -rečtad eniais ulda 
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A. B. BUVECKAS 
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ANIHA JAK4EVU1US 
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Maskvos — Kubos k§s!ai 
i * — 

BOMBOS, PAGROBIMĄ!, SUKILIMAI 
Po I pasaulinio karo antras ro iš ten i Rusiją pabėgusių ko-

karas atėjo po 20 m. Dabar jau mųnistų sūnūs, dabar vaidinda-
31 m. po II karo — daugiau ne- mi kubiečius, užpildo slaptosios 
gu viena karta — ir III pasauli- policijos eiles, 
nis karas neprasiveržta: visus * 
gąsdina atominės bombos visuo- Turima žinių, kad įvairiose 
tinio sunaikinimo grėsmė. III pa- Kubos ministerijose, įmonėse, 
saulinio karo greit ir nebus. Da- įstaigose dabar sėdi apie 7,000 ru-
bar imperializmas prasiveržia sų. Pati Kubos komunistų parti-
nauja taktika, išplaukiančia iš ja performuota pagal Sovietų Są-
Maskvos, kiek galima, panaudo- jungos tvarką. Kubos komunis-

1 j ant svetimas rankas. Kai ryžo- tų partijos pajungimą ypač pa-
[ si okupuoti Čekoslovakiją, pa- stebėjo 1975 m, į Havanos kon-

siuntė dalinius iš* savo pavergtų gresą atvykusieji Amerikos 24 
tautų, kaip dabar išryškėja, net kraštų komunistų partijų atstovai. 

' ir daug lietuvių. Dabar Maskva Kad jiems nebūtų pagundos da-
. daug kur stumia savo paskutinį ryti nukrypimų, duoda suprasti, 
] satelitą — Kubą, tą kraštą pa- kad pagalba bus teikiama tik 
j versdama naujų puolimų prietil- Maskvos patvirtintoms parti-
• eiu. Jau visi žinome apie Ango- joms. Jų revoliucinė ar teroristi-
1 los likimą nulėmusius 14,000 ge- nė veikla tegali būti vystoma pa-
' rai ginkluotų ir paruoštų kubie- gal Kremliaus direktyvas. Pačio-
į čių. Dabar subversyvinė veikla je Kuboje, kad reikiama drausmė 

nukreipta prieš Rodeziją ir P. būtų palaikoma, Sovietų Sąjun-
Ameriką. Žurnalas "Readers Di- gos ir Čekoslovakijos instrukto-
gest" primena eilę kitų įsidėmė- riai talkina Castro teroristams, 
tinų faktų. Štai, praeitą pavasarį Gi Kut?os ekspertai gabenami į 
Sovietų transportas perkėlė 650 Siriją, Japoniją, Vokietiją, Iraną, 
kubiečių karių, pilotų ir techni- i arabų kraštus treniruoti terori^-
kų į didelę savotišką' Maskvos ko- tus. 
loniją Berberoje, Somalijoje, kur ' Jau kuris "aikas, kaip Irane 

J a u veikia 2500 Sovietų Sąjungos vykdo žudymus ir pagrobimus 
karių. Kubiečiai tame rajone vai- Kubos mokyklose paruošti tero-
ruoja sprausminius lėktuvus, vai- ristaL Vienas gegužės mėnesi nu-
do raketas ir ruošia partizanus kautas teroristas rastas buvęs pa-
kovoms Jemene ir Somalijoje, ruoštas Kuboje. Irane nuo tero-
rengdami ''išlaisvinimo" kovoms ristų kenčia ne tik vietiniai, bet 
Etijopijoje, Džibute ir Omane nužudyti ir trys JAV karininkai, 
prie Raudonosios jūros ir Persi- Būdamas Maskvoje, Castro pa
jos įlankų žiočių, kur yra JAV žadėjo išeivijoje esantiems Irano 
ir Japonijos gyvybinės žibalo ga- komunistų partijos nariams pa-
benimo linijos. ramą jų partijai. Kubos paruošti 

* sukilėliai dabar grumiasi su Ira-
Kubos slaptosios policijos 30 no daliniais Omane, 

agentų paruošta Sovietų Sąjun- Castro ir Maskvos paruošti te-
goje, kad jie sudarytų štabą špio- roristai, sudarę vadinamą Liau-
nažo ir teroristų mokyklos Ha- dies revoliucinę armiją, siekia 
vanoję, kuri rengia angliškai kai- nuversti vyriausybę Argentinoje, 
bančius agentus siųsti į JAV-bes. vykdydami žudymus, pagrobi-

Kuboje yra centras mažytės mus. Pagrobę didžiulės JAV bend-
protorikiečių marksistų-leninistų rovės aukštą pareigūną, vienu 
partijos, kuri skatina teroro ir metu išplėšė net 83 mil. dol. va-
prievartos veiksmus prieš JAV. duotpinigių. 
Sovietų ir Kubos delegacija Jung- # * 
tinėse Tautose pasistengė praves- Trys Kubos diplomatai išpra-
ti rezoliuciją, remiančią Porto syti iš Prancūzijos. už ryšius su 
Ricos nepriklausomybę, nors teroristais, kurie nužudė du poli-

• 1967 metų referendume — gy- cininku. Nuo 1969 m. daugiau 
.ventojų atsiklausime — tik šeši kaip 2400 jaunų amerikiečių bu-
desimtadaliai vieno procento vo priviliota atsilankyti į Kubą, 

r Porto Rico gyventojų pareiškė kur jie, vadinamose, .Venceremos 
. norą skirtis nuo JAV. Visi su- brigadose piovė cukrines nend-

pranta, kokia ekonominė palai- res, statė mokyklas, tuo pačiu 
na jiems priklausyti Amerikai, metu gaudami slaptą apmokymą, 
arėti laisvę čia gerų darbų susi- Iš jų KGB su Kubos žvalgyba pa

rasti. To nepaisydami, komunis- rinko agentus, kurie jau pasireiš-
. ių paruošti teroristai pakartotinai kė bombomis VVashingtono kapi--

sprogdina bombas Washingtone, toliuje, Pentagone, Valstybės de-
.v Yorke ir Chicagoje. partamente. Sovietų ideologas 

* Suslovas komunistų partijų kon-
Havanoje turi savo centrą grese Havanoje pareiškė: "Revo-

Manuel Pineiro Losada, vado- liucinis — išlaisvinimo sąjūdis 
vaująs Sovietų Sąjungos remia- dabar, kaip niekada anksčiau, 
mam "Amerikos departamentui", y r a pakeliui į apjungimą viso 
i kurį įeina apie 400 paruoštų pasaulio... Kontinento antrojo iš-
agentų rengti maištams ir reve>- laisvinimo galimybės yra taip 
liucijoms šiame kontinente. Ku- tikrai padidėjusios..." 

' boję treniruoti pabėgėliai per pa- Tie faktai išryškina tikrą pa-
• skutinius trejus metus jau du kar- vojų. Jis dar padidės, jeigu ir to-
•tus Kuboje buvo išsodinti Domi- *lfeu Amerika, kuri viena gali ap-

ninkonų respublikoje suorga- valdyti slaptą Kremliaus agrcsi-
nizuoti revoliuciją, kas jiems ne- ją, toliau murkdys savąją žval-
pasisekė. Sovietų Sąjunga turi gybą, taip noriai JAV laikraš-
Kubai duoti paramos kasmet čiams juodinant savo CIA ir ne-
apie 500 mil. dolerių, tiek ten sidomint atskleisti Kremliaus 
ūkiniai reikalai pašliję, bet tuo subversyvinių, teroristinių veiks-
pasinaudodama Maskva priver- mų. Amerika gelbsti Sovietų Są-
čia Castro šokti pagal jos mu- jungą milijonais tonų grūdų, pa-
ziką. Jei Castro ir norėtų sava- sižadėjo per 18 mėrt. suteikti ži-
rankiškiau tvarkytis, Maskva tu- balo versmėms įtaisų, kurių de
ri priemonių jį paspausti: suma- ka Rusija kasdien gaus 700.00 
žino žibaio teikimą, sumažino statinių-skystojo kuro. kurio sau 
cukraus pirkimą ir 1968 m. Cast- JAV nei kiek neišsiderėjo. Ame-
ro turėjo kapituliuoti, pavesda- rika turi pabusti. Turi iškelti 
mas savo* žvalgybinį aparatą vi- Maskvos kaltę visose tose mas-
siškon Kremliaus kontroleri. Da- kuotose agresijose, teikti pagal-
bar Havanoje šalia kubiečio žval- b'ą patriotinėms jėgoms. Iškyla 
gybos vado sėdi Sovietų Sąjun- grėsmė visam pasauliui. Tebūnie 
gos atsiųstas generolas, kuris vis- tai signalas ir mums, lietuviams, 
ką diriguoja. Kiti Sovietų slapto- atsikrapštyti akis ir sueit vieny
tos policijos — KGB — kari- bėn laisvinimo pastangose, 
ninkai, po Ispanijos pilietinio ka- ' J- Pr-

Helsinkio susitarime metinėms 
Sovietai tebelaiko susitarimą dideliu laimėjimu 
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• Keistas sutapimas, kad tik po 
30 m. nuo Potsdamo konferenci
jos įvyko Europos saugumo ir 
-bendradarbiavimo pasitarimas 
Helsinkyje. Šie du įvykiai turi 
glaudžią sąsają. Iš Potsdamo pa
reiškimo išplaukė politinis susi
klostymas Rytų ir Vidurio Euro
poje. Tiesa, Sovietų jėgos politi
ka netrukus sukėlė trintį, kurią 
pavadino šaltuoju karu. JAV da
rė nepaprastas nuolaidas Sovie
tams, bet vis dar vaikiškai tikė
jo, kad demokratinės santvarkos 
įvedimu pavyks išgelbėti kai ku
riuos kraštus, kuriuose netrukus 
buvo įgyvendinta komunistinė 
santvarka ir pateko Maskvos Įta
kon. 

Potsdame buvo padarytas la
bai grubus karo grobio pasidalini
mas. Nė viena pasitarimo šalis 
nenorėjo tarptautinio pasitarimo, 
kuris bent iš tolo primintų 1919 

GEDIMINAS GALVA 

valstybių įkurdinimu. 
Sovietai jau anksčiau siekė, bet 

ypač per paskutinį dešimtmetį 
stengėsi sukviesti Europos pasita
rimą, kuris pripažintų jų grobį, 
pokario sienas ir nesikišimo pra
dą jų įtakos kraštuose. 

Europos kraštai rūpinosi savo 
saugumu, o JAV turėjo nepagrįs
tų valčių skatinti laisvesnį žmo
nių bendravimą. Reikia stebėtis, 
kad net dvejus metus besiderant 
dėl Europos ^augumo ir bendra
darbiavimo vakariečiams neišryš-» 
kėjo Maskvos tikslai. Net ir šian
dieną sunku pasakyti, kodėl vaka
riečiai, JAV skatinami, prieš me
tus susirinko Helsinkyje. 

Maskvos džiūgavimas 

Visame pasaulyje dabar yra Įima išvengti, jei žmonės turėtų 
apie l'O milijonų aklų im ..amą luedicLaišką aprūpini-
Be to dar daug milijonu a.. 
kurie blogai mato, kurie n WHO" organizacijos Žiniomis, 

jo apie Europą lyg Sovietų dar-1 ĮĮ lankyti mokyklos, negali gauti, didžiausias aklųjų skaičius yra 
žą. Esą ten kapitalistinė santvar-į ^ ^ v įe tcs ir reikaling: sociali- .̂ au.ii Arabijoje. Ten 100.000 gy-
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ka silpnėjanti, socializmas vis": n ė s pagalbos. Šių nelaimingų 
tvirtėjąs. Varšuvos santarvė tar-!^ait l inės kasmet vis kyla ir Pa-
naujanti tarkai ginti, o Šiaurinio saujjo sveikatos organizacija (W 
Atlanto santarvė esanti grėsmin- HO) mano, kad už kokio am-
ga. Sovietai siekią taikos, bet ne- j ; a u s ketvirčio aklųjų skaičius 
gali susitarti dėl * nusiginklavimo \ padvigubės, 
su JAV. 

Tuo pačiu metu Sovietai visur! Didžiausias aklųjų skaičius 
sustiprino politinį spaudimą — j randamas_ Trečiajame pasaulyje, -u &Uų n u Q m m 

krašte ir užsienyje. Padidėjo rusų ^ s i a : " a ^ i . z : n 0 v ų \ Ugandoje 1S42, Kenijoj 
j . » •» * i r^ 'manymu, *- •»•*«» °-«-1 

spaudimas okupuotose saą-se. Gy- • 
ventojų gerovė apkarpyta, o ap
siginklavimas vis spartinamas. 
Užsienio politikoje vis ryškesnis 
ginklo svoris. Glaustai tarus, po 
Helsinkio susitarimo Sovietai pra
dėjo veiklios, bet ganėtinai at
sargios užsienio politikos tarpsnį. 

