
wmm wm mmmmmmm 

THE L I B I U t T F COJfGRESS 
• • - • - O O 

<;r 
&*C»CE :EPA~.T:/E"T GRATfS 

SE7.IAL3 M V I S t O a 

UTHUANIAN WORLD-WiOE DAiLV 

C-A.»3%/OoiO P A S A U U O L i E T U V i u OSfc£«Niy*A~mSI 

4545 WEST 63rd STREET CHĮCA.0O, ILLINOIS 60629 

TELEPHONE; (312) 5S5-95O0 

VOL LXXII Kaina 15 c. PIRMADIENIS — I 0XDAY, LIEPA — JULY 25, 1977 Mfe172 

KAI IŠTISOS TAUTOS 
TEBĖRA PAVERGTOS 

Italijos vyskupų laiškas 

Soma. — Katalikų Bažnyčia j kupai primena, jog viena Euro-
skatina ir remia Europos susi
vienijimo pastangas, nuoširdžiai 
bendradarbiaudama su visomis 
jėgomis, kurios siekia demokrati
nėmis priemonėmis sukurti vie
ningą Europą, pažymi Italijos ka 
talikų vyskupai, Europos Globėjo 
proga specialiu pareiškimu kreip
damiesi į Europos tautas. Visa Eu 
ropos tautų istorija, rašo italų 
vyskupai, susiformavo krikščio
nybės dvasioje; krikščionybė bu
vo toji skatinančioji jėga, kuri pa
dėjo sukurti Europai savitą vei
dą, kuri lemiamai paženklino Eu
ropos tautų pažangos vyksmą ir 
kultūrą. Amžių bėgyje Bažnyčios 
skelbiama Kristaus Evangelija 
ugdė tautose ne tiktai tikėjimą, 
bet ir visas žmogiškąsias verty
bes. 

Krikščionybė sukūrė Europos 
tautų dvasią. Tad yra natūralu, 
kad ir dabartiniais laikais Bažny
čia sielojasi Europos problemo
ms,, rūpinasi jos ateitimi, padeda 
E»r©pos tautom siekti pažangos 
u \ visuotinės gerovės. Bažnyčia 
yra Įsitikinusi, kad pažanga, ge
rove ir santarvė yra atsiekiama, 
tik visom tautom vieningai tar
pusavyje bendradarbiaujant, at 
sisakant savanaudiškumo ir ego
izmo, nuoširdžiai rūpinantis 
mažiau laimingų tautų ir pavie
nių ŽiriorBų"f3mhu. Ita!|jos vys-

JAV ginklai Izraeliui . * 

WASHINGTONAS. — Prez. 
Carterio administracija patvir
tino Izraeliui ginklams 250 mil. 
dol. Taip pat finansiškai pa
rems Heriot tanko išvystymą. 
Izraeliui parduos 60 — 100 ko
vos lėktuvų F-16. 

' — -*?*? 

pos dalis nuo antrojo pasaulinio 
karo pabaigos gyvena laisvėje, 
saugume ir gerovėje, kai tuo tar- j A r lŠdllOS R y g O S 2 ^ t O 
pu kitoje Europos dalyje ištisos 
tautos tebėra pavergtos, kenčia 
priespaudą ir medžiaginį vargą. 
Krikščionių pareiga tad yra ko
voti prieš smurtą, priespaudą ir 
vargą, rūpinantis, kad visur bū- I Vokietijai per II-ji Pasaulinį kar^ 
tų vienodai saugojama žmo
gaus gyvybė, kad visur įsiviešpa
tautų teisingumas, tiesa, žmo
nių tarpusavio meilė ir laisvė, 
kad niekur žmonės nebūtų vals
tybės užvaldyti ir paversti ver
gais. 

komendante? 

Bonna. — Iš Bonos praneša
ma, kad Argentinos vvriausvbė 

Btynės ir muštynės 

CHICAGO, m. — Praėjusį 
SeStadienj j Marimette Parko 
koloniją buvo gavę leidimą žy
giuoti juodukai, tačiau dalis jų 
atsisakė žygio, kai policija ir 
kai kurie vadovai nutarė, kad 
lygiavimas būtų savižudybė, 
nes policija neturi pakankamai 
apsaugos. Dalis, apie 30 asme
nų, tačiau iš savo būstinės žy
giavo ir vėliau buvo policijos 
sulaikomi, o pasipriešinę suima
mi. Tuo pačiu metu Marąuette 
Parke tarp Marąuette Road ir 
71 S t apie tūkstantį susigru
pavusių baltųjų policija pradė
jo skirstyti. Susirėmimuose su
žeista 19 juodųjų ir baltųjų, su
imta 23 asmenys. Kaip papras
tai tokiais atvejais, nukentėjo 
i r nieko bendra neturėję su žy
giu, pašaliniai keleiviai. Skel
biama, kad buvo sudaužyta 10 
automašinų ir vienas miesto 
autobusas. Įvykį plačiai minėjo 
televizijos stotys ir didžioj 
spauda* 

