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Sov. Rusijos lėktuvas 
nukreiptas į Helsinkį 
Helsinkis. — D u rusiškai kai-Į maisto, taip pat 

ba asmenys prievarta nukreipė j lėktuvo išleistaisiais. 
pasirūpinta iš 

Fotografai 
vejami šalin, nes aerodromas ap
suptas ir kiekvieną minutę lau
kiama dramos tolimesnės eigos. 
Tai jau antras lėktuvas šešių sa
vaičių laikotarpyje nukreiptas į 
Skandinaviją. 

Laikraštį duodant J spaudą, 
kaip išsisprendė reikalai dar ne
buvo žinoma. 

Sovietų Rusijos lėktuvą į Helsin
ki. Ten jie iš lėktuvo paleido 22, 
moteris ir vaikus, bet lėktuve lai
ke- 50 vyrų. ije reikalavo lėktuvą, 
korio kuras reikia papildyti, nu-
skradinti į Švediją, jei ne, lėktu
vas būsiąs išsprogdintas, nes jie 
yra ginkluoti granatomis ir šau
namaisiais ginklais. 

Sprausminis dviejų motorų To-
pulev tipo lėktuvas skrido iš Pet-
royskaja, miesto, esančio 10 my
lių nuo Maskvos, į Leningradą ir 
buvo dviejų ginkluotų vyrų nu
kreiptas j Helsinkį. Čia su jais kal
bėjosi Suomijos vyriausybės na
riai ir Rusijos atstovai. Iš vi- į j o T k o n s t i t u c i ^ 82~ras pa7ag7a 
so suomiai turi su Sov Rusija su-, f a s v^r&uč^& ^ k o k i u s kliu-
tartį, ir bėgliai tuojau butų per-1 d y m u S ; k u r i e n e l e i s t ų piliečiam 

Ragina naudotis 
konstitucija 

LOBČOV, Lenkija. — Lenki-

duoti Maskvai, todėl lėktuvo gro 
bėjai reikalavo juos nugabenti į 
Sockholmą, tačiau švedai atsi
sakė juos priimti. 

Į lėktuvą buvo nugabenta 

Nelaimes pasauly 
Lenkijoj 

„"Braukinys, einas iš Prahos į 
Maskvą, susidūrė su kitu trau
kiniu 180 mylių nuo Varšuvos, 
i r kalastcofoj žuvo 11 asmenų. 
o sužeista 40. Susidūrimo prie
žastis neskelbiama. 

Pakistane 

atlikinėti savo religinių p rak t i 
kų. Pasiremdamas tuo konst i 
tucijos straipsniu, Lobčovo vys
kupas Rechowicz ganytojinia-
me laiške ragina tėvus i r auk
lėtojus reikalauti , kad jaunuo
liai vasaros atostogų stovyklo
se turėtų galimybę atlikti savo 
religines pareigas, dalyvaujant 
sekmadienio pamaldose. 

Albanija pasisako 
prieš Kiniją 

Belgradas. — Komunistinė Al-
i banija, kuri ligi šiol rėmėsi ko-
j munistinės Kinijos draugyste ir 
j buvo priešiška Sov. Rusijai, šiuo j Washingtonas. - Carterio ad-, pasikalbėjimu žinias, ir uitragrei-
jmetu žada daryti posūkį. Albani- ; ministracija, pabūgusi plataus tais komputėriais greit iš jų išsi-

PLANAS MASKVOS 
ŠNIPINĖJIMUI SUSTABDYTI 

Willy Brandt (kairėje), Vak. Vokietijos socialdemokra. partijos pir
mininkas ir buvęs kancleris, buvo j Lenkiją nuvykęs, kui ji priėmė Len
kijos vyriausybės galva Edw. Gierekas. Lenkija pažaCo.įo vokiečiams 
parduoti akmens anglies, kuri anksčiau buvo Vokietijon muisavybė 

KOMUNISTAI VAKARU 
VOKIETIJOS UNIVERSITETUOSE 

BONNA. V. Vokietija. —Ije , kaip išsireiš 
Kaip praneša Vak. Vokietijos į s tudentas : "Tu 

jos dienraštis "Liaudies baisas 
paskelbė vedamąjį, kuriame puo
la kom. Kinija už jos teigimą, 
kad JAV imperializmas yra ma
žiau pavojingas negu Sov- Rusi
jos. Ta ip pat pasisakė prieš Kini
jos teigimą, kad trečiasis pasaulis! bėjimus nuo sveti 
yra ginklas prieš abi imperialis
tines valsu bes. Esą tokia teorija 
yra priešinga pagrindiniam ko
munizmo nusistatymui prieš ka
pitalizmą. Be kitko, tame veda
majame žadama pagerinti santy 
kius su Sov. Rusija, su kuria Hox-
ha santvkius nutraukė 1960 m. 

masto Sovietų įsijungimų į kraš
to telefoninius pasikalbėjimus ir 
jų rekorda\imus, baigia ruošti 
slaptą planą, kurio tikslas yra ap
saugoti tiek valdinius tiek priva
čių asmenų telefoninius pasikal-

valstybiv, 
korporaeijų ar kriminalistų gru-

joja jautrią medižagą. 

So\ ietai turi penkias sekimo 
vietas 

įspėjo atitinkamas USA 
įstaigas dėl Šio slapto Sov. Sąjun 
gos klausymosi telefoninių pasi-

Albanija tvirtina, kad tikroji Le- j m a S j n j ekad nėra buvęs 
nino - Markso partija yra Albani- įšsoręstas 
jos kom. partija. Albanijos šio Pagal 

spauda i r valdžios informacija, 
Vokietijos universitetai atsidū
rė p-avojuj s tudentų radikalų, 
kurie nori užvaldyti universite
tų vidaus gyvenimą. Tai darosi 
panašiai, kaip Hitlerio laikais, 
kai naciai s tudentai net laisvo 
žodžio neleido pasakyti kitokio 
nusiteikimo studentams. O tie 
radikalai y r a komunistų įtako-

Slidžiame kely nuvirtęs auto-
pareikalavo 14 asmenų 

Sužeista 33 asmenys. 

Maskva nenusileisianti 
Amerikai 

MASKVA. — Sovietų Rusi
jos oficialūs komentatoriai skel 
bia, kad naujoji Amerikos neut 
rono bomba, kuri sunaikina t ik 
žmones, o palieka sveikus daik-

ventojų buvo išvyti iš namų po- I t u s ' 3™ nesuderinama su prez 
tvynio. Žuvusių skaičius 188. 

Korėjoj 

Apie 80,000 Pietų Korėjos gy 

T » didžiausias potvynis nuo 
1972 m. Praėjusį sekmadieni 

lietus apstojo, tačiau vakare 
vėl turėjo būti daugiau lietaus. 

TRUMPAI 
VISUR 

Carterio užimta žmogaus teisių 
pozicija. Esą šis ginklas gali pa 
kenkti strateginių ginklų apribo 
jimo deryboms. "Kaip gali Ame 
rika kalbėti apie taiką, jeigu ji 
gamina tokius g inklus?" klau-

Isfa Sovietų Sąjungos pareigų-
I nas Korbilovas. Kaip žinoma, 
Į naujasis ginklas y r a art i leri jos 
j sviedinys, kurs, iššautas i r spro 
j gęs. nepaliečia daiktų, o radiaei 
1 ja sunaikina gyvybę. Amerikie-
į čiai tikina, kad šis ginklas y ra 

• Vladimiras Bukovskis, ku-j taktinis ginklas, o nėra s t r a te -
ris buvo išleistas į Vakarus , ! ^ m s ' todėl n e S a l i b u t i s i e J a " 
skelbia, kad Sovietų Rusijoj k a m a s s u s t r a t e g i n i ų ginklų apri 

pančiojami Amerikos ga- ; į * 1 ™ 0 sutar t inu, 
pančiais. Esą an t pan- j B ^vęs prez. Fordas, kalbėjęs 

čfel y ra užrašai "Made in the i V a i l < Colo.. pareiškė, kad šis 
USA'". Kaip lietuviai rašo. p o ; S i n k l a s y r a puikus išradimas, 
karo j Sibirą vežti lietuvius r in , g e r a investacija ir turi būt i to
ko amerikietiškais džipais. l i a u tobulinamas. 

• Kom. Kinija pirksianti grū- į Maskva siekianti taikos 

iš 

si, kad ji prilenksianti S. Rusiją. 
Bet esą tegu taip nemano, nes 
kiekviena akcija iššaukia reakci
ją ir todėl Sov. Rusija nesileis 
pralenkiama. 

"Pravdos" laikraštis parašė, 
kad prez. Carter esą pakenkęs il
gametėm pastangom didinti tarp 
tų dviejų kraštų draugystę. Nors 
jis rinkimu metu žadėjęs suma
žinti apsiginklavimą bet to ne
vykdąs. Jo uždraudimas statyti 
B-1 bombonešį tėra tik priedan
ga modernesniam apsiginklavi
mui tęsti. 

Prieš pora dienų kalbėdamas 
Maskvoje diplomatams. Brežne
vas priminė, kad šie turi objekty
viai kalbėti apie Sov. Sąjungą. 

opozciijos 
usi jokių I 

i pareigų, jeigH r.esi komunis-l 
t a s " Tie vadinami radikalai iš j 
tikrųjų — komunistai a r jų įta- i 
koje esantieji st'.dentai vado
vauja studentų susirinkimams 
taip, kad kiti pevargtų ir išsi
skirstytų, o jie padarytų spren
dimus •'demokratiniu" būdu. 

Egzaminai tik > marksizmo 
Komunistai profesoriai ir stu 

dentai yra sujungę bendras pa
jėgas prieš tautai ištikimuo
sius. Kito nusistatymo profeso 
riraš radikalai "persekioja. Pvz. 
Marburgo universiteto politinių 
mokslų egzaminai buvo praves
ti profesorių ir studentų pastan 
gomis tik iš marksistinio moks 
lo. 

Šį pavojų jau mato ir vyriau 
sybė, universitetų vadovai ir di 

vienintelio savo draugo Kinijos 
užpuolimas daugelį nustebino, 
nes Kinija Albaniją rėmė ir pre
kiavo. 

Castro nesitrauks 
iš Angolos 

Sao Paulo. — Kubos diktato
rius Castro duotame pasikalbėji
me Brazilijos laikraštyje skelbia, 
kad Amerika neturinti teisės rei
kalauti, kad Kuba pasitrauktų iš 
Angolos arba kitų kraštų. Castro J 
pabrėžė, kad, kol bus vykdoma 
ekonominė blokada prieš Kubą, 
ši visada rems kitų valstybių re
voliucinius judėjimus- Esą juo
kinga reikalauti pasitraukti iš 
Angolos, kai patys amerikiečiai 

pių įsijungimų. Labai jautrus j kalbėjimų, prez. Frodui pradėjus 
šios problemos aspektas yra tai.įeiti prezidento pareigas. Ši įstai-
kad krašto saugumo įstaiga ( . \ lga tviruno, kad Sovietai naudo-
SA) irgi kontroliavo savų ameri |ja savo ambasadą Washingtone 
kiečių savame krašte "iong dis- Į ir bent penkias kitas vietas slapta 
tance" telefoninius pasikalbėji-(klausytis daugybės valdinių ir pri 
mus. Šitokios kontrolės teisėtu-1 vačių telefoninių pasikalbėjimų. 

Technologijai tobulėjant, Sovie
tai apims vis platėjantį pasikalbė-

nusimanančių! jimų ratą. Vėliau dar šį mėnesį, 
šaltinių. Sovietų Sąjunga "nuski-j speciali krašto saugumo tarybos 
na" iš mikrobangomis transliuo-i koordinuojanti 

Pagal daugelį 

jamų "long distance"' telefoniniu 
Komisija pateiks 

prez- Cartftfrui eilę būdų gyvybi
nei komurrfkatiįni apsaugoti. 

tebelaiko Kuboje Guantanmo ba 
zę. Castro pripažino, kad Etiopi- i David Walters. Miami. Fla., advo-

. . . . . . J ,. t , - - , joje yra Kubos daliniai bet jie | ̂ atą, prez. Carterio administracija 
dzioji tautos dalis, bet Sovietų j J } . , | parinko atstovauti Ameriką Vati-
Rusijos artumas žadina juose Įf e n nuvykę, prašomi Addis Aba- j k a n e J i g p a k e i č i a Henry Cabot 
baimę griežčiau pasipriešinti, ba vyriausybės. Lodge. 
komunistų kėslams. O kas val
do inteligentus, t a s valdys ir 
kraštą. 

dų kitose šalyse, tačiau nežino
ma, ar jų pirks Amerikoje. Grū 
dus importuos iš Kanados, Aust 
ralijos i r Argentinos. Amerikos 
grūdų augintojai tikisi, kad Ki 
nija p i rks grūdų ir Amerikoje 
ir taip sumažės didelės grūdų 
atsargos. 

• Graikijoj ir Turkijoj siau
čia karščio banga. Ten užregist 
ruota 150 laipsniai šilimos. Nuo 
karščio apie 40 žmonių pateko 
į ligonines. Kretos saloje nuo 
karščio mirė vienas danas tur is 

• Egipte su prez. Sadat ta r ia 
ai JAV sen. Jacob Javi ts Vidu 
rinių Rytų reikalais. Taip pat 
buvo kalbama apie JAV pagal-, 
bą Egiptui . Numatoma 1 bil. su i 
oMt metams. 

• Aliaskos alyvos tiekimo 
ftffyti po sprogimo, kurio metu 
-ąat snq turam ^ s i ^ y nuzr,zTTn».\' 
vienas darbininkas žuvo ir pen 
Ši fHI?7rifltfci 

Sov. Rusija nenustoja pulti 
Amerikos apsiginklavimo reik a 
lų. Esą JAV atstovo Paul C. 
VVarnke pranešimas, kad Sovie
tų Rusija nuolat ginkluojasi, 
yra vienašališkas. "Raudono
joj Žvaigždėj", raudonosios ar
mijos laikraštyje, paskelbtame 
straipsnyje įrodinėjama, kad 
gąsdinmas Sovietų apsiginkla
vimu yra mitas, nes Sov. Rusi
ja yra taiki ir nieko nepulsian
ti, ji nekelianti savo karinio biu 
džeto. Koks tas biudžetas. Mask 
va atsisakė atskleisti. 

Prez. Carterk pakenkė 
draugystei 

Per Maskvos radiją ir televiziją 
kalbėjęs Valentis Zorin pareiškė, 
kad Sov. Rusija nepasiduosianti 
pralenkiama apsiginklavime. Esą 
Amerika pagaminusi neutrotin 
snrro^irii n-Jnf^c r»k<*+,?S i r TI9V-

i . . . 3 • 
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Tito keliones 
BELGRADAS. — Skelbiama, 

kad Jugoslavijos diktatorius 
Tito lankysis Sovietų Rusijoj, 
Kinijoj ir Šiaurės Korėjoj. Taijliai svarsto galimybes padidinti 
įvyksią rugpiūr'io pirmoje pu-įuraniumo gamybą Australijoje. 
sėie Maskvoj Tito paskutini; __. . , . . , „ . , . 
1 * 1 t • -.fvro Oficialiai srcelbiama. Kad ura-kartą lankėsi 1973 m. _ . • . — I no rudos atsargos Australijos te-

į ritorijoje yra labai didelės, siekia 
j daugiau kaip 400,000 tonų ar 
j daugiau, kas sudaro d 
I kaip penktąją dalį viso 

AUSTRALIJA EKSPORTUOS URANĄ 
Investuos į gamybą bilijonus doleriu 

Canberra — Dabartinė Austra
lijos vyriausybė, premjero Mal-
eolm Fraserio vadovaujama rea-

Komunistines Kinijos 
kuro atsargos 

Urano didesni kiekį gauti suin
teresuoti visi Europos Bendrosios 
rinkos kraštai. Šios institucijos E-
nergijos reikalams komisaras 
Guido Brunner besilankančiam 
Briuselyje Australijos vicepremje
rui Anthony Brur.neriui pasakė: 
"Duokite mums savo uraną — 
mes paimsime jį o taip pat ir 
pirksime ir jūsų sviestą"-

augiauj Australijos vyriausybė apsis-
Vaxar : | p r e n c j 0 investuoti į urano gamy-

WASHINGTOX. D. C. — Wa-; kraštų uraro. Ligšiolinė urano j y,ą p e r JQ m e t ų ^g _ 2.5 bilijo-
shingtone informuojama, kad; gamyba šiame krašte buvo labai! 
komunistinė Kinija skystojo ku į nežymi, o paskutinių penkerių 
ro atsargų turi tiek pat . kiek ir! metų bėgyje urano eksporto į už-
JAV. Išnaudodama savo turi
mus žemės t u r t i s , Kinija gali 
gazolino gamybą išvystyti iki 
1980 m. dar piatesniu mastu, 
bet savo gazolino produktų jai 
užtektų tik dešimčiai metų. Ži
noma, dalj gaminių gali parduo
ti, viduje varžymais gali pri
stabdyti jų panaudojimą, tai 
pratęstų resursus iki 26 metų. 
Bet tai gali pa-laryti ir Ameri
ka prie savo gamybos spartos. 

Sovietų Rusija taip pat aukš
čiausio degalų gamybos lygio 
pasieks tik api< 3980 m., bet ir 
jai savų gaminių neužteks il
giau kaip lO-lo metų. Papildy-

visiems Viduri-
labiausiai rei-

žiosioms ir net 
šaltinių, kaip 

sieni kaip ir nebuvo, npv Gough 
Wh it lamo vyriausybė jį buvo ofi
cialiai uždraudusi. 

Urano gamybos sustabdymas 
ir eksporto uždraudimas neigia
mai veikė Australijos ekonominį! š a l i Australiją. Kaip žinome. Eu-
gvvenimą Taigi vvriausvbe a p - i r o P ° s k r a ^ i n e U , r i k u r P d e t J-
sisprendė jo gamybos draudimą Y™ keliamas projektas urano at

liekų radioaktyvioms 

nų dolerių, sumoderninant kasyk 
las, nors šiaip jau urano k!i<>d.s: 
slypi negiliai. 

Įvykdžius šį projektą, ura
nu gamybos srityje gautu darbo 
10,000 australų darbininkų. 

Ta pačia proga kalbama ir a-
pie urano atliekų "eksportą" It-

Naujos terorisni 
priemones 

BUENOS AIRES. Argentina. 
— Dėl karinės valdžios pastan
gų sutvarkyti teroristus, kurie 
grobia žmones ir gauna dide
lius išpirkimo pinigus, padėtos 
bombos a r kitokia spros^na^yp 
pradėjo neveikti. Dabar teroris
tai pradėjo vartoti nuodingų du 
jų bombas, kurios užnuodija po 
licininkus ar kareivius. Tai dea 
peratiškos kovos pabaiga. 

Nuteisto lietuvio 
studento reikalu, 

Okup. Lietuva. — Leonas Pau
lavičius, Vilniaus Universiteto 
studentas, buvo suimtas 1976 
lapkričio 8. Jis- yra nuteistas ka
lėti pusantrų metų. Paulavi
čius buvo apkaltintas sovietų vė
liavos sunaikinimu Giminės bef 
pažįstamieji, turį daugiau infor-
maeijų, prašomi rašyti šiuo ad
resu: E1TA.29 West 57 Street, 
New York. New York 10019. 