Susitarimo reikšmė 

būtų ga-1 

Sovietų vadovai, ypač komu
nistu partijom generalinis sekreto-

m. įvykusį Paryžiuje, liesa, r l . , . ^ ^ ' v ° . . , . 
1 nus L. I. Brežnevas kiekviena tm-Trumanas, silpniausiai pasinio- . ,v. . . , v. 

?^. •». . »-".. Lc'torimomc A*, kama proga aziaugesi desimtme-
pastangų laimėjimais. Jis 

šęs Potsdamo pasitarimams, da 
rė užuominas apie plataus masto 
taikos konferenciją, bet jis ir nuo
vokos neturėjo, kokia ji turėtų 
būti ir ką nutarti. 

Sovietų siekimas 
konferencijoje 

Potsdamo konferencijos metu 
Sovietai buvo nepalankūs plataus 
masto taikos konferencijai. Tuo 
metu jiems rūpėjo sukurti sateliti
nes valstybes. Įvairiais "būdais — 
politiniu, ūkiniu, kariniu ir pa
saulėžiūriniu — stiprinti įtaką ir 
net jėga palaužti ten buvusius 

Helsinkio susitarimas pavadin
tas saugumo ir bendradarbiavimo 
Europoje pasitarimo baigiamuoju 
aktu. Ar tai yra tarptautinė su-
taris? Neabejotinai. Sutarčių bū- | 

čno pastan; laimėjimais. jiSina įvairiausių: šalių pareiški-
kalbėjo XXV komunistų parti- mai, susitarimai, sutartys" išskirti-
jos suvažiavime 1976. II. 24 apie I niais klausimais. Joms aptarti rei 
Helsinkio nutarimus: "Pasiektos 
išdavos venos dėtų pastangų. 
Pasitarimo dalyviai kolektyviai 
patvirtino susidariusių sienų ne
liečiamumą. Paruošta valstybių 

Ketų kelių tomų. Potsdamo su
tartis tebuvo pavadinta pareiški
mu. 

Jau visai kitas klausimas ar ją 
turėjo pasirašyti vakariečiai. Hel-

ventojų tenka 3000 aklų. Ugan
doje, Afrikoje, 100,000 gyvento
jų tenka 1842 aklų, Hongkon-
ge, Azijoje, — 1392 ir Ameriko
je bei Kuboje — 969. Europoje 
daugiausia aklų yra Islandijoje 
(272 ant 100.000). 

Afrikoje ant 100.000 gyvento-
300, b « 

oje 1150 ir 
Šiaurės Nigerijoje - - 1000. Azijo
je didžiausias aklųjų skaičius ant 
100.000 gyventojų yra Pakista
ne (1000\ Irake (500 iki 1000) i 
Sri Lankoje (470). Amerikoje 
100.000 gyventojų tenka 80-90 
aklų, Argentinoje ir Uragvajuje, 
Meksikoje ir Brazilijoje aklų kiek 
daugiau, bet JAV — 214. Iš viso 
JAV yra 385.000 aklų. 

Europoje ant 100.000 gyvento
jų: Belgijoje — 51, Ispanijoje — 
56, Olandijoje — 50 iki 60, Vakar 
Vokietijoje — £0, Lenkijoje o 5, 
Vengrijoje—100, Prancūzijoje — 
lj07, Anglijoje — 209, Sovietų 
Sąjungoje —-•90. 

Aklumo priežastys pramonės 

rinti taikos sambūvi žemyne". 
Praėjusiame birželio mėn. pa-

pasipriešinimus. Vakariečiai susi- į baigoje Rytų Berlyne įvykusiame 
gyveno su Sovietų svetimų kraš-' Europos komunistų paftijų šu
tų užgrobimu ir komunistinių : važiavime L L Brežnevas kalbė-

savitarpio santykiavimo pradų sinkio sutartyje randame ypatin-
visuma tiek raide, tiek dvasia ati- gą pareiškimą: "Dalyvaujančios 
tinka taikaus sambūvio reikalavi- valstybės laiko neliečiamomis vi-
mus. Tuo būdu sudarytos pa- į sas viena kitos sienas, kaip ir vi-
lankids sąlygos išsaugoti ir stip-! sų Europos valstybių sienas, o 

Abudu jie smerkia Helsinkio "susitarimą" 
Žinomas Sovietų disidentas Siniavskis. kartu su savo žmona Maja Rivieroje 
mmmmmamammmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmtmmmmmš. 

plyta 

dabar ir ateityje vengs bet kurių 
pasikėsinimų į jas". 

Sienų pripažinimas teliečia 
Rytų ir Vidurio Europą. Ar jis 
tikslingas? Aišku, netikslingas, 
nes tautinių mažumų ir Sovietų 

\ užgrobtų žemių klausimų net 
! nesvarstė. Sovietai užgrobė Pa-
| baltįjį, Suomijos sritis, Lenkiją 

pastūmėjo į vakarus, padalino 
vokiečių tautą ir prisijungė Bes-

j arabiją. Juk tai pasibaisėtina po-
' litinė sutartis, tačiau 35 valstybių 

atstovai padėjo savo parašus. Aiš
kinimas, kad Helsinkio baigia
masis aktas ne teisiškai įpareigo
janti sutartis, bet politinis ir mo
ralinis* įsipareigojimas įtampai 
mažinti tarp Rytų ir Vakaru yra 
keistas, prieštaravimas, pavaizduo
jąs vakariečių nuotaikas. 

Neišspręsti klausimai 

Helsinkio baigiamasis aktas te
pti pažino Sovietų sukurtą poli
tinę padėtį — vadinamas "susi
dariusias" sienas. Už tų sienų 
mažumų klausimas visai nepa
liestas. Bulgarijoje yra 800.000 
turkų, nors Ankara mažai rūpi-

kraštuose ir Trečiajame Pasauly
je yra skirtingos. Tuo metu, kai 
pramonės kraštuose aklumo prie-

Dėl didelių sausrų Europoje gauna- į žastimi yra nelaimingi atsitiki
mai metalo pramonėje ir auto su
sisiekimo nelaimės, nepaiengu-

i šiuose kraštuose aklumo priežas-
kiečių nusiteikimas. Jie nori vyk-1 *)* t« ^ — ^tuhom^ oncho-

mas blogas derlius. Bulvių kainos pa
šoko dvigubai 

ti į Vakarų Vokietiją, bet negali. 
Vokiečių mažuma yra didelė: Ru
munijoje — 400,000, Lenkijoie — 
286,000, Vengrijoje — 200,000, 
Čekoslovakijoje — 80,000 ir 1.1. 

Federalinė Vokietija susitarė 
tik su Lenkija. Vokietija pažadėjo 
sumokėti 540,000 mil. dol. karo 
nuostoliams padengti ir suteikti 

cersiasia ir xerorxhalurma.. Tra
choma pasaulyje serga 400-530 
mil. žmonių, iš jų 120 mil. In
dijoje. Du milijonai yra visai ap 
akę. Onchocersiasis liga pasireiš
kia Centralinėje Afrikoje ir Vi
durio Amerikoje. Ligos sukėlėjas 
yra maža muselė, kuri savo įgėli
mu užkrečia odą ir pagahau re
gėjimą. Sia liga serga apie 20 x i 

900,000 mil dol. paskolą žemo- J y ^ famoj^ 
nis palūkanomis už 125,000 vokie- Xerophthaiaca (sausas akių 
čių išleidimą iš Lenkijos. Mažu- į įdegimas) yra blogo maitinimo 
mų klausimas Rytų Europoje yra p a s e k m ė ir vitamino A trūiumas. 
.'- Idytas. 

Per praėjusius metus netesė
tas He'-. [ giamame akte 

įpareigojimas: gerbti žmogau 
teises ir minties, sąžinės, religijos, 

įimų ir kalbos laisvę. Kal
bos apie žmogaus teises ir laisvę 
neturėjo net mažiausios įtakos į 
Sovietų ir satelitų santvarką bei 
santykius su vakariečiais. Sovie
tai dar labiau sustiprino geležinę 
užtvarą, jei netarnavo jų reika-

pasekmė 
Javos saloje 75 proc aklų vaikų 
yra nustoję regėjimo dėl Jios li
gos. Vitaminas A ir paderintas 
maistas tarp vaikų šią ligą stip
riai sumažina. 

ALT. 

SIALCH. PADEGĖJAI 

Gaisras stipriai sužalojo dvie
jų aukštų namus 1861 N. Alba-
ny, Chicagoje, ir lengviau suža-

lams. Ginklavimosi varžybos pa- j ̂ p kaimyninį n^mą. Laikras-
didėįo, o nusiginklavimo derybos ^ kore^nden tu i kaimynai pa-
istrigo. j&k^ kad gaujos nariai grasino 

naši jų likimu. Visai kitokis vo-1 gimąsi 

Tik Vakarų Europa kiek sukru
to bent šnekėti apie politinį jun-

namus padegti, nes savininkas 
juos skundė policijai už žaloji
mą automobilio. 

a i a g i . i . 

.-. 

AUŠRA IŠEINA 1 GYVENIMĄ 
Dviejų draugių laiškai 

Bemanąs iš okupuotos Lietuvos 
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— Vėl prigirdei bakūrą! — užpuolė brigadinin
kas tą senį, su kuriuo aš pirmą dieną susipešiau. Jo 
pavardė Verbleckis. 

— Jadziūne, žiūrėk, tavo komuinzmas griūva! 
—Jadziūne, laikyk komunizmą! 

tęs Romas. Ir mačiau aiškiai, kad jam ta prievarta 
nepatinka. 

Iš pradžių aš nustebau, kad Leonas prie jo taip 
— Jadziūne, krėsk daugiau košės komunizmui. I laisvai. Mūsiškiai jo privengia. O jis, matyt, mūsiškių 
Vargšė, seniai dirba ir vis pagelbine. Rodos, tik privengia. Įėjc tada iš miesto grįžęs Kostai, ir Laono 

antrą kategoriją teturi. Ir į partiją, sako, jos nepriima, su Romu kalba nutrūko. O Kostas išdidus: 
O baisiausiai norėtų. „ . , 

T . , . . . . . . . . . — Tai ką, moKinukai! Abu Tidunnės. — ta-į. 
Likusios trvs merginos jaunos, visos munnJ nkes ir i. — . , r , _ , r 

, , ,<.. * „ ,T. TV • i J I įsižiūrėdamas j padėtus ant staio radovėhus, — Da dip-
visos, kaip sako 'Triatnos'. Viena, Daniele, vardu, la-1 , . " 7 . , , v 

, .. v. . p,., . , , T. » - i - * lomo jums dar toloka! 
bai graži, nanaši Į Siksto Madoną. Ji mažiau uz kitas ; J . . . 
kalba. Bet J H kai lepteli žodį, tai ausys linksta. Rūko | fr diplomuoti, - atsakė F 
smarkiai ir. atrodo, visą laiką kažką galvoja. Stačiokė, 

mas. 
— Jis ir pats moka, — išsišiepė senis. — piršto į niekam nenusilenkia. Kitos dvi — Vacė ir Bronė 

jam nereikia. Siurbė, siurbė per naktį ir prisisiurbė. 
Viena moteriškė Dulienė, su kuria aš padavinėjau 

plytas, atėjo tik vienuoliktą valandą. Atėjo, atsisėdo 
ant balkio ir sėdi. Brigadininkas pyksta, kad trukdosi 
darbas, nes nuo bendro mūsų išdirbio priklauso atly
ginimas. 

— Dar neatšventei! — šoko ant jos. — Kodėl vė-
luojiesi, po velnių! 

Tu pastovėk už mane eilėj, tada aš nesivėluosiu, 
— atšovė moteriškė. 

nieko ypatingo: dūksta; plepa, keikiasi 

BONAI Tl-NELIO 

Chicagos metropolijos sanita
rus distriktas nutarė nedarant 

balsuotojų atsiklausįmo, užtrauk 
ti 700 mil. dol. paskolą. Pinigai 
bus naudojami svarbiausia pra-

. kasti tunelLkuris saugotų nuo. ^ ^ ^ g ^ 
potvynio. Tunelis kamuos 3.4 į 

25 Cf lėšų, o federalinis ir Ulineis 
iždas — 75%. 

Savo sąžinės paneigimas, 

— Ne darbo metu eilėj stovėt, po velnių! pasi
žiūrėsiu, kaip jūs normą išdirbsit. 

— Paš.~ aš tau normą! Neėdus gal? 
Sėdi pa juodus žvelgia kažkur nematančiom akim. 

Leonas sakėsi, perėjęs į kažkokią kelių valdybą 
! vairuotoju prie savivartės. "Galėjau, sako. gauti Eiek-

Aušra; trėnuose kranininku, bet važinėjimas daug laiko u-
Virginija, į žims, neliks kada mokytis". 