Blogos darbo 
sąlygos Sovietijoj 

New Yorkas. — Amerikos 
pramonės žmonės, lankęsi Sov. 
Rusijos įmonėse, skelbia, kaip 
rašo "U. S. News & World Re-
port", kad darbininkų darbo 
sąlygos ten gali būti aprašytos 
tik rašytojo Charies Dickenso. 
Tai reiškia, kad sąlygos labai 
blogos, jmaždaug, kaip buvo 
Anglijoj ld-tojo šimtmečio vi
dury. 

Rygoje buvusį geto komendantą 
Eduardą Roschmaną, 69 m. am
žiaus. Buvusį vokiečių Haupt-
stumrmduhrerį apkaltina 40,000 
žydų nužudymu tarp 1941 ir 
1944 metų. Ši žinia yra staigme
na, nes tarp Argentinos ir Va
karų Vokietijos nėra susitarimo 
išduoti karo nusikaltėlius, (t) 

Paleido disidentus 
VARŠUVA. — Lenkijos vy

riausybė paleido iš kalėjimo pen 
kis lenkų disidentus: filosofą 
Karon, esejistą Michnik, istori
kus Naimski ir Macierewicz ir 
fiziką Chojecki. 

Neramumai 
po rinkimų 

COLOMBO. Sri Lanka. — 

TARPTAUTINĖS PREKYBOS 
SUNKUMAI 

WASHTXGTOXAS. _ Tre
čiojo pasaulio tautos pagrįstai, 
siekia geresnių prekybos saly-i 
gų. Kiekvienam yra aišku, kad 

jų. Amerikos elektrinių ir plie
no gaminių bendroves bando 
laimėti teisminius nuospren
džius, kurie priverstų JAV-bes 

Sovietų Sąjunga : - r i gauti iš Vakarų Vokietijos jai reikalingų gaminių. 
Šiam reikalui ją prekybos Įstaigų delegacija buvo j Bonną atvykus:. 
Kairėje matome fuesseldorfo įmonėse besilankančius Sovietų viceprem
jerą Tichonovą, dešinėje — pasiuntinį Bonnoje Faliną. Viduryje — 
juos priėmęs vol iečių ūkinis vadovas Friderichs 

vienas būdas didelėms pasaulio į Japonijos ir Europos gaminius 
turto padalijimo nelygybėms pa; apmokestinti kompensuojan-
šalinti yra pagelbėti labiau ne-1 čiais muitais. Amerikos vyriau-
turtingoms tautoms parduoti sa j sybė ruošia tekstilės ir kitokių 
vo gaminius turtingesnėms.! gaminių įmonėms, nukentėju-
Juo daugiau neturtingosios tau- (

! šioms nuo pigesnių iš užsienio 
tos uždirbs užsienio prekyba, > įvežtų gaminių, '-prekybos sude 
juo smarkiau bus skatinamas jų j rinirnui pagalbos programą", 
ekonominis vvstvmasis. Savo; 
ruožtu, juo daugiau turtingo-1 
šios tautos pirks iš neturtingų-i 
jų, juo mažiau turtingosioms ] 

reikės subsidijuoti neturtingą
sias. 

Lenkas kardinolas 
Prancūzijoje 

Paryžius. — Lenkų emigran
tų organizacijų kviečiamas, 
Krokuvos arkivyskupas kardi
nolas Wojtyla lankėsi Pransūzi-
joje. Paryžiuje jis skaitė pas
kaitą apie Lenkijos Bažnyčios 
ir jos tikinčiųjų dabartinę pa
dėtį ir problemas, jog, kaip 
amžių bėgyje, taip ir dabarti
niais laikais, krikščioniškasis 
tikėjimas yra tampriai susiję? 
su lenkų tautos gyvenimu. 
Kard. VVojtyla dalyvavo netoli; 
Osny miesto įvvkusiarne masi-f 

gy. sunkus 

Tarėsi Rodezijos 
reikalu 

Tas pats abipus Atlanto 
Pasaulio banko prez. Robert 

McNamara apskaičiuoja, kad-
j jeigu visos prekybinės užtvaros ; das pagelbėti numatomoms 150 
į būtų panaikintos, kitame šimt-1 batų gamykloms 36 valstijose 

Prez. Carterio pagalba batams 
Prez. Carteris yra užtvirti 

nęs trejų metų 56 mil. doi pro
gramą krašto batų gamybai at 
gaivinti, ši gamyba buvo buvo 
Pietų Korėjos ir Taivano sun
kiai pažeista. Federalinės eko
nomistų komisijos paruošta pro 
gramą pasiųs specialistų koman 

juroje J 
Belgija, — 

Europos kraštų žvejai nuo lie
pos 1 d. gali žvejoti silkes Siau
rės jūroje, nes 9 kraštų žemės 
ūkio ministerių pasitarimai dėl 
silkių žvejybos suvaržymo iširo. 
Silkės šiaurės jūroje yra pa
vojuje, nes perdidelis jų žvejio-
jimas jų gali jas visai sunai
kinti Biologai reikalauja, kad 
silkių žvejyba tam tikrą laiką 
būtų visai uždrausta. 