(Elta) 

Rinkimai Čilėje 

Santiago. — Čilės Augusto Pi-
noehet praėjusį sekmadienį visus 
OasteMno pranešimu, kad bus 
pnfceftti demokratiniai rinki
mui apie 198-i metus. Kaip žin<>-
ma. kariuomenė kraštą valdo po 
sukilimo 1973 m., kurio metu žu
vo prezidentas Allende. 

reikalingi 

panaikinti. Šiuo veiksmu būsian 
tis ne tiktai pagerintas pačių aust
ralų gyvenimas, bet ir suteikta 
galimybė jų uranu naudotis ki
tiems vakariečiams. Ypač tuo su
interesuoti vakariniai vokiečiai ir 
japonai, kurie anksčiau gaudavo 
didesnius urano kiekius. 

atliekoms 

Urano nori Europos 
bendroji rinka 

JAV kanij apmokvTnaa 

nvm 
niai Rytai, h 
kia visoms di 
naujų energi.ios šaltinių, kaip Urano gamybos padidinimo ir 
atomo energijos panaudojimo, eksporto reikalu buvo tartasi ir 
akmens anglių perdirbimo ar , premjero Fraserio kelionės po už-
sauiės energijos pakinkymo. Į sienius metu. Ypatingai jj malo-

Amcrika šii '" požiūriu nėra niai priėmė Vak. Vokietijos kane-
blos'esn^je. o kaip tik geresnėje1 leris Helmut Schmidt. Sutarta u-
būklėje, negu Suv. Rusija ar ko- rano eksportą Vak. Vokietijon pi 

. munistin^ Kiriia, ididmtL 

Meksiko? universitetu 
pabaisos 

MEKSIKOS MIESTAS. Mek
sika. _ Anksčiau, tai yra apie 
1960 m., prezidento suorganizuo 
ti lyg ir smogikai Meksikos uni 
yersitetuose gintis nu<» radika
lių studentų, reikalaujančių pa
keitimų universitetų tvarkos ir 
mokslo sistemoje, dabar tapo 
universitetų pabaisomis. Įvai
riomis priemonėmis ginkluoti 
studentų būriai terorizuoja ra
mius studentus, juos apvogda
mi, apiplėšdami, su mušdami a r 
net nužudydami. Kai neturi ko 
veikti universitete, apiplėšia 
žmones, ypaš jaunimą už uni
versiteto sienų. Dabartinis pre-

Chieagoje ir apylinkėse gali- \ zidentas žada imtis priemonių 
mas lietus, temperatūra apie 90 į tokias grupes išnaikinti, nors 

i laipsniu. Trečiadienį malonus • jis yra tos pačios partijos, ka ip 
i -as į i t buvęs prezidentas. 

palaidoti panaudoti didžiąją Gib
sono dykumą Australijoje, kurio
je negyvena nei žmonės, nei gy
vuliai, nėra augalijos. (bk) 

KALENDORIUS 

Liepos 12: Ja šonas Marei joną, 
Margiris, Skaidra. 

Liepos 13: Henrikas, Mi'.dre-
da. V> renis, Ausiina. 

Saulė teka 5:26, leidžiasi; 3:26 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGOM) UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. B. 
KtUAv | SVEJįįASA 1601 West Garfield Blvd- Cbi«igo, OL 60636 

-i*. 
. • •• r"-

-« 

• • ŽAIZDŲ KOJOSE TVARKYMAS 
* - -,-_3t- : i «•- spaustu mažiausiai 40 mm. Ha. 

kūmo, įįi& kojų ža izdų!^ , s o s t o s k ? ? i n e s ' kunos n e P n t a ' -
U-arkvme - i i t z lik DŪ .jk}tps (nechirurgin^s) matuojam 

f suflė sveikesni. 
Mediciniškas raginimas 

v-

Kuo daugiau žmogui gero su
teikti trokštame, tuo nuodug
niau patiriame, kad žmoguje 
žmogus yra verringiausioji jo sa
vybė, didžiausias jo turtas. Dar 
tikru žmogum netapęs asmuo ne
priima gero patarimo. Dar as
menybe į tikrą žmogų neišsivys-
tęs lietuvis h ne lietuvis yra pil
nas prietaru. Tokiam nejp^rši šių 
dienų mediciniškos tiesas viso
se sveikatos srityse. ypr>č kojų 
žaizdų tvarkyme. Nežmoniš
kai besielgiantis dės ant žaizdų 

spaudimą, neišvysto minėto, bū
tinai reikalingo suspaudimo venų 
kojoje. Žinoma, tada ir nebūna 
reikiamo gydymo. 

Moteriškės čia tuoj šauks, kad 
joms negalima bintuotis kojas 
— kaip jos tada atrodysiančios 
su bintais ant kojų. Tokios tu
ri nešioti kelnes —bintai bus pa
slėpti. Gerai, kad dabar mada 
yra dėvėti vyrišku būdu kelnes. 

Sepacientiškas pacientas 

jau minėto kojos iškėlimo ir jos 
reikiamo bintavimo, dažniausiai 
žaizda, net nešvariausia, gražiai 
tvarkosi. Vien antibiotikams pa
vedimas žaizdą tvarkyti yra dide
lis apsileidimas. Ir štai dėl ko. 

Tik tokiu atveju, jei rožė prisi-
mestų prie kojoje žaizdos, tada 
reikia greitai vartoti dideles dozes ' 
penieiiino injekcijomis. Tada rei
kia visą kūną gydyti penicilinu. 
Pati .rožė retai kada sukelta kojo
je žaizdas. Rožė yra ne kas- kitas, 
kaip b-akteriįii sukeliąs uždegi
mas. • -

Gerai bus, ]e\ mes kiekvieną ko-
joie varikožine žaizdą laikysime 
esant užsikrėtusią kokiomis n o r s Į " 9 į f * ? TrĮbune" dieąrsščio kolumiūste Anne Keegan^ (fcųrejė) ijpsi 

visokius tepalus. tepalu, I M"™" b u U n ų **"&***• Dar 
tik neprisilaikys pagrindiniu k o - ' i d a u S i a u ~~ t o k i e Pacientai nuo-
ju'žaizdoms svdvti reikalavimų.! l a t kapstys žaizdą —ją kasys, 
Mat. koiu žaistas gali gv dvti į draskYS- Tokiems reikia ant žaiz-
Smtai? būdu. visokiu prietarų į d o s u ž d e U P U S i a u stangrų iš gip-
prisP.an.vdamas. bet pagvdvti jas į so- l u»nčio cinko sulfato, batą. 
gali tik šiandi-ninio medicinos!15 t a i P vadinamos Unna pastos 
patarimo orisilaikvdamas. O ^ u ž d e d a m a s bato pavidalo gipsas 
yra štai koks. Į a n t žaizdotos kojos. Toks gipsi

nis batas saugo žaizdą nuo krapš-
tymo, apsaugo nuo sužeidimo ir 
palaiko nuolatini spaudimą ant 

bakterijomis. Žaizdos užsikrėti
mui budingas yra pūlinis sekretas, 
greitas žaizdos didėjimas, pakraš
čių žaizdos paraudimas, jų su-
kietėiimas. skausmas žaizdos ir 
raudoni odoje ruožai, einą kojoje 
aukštyn. Vėlesni žaizdos supu-
Kavimo ženkfai yra skausmingos 
ir patinusios limfinės liaukos po 

, . i kelio sąnariu bei kirkšnyje, 
Bus totu, pacientų su kojose L * * įr ĮgJ k r ė t i m a s 

zaizaa. kurie tcaip reikiant nesi- » • v - , - L . ^ , rr r . r . ., ., . J Jei žaizda ima smarkiai slaugyčio. loKie neprisilaikys virs 
nurodytų būtinų žaizdos kojoje 

lankė lietuvio sodyboje ir pravedė pokalbius su sodybos gpfėntpjaiš. 
Reportažas paskelbtas VU 4 laidoje. Šalia jos matome Qną> Algjnyjjenę 
ir P. TaruBene Nuotr. M. Nagio 

jti, tai anksčiausias pasireiškimas 

PrisilūVrUjldme nrcdicinišhos 
liesos 

karto žinome. I x„-, žaizdos ir aplinkinės odos. Toks jau iš praeit.; 
kad kojose Žaizda atsiranda esant b a t a s tf^ofr vidktas t u r i b 5 t i 

nesvėixai oda;. Tada net men
kas užgavimas. o-kartais ir be jo, 

kojose žaizdą iššauk-

At

gali lengva: 
ti. o ii gali i!g i negyti. ar visai j ,,. .,3{ t 3 Mlda v r ? 
ĮKvagytt. Svarbu susekti, kas 
padar' tocmcjką odą. Čia dauge
lį ligų reikia kaltinti. Pirmiausia, 
reikia bendra žmogaus sveikatą 
sutvarkyti ir tik•teda eiti prie sėk-

-ftrhiįo • koįosp žaizdų g>dyrrio. 
Pirmas te'slngas tos žaizdos gydy
mai yra lovoje 'gulėjimas ir žaiz
dotos koic os srrrrrrSžiu aukščiau pa

keičiamas kas savaitė ar dvi. To
kio bato. žinoma, negali dėti, kai 
žaizdą reikia tvarkyti kasdieną, 

užteršta ir 
kai ji labai šlapiuoja. 

Kuo mažiau vaistų, tuo geriau 
Kai kurie gydytojai mėgsta 

duoti tokiems pacientams krauja
gysles išplečiančius vaistus (Pa-
vabid. Arlfdin...). Taip daroma 
pacientams, turintiems arterio-
sklerotines žaizdas. Blogumas su 

kėlus laikymas. 'Daugelis kojose) tokiais vaistais yra štai koks. Jie 
žaizdų taisosi, kai ligonis ilsisi lo-l išplečia arterijas visame kūne 
vojė ir laiko per sprindį aukščiau j d a u S daugiau, negu užakusias 
pakėlęs žaizdotą koją. Taip atsi- į arterijas. Tuo būdu kraujas sute

ka iš šalia žaizdos esamos odos j 
gretimus audinius. Tuo būdu to
kie vaistai užtęsia gydymą, o ne 
pagerina. Kaip taisyklė, arteri
jas išplečiamieji vaistai vartoti
ni tik kai yra arterijų susitrauki
mas (spazmas — vasospastic di-

i 

tinka su visomis aėl išsiplėtusiu 
venų atsiradusiomis žaizdomis. 
Tik dėl sklerozės esančios kojose 
žaizdos geriau gyja jas žemiau 
laikant -:. 

Antras žingsnis varikosinių ir 
kitokių žaizdų kojose gydyme 
yra skaudamos kojos subintavi-
mas. ElastLškas bintas sumažina 
sutinimą, nuolat esantį apie 
žaizdą. Būtinai pacientas turi 
vengti valgomosios druskos ir sū
dytų valgiu. Jei tsip elgiantis 
— bintuojant koją ir be druskos 
valgant, nemažėja kojos sutini
mas, reikia imti gydytojo prirašy
tas šlapumą varančias tabletes. 

Jei pacientas, nuolat guli lovo
je, jam nere :kia bintucti koją. 
Tik vaikščiojančiam ligoniui 

•'-

būtinai bintuoti žaizdotas 
kojas. Aptvarkius Žaizdą: perok-
sydu išplovus, nusausinus, zinko 
mosties apie kraštus*, o kortisono 
mostFes ant žaizdos uždėjus, rei
kia koją subintuoti trijų colių 
pločio bintu. Tas"Wntas turi būti 
nešiojamas visą dieną. Ir per kar
ščius, jei vaikštai, turi jį nešioti. 
Todėl kai karšta.' ne bintą mesk 
šalin nuo kojos, bet gulkis lovon 
ir tik tada nuimkrfį.' 

Ne kiekvienas- subintavimas 
yra trkras bmtaf$ū$fe. Reikia mo
kyti; kaip subintuoti žaizduotą 
koją, kad ii jaustų ankštumą bin
to ties kauliukais kojos, o laisviau 
Vmtą jaugti pėeiofe ir blauzdoje. 
Visada reikia sunmtuoti aukščiau 
ttauzdos —prie kelto. 

Jef negalima išsiplėtusių venų 
kaip nors sutvarkyti (operuojant 
ar jas infekcijomis sutvarkant), 
žmogus, turįs kojose žaizdas, tu
ri kokį nors suspaudžiantį tvars
tį nešioti visą savo gyvenimą. O 
kai žaizda užgyja, reikia nešioti 
gerai pritaikytas chirurgines koji
nes. Nusipirktos fau gatavos tam 
reikalui netinka. Mat. reikiamam 

jos užsikrėtimo. Tais aavejais ge 
riausia yra uždėti 0.1 vandeninio 
Gentian violet skiedinio. Neužsi
krėtusį žaizda iš tokio skiedinio 
sudarys sausą luobą —membra
ną. Užkrėsta žaizda violetiniai 
nudažytą žaizdos paviršių pa
vers į lipnią mase. 

Jei žaizda tikrai užkrėsta, ge
riau bus, jei gydytojas padarys 
tos žaizdos bakterijų kultūrą. 
Dauguma bakterijų tose žaiz
dose būna sunaikinamos vaistų, 
kaip neomycino, polymiaino ir 
gramicidiBG. Tik atsiminkime, 
kad kiek ilgiau pavartojus neo- Į jT"£^ 
mycino mostis, gali įsijautrinti 
vaistams oda, ypač kai tie vaistai 
esti dedami ant nuogos žaizdos. 

Jei žaizda yra labai sena ir jos 
pakraščiai sudaro pakriaušes, ta
da reikia žiūrėti, ar neprisidėjo 
be pro gyvenančios (anaerobic) 
bakterijos. Tokios žaizdos dvo
kia, aptė Žaizdą oda gauna o*o — 

LAKAI DRABftH 
Didiki Gerb. Redaktoriau. 
Š.m. birželio 9 d. Jūsų reda-

guqamame laikraštyje išspaus
dintas inž. J. Jurk,ūno, dr. L. 
Kriaučeliūno, prof. M. Mackevi
čiaus, pjot 1 . Vitkaus ir prof. 
dr. J. Meškausko pasirašytas pra
nešimas — pro memoria jų siū
lyto tarpininkavimo Amerikos 
Lietuvių Tarybos — JAV Lietu
vių Bendruptnneės santykių išly
ginimo reikalu. Minimam prane
šimui pilnai nepristatant 1977 m. 
gegĮižės 4 d. laiške JAV LB K. 
valdybos išdėstyto nusistatymo 
pasitarimų klausimu ir neišryški-
h a i t 19?3, 1974 ir 1976 metais 
jos pirmininko dėtų pastangų (de
ja* nėseiCBiiįfų) Altą prisikviesti 
prie pasitarimų stalo, jaučiu svar
bą LB poziciją paryškinti dviejų 

iHtisom citatom iš dr. 
įeefiūnui rašyto laiško: 

kpyo 26 d. laiške Jūsų 
ir pasirašiusių asmenų siūlymų 
svarstymai JAV LB K valdyba 
savo ruožtu skyrė prideramą dė
mesį. Krapio valdybos nutarta dė
ti tolimesnes pastangas tiesiogi-

$ a m s r be tarpininkų, Altosir 

Ji 
da kovojant su visam kūne ais i - ' 
radusiom bakterijom, leidžiamos 
adatos. Jei del sifilio atsirandą ko
jose žaizdos —jos gydomos didė
lėmis penicilino dozėmis 

Drėgni kompresai 
Paprastas, lietuviams gerai ži

nomas, drėgnas kompresas užde-

per dieną. Ypač gerai veikia tokie 
kompresai, kai žafedos iplinka 

. -r-., . - . j ,- , . Į yra suerzinta ( d e r n a a i į ^ . Tie sease). 1 ik. jei žaizdos aplinkoje!f . J! ^Tv>?. 
A v , A t f1 į ^ a .\ kompresai sumažina niežėjimą ir oda sušildoma (refleksiScai), 

galima vartoti arterijas išple
čiančius vaistus. Tai tiek dėl skle-
rotinių žaizdų kojose. 

Matom, kad bendras sklerozės 
gydymas, ypač jai už akių užbė-
gimas. yra pats svarbiausias da
lykas. Apie sklerozės sudėtingą 
gydymą jau buvo čia anksčiau 
pasisakyta. Išmintingam tokio 
pasisakymo gana. Jis pajėgs su 
skleroze reikiamai kovoti. Kitam, 
joki, kad ir kasdieniniai nurody
mai, nepadės. Kaip, pvz., tūla 
lietuvaitė nepildo gydytojo nuro
dymo: ji savas mostis vartoja, ji 
neguli, ji sklerozės nesitvarko, ji 
varikozinių kojų nebintuoja. ji 
vaikšto. Tokiai ir panašiai nė 
Dangus negali padėti kojose žaiz
das sugydyti. Tokios pacientės ir 
tokie pacientai kentės visą gyve
nimą dėl negyja nčios kojo
je, ar abiejose kojose žaizdų. Jie 
neva gydysis, išlaidų turės, patys 
vargs ir gerus savo vaikus var
gins, bet žaizdų kojose neatsikra
tys. Tik tie asmenybe subrendu
sieji, kurie pajėgia Šiandieninės 
medicinos pajėgumu pasinaudoti, 
galės džiaugtis kojose varikosinės 
bei kitokios kilmės žaizdos atsi
kratę. 

Atsargiai su antibiotikų 
mostimis 

Labai visų yra pamėgta varto
ti antibiotikų turinčias mostis 
ant kojose žaizdų, ypač joms 
esant nežvarioms —pūliuotoms. 
Čia taip pat reikalingas didelis 
atsargumas. Bendrai kūną stipri
nant ir su peroksydti kojoje Žaiz-

JAV LB-nes vykdomųjų organų 

ima braškėti paspaudus. T ą - | P ^ ^ S ^ 0 v a I d y b o J į p i r . 

mininikas p . J. Gaila, 1973 m. 
g r u o ^ p mėn. 23 d., 1974 gegu
žės 19 d. ir 1976 m. liepos 19 d. 
rašytais laiškais, kreipėsi į Ame
rikos Lietuviu Tarybos pirminin
ką; dr. Kazį Bobelį, kviesdamas 
Altos atstovus pasitarimui santy-
kfg išlyginimo tikslu. Perėmęs 

damas pusvalandžiui du kartusjJAY LB K. valdyios pirmininko 
pareigas ir dabartinis pirminin
kas privačiuose pokalbiuose ir 
pareiškimuose visuomenei yra pa
sisakęs už Altog ir JAV LB-nės 

j kad "tolimesnė mūsų mfsrįą vist* 
mūsų sutarimu sustabdoma". 
Šiuo atveju lyg ir nesuprastas 
tarpininko vaidmuo — norėta" bū 
ti teisėjais, o ne paprastai rekla
mos nesiekiančiais ir nežinioje 
liekančiais tarpininkais. 

Tebūna' leista lietuvių visjTo-
menei pranešti, kad dabartinės 
jAV LB K. valdybos vardu esu 
laišku kreipęsis į Altos centro val
dybos pirmininką, kviesdamas be
tarpiškai tartis ir siūlydamas to
kią darbotvarkę Altos — JAV 
LB vykdomųjų organų atstovų pa
sitarimui: 

1. Pasikeitimas ryšininkais, sie
kiant Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir JAV LB veiklos derinimo bei 
informacijomis pasikeitimo; 

2. Jungtinių Altos ir LB" dele
gacijų sudarymas, lankant Bal
tuosius rūmus ir Valstybės de
partamentą; 

3. Laisvo apsisprendimo teisės. 
aukotojui suteikimas Altos skyrių 
ruošiamuose Lietuvos NepriJHdru-
somybės šventės minėjimuose; 

4. Jungtinio fondo įsteigimas 
Altos, LB ir Vliko laisvinimo 
veiklos uždaviniams finansuoti; 

5. Altos ir JxAV LB eventualus 
susijungimas, pagrindu pasitari
mui imant dr. A. Butkaus g u 
doje skelbtą projektą. ' 

Į minėtą kreipimąsi atsĮkė Al
tos sekretorius kun. Adolfas Sta
sys š.m. birželio 10 d. laišku, ku
riuo pranešė, kad priimamas L B 
kvietimas vesti pasitarimus. Išsi
aiškinus Altos siūlomą darbo
tvarkės papildymą,-bus tariamasi 
dėl pasitarimo datos įr vietos. 