Aš vėl esu laiminga. Dėl to. kad turiu prie savęs Vakar buvau pas Aldutę, Parodžiau, nusinešus tė-
Evangelijų knygą, dėl to, kad suradau tėvelio laišką, velio laišką ir paprašiau, kad papasakotų man dar kar
dei to, kad jūs mane mylit. j tą smulkiai apie tėvelio mirtį. 

Praeitą šeštadieni aplankė mane Leonas. I r visai . _ '^'2. 'Z'-. .•.. .. , - i L _ . 
etiketai. Jis nutebo. pamatęs mane, o aš ji. Pasirodo, jis. 'Buvo £ * T a v . ^ ' ** J * * . * ^ ^ f « " 
su mūsų Romu kartu mokosi vakarinėj - ir vienoj f f - ^ ° ^ Aldutė «ėjo Iputa thj tan . 
, . . . T, 4. , . i T

 a os egzaminą. Ir dar —- mokykloje būdama Aldutė 
klasėj. Romas taip pat nustebo, kad mes su Leonu. t-L-1 JI* *.* ,•_,.!*_. ~~A.\ • -- _!,_! 
pažįstami. 

gavo žinią, kad tėvelis laike avarijos Vilniuje smarkiai 
sužeistas h" nugabentas į ligoninę. Jos abi su Halina 
tuojau išvyko j Vilnių. Nuskubėjusios ligoninėn, suži
nojo, kad tėvelis jau operacinėj. Gydytojas Halinai pa
sakė, kad sužeidimas labai pavojinga* — sudraskyti 
viduriai — vilties maža, bet dėl visko operuosią. 

Rytą, kai jas įleido, tėvelis jau buvo atsigavęs 

ėal Miesug tori garūguati! 

Leonas pasakojo, kad pakeitė darbą, tikriau sa
kant, turėjo pakeisti. 

— Susipioviau, sako. su viršininkais. Į komjauni-
Dulienė — mano antroji pusė, keturiasdešimt mą! Su piktumu, su grasinimais. "Jeigu man patiks, 

penkių metų moteris, lietuvė, labai suvargusi. Mūsų sakau, pats pasiprašysiu priimamas. O per prievartą 
brigadoj ji rimčiausia: mažiausiai keikiasi, neblevyz- manęs nejvarysit. Aš ne gyvulys ir ne daiktas". 
goja. Turi ji du vaikus — berniuką ir mergaitę. Ber- i — Tai tau nepatinka! Nepatinka — aha! Tai tu ; nuo narkozės, bet dar negalėjo kalbėti. Halina išėjo 
niukas sako labai išdykęs, auga be tėvo. Vyras ją se- šioks, tu toks — įtarinėjimai, sekimas. Spiovau ir išė- tartis su gydytojais, ieškoti vaistų, o Aldutė liko prie 
niai pametęs. Mūsų brigadoj dirba šešios noterys iri jau. ; ligonio. Naktį budėjo Halina, Aldutė mietojo. Rytą pa-
devyni vyrai. Yra dar viena vyresnė — Jadziūne. Bet ji, ! — Toks reikalavimas. Visi turi priklausyti, — ta- sikeitė. Halina kažkokiais skubiais reikalais išvažia-

' kaip darbininkai sako. truputį trenkta. Dedasi labai ta- rė Romas. Retai rasi dabar ne komjaunuolį. į vo į Pašilius. Aldutė vėl liko budėti. Apie dvyliktą va-
*. rybiška, labai atsidavus valdžiai, ga rbina partiją, kalba — Avinų banda! — atsakė Leonas. Neprotaujanti ; landą, sako, atėjo Pašilių vykdomojo komiteto pirmi-

ioii^«x*j«A«, t*~~&~. r^, u^«.—^ "•'»"•«»'" ir nesuprantanti. Keli jie savo noru atėjo, keli pasiprs- • ninkaa. 
še? Suvarė ir suėjo. 

- — T» enevarta, U prievarta, — jkraurė ri*^ąa«4 _ - Qvs daggatfl 

laikraštinėm frazėm: "Mės komunizmo statytojai 
'Tarybiniai žmonės yra laimingiausi pasaulyje" ir pa-
r.ô .a.- H H M M mįm U Jos, Išgriuvo axexo .̂ 

it ai h\ Ai .%- X* w£h US % k, . : i \t ~r&- * i r • * • • • » • . „ ^ r $ ^ ^ . v 
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fefeiįyilįfy 
GRANDINĖLĖ KVIEČIA 

Grandinėlės eilės jau dabar 
pradeda ruoštis sekančiai (6-tai) 

landė, spalio mėn. 10 d. Pagrin
dinis Grandinėlės šiemetinis kon
certas Clevelande įvyks spalio 24 
d. Cuy. Community College te-

pradėta ruoštis sekančiai (6-tai) atre. Tai bus išskirtinos riuetai-
šokių Šventei, ateinantiems šo
kių, muzikos festivaliams, grupės 
koncertams Amerikos žemėje ir 
net tolimesnėse šalyse ir 1978 
metais šokti, groti, džiaugtis 
Grandinėlės 25 metų sukaktuvi
niame bankete ir koncerte. 

Tad jau dabar Grandinėlei rei
kia jaunuolių (mažiausiai 11 me
tų), norinčių ir sugebančių šok
ti, groti, norinčių Laisvas jauno 
gyvenimo valandas skirti draus
mingam, tvarkingam, linksmam 
sceniniam šokio darbui. Ypač 
grupei reikia jaunuolių — muzi
kantų, kurie mokyklose įgytas 
muzikines žinias, pasiruošimą 
jau galėtų panaudoti Grandinė
lės kapeloje. 

Nauji šokėjai, muzikantai 
Grandinėlės laukiami rugsėjo 
mėn. repeticijose: antradieniais, 
6:30 v. p. p., N. parapijos pa
talpose — jaunieji šokėjai, sek
madieniais, 12:15 v.p.p., E. Cle-
veland YMCA salėje — šokėjai 
ir muzikantai. Dėl platesnės in
formacijos skambinti: L. Sagys 
442-8674. Grandinėlės šokėjų ei
lės laukia ir mišrių šeimų jau
nuolių. 

kos grupės pasirodymas Cleve 
lando visuomenei. Šokių sūkury
je matysime visus pagrindinius 
Grandinėlės šokėjus, kurie eilėje 
metų daug, o daug pasidarbavo 
lietuviškam šokiui ir pačiai gru
pei. Koncerte bus atlikta dabar
tinė, nuotaikinga Grandinėlės 
programa. Kolegijos teatras turi 
tik 364 vietas, tad* koncerto sve
čiai jau dabar prašomi rezervuo
ti savo vietas. Skambinkit: L. Sa
gys — 442-8674. 

GRANDINĖLĖS PAMALDOS 

Savo gyvenimo laikotarpyje 

C L A S S I F I E D G U I D E 
K E A I. E S T A T E R E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda gražų mur. \ Savininkas parduoda vieno aukšto 
bungalow Bogan ir St. Bedė parap. j 6 kamb. medinį namą 64-os ir 
apyl. Centr. vėsinimas, 2 vonios. į Whipple apvl. Pilnas rūsys, gazu 
^ g ^ L f ^ 8 ' *^-?Ja& **• apšilo.. 2 maž. garažas. žiem. lan-

gai ir sieteliai. Oro vėsintuvai. Ap
žiūrėjimui skambint lietuviškai kal
bėt tel. 737-5027 arba angliškai 
WA 5-3S& 

Dainavos vasaros stovykloj buvo pagerr-:a segelė Paule, jos -5 metu vie- I 
nuoi:*ko gyvenimo sukakties proga. Kalba J. Damusiene, »edi: kun. A ' 
Tamošaitis., ses. Paulė, kun. K. Žemaitis jr ki. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

ražas. Daug priedų. Turite pama 
tyti. Skambinti LU 2-7139. 

2-jų miegamų mur. namas. Ply
telių virtuvė ir vonia. "Paneled" 
porčius. 6535 S. Richmond St. 
Skambint 436-5974 arba 776-9*23. 

MŪSŲ KOI O H 
Grand Rapids, Mich. 

Į0SE 

AKTYVI 42-JI KUOPA 
KULTŪRINIAM BARE 

Pagal ]ų esamą tradiciją kuo
pos valdyba renkama .paskutinį 
mėnesį metuose. Šioji valdyba, 
kuri aktyviai reiškiasi visuome
niniam ir lietuviškam darbe, iš
rinkta 1975 m. gruodžio antrą 
savaitę šiokios sudėties: pirm. Ja
nina. Puodžiūnienė vicepirm. 

minga, kad turėjo eilę puikių šo
kėjų, gerų muzikantų, gražių pa
sirodymų Amerikos žemėje ir už
jūriuose. Už visa tai dėkosime 
malda. Kartu prašysime Aukš
čiausią palaimos ir Grandinėlės 
ateičiai. Tad rugpiūčio 29 d., 
10:00 v. ryto visi grupės nariai, 
jų tėvai, Grandinėlės bičiuliai 
rinksimės i N. Parapijos bažny
čią šv. mišioms ir maldai. 

L. Sagys 

MIRfi VINCAS UNGURAFUS 

Širdies smūgio ištiktas, liepos 
28 d. mirė a. a. Vincas TJngurai-
tis. Liepos 31 d. po šv. Mišių ir 

lydint prasidės iškilmingas šoke- laidojimo apeigų Dievo Motinos 
jų paradas, jų tarpe žygiuos ir nuolatinės Pagalbos bažnyčioje 

GRANDINĖLĖ IR ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ 

Rugsėjo 5 d. kai tūkstantinei 
miniai plojant, maršo garsam pa 

dvi Grandinėlės grupės: jaunieji 
šokėjai ir pagrindinė grupė. Jie 
drauge su visais kitais šokėjais, 
muzikantais, choristais atliks 
šventės programą. Šventinės 
Grandinėlės šokių repeticijos vėl 
pradedamos: jauniesiems šokė
jams pirmoji poatostoginė repeti
cija bus antradienį, .rugpiūčio 17, 
6:30 v. p.p., N. parapijos patal
pose, pagrindinei grupei — tre
čiadienį, rugpiūčio 18, 7:00 v.p. 
p., E. Clevelaad YMCA salėje. 
Bei šokių šventės bus''repetuoja
ma antradieniais, trečiadieniais, 
•ketvirtadieniais ii ^cktnadierriaiv 
Pagrindinė šventės repeticija 
įvyks Chicagoje, rugsėjo 4, šeš
tadienį, 9:00 v. ryto. Su šia re
peticija visiems šokėjams prasi
dės nuotaikingos S. šventės va
landos ir dienos. 

GRANDINĖLĖS 
KONCERTAI HAMILTONE 

IR CLEVELANDE 

Dar su 5-tos Š. šventės nuo
taika, bet jau su kitais šokiais, 
Grandinėlės šokėjai daryvauja 

Grandinėlė buvo laiminga- Lai-į Anelė Lukoševičiūtė, sekr. Stefa
nija Krygerienė, ižd. Antanina 
Vainavičienė ir iždo globėja Ma
rija 'Medelinskienė. Susirinkimai 
vedami ir protokolai rašomi lietu
vių kalba. Keletas narių, norė
damos pagilinti lietuvių kalbos 
žodingumą, įsigijusios sau asme
niškai lietuvių kalbos žodynus. 
Dar pas daugelį narių yra gyva 
lietuvių kalba ir jos džiaugiasi 
lietuviškais papročiais bei tradici
jomis. 

Švenčiant Vasario 16 d. visos 
narės dalyvavo organizuotai lie
tuviškose pamaldose, prisisegusios 
tautinius ženkliukus, o minėjime 
— salėje gausiai dalyvavo ir rė
mė Lietuvos laisvinimo darbus 
aukomis. 

Šioji kuopa kiekvienais metais 
surengia motinos dieną su lietu
viškomis pamaldomis ir pusry
čiais savo narėms ir svečiams. 
Vienas iš humaniškiausių įvykių 
yra aplankymas senelių ^amuose 

} rr ligoninėse esančių senelių. 
jie nėra 
rutinoje, 

nei — 363-4475, 2. Lietuvių ka
talikų bažnyčios kronikos platini
mas ir 3. Grand Rapids Meno 
Galerijoj surengti dail. A Tamo
šaičio kūrinių parodą. 

Malonu priminti, kad ši kuo
pa turi savo tarpe net 3 sąjungos 
garbės nares: Antaniną Vainavi-
čienę, Stefaniją Krygerienę ir 
Mariją Medelinskienę*, kurios yra 
aktyvios šios skuopos valdybos 
narės. Ilgiausia šioje sąjungoj iš
buvusi Kaminskienė — 54 metus, 
20 metų iioje kuopoje buvo se
kretore, nt. 

• > » « • < > • » > » » » « • « 

VSZi JOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos Ir Paprastos Rjs,_ja; 
Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas Ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W, 69tk S t , teL 776-1486 

•nttr.za — 5 ramb. ir 2 kamb pe 
rtogeje Centr gazu šildymas, garažu* 
56 ir RockweU $22,000 

i x. i mp£ -:0t Centz gazo UI 
dymas. S mas garažu 6} u Taknaa 
$29,900 

t batai k nucia crauiuv* $360.0( 
mėn pajamų. Brigbtoc Pke S28.00C 

£ ? M A i T i s * E A t T t 
La.-sūjTtr.CT' — uLÔ mt Tai 

2851 W. 6Srd S t ^£-tiT-

N O R I P I R K T I 

Atidarąs apžiūrėjimui šeštad. ir 
seksą, nuo 1 3d 5 vaL popiet 

6727 S. Kolin Ave. 
Giminingom šeimom gyventi — 6 
kamb. apačioje, 4 kamb. viršuj. 
Pilnas rūsys. Iškelti kanalizacijos 
vamzdžiai. Arti mokyklos, bažny
čios, parkas ir susisiekimas. Skam
bint savininkui tel. 785-0941 "arba 
735-0559. 

HELP VFANTED — MOTERIS 

EXPERIENCED C00K 
F O R R E C T O R Y 

Good conditions. Apply in person 
ST. RICHARDS RECTORY 
5039 So. Keim^th Aveuae 

Pitone — 585-1221 

Reikalingos prityrusios 
Į-įrii a d a u imiustrisdų 

Siuvamu Masinu Operatores 
yckuAatinis pilno laiko darbas. 

Kreiptis asmeniškai > 
QUALITY PRODUCTS 

4348 N. Elstoa, Chicago 

Nona pirkti senas dailidės ir bal
du gaminimo įrankius. Įvairius me
džio darbo įrankius.' oblius, gnyb-< 
tus — "clamps", kaltus, varstotą 
ir t. t. Skambint 251-8396. 

56-os ir Homan apyl. savininkas 
parduoda VĄ aukavo mur. namą. 
Giminingom šeimom gyventi — 6 
kamb. apačioj, 5 kamb. viršuj. 
Įrengtas rūsys, garažas. Agentai 
prašomi nesikreipti. Susitarimui 
skambinti 434-9567. 

HICKORY HHJLS " — ~7 ROOM 
HOME, 2»4 car attached garage. 9 
yrs. old. Owner iU, wants auičk sale. 
Nr. schoois, church and bus 596-0317. 

LIVE ES" OR GO—For Child care 
& l i t e Housekeepbig in tfles, 111. 
Own room. 1 child. Board plūs sal-
ary. Rer's reąuired. Starting date 
Sept. l s t . Call BI 8-8200 days, Miss 
Gross or 967-8183 eves i wknds. 

IŠNUOMOJAMA — FOR 

IŠNUOM. du apšildomi butai po 5 
kambarių. Kreiptis — 
1319 So. 50th Gourt, Cicero, EL 

- # • - > - * - % — - . 

jis palaidotas Visų Siel'4 kapi
nėse. 

Clevelandiečiai Vincą pažinojo 
kaip dorą. susipratusį lietuvį, 
V.sų gerų dart>u ir sumanymų | p radžiugina" fuc^Tkad 
aktyvų rėmėją. J is turėjo daug p a m i r § t { k a s d i e n i n ė | 

artimų bičiulių, kurie gausiai 
lankė laidotuvių namus jo atsi
skyrimą apgailėti ir už jo sielą 
pasimelsti. Daugelis jį palydėjo 
ir \ amžinojo poilsio vietą. 

A. a. Vincas gimė 1905 m. 
sausio 5 d. Žaliašarkių km., 
Žvirgždaičių vaisė., Šak:ų aps., 
MaTrfbaas ukl»nrrt?5- geiwojierl>a-
ve)dėjęs iš tėvo ūk{, savr, darbš
tumu ir sumanumu jis jj padarė 
visoje p'ačioje apylinkėje pavyz
dingiausiu ūkiu. 

Į JAV-bes Unguraiėių šeima 
atvyko iš Vokietijos 1949 m. Ap-

kurioje nevienas apatiškai laukia 
paskutinės kelionės amžinybėn. 
Šios kuopos narės prieš pereitas 
Velykas aplankė 24 senelius-es 
lietuvius esančius ligoninėse ir 
senelių namuose, nunešdamos 
jiems dovanėliu. Nevienam rie-

jdėjo per veidą džiaugsmo ašaros, 
kad atsirado geradarių — samari-
tiečių, kurios padarė jiems atmin
tinas ir nepamirštamas Kristaus 
prisikėlimo šventes. 

Šios kuopos darbščioji valdyba 
moka surasti laiką gražiai paben
drauti gamtoje, pasivaišinti ir 
pavaišinti svečius, iur ie apsilan 

sigyveno Clevelande. kur Vincas kė ]ų ^ ^ Ą i š v y k o j I i e p os 11 
iki pensijos metų dirrx kaip 
kvalifikuotas statybininkas. 

Rūpestingo ir ištikirro vyro 
bei tėvo liūdi ir gedi žmona Liu
da (Jekelaitytė) ir duktė da i . 
Rasa Valaitienė su vyru Kęstu-

CADIZ (Ohio) "Folk Festival" J čiu> jjetuvoje Vinco pasiges bro-
rugp. 24 d. programoje. Rugsė-, ^ J o n a s . y . M. 
jo 26 d. — Ilamilton (Ontario), 
kur grupė atliks pilną iokių, mu
zikos korertą. Šokių, muzikos 
pynė, dąiyvaujant jauniesiems 
Grandinėlės šokėjams, bus atlik-

V A L O M E 
Pl»TmaK< Lr nL-K-iojanai 

visu rūtįių crmciA 

oooooooooooooooooooooooooo 
N A M Ų . R E M O N T A S 

niKES^UfA KAINA 
Taisau ir nau?ai įrengiu vonias, 

virtuves ir naujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 

Zicmas, t^i. 77*r-M82 ĮW C V, V 1 K , 
oooooooooooooooooooooo- : ---T 

hvĮĮ apie savo namus. Gandi 
M p p ; s.uko namo. Visuc 
Joms, čia, su patyrimo, už p 
namą kainą padės. Bkambinani 
> e į |L vak. telefonu — 

M M t M M M M M I M I M t M M 

IŠNUOM. 3y2 kamb. butas Brigh-
ton Parke, 44-os ir Rockwell apy
linkėj. Skambinti LA 3-3558. 

IŠNUOM. Arvude didelis saulėtas 
kambarys su atskiru įėjimu, dir
bančiai moteriai arba pensininkei. 
Su visom privilegijom. 
6515 So. California, Tel. 925-9343 

IŠNUOM. Marouette Parko apyl. 
miegamas kamb. su visais pato
gumais. Galimybė naudotis virtu
ve. Pageidaujama vyresnio amž. 
vyras ar moteris. Tel. 434-7174. 

jrVT j 6iZ6 *>• TALMAN AVENUE 
2 apartments — 3 bedrooms down, 
2 bedrooms up. Immediate pOBees-
sion. Mid 20's. Low down payment. 

TeL — 471-909 

M I S C E L L A N E O C S 

NAMU'APŠILDYMAS 
-— i-j~^i--* 

-T Irt. 
-i %;;•• -'•-•-

Pastovūs namai 
Marąuette Parke 

2 butu moderniai įrengtas namas už 
Kedzie, Salimai paiko. VirS $4,000.00 
pa,a32'4. Kainuoja $30.000.00. 

4 butu miras prie Maria H;gh- Nau
jas gazu šildymas, xuBaįą aldctm 3 a * 
to mūro garažas. -̂r4.9GC 06 

2 buHį po 6 kamb. iiu-cs-j? 5 —jsr\į 
T.ūras * rr.Iro įi.~iii£. Acšicr>. Hicy-
mai Jrengta^ beaaMBtaai Arti 71 tr 
California. $55,000.00. 

* .D—- dwlei:s mūro iwmas ~<ŪJZ^ 
gazu Šildymas. Garažas. ~ . . p m 
užimti. $20.900X». 

Platus lota* arti Sv. Kryžiaus ligo
nines. Pigus. 

i-ALDIS REAL ESTATE 
3£3S *'. "1 i J e e i 

Te?. rr-T2«0 irb2 rr-S5W 

SEW1NG M ACH INE OPER'S 
On Single and Mult;pk needle. 

Experienced. 

ALLAN QUDLTING COMPTNY 
1800 W. Roscoe Street 

TeL 923-2345 

VYBA1 IE MOTERYS 

COOKS 
With InstituUonal Exj>. 

Also needs MATOS, JAMTORs, 
IiATEJ^^RY H £ L P 

Piill t ime help desirable. 
Apply in person. 

MOOX IJtKF. COXVAIiESCKirr 
CEXTF:R 

' 1M5 Ko. Barring^on Kd. 
Hofrmaa Et»at*~. 

COOKS 
F U L I T t M E 
Company benefits 

Good starting saiary 
Experieaiced only 

H 0 L ! D A V ! N M 
0 F Į V į N S T n M 

PrK 

ffm.p *TA_VTEP 

i-64C0 

— VYBAI 

r*»-i-;TiktmA« D * 

COSMO î PARCFJL> EXPRES> 

SiUNTiNiAi i UETUVA 

- . - • • - ?• MARU \ NORETKI 
VYTACTA_ 

SIUNTA:* \ L!»=TUVi 
I^abai pageidaujamos geros H15l»~a 

prekes. Maistas & Kearopoe sandelta. 
2«08 W. mth <5t.. Chtcago m. 80629 

TEL.. — WA S-2787 
• • » » • • • • « « • » > • , * + * * ^ i - * » * - » . • 

m • » • • I » M » 

OOOOOOOOOOOO-'-'t- 0OO<O0OO< 
B I T Ų >XOM,i\T»t%^ 

Shiro} plxkfci« — Ps^^artma* — 

Draoriiiml — ln«vjro# T^i 
VntaHata* — Vertimai 

B E L L R E A L T Y 
i B Ąi C F, V T i I C S 

I t o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o o o t 
10% . - . 3 

^ , — » 

F R h N t i ? 0 L ! 5 ? r 

,* :* . .* m. s. i 

• " » JT*", - -n - -
O ~~J i*V i i i J 

!!!IHli!lillllHHIIIItHIIIHllM»im«>. 

IVOS eTSfMiNIMA! 'l.ETl 

. 

ta N. Parapijos Šventėje, Cleve- sisekimas 

— 0 
— Sueiti draugėn — tai pra-

ržia. eiti draugėje — tai jau 
pažanga, dirbti draugėje — pa-

H. Ford 

A, A. KUN. PETRO DZEG0RAIČI0 ŠVIESIAM ATMINIMUI 
CLEVELANDO LIETUVIAI PAAUKOJO $4474©, PRIE TOS SUMOS PRI
DĖJUS PINIGU UKUCIUS IS ŠERMENŲ VAMIU SUMOJE $53.W SUDA
RYTA SUMA $5000)0, {NEŠTA \ LIETUVIŲ FOND*. 

Aukojo šie asmenys: S. S. Sviderskas 1 vičfai. D. Čepukaitis. J. ir M. Damu-
$25.00, D. ir M. Banevičiai $15.00. ; šiai, V. ir T. Defcučfai, P. Digulis, 

Po $10.: aukojo: A. Alkaitis, Est. į *-ir*- Gaižutienė, Zen. Gohis, M. Ie5-
AlšėnJenė, A. Bielskus, R. ir A. Ba
bickai, V. Biliūnas, B. ir VI. Cyvai. 
VI. Dautas, Ign. Janavičius, O. Jara-
šiūru'oė, G. ir D. Iešmantai, J. Kak-
kuskas, F. . \ . Kaminskas, Pr. Karalius. 
P. Kudukis, B. ir Edv. Malcanai, A ir 
Am. MutioJiai. J. NaruSas, Mrs. ir Mr. 
Sorta S. Pao*. Ir. Rij<«clrfen« % Comv. Į 
V, Stankauskas, V. ir A. Senbergai, H 
r BL TVKizsi. A. ir V. VjJ«čjav J. ir 
O. 2emaiaai, P. ir O." 2uinskaf. 

Po S5JJ0 aukojo: R. ir D. Apana-

mantienė. P. Jocius, St. Jtrr?;aitis. A 
Kasperavičienė, Sim. Lariauskas, A ir 
L Leknickaj, Masiulionjs, VI. Matu
lionis, O. Mažeikienė, A. Mikoliūnas, 
R. Minkūnas, J. R„ J. Pauža, A. R. 
Petrauskai, V. ir J. Sniečkai, K. Snieč-
kuvienė, Jul. Snehanou-Senbergaitė, 
E. ir R. SUjęaUai, 6 . VaiSrmas, EI. 
Vyšniavskienė, A. ir R. Zorskai, O. ir 
J 2iiion: ii, K. ir O. ZygaL 

$4.00 paaukojo E. Sirrfnięrią. 
S3.00 paaukojo A, Balaišaitienė. 

d- VainaviČių vasarvietėj prie 
Camp ežero. Geresnei nuotaikai 
paiaikyti, svečius palinksmino 
lietuviškom dainom iš plokštelių, 
kurias parūpino buvęs šv, Juoza
po seminarijos rektorius, dabar 
Sv. Dvasios parap. klebonas kun. 
Vamavičius, gerai kalbąs lietuviš
kai ir mėgėjas 4ietuyėš*kų dainų, 
nors gimęs, augęs šiame krašte. 
Be to dar jis, norinčius pasivaži
nėji ir apžiūrėti aplinka, sayo 
laivu pavėziuo. 