Su gilia pagarba, 
Algimantas S 
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TeLMt 8-3229 
DR. AUNA BAUtniAS 

GERKLĖS tlČfo^ 
2858 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

spaudimui ao turėti. reik;a. kad i da. valant ir minėtas cinko ir 
ties kauliukais bintai ar kojine i kortisono mostis vartojant, nŠsą 

•;>. 

uždegimą. Mirkyk marškonę 
medžiagą ar iš vaistinės gautus 
bintelius skiedinyje 1:40, ar p^)ta-
siumo permanganato i:S|X)Gf šdę-
dinyje (ružavas skystis turi b^ttį 
nepertamsus), ar 3 proc. acetjč 
acid skiedinyje. Kai labai pū
liuoja žaizda, vartok Poyfltgne -
iodine skystį (ar heąachk>rophe-
ne sudsing emulsion). Visada an
tiseptinius vaistus vartokime 
trumpam laikyi ir niekada vien 
jais nepasitikėkime. Mat, gaK oda 
būti sujaudinta ir žaizdos giji
mas užtęstas. 

Kitos priemonės 
Kartais re&alinga negyvą mė

są ir nešvarumus nuo Žaizdos 
prašalinti cbirurgiskai ar tam tik
ras mostis (enzymes) vartojant 
Uždedama marlė, sumirkytą fi
ziologiniame druskos skiedinyje 
ir leidžiama jai ant žaizdos Sdžiū-
ti. Tada ji su pūliais nuimama. 
Toks žaizdos valymas kartoja
mas keletą kartų per dieną. 

Kai susidaro per daug gyMps mė
sos žaizdoję, reikia ją pridengti 
10 proe. silver nitrate jorotioti 
Kai žaizdos dugnas ta&pa šva
rus, uždėk sausą marlė, arba 
kortisono mosties su ta marle. 

Jei žaizda didesnė kaj» febui 
centimetrai diametre, reikia cbi
rurgiskai ją pridengti to paties 
žmogaus oda, paimta iŠ kitos k i 
no vietos (graitmg). 

fhfaia. Gydykrmės kofosje Stif-
das, visapusiškai pris»ėikyd«mi 
dabartinės memeisos pafevuulp. 
SujįJutiBK stve rtagsn ir arsiss-
kytfiiie prietan|, nfiftfBni pi» 
• - « a S i fM J. Į -*'' - ~ • ^»» » taranų oei vwo»iq peroageufuią t 

vykdomųjų organų pasitarimus. 
Pasitarimo siekdami ir dabarti
niu metu, mafoniai prašome Jūsų 
rr lafiką pasirafiusiųjų savo a'uto-
atętu žr turima ftąka į Altą su
darančias srovines grupes bei or
ganizacijas Altą paveikti, kad bū
tų pradėti pokalbiai su JAV LB-
-nės Krašto valdyba". 

T-enka apgailestauti, kad tar
pininkauti pasisiūlę asmenys 

JAV LB K. ^lidybos kvietimo 
Altą įtaigoti nepriėmė ir savo pra
nešime rado reikalą pareikšti, 

įkalbinėjimų. Laikas šiandien 
mūrus visiems visose srityse eiti 
mokslo rodomų kelių. 

Rpsiskaituti. Consultant, Au-
gust 197& 

Sr. Jonas G. BYLA-BYLAm$ 
GALVOS IR STUBUR6 LIGOS 

2858 W. 63rd SL 
Cbicago, H . 6PG2I 

' Tel. 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 
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DJt 1 6 . BALUIAS 
Ako^rija vt MSICTII ttgoe 
Ginekologifle Cbirtirgrlja 

6449 So. Piuaski Boad (Crawford 
Medical Buikling>. XeL UD 5-6446 
Priima ligonius , pagal sus\tajnaia. 
id nŽttsnfep^ * £ ^ « S74-&04. 

DR. YL HbAŽYS 
PLAUČIŲ nt vmntjs LIGOS 

Mąrgjietto Me^įcal Center 
•133 So. Kedzię ATenoe 

Vai.: pi'nhad., ajntrĮd. ir. fcėlvirtad. 
6 i£i 7:3% v i i vakaro. 

ŠeštaA H«Ą J, ,i^i -3 vai. 
Pagal šuąifarirna. 

onšb teirf. w i s:2«to 
BeakL *>L W.W>rcMfe 5 - 3 0 4 8 

Tel. Ofiso HE M*, šSk Š88-2223 

DU. mik f. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weat 71st Street 
V a l j pirm., 

Antrad., peafc 
tik sušlartjš. 

|tv. 1 
1-5, 

v. popiet-
ir Seštaa. 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
tOt. EDM0ND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 We»t51st Street 

V a t : 

Ofs. tet .W>WU^ 9 ^ ?0-2889 

GYDTTOW K CHUttfRGB 

W1RDERS IHEBftH ARTS, 
S2I3H. 

M . WI 5 

Sies patelefomioatm 

•amHiHiiiniiiifiiiiimiin 

LIETUVIŠKOS ĖS 
Uetevaaj ^arkMaanae i r k i t a s Retoriškos k l r U a s , t a i 

Nr. 25 Ir t 8 . VIa© H kūriniai, kur ios pr imins Lietuvą, 

Mokykloa choras: KUR LYGOS LAUKAI 
MARŠ MARŠ KAREIVĖLIAI 
GELEŽINIO VILKO MARSAS 
SUTEMS TAMSI NAKTUŽĖLĖ 

J. Sctranakas Ir V. DinefeK VAIDYLOS MALDA 
SENAS KANKLININKAS 

Kam Muztejoje — Veuavos nuleidimat I - I I dafis 
•aaStuio Ir Antano Dvariono Įvairus JdainavtmaL 
reikėtų daug vietos. Stų abejų albumų tik 

BrTLDING 
JB§M 

valandoa paįSl susitarime. 

„ tel — GI 8-6873 
DR.W.M.EJS»»|.E*SIIIAS 

AKUŠERHA Wi JKffBRŲ LIGOS 
,GĮNCKCįpbG©IlS CRTRURGŲA. 

S1S2 So. Ke*Je j W WA 54670 
Vaiajadaj p*g»l ss^atrigta. 4eį nė-

skambtmi: JdBL ž^oaot. 

Te t ofiso b buto; OLympie 2-4159 
DB. F. KISIEUBS 

GYDYTOJAS IR CBTRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-S vai. vak. 
išskyrus trediadifnk's. 

Se^tadienfeis 12 i^i 4 \-a! pociot 

TeL REliaace 5-I8U 
Uit. WALTEB l ICIRSTUr 

(I4etuvi8 gydytojas) 
3925 Weat 59G» Street 

VaL: pirmad., antrad., ketvt-tid. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet i- •'.-•* 
vaL vak. Treč. ir šeštad. uiiclarvta. 

PR. IR£MA K0RAS 
GYDYTOJĄ IR CHlRURGfi 
KCDIKTC IB VAIKI LIGOS 

SPECIAMST* 
MEDICAL BV1LUI3SO 

7156 South Western Avenoe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

ik i 1 vai. popiet. 
Ofiso tel. R E 7-1168; rezid. 2 3 t - 3 f l * 
Ola. HE 4-1818; Rez. PR 6-9891 

BR. J. M€ŠKA&SKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
-< 2454 West 71st Street 
(71-os Ir Campben Ave kaiMĮMut) 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirad- Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susftanu. 

OPTICAL STUDIO 
VIOLETA KAROSArTfi 

7051 So. Wasttteaww. TeL 778-0366 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptas. 
Didelis akinių rėmų pasirinkimas. 

, Yal.: Bh-m., antr., penkt 1©-S:30 
Ketv. 1-8 v. vak. Šešt 10-4 v. p. 9. 

Trečiadieniais uždaryta. 

DB. A. tk «J^¥E€KAS 
3JAS IR CHIRURGAS 

SpecĮa^be Ašių ligos 
S997 West 

Valsudol pagal s o t i ^ t u j ^ 

Ofiso taL — PR 8-^229 
DR. JABIBA MRICmm 

. J 9 I 9 A 
VAIKŲ LIGOS 
ži&ffeatSŠriSfceet 

Plrjnad. antrai., kstyV^ad- # penkt 
ntfo 14 ficl 2 vai. ir ano S 5 i i vai. 
vaR. feetAd. aad 1 iki 4 v a t 

CfeEaV tfU-ėm, %a. OA 9-7278 

DR.A. MKliS 
GYDYTOJiES IR CHIRURGAS 

•u 

6Srd 
i& s%8ttJtrhna: 

DR. K. A. JDDAS 
CHtflURGIJA 

SH4 Ha. W*m 4^saa» 
1992 No. Wosten AveaaaB 
TU. stsafouta 12 vadandų 

489^44}—pi-4696 

atųakito šiuo adresu: 

DRADGIS, 4545 W. DM $t., BfiHSf^ M. M M 

*•;*' 
^ 

l^stgof tr bute M. 992-H81 
MtJFMD. VYT. RAIHIAS 

BKND^UJI M S D T C I N A 
14pT S. filis Ofctu, Ckrtro 

Telef. — 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKJV LIGOS — d U B I ; J U S U A 

Ofisai: 
111 Ko. WABASH AVE. 

4200 SO. CENTRAL ATsS. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FBAIK PLEtUtS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

2618 W. 71st St. _ Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akintas ar 

"Contact kasės" 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trefi. 

DR. LEMAS SEJBUTIS 
INKSTŲ, POStftS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656W. 63rd Street 

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

0080 164.778-2889, rez. 448-5545 

DR. JL I, StBKMAITIS 
GYDYTOJAS 

OHso telei. B E 5-4410 
Rezidencijos telef. GR 6-0617 

Vai.: pirsnad., antrad., ketvirtad. IV 
penktad. nuo 1 iki 3 vai. popiet. 

DR.Vn.TAlflMU 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų figos 
Ofisas ir res. 2652 W. 5SUk SV 

TeL ntospec t 8-1228 
Ofteo vai.: pirm., antr., trefl. Ir 

penkt ano 2-4 vaL ir 6-8 % 
km. 2-4 p. p. h- Kitu fatthi 
Oflm t e l HE 4-212S, naasf GI S-6105 

DR. Y. TUMA$0RI$ 
C H I R U R G A S 

2494 West 7Ut Street 
Vai.: pirm., antrad^ ketv. Ir pjšnktad. 
2-S ir 4-7 — a anksto suOKaria, 

« e i ofiso PR 9-944S 
DR. F. C WIRSKDRA$ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S197 West 71st Stseet 

. Valandos: 1-6 vai. popiet. 
Tr*g. ir lested. pagal 

Ofiap tėL 588-8168; 
DR. PETRAS 2U0t)A 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
fiP4 g. N a m p a s r t t Ave. 

VU, j^rm. antr., ketv. ir penki: 2-7 
Gaga] 

- Q • ,1*1? 
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Asmens atsakingumas —« 

200IS , KURIS ŽUDO ARBA GAIVINA 
Pasakytas ar išspausdintas žo- sąmoningas žmogus sugeba pa-

dis yra bloga ar gera jėga. Jis nu- naudoti geriausius žodžius pa
skamba plačiau negu pati žodžio žintai tiesai atskleisti ar savo įsi-
prasmė reiškia. Už žodžio laisvę, tikinimams parodyti, kad kiti tuo 
už teisę reikšti savo nuomones ir tikėtų arba bent susimąstytų. Ir 
įsitikinimus kovojo lietuvių tauta šį būdą naudoja gerieji ir blogie-
prieš okupantą seniau, kovoja ji, laisvės gynėjai ir vergijos ne-
prieš komunistinį okupantą ir sėjai. Jų vidury stovi pilkasis 
dabar. Už laisvą žodį kovoja įvai- žmogus, kuris telaukia tik sensa-
rios grupes ir šiame laisvės kraš- cijų — nusikaltimų aprašymų, 
te. Negalėtume visuotinai tvirtin- kito paniekinimų, įžeidimų ar į-
ti, kad ta kova tėra tik žmogaus tarinėjimų. Toks džiaugiasi blo-
noras išsižadėti atsakomybės, gu džiaugsmu, tartum kitame 
Tačiau neretai toks noras paro- matydamas tikrai blogesnes sa-
domas viešumoje ar bent slaptai, vybes negu pats turi. Tai farisie-
norint įsigyti valdžios, pinigų, jai, kurie žodžiais garbina save, 
nugalėti savo priešininką jo su- tais pačiais žodžiais niekina kitus, 
niekinimu. Kai laisvė be atsako- Ieškoti žodyje, ypač parašyta-
mybės reiškiasi spausdintu žo- me ar pareikštame viešumoje, 
žodžiu, ypač prieš konkrečius as- kitokios prasmės, negu išreikšta 
menis, tai lengva įžvelgti ir tą pačiu žodžiu, yra noras klaidin-
žmoguįe glūdintį globą troškimą ti kitus arba apgaudinėti save. 
— moraliai sunaikinti artimo Propagandą reikia vadinti pro-
gerą vardą ir laimėti sau bent į- paganda, bet tai nereiškia, kad 
sivaizduoto pelno. žmogus, jai besipriešinąs, neturi 

Jau ir mūsų tarpe įsigalėjo bū- teisės pasakyti savo žinomos tie-
das nepaisyti atsakingumo už pa- sos, pasidalinti savo patirtimi ar 
sakytą žodį prieš kitą asmenį, y- tos patirties įsigyti, jeigu ir nori 
pač spaudoje. Tai iš tikrųjų yra pats pro liepsnas praeiti. Pagarba 
žodis, kuris žudo, kuris griauna asmeniui yra pagarba tiesai, bet 
gerus žmonių santykius. 2mo- tiesą atskleisti nereikia asmens 
nes be atsakomybės pajautimo niekinimo, 
sąmoningai ar nesąmoningai ke- * 
Ha įtarinėjimus prieš asmenis, "Raidė pamoko, raidė ir už-
niekada nenusikaltusius nei muša" (littera doeet, littera no-
prieš savo visuomenę, nei prieš cet), sakydavo romėnai. Tai ypač 
tautą. Teismai reikalą išpučia ir tinka šiandien .daugeliui pasau-
tik dar labiau išsklaido jau ir taip linės spaudos. Bet neretai tinka 
išsisklaidžiusią lietuvių išeiviją, net ir tautybių spaudai, turinčiai 
įtarinėjimai įžeidžia ne tiek tą, savuosius jungti specialiems tiks-
kuriam metami šešėliai, kiek tą lams ir informuoti specialiomis 
visuomenės dalį, kuri įtarinėji- žiniomis. Šiandien didieji dienraš-
mus skleidžia, jais tiki ir niekina čiai, žurnalai, net. savaitraščiai 
asmenis jų atliktiems ar dar at- naudojasi posakiu, kad "gera 
liekamiems darbams sunaikinti, naujiena nėra naujiena". Dėlto 
Visuomeninėj veikloj tai yra savęs rimtus vaidiną suaugę žmonės 
naikinimas, tautiniam gyvenime pasislėpę skaito kai kurios spau-

— tautžudybė, prisijungianti dos puslapius ar žiūri vaizdus, 
prie tų, kurie specialiomis prie- kurių viešai gėdytųsi. Jie nori 
monėmis naikina pavergtą tau- pasirodyti geresni, negu yra, nes 
tą okupacijoje. žino, kad raidė ir žodis tėra tik 

Nenuostabu, kad šiandien ženklai, bet tokie ženklai, kurie 
idėjų neturinčiųjų didžiausias gali užmušti ir gali gaivinti. Ta-
keiksmažodis pavadinti savo čiau suniekinti net mirusiam sa-
priešininką komunistu ar komu- vo bendradarbiui už tariamus 
nistuojančiu. Tačiau tai nėra iš- "nusikaltimus" jie nesigėdi 
minties, o tik senilumo ženklas, naudotis tais pačiais žodžiais, ku-
Kai jau nerandama žodžio pozi- riais pateisina savo darbus. 
tyvioms idėjoms išreikšti arba jų Ginti nusikaltėlį yra advokato 
neturint, tai kito asmens aptari- pareiga, bent ieškant lengvinan-
mui telieka tik įžeidimas. Bet čia čių aplinkybių. Bet žmogus, kuris, 
reikia ieškoti jau gilesnių šaknų, padaręs klaidų, tikrų nusikal-
kodėl šie keiksmažodžiai arba timų, išdavęs savo tautą ir drau-
žudantfs žodis taikomi be atsako- gus, kartais drįsta ne tik išsiginti 
mybės pajautimo. 

KOVA DEL ŽMOGAUS TEISIŲ 
Drumstis tebevyrauja žmogaus teisių bare 

Žodžiu išreiškiamos inty
miausios mintys, idėjos, išgyve
nimai. Žodis tarnauja 

Savaitę prieš Belgrado pasita
rimus įvyko budistų, indų, krikš
čionių, mahometonų ir žydų ta rp 
tautinis suvažiavimas. Tai buvo 
pirmas tokio pobūdžio suvažiavi
mas, kai europiečiai skundėsi t i
kėjimo persekiojimu Sovietuose, 
visi peikė JAV ir Sovietų apsi
ginklavimo varžybas. Nutari
muose r a n d a m a s ne t t o k s 
pasmerkimas: "kyšių, biurokratų 
dorinio pakrikimo ir jų galios 
žmogaus teisėms pažeisti". 

Kur įvyko tikybininkų suvažia
vimas? Ogi Maskvoje. A. Kosygi
nas pasakė pradinę kalbą, o 
Maskvos konservatorijos salėje pu 
siau religinis koncertas tęsėsi net 
tris valandas. Vaidinimų, ku
rie primena Grigorijaus Potem-
kino tariamų kaimų sodybas Kot
rynai II parodyti, ir šiuo metu 
netrūksta. Konstitucijos sumany
mu surikiuotas teisių ir laisvių 
katalogas, o bažnytininkai kiek 
tik nori tešneka apie tikėjimo 
laisvę ir ne t jos persekiojimą So
vietuose. Tokių šnektų priedan
goje iškeltas Sovietų norimas nu-

GEBIMINAS GALVA refc leido kiek laisviau 

siginklavimas ir u; įiem> 
tinas Europos saugumas. 

Įniršis R 
JAV prez. J. 

dėl žmogaus 
Maskvoje sukt 
tiniai vadovai, 
vienvaldis L. B 

primi

gus. I r kiekvieną kartą, kai palie
čiu juos, širdį lyg kas adata perve
ria. 

Galėčiau apsieiti ir be tų pinigų. 
Bet taip norisi, kad senatvėje vai
kai būtų jautresni. O jie pas mane 
neatvažiuoja, net laiško neparašo. 
Tenka prašyti pažįstamų, kad nu
važiuotų pažiūrėti, ar sveiki gyvi 
mano vaikai, kaip jiems sekasi." 

"Nebežinau, kaip prisišaukti vai
kus, kaip suminkštinti jų širdis. Jie 
man vis prikaišioja, kam į mokslus 
neišleidau, kam vidurinei dukrai 
butą palikome. Betgi kiekvienas tė
vas, kiekviena motina daugiau ir 
laisto tą daigelį, kuris silpnesnis, 
kuris lėčiau stiebiasi. O šiaip tai 
tėvams visi vaikai mylimi. Jie, ne
lyginant, penki rankos pirštai: ku
rį pjausi — tą skaudės. 

O gal nereikėjo to teismo: baisi 
geda senatvėje su vaikais bylinėtis. 
Motinai turbūt ir netinka apie sa
vo vaikus blogai atsiliepti.*' 

"Gal ir suklydau, reikalaudama 
iš vaikų pinigų? Gal šitaip dar la
biau atstūmiau juos nuo savęs? 
Bet kaip sunku, kai apsigyvenu 
pas vaiką, o jis sako, kodėl aš vie
nas turhi tavimi rūpintis, tegu ki
ti bent alimentus duoda. Prisitei
siu iš kitų vaikų pinigus. Pagyvenu 
keletą metų pas sūnų. Nusibostu 
jam ar susilaukia dukra anūkų — 
tenka kraustytis pas ją. Naujagi
mis paauga ir vėl tie patys prie
kaištai. Girdi aš tave išlaikau ir 
dar alimentus turiu mokėti, o Jo
nas tai nemoka. I r vėl esu privers
ta eiti į teismą reikalauti pinigų iš 
visų vaikų, tik ne iš dukros, pas 
kurią gyvenu. O kiek pykčio dėl to 
būna. Sūnus Juozas, kuris dirba 
taksistu Vilniuje, kartą mane net 
į Aukščiausiąjį teismą padavė, ko
dėl iš jo paprašiau dviejų rublių 
alimentams daugiau, negu iš kitų 
vaikų. 

Kad žinotumėt, kaip sunku byli
nėtis su dukromis a r sūnumis, 

gynėsi, o vėliau 
sių ėmė pulti 
reikalui pana: 
medžiagą, net 
vykius iš lieUr 

Per paskutini 
ietuose buvo įva 
pergyventas Sta 
mas. jo valdyr 
kalbos ir net \ 
sudemokratinim 
kietoje partijos 
centralizmo va 
dėl laisvės per-
mimas, padėjir 
mius, kalėjimus 
sos stovyklas su 

'įsKioje 

Carterio mostai 
' siu pažeidimo 
• Įniršį. Poli-
ypač dabartinis 
/nevas pradžioje 
iėl žmogaus tei-
akariecaps. Šiam 
lojo įvairiausią 
ui tikinančius į-
škojo gyvenimo, 
ividešimtmetį So 
ių krypčių. Ten 
oo nuvainikavi-
o pasmerkimas, 
Itys apie krašto 
. bet jis vis liko 

"demokratiško" 
i/ioie. Kovotojų 
kiojimas: ištrė-
as i beprotna-
ar darbo patai-
aldo stipresniup 

j nes retormas, 
ūkininkams savo ūkiuose šeimi
ninkauti, taikstėsi katalikams, 
bandė užglostyti nedraugingas 
nuotaikas Sovietams, bet ir jam 
nepavyko pašalinti ūkiniu nega
lavimų. Praėjusių metų birželio 
mėnesį atsiradusi įtampa paska
tino neramumus, kuriems mal
šinti panaudotos griežtos prie
monės. Jos paskatino katalikus, 
liberalus šviesuolius jungtis ir ko
voti prieš ryškius žmogaus teisių 
pažeidimus —išlaisvinimą pa
smerktųjų ilgai kalėti. Katalikiš
koji ir tautiškoji linkmė tebesie
kia savo tikslu. Sovietų įsikišimas 

OLANDIJOJE 
Teroru reikalauja, kad olandai iškovotų 

moliukams nepriklausomybę 
AL. TENISONAS 

i 

j Lenkijos vidaus reikalus, ypač 

Visame pasaulyje kilo pasipik
tinimas, kai Olandijoje nedidelė 
tautinė mažuma — moliukai tris 
savaites išlaikė nelaisvėje de
šimtis mokinių ir mokytojų. 

Skaitytojams gal bus įdomu su
žinoti, kas tie moliukai ir kaip 
jie atsirado Olandijoje. 

Nematę tėvynės, už ją kovoja 
Moliukus Olandijos vyriausy

bė atsivežė Olandijon, kada prieš 
20 metų Indonezija, buvusi O-
landijos kolonija, pasiskelbė ne
priklausoma ir išprašė iš krašto vi
sus olandus (nederlandus). Am-
bow salos gyventojai moliukai 
buvo patys ištikimiausi olandų 

ūkio srityje, skatino dalį lenkų pagelbininkai kovoti prieš indo-

sius ir įvaro Ipimės silpnesniems. 
Sovietinio saugumo akis budi, o 
rankos traiško nenorinčius gulti 
į komunistinės pasaulėžiūros ir 
santvarkos karsta. 

Tokių bangeliu buvo ir šj pa
vasarį- Kai pertempia stygą, kaip 
nutiko ir su amerikiečiu žurnalis
tu R.C. Toth, kai provokatorius 
įbruko siuntinėli gatvėje, jis bu
vo suimtas, tardytas ir palydėtas 
žodžiais: drožk į savo tėvynę. 

Satelitinės! valstybėse 
Kiekvienoje satelitinėje valsty

bėje skirtingos priežastys .-.ukėlė 
kovą dėl žmogaus teisių. Ji ryš
kesnė Lenkijoje, Rytų Vokietijoje 
ir Čekoslovakijoje. 

telktis ir kovoti už savo teists. 
Rytų Vokietijoje 1973-75 m. 

leista laisviau bendrauti su Va
karų Vokietija. Vėliau atsiradusi 
trintis ryšium su Vakarų Berly-1 šeimomis. 
nu, Maskvai paskatinus, vertė ry- § j a n c [ i e n ;„ 
tiečių vyriausybę panaudoti griež 
tesnes priemones. Varžymai san
tykiauti su Fed. Vokietija palietė 
ir kultūrinę sritį. Šviesuomenė ė-
mė bruzdėti. Praėjusių metų pa
baigoje poeto VVblf Biermanno 
ištrėmimas paskatino šviesuome
nę protestuoti. Deja, ji nerado ry
šio su darbininkais. 

Numaldymas Čekoslocvakijoje 
1968 m. buvęs politinis pava

saris paliko pėdsakus ir Sovietų 
šarvuočiams atnešus žiemą. G. 
Husakas, Sovietų patikėtinis, at
sargiai košė partiją ir darė "re
formas". Neklusnieji buvo kali
nami. 

%\ų metų pradžioje paskelbta 
"77 charta" — žmogaus teisių gy
nimas buvo įvykis Cekoslovakijo- N Ambovv saloje 

neziečius. Už tai, kad naujoji In
donezijos valdžia jų nenuteistų 
mirti, olandai įsileido į Olandija 
apie 15.000 moliukų karių su jų 

jau apie 40.000. 
Moliukų laisvos nepriklausomos 
valstybės niekad nėra buvę. Jau
noji karta giriė ir užaugo Olan
dijoj ir Moliukų salos niekad 
nėra matę. Šiandien jie turi Olan 
dijoje gyvenvietes, yra lygiatei 
šiai piliečiai, bet laikosi labai už
sidarę savo tarpe. Ar terorizmo 
pikta dvasia, ar svetimo krašto 
provokatoriai yra už kulisų, — 
tą dar turi Olandijos vyriausybė 
ištirti. Savo teroru moliukai rei
kalauja, kad Olandijos vyriausy
bė iškovotų jiems iš Indonezijos 
laisva Moliukų valstybę. 

Tuo tarpu rasizrru>s ir neapy
kanta auga tarp baltųjų gyven
tojų, o moliukų agresija kenkia 
pačių moliukų labui ir tolimoje 

įe. Vieni chartą pasirašę buvo 
Ūkiniai negalavimai Lenkijoje j suimti, kiti š darbo atleisti, o 

privertė pasitraukti W . Gomulką ! daugeliui A Dubčeko svarbiau 
ir sudarė palankias sąlygas K. 
Gierekui atsisėsti i partijos vado
vo ir valstybės vyriausio pareigū
no krėslą. Jis stengėsi daryti ūki-

KARO L A K Ū N A S 

savo praeities, tartum istorija ne-
susidėtų iš užrašytų žodžių, ir 
net mokyti kitus tvarkos, draus
mės ir moralės, yra tų pačių nu-

meninei sikaltimų tęsėjas dabartyje. Jis 
tiesai išreikšti, vaizdui atskleisti, sąmoningai klaidina kitus, kad 
kad ir kiti tai matytų. Iš žodžių jie nesužinotų tiesos, kad už-
sudaromas sakinys, apibrėžiąs į- mirštu praeitį ir kad ieškotų 
vykius, asmenis, gyvenimą, ge- "nusikaltimų" tik kituose. Juo 
riausius nusiteikimus ir siekimus, blogiau, kai tokių žmonių anks-
Tai beletristika, poezija, kury- tyvesnė tarnyba komunizmui ir 
biškas mokslas, kuriuo naudojasi savo tautos priešui dabar jau da- . , ,. . . , . _ . .. * . , . . . . . , . , . j i . . „ . .. belstis į jų duris, prasyti — pn 
didieji protai, norėdami pasida- romą gerais darbais ir patnotiz- įmj^ vaikeli, mane pagyventi. 
linti savo dvasiniu turiniu su ap- mo apraiška. Tokių gynėjai ir se-
linka. Žodis yra pagrindinė spau- kėjai tiesai išreikšti žodžius nau
dos priemonė informuoti, parodyti doja iškreipta prasme ir klaidi-
gyvenimą. koks jis yra ir kokio na kitus. Nusikaltėlių darbai tel-
reikia siekti. Tai panaudoja poli- pa ne tik žodžiuose, griaunan-
tikai, visuomenės vadai, kultūros čiuose tautinį bendravimą ir su
kūrėjai, gyvenimą, bet ir tuose žodžiuose, 

Tačiau tas pats žodis gali er- kurie yra priešingi jų darbams, 
zinti visuomenę, sukelti vienus ypač niekinant kitus, 
prieš kitus, plėsti Įtarinėjimus, Niekas negali tylėti prieš ko-
neapykantą, nesutikimus. Tuo munistinius kėslus. Išeivijos pa-
naudojasi visokie revoliucijų kė- reiga kalbėti už pavergtuosius ir 
Įėjai, tvarkos ardytojai. Naudoja- atskleisti okupanto darbų blogį, 
si šia priemone ir tautų laisvės Bet padoraus išeivio kovos prie-
priešas komunizmas. išvystęs monė negali būti atremta keiks-
propagandą taip plačiai, kaip mais prieš savo brolį, o žodžiais, 
galima panaudoti žodį, sakinį, kurie stiprintų savąjį, parodytų 
vaizdą, net meno ar mokslo prie- tautos troškimus svetimiesiems ir 
mones kitiems klaidinti. Tik vi- gaivintų tautinį gyvenimą visoje 
siškai sąmoningu atsakingumu išeivijoje. Ir nieko šiandien 
savo laisvę remias žmogus suge- taip labai nereikia mūsų gyve-
ba atskirti pelus nuo grudų, nors nimui, kaip gaivinančio broliš-
naudoja tą pačią vėtyklę. Tik ko žodžio. PS. 

Aleksandras Solženicynas — vie
nas didžiausių kovotojų už žmo
gaus teises 

siu bendradarbių, kaip užsienio 
reikalų ministeriui Jiri Hajekui, 
švietimo ministeriui Vladimir 
Kadleoui, Milan Hueblui, dra
maturgui Pavel Kohoutui, fizikui 
Frantisek Kriegeliui ir kitiems, 
pasiūlė išvykti iš krašto. Jie atsi
sakė pasinaudoti siūlymu. 

Birželio mėn. "77 chartos" są
jūdis nusilpo. Kai kurie buvę žy
mūs veikėjai - entomologas 
Zdanok Mlynaras ir filosofas Ja-
roslav Krejci apleido Čekoslovaki
ją-

Įėpi bandymas Belgrade 
Belgrade prasidėję paruošia

mieji pasitarimai dėl darbotvar
kėm spalin mėnesį įvyksiančiam 
susirinkimui rado ryškias kliūtis. 
Sovietai siūlė svarstyti politi
nius, saugumo, ūkinius ir kitus 
klausimus, stengėsi nustelbti 
žmogaus teisių ir laisvių aptari
mą. Jų atstovas J. Voroncovas vėl 
prabilo apie taikos sambūvį, kai 
vakariečiai, naudodamiesi per
svara, kėlė žmogaus teisių ir lais-

Pritaria terorui 
Arogantiškai plevėsuoja "Lais

vųjų Moliukų" vėliava virš jų na
mų Smildėje ir Assene. Mėlynai-
-baltai-raudonai-žaliai dryžuota 
vėliava, pakabinta ne pusstiebio 
aukštyje, bet plevena aukštai 
stiebo viršūnėje iškelta, tartum 
pergalę skelbdama. Tai pirmą 
kartą nuo gegužės mėn. 23 d., 
kad moliukų bendruomenė Olan 
dijoje viešai ir masiniai demonst
ruoja savo pritarimą jų vykdo
mam terorui. Moliukų naujasėdi-
jose ne liūdima dėl žiaurių įvy

kių, priešingai, reiškiama pagar
ba žbvusiems moliukų tero
ristams, "kovojusiems ir žuvu
siems už laisvę". Teroro degtą 
perima nauji sukilėliai, grasoma 
naujomis teroro akcijomis. ' B 
moliukų kankinių pralieto lūiyt-
jo stos tūkstančiai nauju moliu* 
kų sukilėlių" įrašyta jų kolonijos 
plakate. 

Taigi, Olandija turi didėlę 
problemą, nes gi "kova už tautos 
laisvę nėra jokiomis priejįio-
nėmis nuslopinama", sako į&r-
dę moliukai. 

. . v 

Prievarta esanti neišvengiama 

Savo kalboje dėl vyriausybės 
panaudoto metodo išlaisvinti -mo-
kykloje ir traukinyje sukikytus 
olandus ministrų pirmininkas 
Den UYL pasakė: "Prievarta ne
išsprendžia nieko, bet kartais ji 
yra neišvengiama, kad išrištų 
problemą". "Si citata, pasakė se
nas moliukas, "yra vertinga "ir 
mūsų moliukų bendruomenei del 
jos kovos už laisvę. Mūsų 4rąu-
gų tikslas nebuvo žudyti žmones. 
Klastingu būdu buvo į p u l 
ta mokykla ir traukinys, Už tai 
Olandijos vyriausybė yra Atsa
kinga, — sako moliukai, — rria-
sų draugų mirtis mums yrą skau
di, bet mes neliūdime dėl jų ifiir-
ties"... 

Vienas olandas pasakoja, rašo 
žurnalistas, kaip jų gyvemrktte — 
kaimas dėl jų mokyklos rnokfeių 
ir mokytojų užpuolimo ir tris.sa
vaites nelaisvėje išlaikyrno as&» 
kytojų bei po to, kariuomenei a-
reštavus užgrobikus ir išlaisvi
nus mokytojus, pasidalijo i <dWį 
nebesutaikomas dalis. Piliėtnjis 
karas graso gyventojamsjų gy* 
venvietėje. Rudieji moliukai y « 
apsiginklavę, baltieji ^ o l a n d a i 
taip pat pradeda arjsiglnklumi 
Abejuose miestelio pusėse - P^sė 
gyvenotjų balti, pusė spa&dtf -
kalbama apie b a u d ž i a m a s ^ j&&-
pedicijas į gretimas gyvėnyMflfes:« 
Moliukų kaimuose girdėti **!&-
na-muria" kovos šūkis, i r ©Ha-
dai laukia vėl naujų netifcėtttfnų. 

vių klausimą. 
Nešališkieji kraštai ėmėsi tar

pininkavimo, siūlė svarstyti Bai
giamojo akto vykdymą ir galimy 
bes taikos sambūviui remti. Šiau
rinio Atlanto santarvės kraštai 
pareikalavo, kad būtų išsamiai 
aptartas žmogaus teisių ir laisvių 
susitarimas Baigiamajame akte. 
Pasitarimų pradžia nieko gero ne
žada. Sovietų atstovo grasinimai 
tik paliudijo jau esantį ryškų va
kariečių santykių atšalimą su 
Maskva. 

BAŽNYČIOS 

Popiežius Paulius VI oficialio
je audiencijoje priėmė naujojo 
Peru respublikos amLaaudorlifrs 
prie Apaštalų Sosto sk i lu s iuo 
sius raš tus . Kalbėdamas t a , pna* 
ga, Šventasis Tėvas da r k a r t ą 
pabrėžė, jog Bažnyčia, v y t i ^ 
dama pasaulyje savo misiją, ne
siekia jokių medžiaginių intere
sų, be t t rokš ta stiprinti i r gai
vinti žmoniją dvasinių vertytS% 
jėga ir išganymo šviesa, Bažny* 
čiai rūpi sukurti pasaulyje ta iką 
ir apsaugoti kiekvieno 
asmens orumą, 
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Lietuvos karo aviacijos veterano - lakūno 
pulk. lte. Leonardo Pesecko pasakojimai 

Spaudoj ir 

NEPRISI3AUUA VAIKŲ 
Materializmui vis labiau užval-j skundžiasi: 

dant žmogų, tėvų ir vaikų proMe- j "Neseniai padaviau savo vaikus 
ma didėja, nes savanaudiškumas 

Gustaičio asmenybė buvo plati ir didelė, išsišako
jusi, ka ip ąžuolas prie Nemuno... Antanas Gustaitis, 
ka ip r a š o generolas S. Raštikis, sėkmingai vadovavo 
nepriklausomos Lietuvos k a r o aviacijai ir pastatė ją į 
pirmą vietą visų tr i jų Pabalt i jo valstybių t a rpe . 

Deja, kaip ir nepriklausoma Lietuva, taip liūd
na i ir t r ag i ška i baigė savo gyvenimą vienas iš gabiau
sių lietuvių, išvežtas į Sovietų Rusiją, Stalino — če
kistų Maskvoje sušaudytas . 

Sovietų kariuomenei įžygiavus į Lietuvą, ka ro 
aviacija, kaip ir visa Lietuvos kariuomenė, buvo lik
viduojama a rba inkorporuojama į Raudonąją armiją. 
Pras idėjo areštai , kalė j imas ir trėmimai į Sibirą. Gen. 
inž. A. Gustai t is labai pergyveno valstybės laimę, 
k a r o aviacijos sulikvidavimą, kuri buvo įjungta j Rau
donosios armijos 29 korpusą. Rugpiūčio mėn. jis įtei
kė kariuomenės vadui savo prašymą atleisti jj iš ka
riuomenės. J o paleidimas iš kariuomenės buvo ypa
tingai ilgai vilkinamas su įvairiais, gana griežtais, pa

leistas iš kariuomenės ir pradėjo VDU dėstyti staty
bos fakulteto aviacijos katedroje. Tais pačiais metais 
kovo 6 d. jis traukiniu išvyko į Kalvariją ir... dingo. 
Generolo likimas paliko nežinomas, paslaptis. 

Nacių okupacijos metais Lietuvoje ėjo gandai, 
kad gen. inž. A. Gustaitis, nepakeldamas Lietuvos tra
gedijos, taip pat nujausdamas asmeninį pavojų būti 
sovietų agentų suimtam, bėgo į Vokietiją Prie sienos 
jį nušovę čekistai. Kita versija, kad tik buvo pašau
tas pasienio sargybos, sužeis tas ir patalpintas Kauno 
kalėjime. Vėliau, sveikatai sustiprėjus, išvežtas į Sov. 
Rusiją. 