Buvo Šiais metais surengtas 
vadinamas užgąvėnių bl>Tiu ba
lius, j kurį atsilankė virš 300 
žmonių. 

Buvo paklausta kuopos pirm. 
Janina Puodžiūnienė, kokius ji 
turi ateities planus. Ji galvoja, 
kad Jos kadencijos metu turėt*} 
būti atlikti šie darbai: 1. suda
ryti specialų komitetą remti Sibi
re esančius lietuvius kalinius. Kas 
norėtų smulkesnių informacijų. 
galėtų skambinti 454-1630 J. 

Išleido Lietuvių Tautinių Šokių 
Institutas (antroji laida) 1975 
metais Chicagoje. 

Gaunama D R A U G E , 4545 
West 63rd Street, Cmcago, E-
linois 60629. Kaina $4.00. Užsa
kant pridėti 21 centą už per
siuntimą. Olinois gyventojai mo
ka 5% mokesčių. 
' « » » « « t l I U t l H l I t t O 

•iiiiiiiiiiiiMiiiiiiiHiiiiiimimnniiHimiit 

Seniausia Lietuvių Radijo Progra
ma Naujojoj Anglijoj i i stoties 
WLYN 1360 banga vedos "^— "-• 
Sss ia i s auo 1:00 0d 1:30 vaL po 
pietų — perduodama kėliausių pa-
•auiuiiu Šnių ssntrsuks ir komen
tarai, mucika, dainos ir Magdutės 
pasaka. Sią programą veda Stepo
nas i. Minką*. Biznio reikalais 
kndptis ) Bstcle FISTMH - gMf 
M dovanu krautuve, 502 F. Brosd-
irsy, 8©. Bostos. }įtm T; *>foos# 
AN 8-6489. Ten pat p i s u m p i 

tr «T.» 

N©w MSSJ, N0W Tork Ir O 
<Mt Uctuvt&mn* KJM I«MB41H 
« ( S L psplfl*. U W VU 
N«w Tork* (ISSt ML. AJf 

Tei. BS-4SSI DOAi Vi . 
Kvtočl&ma taip r dSSBBltl 

UatuvUki] ^ultdrtnrij r»ian<3ų -- .- • 
kslaa. )š S«ton H&TJ Onrv»i^uf m-
JU« Btotlar (N«w Jtrmsj WBOXl 
» . ( SMC. FM) PlrrnaA. T:tfl-S:M 
». T«iL (Vadovauja pro t I. Stoka*) 
<ttitiiMmiiiiiiiiiii.>ni.|nr,«iiiMii>H. 

BUU"5 RtAL CdJAit 
PIRKSTT — PABDU0SIT 

Mdiomai Jums pataraaui 

BALYS BUDRAITIS 

Mdintenan^e Man 
t\\r«>n*>T\fi. hi repairing prnrluc-
Con etirapoaeot and ai] aros^i 
blifldrsg msiatenance. Top saiaiy 
J.HJ.: Ttfr.t•::'„•* 

L W. ENTERPRISE 
1925 S. Westero Ave. 

B U S DRIVERS 
-

Pull time year around employment. 
Mušt speak English fluently, ha ve 
good driving record. "C' license 
and-Manųal transmision e?cerien-
eeTCaTeer opportunfty with leader 
in airport transportation. 

Call Don VVaHŝ  
454,7Q?Q 

MACMTN1ST 
Slust be experi«tc»d and 

have own Unoia. 
For e>tųritre lathe, boriivs milta. 

ateady -wrvrtc. overtlnv*. 
eompany benefits. 

MERCCRT MAfHTVK CO-
444 W. 3Sth » . . cąitcago. HL 

M. i . M 

M #~i V i N G 

dienraštis Draugas. 
Puodžiūnienei arba St. Krygerie- niniiiiNiHiMUMtMifHtHitrmifiiiiuimHi 

8EBCNAS perkraasto baidu* Ir kV 
t a daflrtna. Ir ii toB miesto WdV 
mai b pilna spilisads 

k u 3 
>'OTASV PCBJLIO 

nfCOSTE t A X SERVICE 
4250 S. Maplevfood, t e t 2547450 

?'atp pat daromi VERTTM>X 
MIKTV Jfkvlctlmat, pildomi 
PILIETYBES PRAįYJIAMr 

kitokį WanHa.i 

P O R T E R 
Fui! time — 9 to 5:30. Ltbefal dis-

couat policy. Gftnerous vacstioh 
policy. 

CSH LYTTOVS 882-200O 
Mr. Weigel — WoodfieM MalJ f 

• - • - C - ' - * - * ^ » « - » - . • • • - » , HKLF W*VTK1» — V \ K U 

OOOOOOOJOOOOOOOC-OOOC 

jiuriTiHiAi j LiETUVA 
Ir kitus kraštus 

ooooooc o o o o o o o a o o o o o o o o o o c 

DRILL PRESS 0PERAT0R 
Overtime, air condltioned pplaht. 

M C E TOOL COMPANY 
Glenview. IUinois — Tel. 724-1190 

^SiKaiinaas 
» 
L, 

0000>OOCKXX>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC000600<ys<X)OCK>00000000 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
OM 80. HALSTED STREET TEL. - CA I-7B1 
tACtJO TQ STEREO APARATŲ PARDAVIMAS TR TAISYMAS 

ommu PASTRmicrMAS rvAJRiAUSTŲ TBLEVTZTJŲ APARATŲ 
SP AI VCTTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

< M 'Virionnnn n ntn nriinnpf>Oill|f " f S T K Į S — T 

V I L- » M A 
M O V ! N G 

lT*i?fn %.i-ntntnų 
828 WT>T S4a PLACE 

J t M A N 

SET UP M&M, Exper'd — 
For bending smafl diameter tubing 
—• on Di-Acro Bender. For ITgTit-
ing fbrture roamifflctnrer. Good 
pay. exoell. benefits, good opp*ty. 

AETN'A PTPE PRO1M0CT3 OO. 
H»oo*> — 342-3840 

M A C H I N I S T 
ĮEaper'ee neesssary on Lathe MM 
aad Blanchard grinders. Day or 
night abift. Apply in person — 

CREST »WCHINE COMPANY 
84a IadusUial Dr^ Eknfcnrst, rJL 

- 2 7 9 - 2 9 9 4 

i U f 
Prlt>xes prir PUNOI PEEA8. 

FRESS BBAKE, SPOT WETJ)I>"IV 
fr HL>'0 J5ETTT. 

Oalimybe iapti ptiflAretoją. 
SkRmhlnfi 471 -2335 

SCREVV MACHIMt-
SETUP 

B t s- Fml tu t*1"1^?:1' 

Mr Wifley — 343-0480 
• • ' i • i • • • ! i « 
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LB KRAŠTO VALDYBOS VEIKLA 
Kvietimas ALTos va'dybai 

santykiu išlyginimui 

S. m. ilepor 19 d. LB krašto 
valdyba pasiuntė ALTos valdy-i 
bai į Chieagą laišką, kuriame ra
šoma: "1973 ir 1974 meta :s krei-
-x-mės į Jus raštu, kviesdami pa
sitarimui, kad santykiai tarp 
ALTos ir JAV Lietuvių Bendruo
menės būtų, jei ne visiškai •išly
ginti, tai bent sušvelninti, deja, 
abu kartus mūsų kvietimą atme-
tėte. Nors ir galime vieni su ki-

kiojamuoskis ir nekeMa žmoniš
kumui ir tarptautinei teisei So
vietų prasižengimų, kurie vykdo
mi okupuotose Pabaltijo valsty
bėse. 

LB atstovai Baltųjų rūmų 
konferencijose 

Pastaraisiais mėnesiais W a -
shingtone Baltuosiuose rūmuose 
buvo dažnai šaukiamos tautinių 
grupių konferencijos įvairiais jas 
liečiančiais reikalais. Šias konfe
rencijas šaukia prezidento patą tais nesikalbėdami dirbti, bet m u , 

_ „ _ . • • v „..-, . i re 'as tautybių reikalams Mvron 
sų nesutarimai yra mėsę tikrai!, , T, " , ... . . 
nemaža kartėlio į visuomenę, o 
visiškas santykių nepalaikymas 
atmeta galimybę bet kokiam dar
bų derinimui. Pvz. esame užplanavę eilę leidinių anglų kalba ir 
būtų nepateisinamas lėšų ir pa
stangų eikvojimas jei ir Jūs, ne
žinodami, panašius leidinius 
ruoštumėte. Tiesa, kad, Jums re
miant šio krašto vyriausybę Hel
sinkio konferencijos, reikalu, iš
ryškėjo labiau negu kada praei
ty skirtumai tarp ALTos ir Lietu
vių Bendruomenės, bet šiandieną 
stovime neabejotinų pasikeitimų 
JAV vyriausybėje išvakarėse, ku
rie .pareikalaus ir mūsų veiklos 
pasikeitimų. Šių faktų akivaizdo
je kviečiame Jus pasitarimui su 
LB krašto valdyba". Laiško pabai
goje pasitarimui siūloma 1974 
metų kvietime pasiūlytoji darbo
tvarkė: 1. Ryšininkų paskyrimas 
ALTos ir LB veiklos derinimui ir 
informacijos pasikeitimui. 2. Jung
tinių ALTos ir LB delegacijų, su
darymas lankant Baltuosius Rū
mus ir Valstybės departamentą. 

B. Kuopas, paskaitininkais-prane-
šėjais dalyvauja aukšto rango 
valdžios pareigūnai, atitinkamų 
sričių specialistai. Visose šiose 
konferencijose dalyvauti kviečia
mi ir LB krašto valdybos vice
pirmininkai: Al g. Gečys, Rimas 
Česonis ir Aušra -Zerr-MaČiulai-
tytė. Krašto valdybos nariai ne-
visada į tas konferencijas gali 
nuvykti, be to, ir nėra kai ku
rių specifinių sričių žinovai, to
dėl dažnai rekomenduoja kvali
fikuotus lietuvius atstovus: pro
fesorius, spaudos žmones, peda
gogus. Konferencijos įvyko š.m. 
gegužės 5 ir 18 d., birželio 1 
ir 14 d. Svarstomos temos bu
vo: Tautybės ir jų kolonijų at
naujinimas, Etniškumas ir šVie-
timas, Tautybes 1980 metų JAV 
gyventojų surašyme, Etniškumas 
ir psichinė sveikata. 

Krašto valdybos narių kelionės 

..j M i 

A. f A 
• 

BALYS MULIOLIS 

KANADOS WASAGOJE 
Wasagos paežerė apstatyta ma i Totoraitytės Legienės restoranas. 

- • • -

tą kryžių sienoj pakabinęs psts, DRAUGAS, penktadienis, 1976 m. rugpiūčio m. 13 d. 
?avo ranka (prieš trejus metu ~~"~""""~""~~~"~~""~~~"~—~—-~——————-~ 
miręs staiga Nevvarke, N.J.) b 
'iukas kunigėlis ir nenutrūksta- j 

- mai pasakoja, kad labai šio mirų-, 
>io brolio pasiilgstami ir iš Ne\v- i 

i arko jį parsivežė čia į Annapi-
Į lio lietuviškas kapines palaidoti 

:r šiemet jau pastatys kunigui 
paminklą su savo broliu 'Alfon
su Totoraičiu, gyvenančiu To-

. ronte. Ir kad brolis kunigas la-
'. bai mylėjęs Lietuvą — savo kraš

tą. Ir kai 1959 metais šventė 
sidabrinę sukaktį kunigystės įra
šė atminimo paveikslėlyje: 1934 
Sudargas — Lietuva, 1959 Neu-

! ark, N.J. USA. 
• Pas M. Legienę netik lietuviš
kais sočiais, įvairiais valgiais pa-

i sisotinsi, bet ir lietuviška dvasia 
i pasigėrėsi. 