Lenkų žurnalistas Josef Czapski. lenkų-vokiečių 
karo metu Lenkijos kariuomenės karininkas, 1949 m. 
Prancūzijoje išleido knygą vardu "Nežmoniškoj že
mėj" . Tai atsiminimai apie baisius pergyvenimus len
kų kariuomenės karininkų, kurie su savo daliniais, pa
tikėdami Raudonosios Armijos pažadais, pasidavė jos 
belaisvėn. Rezultate — visi karininkai buvo suimti ir 
pasmerkti mirti Butirkų kalėjime, Maskvoje. Knygos 
autorius savo atsiminimuose t rumpai pamini, kad len
kų karininkų tarpe buvo ir vienas lietuvis —genero
las Gustaitis. Lakūnas, inžinieriusr kalbąs daugeliu 
svetimų kalbų, geras šachmatininkas. Gen. Andersono 
legionams organizuojant, lenkų karininkai buvo pa
leisti iš Butirkų kalėjimo. Pasilikusiems mirties baus
mė buvo pakeista sunkiųjų darbų stovykla. Tarp jų 

siūlymais dirbti lėktuvo konstruktoriaus darb 
tų Rusijoje. Generolas aiškinosi, kad dirbs 

nugali meilę. Okupuotos Lietuvos 
"Tiesoje" birželio 23 d. laidoje iš
spausdintas Teklės Karbutavičie-
oėSi 75 ta., laiškas, kuriame & 

į teismą. Norėjau, kad man priteis- aviaci jos sri ty, bet tik Lietuvoj. Sovietai pa n : 'e, kad 
•ii iš tri-hi Htifcnt ir rivipin aunu »l i - ! . - - - . c t a t " i' - •• >nta"o 

kurie sekė kiekvieną jo žingsnį 

Sovie-! buvo daug nišų mokslininkų, inžinierių. Autorius spė-
tol iauj ja . kad jie tapo panaudoti kaip specialistai Sovietų 

t U i š . t r i j 1 L d l k r ų , i r d V i * J , , 8 Ū n . U ^ i " konst ruktor ių geruoju neįtikin mentus. Dabar kas mėnesi iš Vii- , , ,_, ,_, ,_!\, . _._ ». 
niaus, Raseinių. Naujosios Akme
nės ir Vilkaviškio gaunu tuos pu»-

žius pranešė Gustaičio $eimos nariams Cbicagoje, 
kad tarptautinis Raudonasis Kryžius gavo žinią, jog 
Gustaitis yra miręs 1941 meta is spalio mėn. 16 d. So
vietų Rusijoje. Vietovė ir mir t ies priežastis nežino
ma, apgailestavo jie, kad daugiau informacijų neturi , 
nes užklausimai apie jį smulkiau, Soviete paliekami 
be atsakymo. Šiandien žinoma, kad Amerikos Rau 
donojo Kryžiaus nurodyta A. Gustaičio mirties da
ta — tiksli. Kai 1911 m. rudenį vokiečių kariuomenė, 
įsiveržusi žaibiškais smūgiais į Sovietų Rusijos 
sustojo prie Maskvos miesto vartų,, visi Butirkų 
Įėjime patalpinti kaliniai buvo sulikviduoti — 
dyti. Nežmoniškai nužudytųjų ta rpe buvo ir Lietuvos 
sakalų sakalas generolas inžinierius Antanas Gus
taitis. 

Pabaiga 
Nežinau kodėl, bet paskutiniuoju laiku mane ap

niko keistos mintys. Kur Dobkevičius, Gavelis, G r V 
giškis. Gustaitis, Jablonskis, Jakštys , Kanauka, Krau-
cevičiai. Kumpis. Lisauskas, PranckeviČius, Sabanavi-
čius, Šalkauskas, šenbergas , Senatorskis, Sidaravi
čius, šliužinskas, Soldatenkovas, Stanaitis, Stašaitis, 
švitris, Rauba, Rahnas, Tumas, Virbickas ir kiti pir
mieji — Oro eskadrilės vyra i? ! . Kur jie dabar? ! . Ko
kiais lėktuvais skraido!? O kaip dar kartą m a n pa
kliūti 4-ton eskadrilėn, su Anbo skrist i aukštyn į 
le?.. Dievuli mano. užaugo žuvusių h* mirusių 
gu toks tankus miškas, net saulės nematau... 

Pastaba, šių pasakojimų autorius Leonardas Ps» Rusijos gilumoje. Gal būt . jų tarpe ir gen. Gustaitis. 
Generolo šeima Ugus metus per įvairias tarptau-1 seckas mirė 1976 metais gegužės 29 dieną. 

tinęs organizacijas bandė sužinoti jo likimą. Pa?i- Lietuvių Tautinėse kapinėse. Chicagojs, 
1941 m. sausio 1 d gen inž A Gustait is *ipn pa- thau . !?*>>•. m mansio 24 d Amerikos Raudonasi.s krv- * (Pahiug&l 
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— JAV dm \Vuit«-r Brovvne. n ius stisitikimus: Spabkis. — 

pasirodo, nedalyvauja **60 Spa- Pert i seh i r Poluga.jtrvskit>-Korė-
lio" tarpt, turnyre Leningrade, nojus. J iems skirta po 16 parti-į 
nors buvo iš anksto paskelbtas jų . Laimės, kuris pirmas su-1 
J.ilyvių skaičiuje. Ten rungiasi r inks S l i t a š k o . Vengrų dm Por-f 
7r> sovietų didmeisterių ir S už- į t isck j a * t i e s i ą kartą ruagiaei 
sienk). P irmajam rate Lt-ningra- pretendentą kovese. 1965 m. 

;C?o dm Ta imanovas Įveikė pa- , pralaimėjo Taliui, o 1968 m. — 
šaulio meisterj Karpovą ir po to. ! danui Larseriui. Stipriausiu var-
bužaidė lyg iomis su jugoslavu į Žovu tarp visų pretendentų rei-

jKneževičiu ir vengru Ribry. d a - t k i a laikyti, pasitraukusi iš Sov. [ 
bar pirmauja turėdamas 2 tš. 

i Du tašku pelnijo taipogi Karpo-
jvas po pralaimėjimo, įveikęs če-

C L A S S I F I E D G U I D E 
MISCELLANBOUS 

!• 

PBOGtlS — O r P O R I T N l U E S HELI* VfASTED - MOTERYS 
wmm»WWP«WI««II vm< su. ""».i. ' • 

D A 2 Y M A S 
Tie patys t studentai 
TOMAS — 325-64** 

Pardrodsma Um;ĮH,a ir ^ bwtaž — 
2 po 5 'tei"_*»r~.* u- i ii--sucjurib.!. 

t Garažą*. G«rc*» jnajeuiaoB. &««** — \ 
$4=i,dt^..; v. 250? W. 6* š t £**aoa 

L waax.it K*e«pa& į — 

— teL 84VJ719 

I ką Sme jakalą ir j auną dm Koči-
j jevą. D u t a š k u surinko dar Ru>-

Lk-tuvių šaulių organizacijos vadovų dalis kultūrinio suvažiavimo Unie į munijos dm G e o r g a m , nugalėjęs 
Pier, Ifiek metu Nuotr. P. Molėtos j Italijos dm Mariotti , ir lygiomis 

" " jsužaidęs su bulgaru Radulovu 
į bei Kneževičiu. Š is turnyras į 
j truks iki l iepos 19 d. 

— Pasaulio pretendentai ne-[ 

Pas lietuvius Kanadoje (7) 

SU BENDRUOMENĖS KRAŠTO 
VALDYBOS PIRMININKU 

į trukus pradės savo pusbaigmi-

Toronte reziduoja Kanados i rusi KLB laikėsi Lietuvių char-
Lietuvių bendruomenės valdyba, į tos dėsnio — kiekvienas lietuvis 
čia gyvena ir jos pirmininkas Jo-j yra LB narys. Skirtumas tik toks: 

ar jis yra aktyvus ar pasyvus. Ka
nadoje skaitoma 35-40,000 lietu-

nas R. Simanavičius. Susisiekę 
telefonu, susitarėm susitikti po
kalbiui Lietuvių namą "Lokio"! vių, Toronte apie 15,000, ofieia-
svetainėje, nors, t: >sa, diena anksįliai registruotų— 10.000. 

KLB pagal statutą PLB-nės val
dybai atiduoda 15 proc. pinigų, 
surinktų solidarumo mokesčių pa 
vidalu. 

Pasaulio Lietuviu dienos 

čiau su pirmininku dalyvavom' 

Kanada turi užkišti spragas, 
kurios pasitaiko lietuvių gyveni
me. Todėl KLB krašto v-bai ati-

M. A. Š I M K U S 
r 

S-gos dm Korčnojų. 1974 m. jį 
pralenkė t ik vienu tašku dabar-1 
tirus pasaulio meisteris A. Kar- [ 4299 So. Jtapfavrooct, t e t 254-7430 

\OTARV PL'BMC 
rvcoMtr * A X sEftviOE 

povas. . . 

— š a c h m a t e spaudoje nema
ž a dėmesio susilaukė Anglijos' 
vienuoiikraetis moksleivis iš | „ 
UJoachesterio Nige i Sbort, kur i s ' 

Taip pst* aai"v>mi V E R T B t A t 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PirjETYBfeS PRAŠYMAI tr 

kitokį bjįanka^. 

•i ««w * \ . V « T į Ajdmeka nkeftfaa dkm. DRAUGE, 
pakvabfifcavo į s. metų Angb-» £ plačiausiai skaitomas lie-
j o s šachmatą pirmenybes, j - tuvių dienraštis, gi skelbimų k a t 
vykstančias rogpiūėio mėn. Jose Į ooe yra ffadems prieinamos. 
da lyvaus 3 6 atrinktieji Anglijos 
meisteriai. 

World Open, 9 ratų turnyras 
Philadelphįjoje (VI. 30-VTI. 4 ) , 
reikia manyti , sutraukė nepa
prastai didelį dalyvių skaičių, 
ne s prizams buvo paskirta 
$27,600. 

Prisi-

pokalbį pravesti buvo sunku. 

Pirmininkas laiku atvažiavo į 
"Lokį", o iš čia nusivežė į 
kėlimo parapiją, kurios 
na* (am. Augustinas Simanavi
čius yra KLB valdybos pirm. J.R. 
Simanavičiaus brolis. Prisikėli
mo parapija, lietiniu pranciško
nų dėka išaugusi College gatvė
je 1953 m., yra tikras lietuvių 
centras. Parapijai priklauso 1,200 
lietuvių šeimų, visos Mišios čia 
laikomos tik lietuviškai, o pati Į 
bažnyčia, sujungta su klebonija 
ir salėmis bei kambariais, kurie 
išimtinai tarnauja lietuvių veik
lai, yra nuostabus meno kūrinys. 
Šį pavasarį bažnyčia pasipuošė 
14-ka naujutėliu vitražų, kuriuos 
meniškai pagamino Chicaguje 
gyvenantis tos srities nepamaino
mas specialistas daii. 

J.R. Simanavičius į KLB veiklą j į į k o n a u j a s u ž d a v i l i y s : 1 9 7 g m . 

liepos 1-2 d. Toronte surengti V 
Kanados ir JAV lietuvių 

teatro festvalio bankete. Bet ten! įsijungė 1952 m. Tais metais bu 
tarp daugybės žmonių ramesnį | V o išrinkta pirmoji KLB taryba 

ir rudenį įvyko pirmasis t a r y b o s - ^ p L g $ e i m ą ^ P a s a u l i c H e 

į tuvių sporto varžybas. Tie ivy-
jkiai pavadinti Pasaulio Lietuvių 

Į—HnilHHflBlI 

TELEVIZIJOS 
MIGLINAS TV 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
M I G L I N A S T V 
Pardavimas ir Taisymas 

2846 W. 69th St,. t e t . 7 7 6 - 1 4 8 6 
IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

A. Valeška. 
Kai su kun. Eugenijum Jurgučiu 
ir j.R. Simanavičium Įėjom į 
Šventovę, buvo ankstyva popie
tė, lauke skaisčiai švietė saulė ir 
dail. A. Valeškos naujieji vitra
žai spindėjo nepaprastai spalvin
gomis sparvomis, Įvairiais niuan
sais dilginančiomis atėjusių pro
tą ir jausmus. 

Pačią Šventovę meniškai išpla 
navo mums jau pažįstamas iŠ 
ankstyvesnių šio ciklo reportažų 
arch. dr. A. Kulpa. Šventovėje de-

suvažiavimas. Taryba išrinko 
valdybą, kurios pirmininko pa-

klebo- \ r e ^ o s a l iteko }. Matulioniui. Jr. 
Simanavičius buvo išrinktas iž
dininku. Per 10 m. jis pirminin
kavo KLB Toronto apylinkei, ė-
jo įvairias pareigas krašto valdy
boje ir 1974 m. išrinktas KLB _ 
krašto v-bos pirmininku. \ KLB j 
tary bą renkami 57 atstovai 
KLB apylinkių. Šalia tų 57 atsto
vų į tarybą Įeina visi apylinkių 
pirmininkai ar jų įgaliotiniai su 
balsavimo teise. Taryba išrenka 
9 asmenų va!dyrbą su teise reika- \ j 
lui esant kooptuoti ir daugiau na
rių. 9 išrinkti valdybos nariai iš
sirenka pirmininką. 

KLB yra vyriausias organas ats
tovaujantis lietuviams visuome-

i — i 

dienomis, o angliškai 
Lithuanian FestivaL 

World 

i v ; — 20% — 3<H% pigiau wofcae* 
u/ apdraodą UBO ag»ies ir a»uwpo-
l)ili*. pas 

FRAIK Z A P 0 H S 
i2«»y, Weat »*0» S*R«c* 

Chieago, ItttDois 
i « — 6 4 

- Prieš 2 8 metų. 1957 balan
džio MSCA biuletenis "Chess 
Newslet ter" skelbė 194 Massa-

lv.-tii>i« prekia 
brangiai iš mūsa sandelio. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į UiTUVA 

— IT. &. Open Championship 
Jvyks rugpiu&o 7-19. Coiumbus. 
Ohio. Rengia USCFederation. 
Prizams skiriama daug pinigo-

dainų $2000. 1330, 900. 650, 500, 400. 
300, 200, 200, 200. 1. Ekspertui 
500, 2. Ekspertui 200. Tokios 
p a t somos paskirtos A kl., B ki. 
C k*., pradedamiems $200, 100. 

Lykis neei-1 panašiai nevirint iems reitingo ir 
linis, bet jau istorinis savo apim- moterims. 
timi. todėl Pasaulio Lietuviu die
nomis paruošti ir pravesti sudary . 
tas platus komitetas. Ii sudaro 2 

^ L D {atstovai LŠ KLB, 2 - iš V. D a i n ų ' 
i ; l 9 | š v e n t ė s k-to, 1 - iš PLB s^mui < * u s e t t * ***&& reitingus: 

rengti komiteto. 2 Salio atstovai,' - T e h " Cnrdo N - A n ? ' y o s 
taip pat po viena atstovą iŠ S U & g * 8 8 **įį** 2 2 2 ° - į K a z > ' s . 

i JAV LB ir PLJS. j ? * e r k ^ 2 0 8 9 - į ^ed^šve ikaus- m m m m m m n m m t t t m m i m m t w m t 

Rikiuojant pavardėmis. P a š a u - į k a s 1 9 3 4 m-> 3°- s - Kaziauskas fj ». ^ ^ R E M O N T A S 
io Lietuvių dienų rengimo komi- į-1931 m., toliau A . Keturakis Į PRIEINAMA KAINA 

rtetas susideda iš šių žmonių: J.R. J1911 m., R. Karosas 1901 m.. J.» Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
Simana-vičiaus. kun. f. Staškaus,j Starinskas 1^20, L. Šveikaus- ; virtuves ir naujas lubas. įrengiu 
E. Dauguvietvtės — Kudabienės. J t » s 1802, P. Kontautas 1796. 

imuz. St. Gailevičiaus. dr. J. Sun-}NagimonJs 17W». 0«!raitbi 1734. 
[saitas, Pr. Bemecko, V. Ignaič io , f A. Karosas 1672. DUdnis 1649. 

p o l i t i m u o | R Kasnaro. J. Gailos ir G. Juozą-1 G. Kuodis 1645, gprrauskas 
Orinėje ir j p f . v i č i f i ' t ė s . Komiteto pirmini n-Į1643 . S, V a i & i t b 1#15. Grinkus 

Šalpos srityse. Jos atstovai Į e m a p ^ . r R Simanavičius. Finansų 
i Baltu federaciją. į P a v e r t u tau- į K o m : t e t a s s u darvtas tuo pačiu pa-

felMOMUJAMA — FOB. KENT 

DE^EMOABLE LIVE 1N 

H0USEKEEPER 

!

Ę « u*t; ^tUilt. 0w* rwm, Wh, Xfip 
aeisry ąjjįį home for viįht pęcson. 
Įlęfąrences, some English necessary, 

į Norttj suburb. TęL 231-382$. 

ReikaliRga šeimininkė. 
6«01 N . KEA-MORE AV'K. 
S tudio a a d Badroom Apts i 
R e n t a l s Froo» $ l a » - $ ^ 0 O 

įGy^^ftti vietoje "Wuuictkoj. Darbas 
ty<2 d, savaitėj. Du suaugę. Beudra 
oaipiį ruoša.ir lengvas virimas. At-

rskira gyvv patalpa. Lengvai tvar-
^ t , ^ l ^ X Z ^ ^ ^ % ^ ^ T l l k o r a i B * ^ L P*«eWa»ja»a suau-
Btock- to -L" & Lake. Free Heat. Į f&» moteria, kuriai mūsų namai 
Ali eleetri? teitehen. Cio«ed Circuit f SUS jū»«į u*mi. Geras^t lygioinjas . 

Seeanty Systems. 
aVAULASUfc: X3aMJgI>lAJE3EXX. 
For Appt. O s M — 275-474S 

i Dėl interviu gkajab. (kalbęt aag-
įBškai) po 10 vai. ryto — 

4 4 6 - 6 5 5 6 
f&NUOM. J>jų kamb- apsndomas} 
batas su baldais, vyres&k> *j>nifc*"<i 
asm«aiuL Marąuette Parke. 

Tetai. — 42££5&& 

ISnuom. 5J'2 kamb. (3 raieg.) butas 
2-me aukšte. 2 tualetai. Suaugu
siems. Kreiptis pirmam aukšte — 
72S! s. CaifocBla Ava. 

Rami apy
linkė. Arti vienuolyno. 

TeL 4S4-885Ž 

B E A L E S T A T E 

\ 3SSS S. Ha.sted S*., ( M n C O , BL 
1. j 25*1 \V. «S» St.. Cldcago, IU. «OS2S 
. ' Tc-lef. 925-2737 — 254-3320 

kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, teL 776-0883 po 6 v. vak. 
ll!llllllilllllHIIIIIIIIIIHHIIimiHIH«nilNI 

nmiuose rei.oiuose 
se. lit. švietime, kultūrinėie 

tu Komitetą. Visoms —~**n*^ ,. . , } {i[ . „ ^ į , , , , , ^ . 
sritims yra atSKi'ros komisiios. ku-[ 
rios dirba KLB krašto valdybos! Dainų šventei jau yra užsaky-
žinioje. I t a ? dažnai T V matomas Maple 

Kanados Lietuvių fondas, arte- j Leafs Garden stadionas, kur tel-
jantis prie 200.000 dol. pagrindi- |P a ' k i 20.000 žiūrovai. Tikimasi, 
nio kapitalo, iau atskira institu- Į t a d V - ] ° i Da inų šventėj dalyvaus 
cija, nes fondo kūrėjai norėjo i š - ! 3 P i e l -0°0 dainininkų, kurių ne
laikyti autonomija. Kanados L ie ;™ a ž 3 dalį sudarys jaunimas. Iš 
tuvių fondo vadovaujamam orga- [Toronto gali suplaukti iki 4 ,000 
ne iš 16 balsų KLB turi 4. Fondo j žiūrovų. Dar daug vietų liks tūks-

lietuvių iš kitų Kanados 
vietovių ir ypač iš JAV. Pasaulio 

ramą vietą radęs skulpt. A. Kasu-1 pelnas perduodamas skirstyti pančiams 
bos lietuviškas Rūpintojėlis, taipįKLB-nės nuožiūrai ir jis daugiau 
pat šventovėje netoli Švenčiausio [sia paskirtomis lituanistinio švie-1 Lietuvių sporto žaidynės nuraato-
>o yra, palyginus, modernių skulp. Itimo reikalams, organizacijoms. 
J. Bakio kūrinių. O šventovės ga- ( jaunimo vienetams, informaci-
le, šaua naujai padaryto kapita-jniam leidiniui "Violations of H u 
llnio Įėjimo, yra lenta, skuta P a -

3542, Petronis 1430. Taigi tame 
"Ratinga" sąraše buvo 17 lietu
vių. Kasys Merkis 

HiHiiiinmiHiitniiutMtuiiinitmiiuMm 
V A L O M E 
KILIMUS m BALNUS 
Plauname ir vaškuojame 

visę ruššf grindis 
*. BUBNYS — Tek B E 7-5M8 

IltlIlUtttUJIIUSIUIMIItHIUUUUUil 

ABTI TB-os ir SO. ROMAN 
Qražus 3 miegamų mūr. ••ranch" 
namas, pi lnas rOsys. Centr. oro 
vėsinimas. Daug rūbinių ir daug 
priedų. Savininkas pirkosi naują 
namą. $42.500.00. 

L. D. MMTTCHEIA 
Tel. — 59»-8822 

MirUand TaupymD b-vei 
reikalinga 

TARNAUTOJA 
T t l I e r 

Su patyrimu ai be. 
Skambint 254-4471 arba 

vakarais 778-3579 
~ ' -• ' •— ' —WJ • ••— - — y • • '- i • i ^ i i — •• —t 

W O M E N 1 A N T E D 
For :JewiRg Maehine type work 

KrDerieiK-* nęi mecvtmuy. Mušt sj>«&ji 
Eacttefe ę^it oi cersoa: 

SUS.AN C R A N E COMPAN? 
3516 W. A m a t a g e , Ctokzgo 

l& C A M P B E l i 
Moderniškas 5 kamb. mūr. namas. 
$27,00000. Skambint savininkui 
teL 434-9824 

•Ir^PV*HS^*^VnHfffnnn¥1ll 

P L U M B I N G 
Vonią, virtuvė? amkų. ir vandens; 

Šildytuvų apecislistSi Virtuves iri 
voaloa kabinetai Keramikos ir kt. į 
plytelė*. Glass blocks. Sink.w i NEDZINSKAS, 4066 
vamzdžiai isvaloaai elektra. Kreiptis 

\ ano 7 iki g vai. ryto arba po 9 vai. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOMOOOOOt 

SIUNTINIAI Į LUTU V4 
t IK MM 

vergtai tėvynei. 
Kai vaikštai po kleboniją, kori

dorius ar kitas patalpas, atiduo
tas Toronto lietuviams, visur sie
nose matai galybę lietuvių dai
lininkų paveikslą bei skulptūrų. 
ir tie vaizdai dar labiau patvirti
na žinią, kokie dideli meno ger
bėjai yra lietuviai pranciškonai. 

Bendruomenė čia tik viena 

Jaukiose Prisikėlimo parapijos 
patalpose, i i to lietuviams at
liekančiose- T ikią pat reikšmę, 
kaip ir Jaunimo centras Cbicago-
je, per 10 m. sau deramą vietą 
turi ir Kanados LB Bendruome
nės kambarį puošia puikūs bal
dai, čia yra raštinė. Čia sudėti visi 
archyvai nuo KLB įsikūrimo die
nos, čia vyksta KLB posėdžiai. 
nes vietos 
pat iš čia 

mos tokio plataus masto, kad 
[vien jų sąmata gali siekti apie 
170.000 dol. 

man Righti" ir t t . Pradžioje Ka-j 2odžiu, KLB, nuoširdžiai ko-
nados lietuviai buvo įsteigę Gėle- j operuodama su PLB ir JAV LB, 
žinį fondą, bet jis akcijos nedarė. N ypač man pabrėžė KLB kras-
nefunkcionavo. Kai Lietuvių. fon- | to v-bos ir Pasaulio Lietuvių die
das kūrėsi JAV, dabar sparčiai [noms rengti organizacinio k-to 
augantis į antrąjį milijoną dole-įp i r T"- JR- Simanavičius, pasiruo-
rių nejudamojo kapitalo, tuo pa- |5usi dideliam istoriniam įvykiui 
čiu laiku Kanados lietuviai tą idė- į— impozantiškai anglų kalba 
ją priėmėm ir Ottawos suvaiiavi- ' skambančiam World Lithuanian 
me KLB krašto valdyba nutarė jFestival. Kitų metų atostogas iš 
įkurti Kanados Lietuvių fondą. [anksto planuodami. neužmirŠki-

; me didžiosios lietuviiį šventės, Ka 
Tautos fondo atstovybė K a n a - | n a d o j e | r t u k s t a n č i u g v i* , W , m » P^mo puslapio ir 

doje gal l a b i a u s i a i s visu ^ r a š t ų ! v o j o p a s a u l i o { u suvažiuosiančių [ i t w » > iki paskutinio. 
narna Drauge 

sime seniai matytus draugus, pa
žįstamus ar net gimines. 

VI Rmjs. 

SERAPlSKS — T734M* 

Ava 
Chtogo, DL 806U, tatat. 9S7-flB8« 
« 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

lietuvių remia Vlika. J.R. S . m a - L ^ tautiečiu, kuriu tarpe gal ra-
navieiaus žodžiais, 1 autos fondas 

imiMmiiiiuiiiiiiiMniiniinmuHiHnB i 
~' I 

Atsitraukę uo savo kasdie-Į 
ninių rūpesčių ir vkrsfB. tikrai 
rasite atgaivos įdomioj knygoj . 

Skaitydami Renės Basos 

HEILE TRIKAMPY 
ne tik užmiršit nuobodžią aplin
ką, bet nejučiomis persikelsit į 
romano veikėjų audringą jaus-
mmgumą. pilną džiaugsmų ir 

[liūdesių, gyvenfaną, kuris, kaip 
Bnotykingas filmas, pagaus jus 

laikys 

yra neatskiriama KLB dalis. Tau
tos fondo įgaliotinis kiekvieno'e 
KLB sesijoje daro praneŽimą, KL 
B kontrolės komisiją reviruoia 
fondą. Kad vis? Tautos fondo įga
liotinių surinkti pinigai eina Vi l 
kui, o nė kiek iš jų neskiria-

ir erdvės daug. Taip ma pvz. PLB, tai gal daugiau 
siuntinėjami naujausi sentimento reikalas. Tradicija 

Kaygos kaina tft 3 doL Gau-
| narna "Drauge'. 

l inini 

iiiiiitiitiiiiHimmrtimni 
AR REIKIA V1Z1T1IUŲ 

KORTELIŲ? 

KLB ar PLB leidiniai, daugiausia Lietuvos nepriklausomybės sVen, y ^ ^ , ^ ^ wwrt*i 
išleisti anglų kalba. Šiame jaukia įtėj proga surinktus pinigus per-Į ^ r S J ^ p l p r o t y a 1 , * B ^ u S a T Z 
mc kambaryie ir kalbėjomės su Į duoti tik Vlikui yra sena. pagrįs- j pMtal naudoja, 5rt tinka Ir 

ta aukotojų sentimentais, kad 1 luomą atstovams rtrr*t! 
Vlikas dirba gerą darbą, ir todėl! vMbaea kortaUa 

' Kratpkftaa j 'Draugo" 

KLB valdybos pirm. J.R. Sirr.sna-
vičium. kurio pareikštas mintis 
atpasakosiu savais žodžiais. 

m 

IHJIUIIIIHIIItlHt 

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

Apdraustas perkraostynas 
{vairią atstomą 

TeL _ 376-1882 arba 
376-599* 

BUTC NUOHAVIlBAS 
Namą pirkimas. — 

VaHymaa 
Draodfanat — Ineome Tax 

V.ttarfatas — Vertbnai 

BELL REALTY 
i, B A C E V I Č I U S 

6435 So. Eeązie Ave. — 776-3233 
uuiiiutiuniuiiuuiiiiiuiiimiuifuiuiiui 

Budraitis Rselfy ( k 
D&AVHOIA1 ĮVAOOC SCSIŲ 

SS-to. tr Map*ew«odU 4 mieg. mūr. 
"*xpanal>le*". R u » \ i Nauja-s gara
žas. $£7.500. 

72-ra ir Ricfamoad. Fu i i i 3 miega
m a m4r. rezldencijau $36,900. 

72-ra ir Chrfes«ia«a, 5% kamb. 3-jų 
fi?4#ih} įaiegamų mSiro rezidencija 
1 J.į \'onios. Mūro garažas. $47.500. 

67-ta ir Caiilornia. Naujesnis 2-jų 
butu mūra* po 5 kamb. su Z-jų kamb. 
"garden apartmea*'*. 2 maS. n a r o 
garažas. $ 4 8.5 0*. 

12a-«n ir Archer. 3 akrai Se»rfe>. 
2 namai, puikns sodas $97,000. 

B U T Ų N X O M A V a t A S 
P a r i n k s i m e nuomininkus. 

4 2 4 3 W . 6Svd S t , teL 767-6600 . 

R J 3 K A L I N 6 A SIUV&IA 
Įvairus darbas siūti odog gami
nius. Nuolat in is darbas. Kreip
t i s asmeniškai. 

E V E U - W E A B , INC. 
1661 S. Indiana Aveaae 

VYRAI iK MOTiaBYS 

C O O K 
Man ©r womąn. Mušt be «xp«re^cecl. 
German OJ> HuĄgarian coaking. Also 
need day porter. Apply in person. 

1578 Clybourn Ave. 
GOLDE.N OX RESTAtTRANT 

HELF WANTH) - VYRAI 

Screw Maehine Oper. 
| AaKsnatic and kand screw maebū^s 

Mušt be capabie of griading toois. 
Apply m person. 

SLINGERLAND DRUM CO. 
6633 No. Milwaukee, Siles, IlUnois 

Oratea boagmlmr. s mtegaml tr 
•algoauMla, Arti 8v. KryiiatM Ucoai-
nSs 

3-Jo Ilsta arfa*. J vakaras n * Oatt-
fontia Ave Arti parke. 

« Imtu *iftr. Puikiai tthukytaa. 
Marąaette Pk*. 

a-la ta* 

UEfVVeS ATStMMIliAI 
Htm T« 

iaMadtetU m»a 4 fld S taL popMt 
• WSVt> Stotie Hmm Torte (IIH 
ML. AM tr »7 » mtm- IV) . 

Kanados Lietuvių bendruome
nė jungia visus Kanados lieru-

risu 
— n» MtkMbm J. 
14C7 PoNt Drlt« 

S . M. 

KLB tos įsipilietinusies tradicijos, 
nedrįsta griauti, nors labai pagefi •^cifc 
d autų, kad v » ų kraiti: LB stlp- j ma_ 

Būsite patenkinti mflcą patarasvl 

vius. KLB įškarč 1352 rr.. lsiku-|riau paremtu ptniyūs PLB-nę. UUM(U41WUUUMUIMimim 

WL i ma •ma* «M> 
K«l««»a» tai* pat klaMTOB U» 

t«rr«ka kaltttrtnin talaada an«fa kai 
h* % Svton BAU lWm*t**> maijr 
«0Qm (J»«w Jeraev WSOC. S9.5 m> 
f"H) Ptnaaa 7 se-|»s« T«I. 

fVadavauja proc. *. 8ua«i) 

M O V I N G 
SERfiNAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir i i toli miesto leidi
mai ir nilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-8666 

MARIJA KOBEDOErN6 
VYTAUTAS 6TJKATJSKAS 

StUMTINIAI 1 UfmVA 
UOMM pac**taaJaaM» aevo* HMoa 

poeftfe. BMstM II VSmvįm 
2aos W. etth St. Chiaasob 1 

TRu — w a S-S*M« 

K M * 
Š I M A I T I S REALTY 

lamnaoe— beome Tas 
2951 W. 63rd Stnel — 466-7871 

MAINreNANCE 
. ?QR BŲĮLDING REPAIRS. 

Full time steady job. 
Near Norah 

C ALL — KM262 

Woodshop Workers 
Pamiriar with various įsoedvvorking 
8quH>mem. Apply in person. 

SUNGERLAND DRUM CO. 
6633 Na, MUwaukee. Siles, Illinois 

HEXP WANTED — VYBAI 

T A U O R F I T T E R 

Exper 'd . AppJy in person a t : 

2 5 1 4 Devon Avenue 
D A \ 7 I > C O O P E R 
PQX>ne — 464-3070 

PUTHIG FORUIAN 
Muat nava minimum of 5 years ex-
periesce aupervismg au tomai ic 
brite niekei and chrome barrei 
plating. 

DRKCOTX COMPAVS-
3145 W. Graad Ave., Cbicago 

Call or come in person 
Tek — 6324466 - Ask for Mnrphy 

ffmJARC WEIJ>ER 
Right v^įįf panels. Ex<v>llent -work-

iag aDnditK>a,s and cempany bea«Ota. 
CaU 6iQ Vrosoott. 

APPI.rCATOO?! 
AM» fc\«^l>l:.t.BINfc- CORP. 

TEL. — 593-5006 
Aa Bqu«a opportunįty «mpioyer 

H E L P W 4 > ' T E D - » A L B ^ F E M A L E 

NAMŲ APftUITMAS 
wda aaq#a 
taipgi airrteta* 
Idaaa 

A. BANYS — teL 447-8666 

Tafeau «wmis Ir 
fius. Pigiai tfvahp 
ir perdirtM SS d*}*. 
šMtiytovvs. Srcipa* 

Resnkit toos btanfrrma, kuris 
skeimasi diamsUyJp "Pfaufe". 

http://waax.it
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CHICAGOS ŽINIOS 
YRA TOKIŲ TAVŲ pasivažinėjimai. Bus taip pat 

Dviejų mergaičių. 2 ir 3 metų • gsflhnaf pššiiatuoti kraujo spau-

DRAL'GAS. antradienis. 15)77 m. liepos niėn. 12 d. 

Lietuvių šaulių vienetų vėliavos kultūrinio suvažiavim J metu Union Pier. Mich. 

LifTUYIt) STATYTA BAŽNYTĖLĖ W. VlfiQmtJQJ B o s t o n , M a s s . 

West Virginia yra žinoma, 
kaip turinti didelius anglies klo
dus, gražią miškais apaugusią, 
kalnuotą iki 3,700 pėdų- aikšeio 

žininkystę. Šiuo metu jis yra pa-
raližuoras po sunkios nugarkau
lio operacijos. Nors jam jau greit 
sueis (Spalio 3d.) , 84 metai, bet 

gamtą, mineralinius vandenų ku Į skaistus veidas ir giedri atmintis 
rortus, (White Sulphur, Berklet ji daro daug jaunesnį. Jis pasako-
Springs) gražių motelių, restora
nų, pramones neužterštą malo
nų sausą orą. 

Turistams skirtose brošiūrose 
buvo Įdomu užtikti skelbimą, 
tarp kitų įdomesnių lankytinų 
vietovių — Mažiausią Šiluvos Ma 
rijos (our Lady oi the Pine) baž
nytėlę pastatytą 1958 m. savo tė
vų atminimui, iš Lietuvos atvy
kusio 1893 m. imigranto Milkinto 
ir jo žmonos. Ji yra netoli Tho-
mas miestelio važiuojant į šiau
rę prie 219 kelio. Gana žymūs už
rašai prie kelio nurodo kryptį į 
mažiausiąją bažnytėlę. 

Ji yra 24 ir 12 pėdų dydžio gra
žiai apaugusioje medžiais vietoje. 
Netoli gyvena ir pats bažnytėlės 
statytojas Petras L- Milkintas su 
žmona (Elzbieta Kukis). 

Jo tėvai kilę iš Žemaitijos, Ši
lalės, atvykę į Ameriką 1893 m. 

jo, kalbėdamas daugiau angliš
kai negu lietuviškai, kad prieš 
daug metų ketvirtadalis šio mies
telio gyventojų buvo lietuviai 
angliakasiai. Dabar beliko gal rik 
dvi šeimos. Vieni išmirė, kiti iš
sikėlė kitur. Jis ir čia Amerikoje 
gimusi žmona lietuviškų dainų 
nemoka ir jiedu negali lietuviškai 
susikalbėti, nes ji dzūkė, tėvai ki
lę nuo Alytaus, o jis — žemaitis. 
Norėtų, kad užeitų pas juos dau
giau lietuvių, tai galėtų lietuviš
kai pasikalbėti. 

Jis buvo nuvykęs į Lietuvą ir 
norėjo pasidalinti įspūdžiais apie 
Sovietų okupaciją, žmonių išve
žimus ir vykdomą lietuvių prie
spaudą tėvynėje. 

Sekmadienį Thomas miestelio 
bažnyčios biuletenyje buvo pami
nėtos mirusių lietuvių pavardės 
— Grigaliūnas. Stankus, Kalvis, 

Į amžiaus, 
I Dwight 
j 11843 S. Sangamon. Chicagoje 
į Jis buvo be darbo, pi i-sipažino 
• joms tedavęs vandens ir1 kar-
jtais ryžių, o taip pat j a s rrm-
' šęs, kai jos verkusios Mergai; 
; cių motina Brenda Jonės, 25 
m., buvo palikusi mergai tes jų 

I tėvo bute. Lavonėli:.-: buvo at-
| rasti, kai kaimynai ėmė skųst is 
gendančiais kvapais 

srvAžcctJo 
Sekmadienį mirė Hattie Ag-

new,. 89 m. Ją Šeštadienį buvo 
sunkiai sužeidęs automobilis 
Dixmoor priemiesty kai j i ėjo 
skersai kelio. 

PARADAS 
Amerikos legionieriai sekma-

Nauja valdyba, išrinkta 1976-771 dienį suorganizavo raradą Chi-
metams, pradėjo veiklą Kristaus į cagos miesto gatvėmi 

lavonėliai rasti jų tėvo &m% * Haiisos jautrumą. 
B a t t l e i - i m., butej j O N I K t t A ] CfflCA<56«i 

Meras Bilahdic pasveikino 18 
kiničių pareigūnų, atvykusių į 
Ctiicaga* is" Kinijos. Jų ekskursi
nę kelibrif apmokėjo Valstybės 
departaaiŠntas'. 

Nuotr. P. Maletos 

ATEITININKAI SENDRAUGIAI 
BOSTONE 

STCTOEVTO 2TMICAI 
Areštuotas E. Mclnnis. 25 m., i 

Į ii perduotas teismui. Į tsnamas ! 

nužudęs studentą Sfark Gromer. 
25 m., UšptrHiarnas jo paties bu- j 
te netoil Chicagos universiteto. 
Ieškoma mergina Deola John
son. 34 m., atpažinta iš pagrob
tų puošmenų, kad ji taip pat da
lyvavusi užpuolime. J i kelis; 
ka r tus buvo areštuota. 

BEDARBIAI CHICAGOJE 

Chicagos srityje birželio mėne-

Tėvas turėjo krautuvę. Jis mokė- už kuriuos buvo laikomos pamal 
si vidurinėje mokykloje ir biznio 
kolegijoje. Thomas miestelyje jis 
turėjo savo garažą, ant kurio ir 
šiandien pažymėta Milken's ga
ražas, vėliau pirko žemės ir pra
dėjo statyti ir pardavinėti prie 
Silver ežero namelius, įsigijo dar-

dos- Deja, klebono Wdowiak ne
teko sutikti ir jo pasiteirauti, ar 
yra apylinkėje daugiau lietuvių, 
nes jis tuoj pat išvyko į kitą mies
telį atnašauti Mišių, o mes i Wa-
shingtoną. 