Sienas restorano puošia jos 
1 marčios Karosaitės-Totoraitienės 
i piešti paveikslai ir Čiurlionio re
produkcijos. Sienose kabo Lietu-

: vos, Kanados ir pasaulio žemė
lapiai, kabo rankšluosčiai su lie
tuviškais įrašais, staltiesėlėmis, 
juostomis dekoruota visa svetai
nė, o statulų, statulėlių, lietuvių) 
darbo, tautiniais rūbais lėlės lie 
tuviškos, lentynose. Yra kuo pa-| 
sigrožėti, pasidžiaugti, pasigėrėti 

Gyv«no 3957 S. RodmeB StTet Ch ;earo. 
Mir6 n\<ro. 11 d.. 1976, 10 va!, rvto. s'lauke* 73 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvnie, Alytau* aDskr. Amerikoje išgyveno 26 netus. 
Pasiliko cTdoIiame nuliūdime žmona Ona (fSaltonaite> sūnus 

Vytautas, marti Ully. anūkai Laura, Vida, Viktoras ir Raimon
das, brolio sūnus Antanas Muliolis, gyv. Hamilton. Kanadoje, pus
brolis Ignas Muliolis, gyv. Cleveland, Ohio, švogerka Bronė Rustei
kienė su vyru Vytautu, švogerkos vaikai: Kęstut-'s Dirlds su 
žmona Rasa ir šeima, Vvtenis Dirkis su žmona Angelą ir šeima, 
Lidija Rusteikytė, švogerio sūnus Vytautas Volertas su žmona 
Brone ir šeima. Lietuvoje sesuo Antosė Volertienė su šeima, ir 
kiti girrvnės, draugai bei pažįstami. • 

Priklausė B. L. P. T. Klubui "Krivūlė", Dzūkų klubui, Tau
ragės apskr. klubui, Lietuvos Vyčių chorui, Brįghron Parko Na
mų Savininkų dr-jai ir buvo Lietuvių Operos rėmėjas. f 

Velionis buvo sav. tavernos: Ona ir Balys Rockwell Loonge. 
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. Californa 

Ave. Laidotuvės įvyks šeštad., rugp 14 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas j švč. Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sieią. PQ pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

žutėmis, švarutėmis vilomis. 
Vaikščioji paežere — kalbasi 
žmonės lietuviškai, eini paežerės 
gatvele skaitai vilų lietuviškus 
užrašus: Aiva, Šešupė, Birželis, 
Aidas, Žirgelis... Išsimaudęs pa
vakare pasisuki nuo įlankos į 

au kiek 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
dalyvauū šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįstamus 

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti, anūkai ir kiti giminės. 

Laid. direkt. Petras Biliūnas. Telef. LA 3-3572 

ESTO'76 
ftLUTg 

K.v. pirm. J. Gaila gegužės pietus ir vėl — jau kiek didės 
11 d. lankėsi Amerikos Balse į n ė s vilos vis lietuviškais vardais, 
Washingtone, kur su R. Saka- 0 prie vilų užkalbini, drąsiai tau 
dolskiu įrašė pasikalbėjimą lie- Į atsako lietuviškai darbštusis sa-
čiantį LB tarybos rinkimus, atei- vininkas prie savo vešlaus dar-
nančią sesiją, Eucharistinį kong- žo, o šeimininkė prie puikaus 
resą, Tautinių šokių šventę ir gėlių darželio kur neįprasto gro-

I LB pastangas laisvinimo srityje, žio jurginai žydi, petunijos ir ro-
Šiomis dienomis iš okup. Lietu- žės sklaido savo puikius žiedus, 
vos gautomis žiniomis šis pasi- Grįžti kita gatve vėl tie p""tys 
kalbėjimas ten buvo girdimas. į lietuviški veidai, sąmojai.. Sako, 

Birželio 9 d. J. Gaila, R. Ce-' " * nus temba "čia šioj gatvėj 
sonis, A. Gečys, A. Zerr ir D. v e i k V!S1 h e t u v i a l • 

Tai kažkaip lietuviška šilima 
dvelkianti užeiga. Jau pažvelgus 
tik į platų priekinį langą — ra
munėmis išpuoštą, Lietuvos vė
liavą ir juostomis išdabintą "Tė
viškės Žiburių", platintojos Mar- į šeimą, 
celės, savaitraščiais nužymėtą, 
traukia tave į šią patalpą. 

Užeini ir priekinėj restorano 
sienoj stebi kryžių, kai pasisvei
kini šeimininkę zanavyke, kilu
sią nuo Sudargo iš Barkių kai
mo a.a. kun. Petro Totoraičio 
seierį- Ji apsiverkusi pastebi, kad viu. 

Rūtų alėjoj Gedimino pilis 
Toronto Aušrotų šeimos mo

čiutė Ona šventė vardadienį. Ir 
man teko tą džiaugsmą išgyventi 
vaikščiojant jos sode rūtų alėja, 
pažinti tą nuostabią patrijotinę 

sodas kaip šventovė 
tautinė ir religinė- Berželiai, ra
munės, rožės, Gedimino pilis ir 
daugybė svečių susirinko pasvei
kinti Toronto katalikių veikėją. 
Puiki jos duktė, Aušrotienė, ir 
anūkės Aušrotaitės. Viena jau su
sirado lietuvį, ištekėjusi, o jau
nesnioji tuoj susituoks su lietu-

K. Keblinskienė 

*c m 

Liepos 5 d. Baltimorėje įvykusiame 
Pasaulio Estų Kongreso — Esto 76 
iškilmingame atidaryme garbės sve
čiais dalyvavo PLB ir JAV LB pirmi
ninkai Bronius Nainys ir Juozas Caila 

3. Laisvo apsisprendimo teisės 
aukotojui suteikimas ALTos ruo
šiamuose Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimuose. 4. Jungtinio 
fondo įsteigimas ALTos, LB ir 
VLIKo darbų finansavimui. Taip 
pat tolimesniam ALTos ir LB ap-
sijungimui siūlomas studijuoti dr., 
A. Butkaus spaudoje skelbtas pro-; 
jektas. 

- • 

Raštas iš JAV misijos prie 
_. Jungtinių Tautų 

Krašto valdyba liepos 5 d. ga
vo iš JAV misijos prie Jungti
nių Tautų raštą, kuriame amba
sadorius Scranton dėkoja LB Icv. 
pirmininkui Juozui Gailai ir val
dybos nariams už birželio 8 d. 
vizitą ir paliečia kai kuriuos LB 
memorandume iškeltus klausi
mus. Tarp kitko rašoma: "Mes 
su tvertinimu priėmėm dėmesin 
jūsų rekomendacijas, raginančias 
energingiau remti jūsų organiza
cijos interesus. Kaip mes mūsų pa 
sikalbėjime jums tvirtinome, di
džiausias JAV rūpestis rr yra siek
ti, kad Jungtinėse Tautose žmo
gaus teisių reikalais būtų vieno
dai rūpinamasi, nes žmogaus tei
siu klausimas yra vienas iš svar
biausi ų". 

LB delegacija lankymosi metu 
tarp kitų klausimų ypatingai reiš 
kė susirūpinimo, kad Jungtinėse 
Tautose, nors daug kalbama apie 
žmogaus teises, visiškai nemini
mi Sovietų prasižengimai žmonis 
kūmui- Pagaliau ir Amerikos (Te-
"^įpe-H]* jHnjFtuvšP TantAS^ i£$A-
menevtik vįanos. tautybe* pezse-

Kezienė turėjo pasitarimą N.Y. 
su VLIKo valdybos nariais dr. 
B. Nemicku, B. Bieliuku su 
BATUNo p i rm K Miklu ir 
Laisvės radijo darbuotojais M. Ju 
rašiene ir A. Landsbergiu, 

Liepos 5 d. PLB pirm. Br. 
Mainys ir k.v. pirm. J. Gaila da
lyvavo garbės svečiais Pasaulio 
estų kongreso — Esto 76 iškil
mingame atidaryme Baltimorėje. 
T a proga susitiko su dideliu lie
tuvių draugu estu prof. A Ran-
nit , o vėliau turėjo pasitarimą su 
LB Baltimorės apyl. pirm. J. Sir
galių ir vieepirm. V. Eringiu. 

Liepos 11 d. pirm. J. Gaila Ne
ringoje, Vermont, buvo susitikęs 
su LB Hartfordo apyl. pirm. S. 
Zabuliu, LB tarybos nariu A. 
Džiku ir įeitais LB vefkėjais. Lie
pos 20 d. vieepirm. ft. Cesonis 
Baltimorėje turėjo pasitarimą su 
iš Floridos atvykusiu LB Palm 
Beach County apyl. pirm. J. Ja
lai bausku, Liepos 24 d. Putname, 

O štai, lyg Michigane, užra
šas: "Dainava", o kieme lenta, 
ant kurios šeimininkės nupieš
tas didelis gaidys užrašas "Dva
ras". Tai gražios šeimos, kuriuos 
Vokietijos Grevene teko sutikti 
'"Dvaras". Kitados čia buvo links 
ma, kai gyveno simpatingasis Ku 
lys su šeima. Cia skambėjo sū
nų Alfredo < r Osvaldo dainos. O 
dabar liko tik našlė dailininkė 
E. Kulienė, prieš šešis mėnesius 
palaidojusi savo vyrą. Sūnūs su
kūrę lietuviškas šeimas, vienas 
Chicagoj, kitas New Jersey. O 
"Dvaro" penki spalvingi pastatai, 
kuriuose buvo apsistoję Vaito-
niai ir Rūkšteliai iš Detroito, 
trečiam pati šeimininkė E. Ku
lienė gyvena. Vilos sienas puo
šia jes pačios piešti paveikslai. 

Lietuviška ambasadorė 
Greta E. Kulienės "Dvaro" 

gėlių klombais ir praktiškomis 
daržovėmis apsodintas randasi 
ratilas žalioj pievelėj, Marcelės 

Brangiam studijų draugui 

A. t A. Inž. JUOZUI IVANAUSKUI 
m i r u s , 

mielai žmonai ROMAI, sūnums JUOZUI ir PAU-
liui, dukrelei IRUTEI ir visiems giminėms reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Darmsfat'o Technologijos Universiteto 
kolegos: 

L Bartkus, G. Biskts, A. Burokas 
J. Cinkas, A. Eiva, L Jakubauskas 
V. Jonynas, A. Karaliūnas, A. Milūnas 
E. Vilkas, E, Žitkus 
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DOVYDAS P. GAIDAS Ir G E FU 
TRYS MODERNIŠKOS 

CTORIAI 
LDAS F. DAIMID 
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Conn., vieepirm. A. Gečys buvo 
susitikęs su LB Bostono apyl. i LB Floridos apygardos pirm. K. 
nariu V. Vaitkum, Kepos 28 d.; Gimžauskas dalyvauti Eucharis-
pirm. A. Matjoška, LB tarybos, tiniame kongrese ir aptarti bend-
Oetrofte turėjo pasitarimą su LB ruomeninius reikalus su kfašto 
tarybos prezidiumo nariais. Lie-1 valdyba. 
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Brangiam draugui 

A. t A. Inž. JUOZU I?RIWUWI 
mielai žmonai ROMAI, sūnums JUOZUI ir PAULIUI 
dukrelei IRUTEI ir visiems giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojauta 
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Brangiai motinai 

A. t A. VERONIKA! RA! 
Lietuvoje mirus, dukrą LTOKAUIÎ  BALITHC ir jos 
aeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kart-a liūdime. 

JURGIS F. RU0MIN 
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x "Ateities** žurnalo vakaras 
ruošiamas soalio 16 d., Cineago-
je. Koncertinę programos dali 
išpildys iš Clevelando atvykstąs 
studenčių a:eitininkių choras 
'"Nerija". Vakaras skiriamas 
' Ateities" 65 metų sukakčiai pa
minėti. 

'- -r . . . . . . ^ X I^emonto moksleiviu ateiti-
X A. a. \a les M. Jokubaus- . , , , , . ' J „ „ „ 

runka kuopos vaidvbą sudarc. 
kienė* - žibutes vienerių metų A r ė d a ^ v i c e p i r m 
mirties sukaktis pammeta rug- ^ „ ^ R a s a K a m a n t a i t ė ir 
piučio 7 d. Mišiomis Marijonų i ž d i n i n k ė A u d r o n e š o k i t e . 
koplyčioje. Atnašavo kun. dr. J.. w _ , . „ : ^ » _ „„N 

IfSV 

x Tinkama mityba galim: 
Vaškas, MIC, pasakydamas pras ^ ^ ^ T o k i a t e . 
minga pamokslą. Sol. St Baras m & ^ ^ a g r A d d ė Duoblienė. 
giedojo pamaldų metu. Šv. Ka- - L i e t u v i o s o d ^ s chicagoje na-

V a Ž k a S žmonyje, šį sekmadieni: 3 vai. kapi 
pašventino skulpt. R. Mozpliaus-
ko sukurtą paminklą. Inž. E. 
Bartkus velionės šeimos vardu 
pakvietė susirinkusius pietums 
į inž. St. Jakubausko namus Pa
los Parke. 

X Mirgos šerepkaitės ir Algio 
Valaičio sutuoktuvės rugpiūčio 
14 d. 1:30 vai. bus palaimintos 
šv. Mišių metu Švč. M. Marijos 
parapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke. Vestuvinė puota bus va
kare Liet. Tautiniuose namuose. 

X PhUlipe Gapshis, studijavęs 
Chicagos Meno institute, yra 
vienas iš dvylikos vadinamų 
'regionai American talents" dai-

po pietų, 
X Balys Telyčėnas, Monroe. 

Micm, yra nuolatinis 'Draugo" 
rėmėjas. Šiomis dienomis jis, at
naujindamas prenumeratą, vėl 
atsiuntė auką. Ačiū. 

x Jonas Macijauskas. Chica
go, HL, parėmė "Draugą" auka. 
Dėkui. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

GELEŽINKELIO PROBLEMA 

Rock Isiand geležinkelis, palai
kąs susisiekimą tarp Chicagos ir 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Ateitininku stovykla N. 
Wasagoje baigėsi liepos 3L d. 
Pirmą savaitę vadovavo jaun. 
berniukams J. Lelis, o mergai
čių vadovės padėjėja G. Čepai-
tytė. Pagrindinė stovyklos tema 
buvo: "Ar aplinka mane keičia, 

į ar aš keičiu aplinką". 

įvyks Toronte, Kanadoje, 1977 
m. gegužės 20,21, 22 d. (Kana
doje ilgas savaitgalis) ir gegu
žės 27, 28, 29 d. (Amerikoje il
gas savaitgalis.) Kviečiami visi 
dramos teatro mylėtojai įsijung
ti su lietuviškais veikalais į šią 
šventę. Įsiregistravimo data iki 
1976.9.1. Išregistravimo laiškus 
siųsti: Mrs. E. Kudaba, The Li-

— Šventovės statybos pradžia, į thuanian Canadian Community, 
kiek užtrukusi dėl žemės atsky- į i o i l CoUege Street, Toronto, 
rimo parapijai nuo Anapilio Qnt. M6X 1A8. 
nuosavybės, sėkmingai buvo iš
spręsta Mississaugos miesto įs
taigose. Parapijai žemė jau at
skirta. Taip pat sutvarkytas ir 
šventovės pastato artumas prie 
Anapilio salės, nekeičiant nei 
jos, nei po ja busimos salės pla
nų projekto. Šį gana komplikuo
tą atsiskyrimo darbą sėkmingai 

Artėja V-ji tautinių šokių šventė*. Ji žada būti iškilming 
giančius į amfiteatrą pereitos šokių šventės metu. Nuotr. V. Noreikos 

. i 

SV. KAZIMIERO SESERŲ jlifc, JUS 

uninkų, kurių tapybos kūriniai joliet, per metus turėjo 4 mil. 
yra dabar parodoje New Yorko 
Jasper galerijoje. Šį pavasari jo 
kūriniai buvo išstatyti Bonvvit 
Teller (North Michigan Ave.) į nuostolius 
krautuvėje ir paroda dailininkui 
buvo labai sėkminga. Apie jį 
rugpiūčio 5 d. rašė ir "Chicago 
Tribūne". Jo tėveliai Aldona ir 

dol. nuostolių ir prašo leidimo 
užsidaryti. Regionalinio susisie
kimo vadyba pasiūlė apmokėti 

LIGONINĖ PAVOJUJE 
Providence ligoninė Chidagoje 

turi sumokėti 1.1 mil. dol. ap-

Printing Co., Bridgeporte savi
ninkai. 

X Martinas ir Gražina (Bi-

Stasvs Gapshiai vra Progress į draudos nuo bylų už gydymo 
'klaidas ir yra skolinga šimtus 
tūkstančių dolerių firmoms, tei
kusioms vaistus. Ligoninė pa
reiškė turėsianti rugpiūčio 14 d. 

čiūnaitė) Santoskiai susilaukė I užsidaryti, jeigu negaus 2 mil. 
sūnaus, kuris krikštijamas Šv. j ^0\ vyriausybės paramos. 
Kryžiaus bažnyčioje rugpiūčio! 
14 d. Anestino Pijaus vardu, MOKSLAPEMGIAI 

Chicagos vadinamų Model 
X DaiL Juozas Pautienius, c i t i e 8 j a u n u o i i ams paskirta 500 

Cicero, m., kasmet skiria Balfo stipendijų kurių bendra suma 
Chicagos apskrities metiniu ge- m ( J 0 0 d o L D a u g u n a a „tjpendij,į ^ M \jato0* Maciuliony-
gužimų hunus šuliniui | po vte-| s k i r i a m a s t u d e n t ė m S ) kurių s o ^ . ^ . v i e n u o l y n ą g Svč> T r e . 

studijuoja gamtos mokslus ir 

Jubiliačių pagerbimas prasidės 
šv. Mišiomis, kurios bus aukoja
mos jubiliačių intencija. Dvide
šimt viena Svį, Kazimiero seserų 
vienuolijos narė minės jubiliejus. 

Deimantinis jubiliejus 

Ses. Marija Justina Duginai-
tė, kilusi iš Šv. Kryžiaus parapi
jos, Mt. Carmel, Pa., darbavosi 
•parapijų mokyklose ir ligoninė
se. Šv. Kryžiaus ligoninėje buvo 
ligoninės vedėja. Nuo 1934 - 1940 
metų buvo viena iš a. a. Moti
nos Marijos- patarėjų. Nuo 1970 
metų darbuojasi vienuolyno cen
tre. 

Ses. M. Lucija Kimutytė, kilu
si iš Šv. Kazimiero parapijos, Phi-
ladelphia, Pa. Jubiliatė mokė 
aukštesnių skyrių mokinius. Ėjo 
vyresniosios pareigas Šv. Kry
žiaus par. Mt. Carmel, Pa. 1960 
metais dėstė istoriją aukštesnioje 
mokykloje. Holland, Pa, kur ir 
dabar darbuojasi. 

ir įdomi. Cia matome mūsų tautinių šokių šokėjus, įžen- atliko lietuvių kilmės advokatas 
Klemensas Neįmanąs. 

— Olė ir Jonas Petrauskai, 
žinomi torontiškiai, savo gimi
nių tarpe atšventė 25 metų ve
dybinę sukaktį. 

— Aktorė ir režisierė E. Dau
guvietytė - Kudabienė painfor
mavo, kad ji su savo kultūros 

B šios laidos' trys seselės yra I reigas ėjo Šv. Baltramiejaus par. 
mirusios: ses. M. Vincenta Zup- i Waukegan, 111., Šv. Andriejaus 
kute iš Šv. Baltramiejaus par.' oar. Philadelphijoje, Pa., ir Šv.. 
Waukegan, 111., ses. M. Germanai Petro ir Povilo par. Rockford,: komisija J a u planuoja lietuvių 
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ną paveikslą iš savo kūrybos 
darbų. Praturtino jis vienu gra
žiu paveikslu ir šįraetinę Balfo 
gegužinę. 

X Sophie Pelegrimas, Chica
go, BĮ., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo auką. Ačiū. 

įstojo i vienuolyną 
;vbės parapijos, Wilkes Barre, 

matematiką. Iš jau universitetą i p 5 j ^ m o k e z e m e s n i u s k y r j u 
baigusių dauguma stipendijas ^0įįn;uS.. Buvo vyresnioji 1932-

1941 metais. 1967 metais darba
vosi Šv. Šeimos viloje, o nuo 

gavo studijuojančių mediciną 
FESTIY.UJS 

• Paežerės festivalis Chicagoje 

Leonavičiūtė iš Šv. Kazimiero par. 
Worcester, Mas, ir ses. M. Kle-
mentina Kvederavičiūtė iš Šv. 
Kryžiaus par. Mt. Carmel, Pa. 

Jubiliatės dirbdamos auklėji
mo darbą, stiprino augančią lie
tuvių kartą tikėjime ir ugdė lie
tuvybės išlaikymą. Šiandien Ju
biliatės džiaugiasi sulaukusios 
Jubiliejaus gražiais darbais, Die
vo garbei nuveiktais. 

Auksinis jubiliejus 

Devynios seselės, dirbusios iš
tvermingai vienuolyne, minės 
auksinį jubiliejų. 

Ses. Marylee Supranavičiūtė 
(Supreme), kilusi iš Cumbala, 
Pa. įstojo į vienuolyną iš Jėzaus 
Širdies par., Nevv Philadelphia, 
Pa. Mokė parapinėse mokyklose, 
darbavosi Šv. Kryžiaus ligoninės 
raštinėj ir daugelį metų mokyto
jauja Marijos aukštesnioje mo
kykloje. 

Ses. M. Čelesta Prankaitė iš 
Baltimorės, Md., Šv. Alphonso 
parapijos. Seselė mokytojavo pra- į 

UI. Dvyliką m. ėjo generalinės j teatralų festivalį Toronte 1977 
ekonomės pareigas. Nuo 1970 
metų eina generalinės patarėjos 
pareigas ir prižiūri remonto ir sta
tybos darbus vienuolyne. 

Ses. Maria Stephanie Balchu-

m. pavasarį. Pasižadėjo daly-

Emilija Juozaitytė šiais 
vauti jau 6 teatrinės grupės iš 
JAV ir Kanados. Vaidinimai 
vyks trijose hetuvių salėse. Ne- \ merais baigė anglų literatūros ir 
seniai E. Kudabienė dalyvavo ! sociologijos mokslus, gaudama 
naujo kandiečių filmo pastatyme bakalauro diplomą Toronto-York 

naite įstojo iš Šv. Jurgio par Chi-; ̂ o n t r e a l y j e j , p i e s t a ki- universitete. Nuo rudens studi-
cago, 111. Mokytojavo Šv. Kazi-; to fūmQ t T o r o n t e . 
miero parapijoje Worcester, ^ b u g j a u ^ ^ ^ 
Mass. Chicago Sv. Kazimiero par. ^„^„^ , „ - ». e., c . 

dyma8 kanadiečių filmuose, ku
riuos ruošia Kanados filmų va
dyba. 

ir Visų Šventų. Slaugės kursus 
užbaigus darbavosi Šv. Kryžiaus 
ir Loretto ligoninėse. Viena pir
mųjų vadovavo Antelope ligoni
nei Neligh, Nebr., kur ėjo ir vy 

jas tęs Toronto universitete, 
siekdama magistro laipsnio. 

— Tcronto Lietuvių namų 
naujajam reikalų vedėjui P. 
Dunderiui pasitraukus iš šių pa-

— Kanados Lietuvių Bendruo- reigų, paskirta Aldona Skilan-
menės krašto v-bos Kultūros džiūnienė. Ji yra aktyvi LN Mo-

resniosios pareigas. Nuo 19701 skyrius ruošia ketvirtąjį lietuvių terų būrelio valdybos narė ir 
metų sėkmingai eina administ- dramos festivalį, šis festivalis bingo bufeto vedėja, 
ratorės pareigas Loretto ligoninė
je. 

Ses. M. Claudia Žėkaitė, kilusi 
iš Plymouth, Pa., įstojo iš šv. 
Onos parapijos, Luzerne, Pa. 
Dvylika metų mokytojavo .Chi
cagos Šv. Antano, Nekalto Prasi
dėjimo, Šv. Panelės, šv. Kry
žiaus ir Šv. Alphonso, Baltimore, 
Md. Darbavosi Šv. Kryžiaus ir 

3 metų darbuojasi motiniŠka-
nrasideda rugpiūčio 13 d, penk- "ame. Ji yra kun. J. Mačiu-
tadiAni Ru<» naraHa* ffierver- Honio ir kun. P. Mačiulionio se-X Lietuviu Tauragės krabas t a c U e n i - B u 3 P*™ 3 3 ' tejerver 

kviečia visus atsilankyti į links- M Venecijos naktis, skndimų -
, .. ». v. i akrobatika u? kt. 

mą ir paskutinę šios gražios ru- a0k "«<*«*<* " «>-
denėjančios gamtos gegužinę j SVARBU MOKYTOJAMS 
rugp. 29 d., sekmad., Onos Bruz- J Chicagos mokyklų taryba ne-

dinėsemokvklose ir Marijos a u k š - ; L o r e t t o ^onizdų raštinėse. Nuo 
tesnioje mokykloje. Nuo 1973! [ m e t u . e i n a vyresniosios pa
metu darbuojasi Šv. Pranciškaus 
parapijoje, Minersville, Pa. 

1 reigas Šv. Kryžiaus ligoninėje. 

tuno gerovei ir sulaukti deiman- 1972 metų eina vedėjos pareigas 
' Šv. Juozapo mokykloje, So. Chi

cago, 111. 
tinio jubiliejaus. 

Sidabrinis jubiliejus 

Dvidešimt penkerius metus iš-
septynios 

Ses. M. Uršulė Ežerskytė, kilu
si iš Šilalės, Lietuvos. Įstojo į 
vienuolyną iš Šv. Baltramiejaus 

j par. Waukegan, 111. Seselė suge-
gulienės sode, 8274 S. Kean Av„!patvirtino reikalavimo, kad mo- f..' >-„„n- lx*—*i „„;T,Qi;„rt t ^ t*-* m-**^. I...J..1.. C I L ^ L x- i^« - J - T L . -lo ypatingai uždegti vaikeliuo-prie Liet Tautinių kapinių. 
Veiks turtinga virtuvė ir baras. 
Gros A Ramonio orkestras. 
Pradžia 12 vol. dieną. (pr.) 