Gražina Krivickienė 

MOSU KOLONIJOSE 
Elizabeth, N. I. 

ATNAUJINA BAŽNYČIA 

Klebono kun. Petro Žemeikio 
rūpesčiu graži gotikos stiliaus Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapijos 
bažnyčia pagrindinai dekoruoja
ma. Pagal bažnytinės vyresnybės 
patvarkymą yra pastatytos nau
jos klausyklos, perdažomos staci
jos, altoriai, bažnyčios suolai, 
šventųjų statulos ir kt. Taip pat 
yra taisomas bažnyčios stogas, 
bokštai, patobulinami perkūn
sargiai ir dažomi langai iš lauko 
pusės. Tą pačią proga bus perde-
koruota ir seselių mokytojų name 
esančioji koplyčia. 

Kad ši bažnyčia yra viena gra
žiausių Elizabeth'o bažnyčių, liu
dija faktas, kad praeitais metais 
filmų b-vė "Paramount.Sūkdama 
filmą "Soccer", kai kurioms Šio 
filmo scenoms buvo parinkta 
liet. bažnyčia kaip viena iš gra
žiausių Elizabethe ir apylinkės. 
Tai yra nuopelnas senesnės 
emigracijos lietuvių, kurių au
komis buvo pastatyta ne tiktai 
bažnyčia, bet ir kiti parapijos 
trobesiai. Klebono kun. Petro Že
meikio pastangos šią bažnyčią iš
laikyti ir toliau gražią, yra visiš
kai pateisinamos ir remtinos. Vi
si šie numatyti darbai kainuos 
daugiau kaip 50,000 dol- Tikima 
ir prašoma pa ra piečius įvertinti 

Karaliaus šventės minėjimu, ku 
ris įvyko pr. m. lapkričio 14 d. 
Nemažas narių skaičius iš Bosto
no ir Brocktono išklausė šv. Mi
šias šv. Petro lietuvių bažnyčioje 
South Bostone. Po mišių visi rin
kosi į žemutinę salę paskaitai. 
Prelegntas — prel. V- Balčiūnas 
iš Putnamo. 

Lietuvos Bažnytinės provincijos 
įkūrimo 50 metų jubiliejus pami
nėtas gruodžio 5 d. lietuvių pilie
čių klubo 3-jo aukšto salėje. Mi-
nėjirno pagrindinis kalbėtojas bu
vo vysk. V. Brizgys. Koncertinę 
dalį atliko solistė Gina Čapkaus-
kienė iš Montrealio, akompanuo
jant pianistui Sauliui Cibui. Mi
nėjimas sutraukė gausų būrį Bos
tono ir apylinkių lietuviškos vi
suomenės. 

Marijos Pečkauskaitės - Šatrijos 
Raganos 100 metų gimimo sukak
tis paminėta narių susirinkime 
balandžio 3 d. M. Pečkauskaitės 
gyvenimo bruožus ir kūrybą api
būdino Ona Girniuvienė, o iš
traukas iš "Sename dvare" paskai
tė Janina Ambraziejienė. Susirin
kimas vyko V. ir A. Keturakių 
namuose-

Sendraugių pakviestas Bostone 
viešėjo Hamiltono dramos sambū
ris "'Aukuras'", atvežęs į Bostoną 
savo naujausią pastatymą — "Pa
vasario giesmę". Balandžio 30 d. 
lietuvių piliečių klubo 3-jo aukš
to salėje susirinkusi gausi publika 
ne tik palankiai įvertino scenos 
darbuotojus, bet ir papildė sky
riaus kasą. 

Šių metų skyriaus veikla bai
gėsi birželio 12 d. susirinkimu. Tą 
savaitgalį Brocktone lankėsi vysk. 
A. Deksnys, tad ta pačia proga 

legio-

\sų buvo 139,000 bedarbių. Tai 
j sumaiėįįmas, nes gegužės mė-
i nesį buvo 156.700. o prieš metus 
į buvo net 187.000. 

SAVITARNOS STOTYS 

Su or 
kestrais ir gyvaisiais paveiks 
lais žygiavo apie 2500 
nierių. 

-ROCK" KONCERTAS 
Sekmadienį Soldier Field sta- I Gazolino savitarnos stotys ne-

dione buvo t rankios , , rock" mu-* labai plinta Chicagoje. Jų teat-
zikos koncertas, j a u ti ečias šie- I sirado tik 22. Kliudąs miesto 
met Chicagoje. Susirinko 65.000 nuostatas, kad tose stotyse ga-
jaunuolių. žolinas turi būti 10'; pigesnis. 

NAMŲ REDSMENYS 200 M. PARODA 
Namų reikmenų parodą Mc j Meras Bilandic atidarė modelį 

Cormick rūmuose, Chicagoje, j naujos parodos, kuri rudenį bus 
sekmadieni aplankė apie 30,000 į į rengta Mokslo ir Pramonės 
žmonių. Pa roda baigsi3 ketvir- j muziejuje Chicagoje. Joje bus 
tadienį. pavaizduotas Chicagos dviejų 

:šimtų metų gyvenimas: akono-
miniai ir kultūriniai laimėjimai, 
etniniai pasireiškimai ir kt. 

DIDELIS GAISRAS 

P E N S I N I N K Ų IŠVYKA 
Karščiams sutrukdžius, dabar ; 

meras Bilandic paskelbė naują j 
pensininkų išvykos datą — lie
pos 13 d. nuo 10 iki 3 vai. p. p . , 
Lincoln Parke , 1800 N. Stock* 
ton Dr. Čia b u s programa, 
vaišės, duos ledų, bealkoholi-

Sudegė didžiulė Neisner Bro
thers krautuvė 4058 W. Madi-
son, Chicagoje. Nuostolių apie 
200,000 dol. Tiriama, ar tai ne-

gėrimų, pramoginiai buvo padegimas. 

rūpestingo klebono pastangas ir 
stambesne auka šiuos darbus pa-
rtmti. 

P IANINO MOKINIŲ 
KONCERTAS 

Pianistė Julika Rajauskaitė — 
Petrauskienė, profesoriaujanti 
Westminster Choir College, tu
ri ir privačią fortepijono studiją 
savo namuose. Birželio 19 d. bu
vo surengta privatus šios studijos jis sutiko pasimatyti ir su Bosto-
mokinių pasirodlymas. Šioje studi
joje mokosi ir keletas lietuvaičių. 
Po pasirodymo vaišingų šeiminin
kų dr. S. ir Julijos Petrauskų bu
vo pavaišinti. Iš jų pažymė
tinos Anna ir Francis Covalesky 
(Kavaliauskaitės) ir Regina Bra-
zinskaitė. Tvirtoje ir griežtoje pi
anistės Rajauskaitės - Petrauskie
nės priežiūroje, šios talentingos 
jaunuolės tikrai gali pasiekti gra
žių rezultatų. 

Julija Rajauskaitė - Petrauskie
nė jau nepriklausomybės laikais 
Lietuvoje, kur yrą baigusi konser 
vatoriją, pasižymėjo kaip pianis
tė virtuoze. Džiugu, kad ši talen 
tinga pianistė savo įsigytos profe
sijos neapleidžia ir turimas žinias 
bei techniką vykusiai perduoda 
jaunajai kartai. Būtų pageidau
tina, kad panašūs jos studijos 

no - Brocktono ateitininkais. Grei 
tomis suorganizuotas šeimyniškas 
susitikimas buvo I. ir S. Eivų na
muose Brocktone. 

Skyriaus valdybą šioje konfe
rencijoje sudarė: pirmininkas B. 
Kruopįs, sekretorė S. Cibienė ir 
iždininkė B. Kuodienė-

KADTG1AI AUGIMO 
MED2IAGŲ 

STIMULIATORIAI 

Mokslininkai biochemikai iš
ty rė kadugių eterinių aliejų che
mine sudėtį. Paaiškėjo, kad tai 
puiki žaliava ne tiktai maisto 
pramonei ir vynaninkystei, bet ir 
žemės ūkiui, medicinai bei far-

mokinių pasirodymai būtų vieši j macijai. 

G€lfe visoms progoms 
BEVERLY HŪLLS GfUNYdA 

244S WEST 6Srd STREET 
Tttcfomi: PR M8SS lt TR 8-0834 

Taip pat naujoji M i m ir 
Geaa DrfeMą krautuve. 

THE DAISY STORE 
9918 Settbm* Hwy, Oek Uw» 

TeL 483-1318 

ir jais pasigėrėti galėtų platesnė 
visuomenė. 

Ankstyvą rudenį pianistės Ra
jauskaitės - Petrauskienės numa
tytas fortepijono koncertas Eli
zabeth'o bibliotekos serijinių kon 
certų programose. Didesnio mas
to koncertui ruošiasi Westmin-
ster Choir Coiiege ateinančiais i 
metais-

Mž. D -e 

Kas tyčia apgaudinėja sa-

IŠskyrę grynus aliejų kompo
nentus, chemikai iš jų susinteti
no naujas augimo medžiagas — 
stimuliatorius. Apipurikus men
kiausiomis jų dozėmis vynuo
gių kekes, derlius padidėja 
2 0 % . 

Patvarios aromatinės medžia
gos, gautos iš kai kurių kadugio 
rūšių, pasirodė t iakamas pudrai 
ir tualetiniam muilui gaminti. 
Kadugio uoges tur i aafc&ėkteri-

A. + A. 
ALFONSUI lišKEVIČIU! mirus, 

liūdinčiai žmonai ELENAI, dukrai JANINAI, seseriai 
VALERIJAI TCČILAUSKIENTd ir visiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Stasė ir Z*»iioir.i> Obfieniai 
Bronė K&iėiiifiu* 

Nepriklausomos Lietuves kariuomenes 

A. t A. Kpf. PRANUI TOTILUI mirus, 
jo žmonai EMILIJAI VIRKU - YTEI-TOTILIENEI, sū
nui ALGIMANTUI ir dukrai INAI bei jų šeimoms 
reiškiu užuojautą ir sykiu 1: idziu. 

Antanas Kenstavičius 

A. f- A. REGINA ČERNIUS 
ADOMAVIČIŪTĖ 

Gyveno Melrose Park, Illinois. 
Mirė 1977 m. liepos 10 d.. 5 vai. vak., sulaukus 52 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, sūnus Viktoras. 3 

seserys Janina Sula su šeima, Vanda ir Lietuvoje Leonarda su šei
ma bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antrad., 4 vai. popiet Bormann koplyčioje, 
3hicago St. ir 16 Avenue. Melrose Park. 

Laidotuvės įvyks ketv., hepos 14 d. iš koplyčios 9:30 vai. ryto 
DUS atlydėta į St. Charles Boromeo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Ręsurrectkm mauzolėjų. 

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

Nuliūdę: Vyras, s&nus ir seserys. 

io draugą, apgaudinėtų savonių savybių ir gali atstoti kai 
Dievą. Lavater {kuriuos efaenunrus vaistus. Jm 

Mažeikai Evans 
o S R Laidotuvių Direktoriai 
v G fi^ f&AR Cm m-l M/FOTPPKI A/P 1 + • • 

« w^ » s 
• 

• m^ m 

t 
f Trys Moderniškos Koplyčios F Mašinoms Vieta 
f Tel. 737-8600 
į Tel. 737-8601 
• 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S iR Š O N U S 
TBT8 MODERNIŠKOS KOPLVCIOf 

25SS Wett 71 St. Tai. GRovehilI $-2345-6 
I4I0 So. 60th Avt., Cicere T0wnhall 3-2108-9 

AISATS ACTOMOBI IAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
UetuvlŲ LaidotMvli Į g j Į j j Asociacijos Eariai, 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

MOT SO. LITTJAN1CA A VE. Tel. YArds 7-S461 

STEPONAS C. LACK (LAGKAWICZ) ir S0N8S 
3S14 W. 2Srd PLACB TeL VlrKinia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpablic 7-121S 
11029 Soothwest Higlnny, Pales HM*. DL TeL 974-4416 

PETRAS BIEUONAS 
4S48 SO. OAUFOBIOA A V t TeL LAfayette S-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
SSM SO. ttALSTED STREET TeL T Arde 7-1911 

JURGIS F. RODMIN 

3319 SO. LfTCANIOA A VE. TeL Y Arde 7-1138-39 

VASAI7IS - BUTKUS 

1443 SO. SOtfc AVS, OICEBO, DU* TeL OLyaple 3-1833 
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DRAUGAS, antradienis, 1977 m. liepos raen. 12 d. 

A 
X Rašyt. Algirdas Landsber

gis, lietuvių dramaturgas, pre
mijuotos dramos 'Penki stulpai 
turgaus aikštėje", kuri išversta 
ir pastatyta ir amerikiečių teat
ruose ir eilės dramų bei kome
dijų autorius, parašė naują dra
mą "Šventasis narvas"'. Ji bus 

X "Draugo" atkarpoje šian-1 pastatyta Ateitininkų kongreso 
dieną baigiame spausdinti Leo- j metu Clevelande Euclid gimna-
nardo Pesecko, Lietuvos karo i zijos salėje. Dviejų veiksmų 
aviacijos veterano, pasakojimus. Į drama iš ok. Lietuvos gyveni-
Rytoj pradedame spausdinti! mo, naudojantis "Lietuvos Ka-
rašytojo Anatolijaus Kairio il-|talikų Bažnyčios kronikų" me-
gesnę novelę "Užšaldytos pu-; džiaga, bus suvaidinta Chicagos 
pos". jlietuvių teatralų. Režisuoja Da-

x Mihvaukee Sentinel" d i e n - r i u s Lapinskas. 
rastis liepos 4-tos dienos laido-' x Trečiajam moksio ir kury
je išspausdino iaitką, kuriame bos simpoziumui reikalingi pas-
siūloma, kad visi didieji pabėgė- kaltininkai baigiami telkti. Nu
liai — Kubos diktatoriaus Cast- matoma, kad jų galės būti apie 
r© sesuo, Stalino duktė Svetla- 120. Bus išleistas specialus 
na, Solženicynas, Simas Kudir- simpoziumo leidinys lietuvių ir 
ka ir VI. Bukovskis sudarytų anglų kalbomis, kuriame kiek-
mformacinę grupę, iškeliančią vienam paskaitininkui bus ski-
vadinamų socialistinių kraštų | riama po du puslapiu. Taigi 
diktatoriškas užmačias. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

Mokslo ir Kūrybos simpoziumo rengimo komitetas po savo posėdžio. Iš kairės (sėdi): dr. M. Vygantas, 
dr. R. Šilbajoris, dr. J. Rėklaitienė Lr dr. K. Ambroza itis: (stovi) — dr. J. Puzinas, "Dirvos" atstovas A. 
Juodvalkis, V. Lapienė, dr. A. Lipskienė, inž. S. Joku bauskas, P. Masilionienė, K. Barzdukas, M. Reinienė, 
inž. J. Rimkevičius ir dr. G. Balukas (aprašymas buvo liepos 7 d. laidoje). Nuotr. A. Plaušinaičio 

DR. DAUŽVARDŽIO FONDAS 
BUS SAVARANKI 

INSTITUCIJA 

250 
X Vytas štelemėkas, nuolat 

gyvenąs Sydnėjuje, Australijo
je, šiuo metu keliauja po įvai
rius pasaulio kraštus. Ilgesnį 
laiką buvojo Europoje, po to 
atvyko j Kanadą, o iš čia į lie-
viškąją Chicagą. Lanko savo 
artimuosius, pažįstamus, susi
pažįsta su lietuviškų institucijų 
veikla. Lydimas savo kaimyno 
Vlado Būtėno, užsuko į "Drau
gą", kalbėjosi su redaktoriais, 
susipažino su dienraščio paruo
šimo darbais. Į Australiją grįš 
rugpiūčio 1 d. 

X Kuopos' pirmininkas pra
neša, kad Cicero "Klaipėdos" 
jūrų šaulių kuopos šauliai-ės 
Pavergtųjų tautų dieną, liepos 
15-tąją, renkasi 9:30 vai. rytą 
prie Šv. Antano mokyklos va
sarinėse uniformose. I miestą 

leidinys bus daugiau kaip 
puslapių. 

X Lietuvių paštininkų są
jungos ruošiamas vasarinis po
būvis įvyksta liepos 17 d., sek
madienį. 2 vai. p. p.. K. K. Rep
šių namuose, 6608 So. Rich-1 a tiieka šiuo metu pagarsėjęs 
mond St., Chicagoj. Bus vai- Svivester Stalione, 

CHICAGOS LIETUVIAI HQLLYW00D0 FILME 
Neseniai grupė lietuvių buvo 

išvykusi į Dubuąue, Iowa, daly
vauti statomame filme F.I.S.T. 
(Federation of Interstate Tru-
ckers). Pagrindinį vaidmenį 

žiūri kai kurių šokių demon
stravimo ir pasiūlo užsiregis
truoti. Dr Raimundas Šiikai-
tis, kuris su keliais kitais šokė
jais atstovavo Jaunimo centro 
ansambliui, pamini Palmeriui, 

geriau pa-;kad pernai metais jo vestuves 
žįstamas kaip "Rocky" Filmo buvo pravestos pagal lietuviš-
siužetas vaizduoja sunkvežimių kus papročius, ir pasiteirauja, 
vairuotojų unijos steigimo lai- ar jam būtų Įdomu pamatyti tų 
ko'arpį ir jai vadovaujančio as- į vestuvių nuotraukas. Palmer 

X Petras Petrutis Chicagos I m e n s veržlumą, arogantiškumą, pasiūlo susitikti kitą dieną p<e-
"Margučio" radijo programos * * * Ė Jėgą ir pasekmes.^Tkne" (tų melu mieste, nes dėl s u , 1 , ^ 
vedėjas, paruošė 5 minučių pro 
gramą apie 

trumpi pranešimai, pasi-
žmonėjimas. Paštininkai su šei
momis ir pažįstamais kviečiami 
pobūvy dalyvauti. 

atsiųsti jiems raguolio ir lietu
viškos duonos pavyzdžių. Po 
po r^ savaičių užsiregistravu
sieji gavo pranešimus vėl susi
tikti rūbams išmatuoti. Susida
rė gana spalvinga grupė: 
Raimundas šilkaitis, Rasa Šil-
kaitienė, Edis Šilkaitis, Rima 
Briedytė, Vanda Stankienė, Al
dona Martienė, Teodora Kuzie-
nė, Valerija Matelienė, Ričardas 

Lietuvių Žurnalistų s-gos cen
tro valdybos posėdis įvyko tre
čiadienio, liepos 6 d. vakare 
Jaunimo centro kavinėje. Po
sėdžiui pirmininkavo kun. J. 
Vaišnys. Į sąjungą nauju nariu 
vienbalsiai priimtas Anicetas 
Lukošius iš Toronto. 

Svarbiausia posėdžio dalis 
buvo naujosios LŽS cv rinki-, . . . 

,T . . . . . 'cv kadencijoje 
mai. Nominacijų - rinkimų ko-, n _ _ , . „ J į,. 
misiją sudaro "Draugo" vyr. 
red. Pr. Garšva, "Margučio" 
radijo programų vedėjas P. 
Petrutis ir rašyt. J. Toliušis. 
Prieš tai LŽS cv raštu kreipėsi 
į skyrių valdybas klausdama, 
kur turėtų būti naujosios cv 
bazė. Detroito ir Toronto sky
riai pasisakė už Chicagą, o 
Los Angeles skyriuje atsiran
da užtektinai kandidatų, kurie 
sutinka kandidatuoti į naują cv. 
Dėl kandidatų išstatymo forma
lų žodį netrukus spaudoje tars 
nominacijų - rinkimų komisija. 