X Dr. Leonas ir Irena Kriao-
čeliūnai, nuolatiniai lietuvybės 
išlaikymo darbų mecenatai, 
Penktajai Taut Šokių šventei 
paaukojo 500 dol. Komitetas už 
tai jiems nuoširdžiai dėkoja. 

(pr.) 
« Lietuvių Agronomą S-ga 

Chicagoje V-tosios Tautinių Šo
kių šventės proga š. m, rugsėjo 
mėn. 5 4 7 vai- v. Chicago Sa-
vings & L. A8sociation patalpo
se 6245 S. Western Ave. ruošia 
vakarienę iš kitur atvykusiems 
kolegoms pagerbti. Norintieji 
vakarienėje dalyvauti prašorv 
užsirašyti šiais telefonais — j ' 
YA 7-S595 ir 925-166L (pr.) 

X Pageidaujamos senienos: 
seni geros gamybos baldai, stik
liniai indai, seni vitražai ir prieš 
1940 m. spausdintos lietuviškos 
knygos. Greitai skambinkit — 
776-1275. (ak.) 

x Ieškoma moteris Gage Par
ko apylinkėje prižiūrėti 4 mėne
sių mergaitę. Skambint 776-1031 

(sk.) 

X Albinas Kurkulis akcijų; 
brokeris dirbąs su Rodman and 
Aenshaw, In., patarnauja akci-, 
jų, bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 332- 0560. 

bus toliau 

kytojai ir kiti mokvklų tarnau- - j_ 
*. . . .,_. . ' * . . se maldos ir knygos meilę. Ji ejo 

tojai būtinai gvventų mieste.; . . «̂—- «„ D « * ^ S* 
'vyresniosios pareigas Sv. Petro ir 
Povilo mokykloje. 1960 metais 
sveikatai nusilpnėjus seselė apsi
gyveno vienuolyne gydytis ir 
sveikatai atgauti. 

Dar šis klausimas 
svarstomas. 

UŽPUOLĖ PARKE 
Saiutarinio distrikto tarnau

toja, 18 m., pietų metu nuėjo j 
Milton Olive parką Chicagoje. 
Ją užpuolė du vyrai apie 25 ir 
50 m. amžiaus, šeši žmonės ma
tė, kaip užpuolėjai tempė ją ir 
niekas iš žiūrovų negelbėjo. 

ATLEJDMA MOKYTOJUS 
Cook apskrities priemiesčių 

mokyklose atleidžiami 1,177 mo
kytojai. Bus uždaryta 14 pra
džios ir 2 aukštesnės mokyklos. 
Tai daroma sumažėjus moki
niams ir taupant lėšas. 

Ses. M. Liudvika Budrytė, ki
lusi iš Paberžų, Lietuvos. Atvyko 
į vienuolyną iš Šv. Jono par. Bal
timore, Md. Seselė mokė aukš
tesniuose skyriuose. Nuo 1946 iki 
1952 metų buvo Šv. Kazimiero 
seserų kongregacijos tarybos na
rė. 1958 metais darbavosi Mari
jos aukštesnioje mokykloje, dės
tydama lotynų kl. ir matemati
ką. Nuo 1974 metų darbuojasi 
Juozapo Marijos Viloje, Holland, 
Pa. 

Ses. M. Esther Pondinaitė, ki
lusi iš~ Chicago Heights, 111., Šv. 
Kazimiero par. Mokė parapinė
se mokyklose Chicagoje, Pennsyl-
vanijoj, New Mexico, Indiana ir 
Massachusetts valstybėse. Ėjo vy-

mų ruošos darbuose, bet šioj pa 
rapijoj suorganizavo Šv. Kazimie
ro seserų rėmėjų draugijos pirmą
jį skyrių. Seselė buvo ' rėmėjų 
draugijos pirmo skyriaus sekre
torė, kol įstojo į vienuolyną. Ju
biliatė darbavosi visose parapijo
se Chicagoje, o prie Aušros Var
tų par. "Drauge" gamino valgius 
tėvams marijonams. Dar darba
vosi Šv. Petro ir Povilo parapijoj, 
Rockford, 111., Šv. Šeimos viloj, 

i Lemont, 111. ir Šv. Kryžiaus, Mt. 
reMMO?os P a r e A f : L i V ' ; „ J

e
U ? ^ j Carmel, Pa. Nuo 1970 metų gy-

1976 metais įsigijo filosofijos 

ha, Nebr., Stickney, 111., ir North 
Ses. M. Coletta Mikšaitė gi- į brook, 111., Marijos aukštesnioje 

Ses. M. Consilia Grineveckytė muši Panevėžyje, Lietuvoj. Isto-į mokykloje. Nuo 1973 studijavo ir 
iš Šv. Jurgio par. Chicago, 111. Po i jo į vienuolyną iš Šv. Kryžiaus! darbavosi Loretto ligoninėje, 
trejų metų mokytojavimo seselė] par. Chicago, 111. Seselė ne tik 
mokėsi šv. Jono ligoninėje, Į puikiai patarnavo seselėms na-
Springfield, 111. Baigusi slaugės 
kursus * aptarnavo ligonius Šv. 
Kryžiaus ir Loretto ligoninėse" ir 
Šv. Šeimos viloje. Nuo 1964 me
tų darbuojasi seselių "Infirmary" 
motiniškame name. 

Ses. Marija Grace Venslaus-
kaitė (V/inslovv) įstojo į vienuo-

tvermmgai darbavosi septynios lyną iš Dievo Apvaizdos parapi-
jubiliatės. jos. Mokė pirmo skyriaus vaiku-

Ses. Julija Shainauskaitė iš čius Chicagos Šv. Jurgio par., 
Šv. Jurgio parapijos, Chicago, II- j Dievo Apvaizdos par., Švč. M. Gi-
linois. Mokė Chicagoje Švč. M. mimo par., Stickney, 111., ir New 
M. Gimimo, Nekalto Pras., Oma- į Mexico. Nuo 1970 metų moko 

mažyčius Northbrook, 111. 
Ses. M. Leandrą Yerkes iš Švč. 

M. Marijos Gimimo par. Mokė 
parapijų mokyklose Chicagoje 

i Šv. Jurgio, ŠV. Juozapo, ir Nevv 
daktaratą Loyolo universitete į M e x i c 0 / X u o ^ m 8 * t ų ' e i n a no_ 
•Counselmg ir Guidance" sky-1 v i c i j ų m o k y t o | c ) $ p a r e i g

U
a $ gy K ^ 

parapijoje So. Chicago ir Šv. Ka 
zimiero parapijoje, Gary, Ind. 
1941 metais išvyko į Argentiną, 

vena motiniškame name. 
Iš šios laidos yra penkios miru-

riuje. Ateinančiais mokslo metais 
paskirta vedėjos pareigoms Mari
jos aukštesniojoje mokykloje. 

Ses. Milda Blinstrubaitė gimė 
Lietuvoj, Klaipėdoj. įstojo į vie
nuolyną iš Švč. M. M. Gimimo 
par. Chicago, 111. Mokytojavo 
Chicagoje Aušros Vartų ir Švč. 
Marijos Gimimo par., North
brook, 111., Šv. Kazimiero par. 
Calif., New Mexico valstijoj ir 
Floridoj. Šiais metais mokytoja
vo St. Joan of Are par. Aberdeen, 
Md. 

Ses. M. Dolorosa Wertelka iš 
kur mokytojavo devynerius me- šios seselės: ses. M. Marcijona| ^e<alto Prasidėjimo par. Chi-
tus ir buvo vyresnioji trejus mc- Čisleuskaitė iš Marijampolės, 
tus. Grįžusi į Jungtines Amerikos i Lietuvos, buvo iš Šv. Jurgio pa-
Valsrybes mokytojavo parapinėse rapijos, Brooklyn, N. Y. Ses. M. 
mokyklose ir Marijos aukštesno- i Edita Gaučaitė iš Šv. Kazimiero 

ko gyverimo 25 metų sukaktį, 
Leakauskaitę, Idzdias, Manelienę, sesele Olivcrą ir Savicką. 

Nuotr. VI. Bacevičiau* 

ra 

je mokykloje, kur trejus metus 
buvo vyresnioji. Jubiliatė tebemo
ko Marijos aukštesnioje mokyk
loje. 

Ses. M. Alfreda Žukauskaitė, 
gimusi Scarbo, West Virginia. Į 
vienuolyną įstojo iŠ Šv. Kazimie
ro par. Chicago Heights, 111. Mo
kė Chicagoje, Baltimore, Md., 
Worcester, Mass., ir Los Angeles, 
Calif. Buvo vyresnioji Chicagos 
Aušros Vartų vienuolyne, Šv. 
Kryžiaus par., Dievo Apvaizdos 
par. Šv. Kazimiero par. Los An
geles, Calif. Nuo 1970 metų eina 
ekonomės pareigas Juozapo Ma
rijos viloje, Holland, Pa. 

Ses. M. VVinifreda Jeskelevi-
čiūtė (Jaskal) iš Lavvrence, Mass., 
Šv. Pranciškaus parapijos. Moky
tojavo Chicago, 111. ir Nevv Me-
xko valstijose. Vyresniosios pa-

parapijos Chicago Heights, 111 
Mirusioji seselė yra sesuo kun. 
S. Gaučiaus, Šv. Kazimiero sese
rų kapeliono. Ses. M. Feleksa Šes-
takauskaitė iš Lietuvos, įstojo, iš 
Dievo Apvaizdos par. Chicago, 
111. Ses. M. Simona Benai'.ė iš 
Argarienu, Lietuvos, įstojo iš Die
vo Apvaizdos parapijos, Chicago, 
111. Ses. M. Iskiora Papšytė iš 
Lietuvos Švenčionių par., įstojo 
į vienuolyną iš Dievo Apvaiz
dos parapijos, Chicago, 111. Mi
rusioms prašom Dangaus Tėvą 
apdovanoti amžina linksmybe ir 
ramybe už jų kilnią ištvermę Jo 
tarnyboje. 

Sveikiname darbščias ir pasi
aukojusias jubiliates ištikimas sa
vo didingam pasižadėjimui. Mel
džiame Dievą 

cago, 111. Mokė Chicagos par, 
mokyklose Šv. Jurgio, Aušros 
Vartų, Visų Šventų, Šv. Pranciš
kaus E. Chicago, Ind., Šv. Ka
zimiero, Gary, Ind., ir Nevv Me-
xico valstybėj. Nuo 1968 metų 
moko Marijos aukštesnioje mo
kykloje. 

Ses. M. Mikalina Pakrosnytė, 
kilusi iš Šv. Juozapo par. Scran-
ton, Pa. darbavosi Chicagoje 
Dievo Apvaizdos par., Šv. Balt
ramiejaus par. Waukegan, 111. ir 
Northbrook UI., Juozapo Marijos 
Viloje, Holland, Pa., Floridoj, 
Maryland ir Nevv Mexico. Nuo' darbo vietose ir organizacijose 

zimiero novicijate, Cordoba, Ar
gentinoj, Pietų Amerikoje. 

Prašome Dievo suteikti Jubilia
tėms ištvermės ir tvirtybės auko
tis, dirbti ir šventėti Viešpaties 
tarnyboje. Linkime ilgiausių ir 
garbingiausių metų su Dievu ir 
Dievuje. —ŠKS 

Paiki dovana — bet lraria 
progai 

Popular Lithuanian 
Recipes 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Jnozapina Daužvardienė 

šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido Šeštąją laidą šios populis 
rioa virimo knygos. J. Daužvardie-
ne vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujom 
žmonom ar marčiom Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindinti 
įuos su lietuvišku maistu ir viri
mu, ši knyga yra sukėlusi daug 
pasisekimo lietuvių ir kitataučiu 

1973 metų darbuojasi motiniška
me name." 

Ses. Helen Therese Gestautai-
tė iš Nekalto Prasidėjimo par., 
Chicago, UI. Mokė Šv. Antano 
par., Cicero, UI., Šv. Baltramie
jaus, VVaukegan, UI., Šv. Pranciš
kaus, Indiana Harbor, šv. Kazi
miero, Gary, Ind. Nevv Mexico 

ir i ir Pennsylvanijoj. £jo vyresnio-
daug metų aukotis Jo garbei, ar- šios pareigas Omaha, Nebr. Nuo 

Knyga yra labai gražiai iriita ir 
spalvotomis iliustracijomis. Labai 
patogi vartojimui 

Užsisakykite paštu: 
DRATOAS. Kntee *kvr1o» 

4545 We*t «3rd S t w t 
Chicago. Illinois 60629 , 

Kaina $3.50 Pridekite 30 centu 
pašto išlaidoms Tllinois gyventojai 
pridėkite 50 centų mokesčiams ir 
paštui 