Posėdyje padarytas ir kitas 
svarbus sprendimas: dabartinės 
LŽS cv įkurtas ir išugdytas Dr. 
P. Daužvardžio fondas jaunie
siems spaudos ir radijo darbuo
tojams ugdyti atskiriamas nuo 
LŽS centro valdybos ir veiks, 

nikos" ir ją išdalins įtakingiems 
italams politikams, mokslinin
kams ir pan. Prel. V. Mincevi
čius savo laiške pastebėjo, kad 
jau 24 m. jis leidžia italų kalba 
' E l t a Press" ir 37 m. rašo į 
italų spaudą įvairiais Lietuvą 
liečiančiais klausimais. 

Vyt. Kasniūnas artimiausiu 
laiku pažadėjo išleisti naują ir 
paskutinį šios valdybos kodenci-
joje "Lietuvio žurnalisto" nu
merį, jau aštuntą Chicagos LŽS 

Posėdis, kuriame dalyvavo 
pirm. kun. V. Vaišnys ir vice-
pirmininkai J. Janušaitis, V. 
Kasniūnas ir VI. Būtėnas, buvo 
neilgas, be t pozityvus. VL Bm. 
KRIKSCiONIC DEJIOKRATŲ 

KVYKA 

Ukrinas, Bruno Shotas, Jurgis,, . , . . ... .. _ . 
rrj . j kaip savaranki institucija Lae-

žurnalas, aprašydamas StaHone mo su vengrais jis dar vien 

Jonikas ir Petras .šilinis 
vėliau po sutarčių pasirašymo! 
gavo pranešimą birželio 27 die- į 
r.ą prisistatyti į Dubuąue Prieš 
važiavimą dr. Šilkaitis gavo 

Pabaltiečių žygį į': prasiveržimą į viršūnes pastebi, j dienai pasilieka Cmcagoje. be - prašymą užsakyti keliolika ke 
Washingtoną. Ši programa yra ' kad jo dabartinis filmas turi | kančią dieną Raimundas paro 
įrašyta į magnetofono juostelę &ek' panašumo į Teamstersido jam savo nuotraukas, ir 
ir bus išsiuntinėta įvairioms lie- - # » buvusio prezidento Jim- Palmerį » mm.a vestuvinio 
tuvių radijo valandėlėms. Prie . ™y Hoffa istoriją, 
šios programos paruošimo ne-Į Filme Unijos organizavimo 

Chicagos LJS' metu 1937 m. įterpiama ir leng-jkad būtų mažai prisidėjo 

laisviems nuo darbo šauliams 
privalomas. Atskirų pranešimų 
nebus. 

skyrius. Radijo valandėlės ar vesnių momentų. Pagrindinis 
eisenon ir atgal vyksime išnuo- j y ^ k u r j e norėtų gauti šią juo- asmuo, vengrų kilmės vyrukas 
motu autobusu. Dalyvavimas' s t e l e prašomi kreiptis į "Mar- į Johnny Kovak (Stalione), vieną 

gutį". j dieną, eidamas gatve, užkalbina 
i mergaitę ir sužino, kad ji lietu-

x švėkšniškių draugija r e n - j v a i t ė v a r d u A n n a (vaidina Me-
gia gegužinę Julijos Bičiūnienės l i n d a ' rjįflon). gį laikosi gana 
viloje Beverly Schores, Ind.. lie
pos 17 d. 11 vai. Kviečiami 
švėkšniškiai ir jų bičiuliai pa
sivaišinti žemaitiškais val
giais. 

X Rita Čyvaitė, šį pavasarį 
baigusi Clevelando valstybinio 
universiteto muzikos fakultetą 
su aukščiausiu atžymėjimu 
summa cum laude ir žymi atle
tė, vadovauja "Nerijos" chorui. 
kuris Ateitininkų kongreso ban
kete Clevelando Sv. Pokrovos 
pokylių salėje rugsėjo 3 d. at-
Kks meninę programą. Chorui 
akompanuos Kristina Kuprevi-
čratė. "Nerija" per trumpą sa
vo gyvavimo laiką yra davusi 

X Elena ir Vincas Vasiliaus
kai, žinomi čikagiškiai. reseniai 
atšventė savo 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Būdami 
ilgamečiai ir uolūs "Draugo" 
skaitytojai, šia proga paskyrė 
dienraščiui 25 dolerių auką ir 

: i 

daug koncertų įvairiose lietuvių tuo būdu gražiai parėmė dien-
kolonijose ir susilaukusi mūri-' raštį, kuris juos kasdieną lan
kos kritikų ir publikos puikių ko. Nuoširdžiai dėkojame. 
į v e r t m i i n ^ j x Dam. Matonis, Chicago, lių. 

X pavergtų Tautų Komitetas Į UI., dėkodamas už 
S. m. liepos 16 d. 12 v. dienos; lendorių, įteikė auką. 
metu ruošia, Chicagos miesto 

santūriai, nepriima pasiūlymo 
išgerti alaus ir net atsisako 
būti pavežama į fabriką. Ko
vak tai sudomina. Vėliau jis ją 
keletą kartų sutinka, ar tai 
pripuolamai, ar tai specialiai 
sudaręs sąlygas, ir bando pri
kalbinti pasimatymui, bet yra 
atstumiamas už savo grubumą, 
neblaivumą ir pan. Pagaliau ji 
sutinka su juo eiti į šokius su 
sąlyga, kad jis ateisiąs j namus 
jos pasiimti, bus mandagus, 
pasikalbėsiąs su jos motina (tė
vas buvo miręs). Ji dar pamini, 

tokia proga atnešama gė-
Po pirmo pasimatymo 

stalo papuošimas, raguolis, rū
bai ir kita. Bet jis pastebi, 

daugiau suinteresuo
tas 37-38 metų nuotraukomis, 
rūbais ir to laiko tradicijomis. 
Raimundas .sutinka surinkti kuo 
daugiau rredžiagos ir pavyzdžių 
ir atvežti jam parodyti i Dubu
ąue už savaitės. Ieškodamas 
medžiagom, jis susisiekia su J. 
Daužvard:ene, folklorininke Ele-
nute Bradūnaite. Ypač daug 
vertingos medžiagos suranda 
Broniaus Kviklio archyve. B. 
Kviklys jam paskolina nuotrau
kų, to laikotarpio "Margučio" 
žurnalų, senų plokštelių ir pa
veikslų. Iš savo tėvų ir artimų 
susirenka juostas, 
gintarus. L. Brazdžionienė su
randa kr.ygų ir rankdarbių. 
Jonas Veznelis paskolina rankų 
ir medžu. dirbinių. 

centre, State St., protesto para
dą. Chicagos Lietuvių Taryba 
kviečia lietuviškąją visuomenę ir 
organizacijas (su vėliavomis) 
toje eisenoje skaitlingai daly
vauti. Lietuvių vieneto eilės vie
t a paskirta 4-toji. Eisenos tvar
kytojas p. Vincas Samaška. Visi 

X 

'Draugo" ka-, 
Ačiū. 

Į 

Tik 59 svarus sveria leng
vieji Emerson Quiet Kool vė
sintuvai. Gradmskas, 2512 W. 
47th St.. FR 6-1998. Atd. 9—6; 
pirm. ir ketv. 12—6. Sek. ir 
treč. užd. (sk.). 

palų duonos, du raguolius, sal
dainių ir pyragaičių. Šeštadie
nį pats scenų dekoratorius Tom 
Roysden atvyko į Chicagą pa
siimti užsakymo. Raimundas 
jam aprodė Marąuette Parką ir 
lietuviškas parduotuves. Čia jis 
iš Baltic pasiėmė raguolių. Pa
ramoje nusipirko gėrimų su 
lietuviškomis etiketėmis. Pas 
L. Braždienę ir Brighton Ba-
kery nusipirko duoną ir pyra
gaičius. 

Filmavimas vyko dvi dienas, 
bet su pasiruošimais kelionei 
ten ir atgal išėjo visa savaitė. 
Grupė šoko suktinį, Noriu Mie
go ir klumpakojį. Įdomu pa
stebėti, kad Roysden vestuvinio 
stalo užnugarį papuošė lietuviš
ko rašto juostomis, kurias nu-

staltieses, k 0 pį j a v o įg Raimundo vestuvi
nės nuotraukos. Jis pasigyrė, 
kad, padidinęs nuotrauką, su
skaičiavo kvadratus, pasidarė 
šabloną, su kuriuo padarė juos-

tuvių Žurnalistų s-gos rėmuose 
Dr. Daužvardžio fondas ir to
liau pasiliks Chicagoje, jį ad-j 
ministruos speciali komisija, 
renkama visų narių slaptu bal
savimu kartu su centro valdyba. 
Taigi, jei LŽS cv bus išrinkta iš 
Los Angeles gyvenančių kandi
datų, Dr. Daužvardžio fondui 
administruoti turės būti išrinkti 
čikagiečiai. To išdavoje Chica
goje ir toliau bus tęsiama popu
liariųjų spaudos balių tradicija, 
kurių visas pelnas eis Dr. Dauž
vardžio fondui. Šiam sprendi
mui apie tai vėliau painformuo
ta- mielai pritarė Lietuvos gen. 
konsule J. Daužvardienė. 

LŽS cv finansai yra geri 

Chicagos krikščionys demo
kratai sekmadienį, liepos 10 d., 
turėjo išvyką į daktarų J. J. 
Meškauskų vasarvietę Beverly 
Shores, Ind. Suvažiavo.* apie 
50 žmonių. BQVO svečių ir iš 
tautininkų, liaudininkų, fronti
ninkų. Išvyka praėjo jaukia 
draugiška nuotaika. Ją suorga
nizavo Chicagos krikščionių de
mokratų skyriaus valdyba. 

Kun. V. Bagdanavičius savo 
paskaitoj nagrinėjo solidarumo 
ir subsidiarinį principus, išryš
kindamas jų prasmę ir svarsty
damas jų pritaikymą lietuvių 
visuomeniniame ir politiniame 
gyvenime. 

Po paskaitos dr. Meškausku 
salione šv. Mišias atnašavo 
kun. J . Prunskis. Susirinku
sieji giedojo lietuviškas gies
mes. Skaitymus atliko Alb. 
Dzirvonas. Pamokslą pasakė 
kun. J. Prunskis. Mišių aukai 
duoną ir vyną atnešė dr. J. ir J. 
Meškauskai. 

Po Mišių vyko vaišės, kurių 
suorganizavimu rūpinosi Alicija 
Rūgytė, dar sustiprino J. Bičiū-
nienė savo paruoštu kugeliu. 
Šeimininkei dr. Meškauskienei 
talkino ir kitos išvykoje daly
vavusios moterys. Pobūvyje da-

• j - J- ~ 4— ^u.ru™, lyvavo ir I. Bubliene, atvykusi 
posėdžio dieną centro valdybos .* * , , ., ,.' ,,.% . 

^006 dol o D r K Clevelando pasitarti atemnin-

Prisikrovęs pilną mašiną 

kasoje buvo 
Daužvardžio fonde — 2,095 dol. 

Posėdžio metu vykd. vice-
pirm. J. Janusaitis perskaitė 
Italijos gyvenančio prel. V. Min
cevičiaus padėkos laišką. Prieš 
kurį laiką LŽS cv prel. V. Min
cevičiui paskyrė 300 dol. pre
miją už jo nepailstamą veiklą 
informuojant italus apie Lietu
voje gyvenančių kryžiaus kelią. 
Prelatas,, dėkodamas už premi
ją, pabrėžė, kad prie tų jam 

scenų filmavimą, Palmeris ne
draugystė išauga, išsivysto į j t u r į iaiko susitikti, bet paprašo 
meilę ir baigiasi vestuvėmis, palaukti iki vakaro ir padova-
Visame unijų organizavimo dar-i n 0 j a j 3 ^ veikalo kopiją, kad 
be Anna jam padeda ir skatina j nenuobodžiautų ir turėtų pro-
j] neatsisakyti savo tikslo. į gog susipažinti su veiksmu. Va-

Kadangi filme rodomos ves-įfcare trumpame pasimatyme su 
tuvės tarp vengro ir lietuvaitės, j palmeriu ir direktorium 

tas. Jis taip pat su pasididžia 
ekspor.ru. Išvyksta į Dubuąue" į vimu nurodė gėlių puokštes « * | 2 Ą 
Dienos metu, vykdant įvairių j **alo, pastebėdamas, kad jis pa- k J e k 

į 100 egz. italų kalba išleistos' riams ir dr. J . J. Meškauskams 
I "Lietuvos R. K. Bažnyčios Kro- ' už jaukią pastogę. J . Daugi. 

rinkęs gėles lietuviškos vėlia
vos spalvų — geltona, žalia, 
raudona. Vanda Stankienė ir 
Teodora Kuzienė atsivežė rūtų 
ir, nupynusios vainikėlį, prisegė 
jaunajai. Nors pagrindiniai ak
toriai buvo savotiškai išdidūs 
ir laikėsi atokiau, bet produce-

kų kongreso reikalais. 
Po vaišių buvo diskusrjes ry

šium su V. BagdanaviČiaus 
paskaita. Pirmininkavo P. Spe-
tyla, kalbėjo korreferentas dr. 
B. Paliokas, be to, B. Žukaus
kas, prof. M. Mackevičius, inž. 
P . Narutis, K. Pabedinskas, St. 
Rauckinas, A. Viliušis, dr. J. 
Meškauskas. Diskusijos tesėsi 
apie valandą laiko. Po to, vie
ni vyko prie ežero, kiti pamažu 

300 dol. pridėjęs dar j skirstėsi namo, reikšdami dė-
savo santaupų, nupirko kingumą išvykos organizato-

Jewi-
filmo produceris Patrick Pal-jgon Raimundas Šilkaitis pamini r i s- direktorius, scenų dekora-
mer sugalvojo, kad būtų įdomu ! j i e m s keltą netikslumų ryšium torius j r kiti darbuotojai buvo 

x Jeigu norite sužinoti, ko-1 jų metu parodyti vieną k i t ą ! ^ lietuviška dalimi. Pirmiau- ' ' ' """' 
dėl pasaulyje yra daugiau bl> i vengrišką ir lietuvišką šokį. ;s ia> lietuvaitės pavardė Zerins-

renkamės 11 v. CLARK S t irigio negu gero, tuoj užsisakyki-1 Jis susisiekia su gen. konsule J. Įky esanti lenkiška, o ne lietu-
YVACKER DRIVE gaivių sąn-jte J. Burkaus 444 puslapių kny-; Daužvardienė, kuri sudaro są-įvįgka. j ; e ten pat ją pakeitė i 
kryžoje. Organizacijos regis- gą— "Du dvasinio būtybia pa- lygas jam susitikti su tautinių į Zerinskas. Jis priminė, kad 
truojasi Taryboje nuo 9 v. ryto 
iki 4 v. p. p. darbo dienomis, tel. 
778-6900. 

Chicagos Uetuvių Taryba 
(pr.) 

X "Reikalingi karpenteriai" 
- dailidės ir darbininkai prie 
namų statybos. Skambint telefo
nu 454-9348. ( s k ) . 

ftntriiiiitiiiiiiimiimiiimiiiiiiimiiiimii 
X A. a. Leonardo Simučio 

parinkta dokumentinė medžia
ga — kaip Amerikos lietuviai Į 
laimėjo Washingtono užtarimą] 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė j 
išlaisvinti Lietuvą yra paskelb-; 
t a knygoje "Amerikos Lietuvių; 
Taryba". Knyga kainavo 10 į 
doL, dabar ją "Drauge" galima; 
gauti u i 3.35 dol su pershm-

šauliai": Sūduva, 809 Ramble šokių grupių vadovais ir vado-
St., Hot Springs, Ark. 71901. vėmis Jaunimo centre. Palmer 
Kaina $8.50. (sk.). [papasakoja savo planus, pasi

vestu viu motos pradžioje lie
tuvių * iicija yra jaunuosius 
sutikti su vynu, duona ir drus
ka. Jie mtiko skripte nurody

mų pasisveikinimą su 
-alėje pakeisti j jaunu
ką su duona ir druska. 
j daiktų jie pasirinko 

Filmui besiruošiant. Iš kairės plaukų ir grimo tvarkytoja duoda paaiš-
lrrn~r:s stovi Rima Briedytė. Rasa Silkaitiertė. Vanda Stankienė ir 
Aldona Martieoe 

tą jaunų 
svečiais 
jų sutiki 

;Ls atvf>ž 
j ir žadėi. 
irouoso: 
j lovos, k 
ravSkas 
j nu mat p 
j tarpyjp 
i kur rodoraM Amerikos ir Lietu-
Ivos I,a:- ės statulos ir sukry-
! žiuotos i .ietuvos ir Amerikos 
! vėliavos Taip pat pasiliko Da-
Įriaus - nirėno paveikslą, kai 
ibį. Palr- ris paprašė Raimundo 
Įvestuv... ir keletą kitų rankdar-
!hių ir :- žinių. Baisriant pokal-
įbį Pain;.,rjs paprašė Raimundo Į ten jų. 

labai draugiški, malonūs ir su 
kalbami. Šiuo metu dar nežinia, 
kiek ir kurios scenos bus at
rinktos ir kiek šokių bus rodo
ma galutiniame filme. Filmo 
rėmėjai numato filmo pagami
nimui išleisti devynis milijonus 
dolerių, bet tikisi gauti ma
žiausiai keturiasdešimt milijo
nų. Tikimasi, kad filmas bus 
galutinai apipavidalintas ir pa
leistas į rinką kitų metų pa
vasarį. 

Netaisant, kad motinos pa-panaudoti motinos na-
etuvišką kryvjų prie snigo savo namų ir šeimų, kad 
įlytėlę virš lovos, lie- vyrai beveik su ašaromis tu-
«taltieses. Ant sienos rėjo atsisakyti ūsų ir ilgų gar-
akabinti tame laiko- banų (tie, kurie jas turėjo) 
opuliarius paveikslus, visa grupė parsivežė grsžių įs

pūdžių ir skaidrių prisiminimų. 
M. Vasaris 

BAKTERIJOS 

Kadenciją baigianti L2S centro valdyba. Iš kaires: vicepirm. Vyt. 
Kasniūnas, sekret. A. Pužauskas, pirm. kun. J. Vaišnys, ižd. D. Vaka
rė, vicepirm. E. Pakštaite-Sakadolskienė, vicepirm. VI. Būtėnas, vykd. 
vicepirm. J. Janušaitis 

u >i,MiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiitinniitiiiiiiiiiiiiitiiiMi!iiiiiiiiuiiiiiiiiiii'i 

i NAUJAS ŽODYNAS STUDENTAMS I 
j LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽODYNAS S 
I Išleistas minkštais viršeliais 
i karna tik #8.00 
i Kai kurios kolegijos dabar mokina lietuvių kalbą ir dainai s 

studentams reikia lietuviškai angliško žodyno pamokoms. Dabar 5 
Draugas išleido studentams papigintą laidą šio žodyno, kuri *ure- j 
dagavo VTBos Pėteraltfa. Kietais viršeliais tis žodynas kainuoja S 
$10.00. S 

Rašykit*: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., I 
Chicagt, III. 61621 i Wilmette priemiesčio paplūdi- 5 

miai sekmadienį buvo uždaryti, j | (Malonėkite pridėti 45 centas pašto išlaidoms, Ir mokesčiams, jei 
«-ndam<? JUOSP nerdau? b a k - 5 (rvw!«t«» THfa/vto r»1*tyb*>V 
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