Manoma, kad Didžioji Brita
nija paskelbs savo 200 mylių 
zoną ir uždraus ten žvejoti 
Daugiau pasitarimų dėl žvejy
bos įvyks liepos 18 d. 

Čia kilo porinkiminčs riaušės ir niame suvažiavime, kuris 
min. pirm. Jaywardene Įvedė į traukė kelias dsšimtis tūkstan-
kai kuriose vietose draudžiamą j erų lenkų emigrastų ir praneu-
laiką. zų katalikų. 

Vyskupe protestas 

Šiandienine Indija 
New BeDii Jndija. — Indi

jos naujoji vyriausybė atmetė 
parlamento reikalavimą padidin
ti Indijos armiją nuo vieno mi
lijono, ligi pustrečio milijono 
vyrų. Vieton to, bus stiprina
ma aviacija ir karo technika. 
Naujasis min. pirmininkas rin
kimų metu pareiškė, kad jis 
rnažinsiąs armiją, t e t stiprin
siąs techniką ir dabar to lai
kosi. 

Indijoj šiuo metu yra 547,6 
mil. gyventojų, kvadratinėj my
lioj gyvena 114 žmonių. Am
žiaus vidurkis 49.5 metų, nors 
dar 1960 m. buvo tik 41.7 m. 
Iš beveik 600 mil. gyventojų, že
mės ūkyje dirba 68%. Skel-
bama. kad Indijos produkcija 
šiuo metu yra gan gera. daug 
geresnė negu ankstyvesniais 
metais. Min. pirmininko Mo-
rarji Desai vyriausybė laukų 

Manoma, taip pat, kad Kini-1 drėkinimui biudžetą padidino 
ja pasisuks nuo Maskvos, su net 5 0 ^ . Pastaraisiais metais 
kuria jos santykiai vis gerėjo! derliai buvo neblogi ir maisto 

į ima. Peru. — Penki katalikų į nuo 1960 m., kada Indija susi- j pakanka. 

VVASHINGTONAS- — Prez 
Carteris, sekr. Cyrus Vancei mėtyje besivystančios tautos 
kalbėjosi su Britanijos užs. rei- i uždirbtų 25 bil. dol. daugiau, 
kalų ministerių Owen. Rodezi- j negu užtvarų nenuleidus. Prak-
jos ir Pietų Afrikos reikalais. į tiškai tai reikštų kad tiek ma-
Kadangi Rodezijos min. pirm. žiau bilijonų reikėtų jiems su-
Smith ruošiasi daryti miujus teikti paramos, 
rinkimus, tuo tūdu atmesdamas j Teorijoj šis argumentas pla-
JAV ir Britanijos planą Rodė-; čiai priimamas- Tačiau prakti-
zijos valdžiai pervesti juodie- |k oJ ^ a m atsiranda pusėtino pa-

„ , sipriešinim©. Abipus Atlanto nce Rodė s ^ ., . . ^ . 
eikalavimas naujų preky 

bei užtvarų toms įmonėms ap
saugoti, kurios daug nukenčia 
varžybose su užsieniu. Atsaky-

vida-us tekstilės ir drabo-

siems, pasak sekr. Var 
klausimas pasidarė itin 

ir nedlfrtuos. Jis daro tai. 
jam atrodo būtina. 

kas 

JAV pagalbu 
JAV valstybės pasekretorius 

Warren Christopher pareiškė, 
kad Amerika vėl pasiryžusi eko 
nomiškai padėti Indijai. JAV 
nutraukė Indijai ekonominę pa
ramą 1971 m-, kai prasidėjo ka-

žių įmonių skundams, Prancūzi
ja dabar kontroliuoja audinių 
Įvežimą. Anglija nustatė užsie
niniams automobiliams normas. 
Ir kiti bendrosios rinkos kraš 
tai kursto protekcionizmo ugnį. 

JAV-bės irgi tariasi dėl "tvar 
kingų prekybos sutarčių", pa
gal kurias užsieniniai tiekėjai 

ras su Bengalija. Christopher laisvai sutinka mažinti savo 
yra pirmas aukštesnis JAV pa- eksportus. Pietų Korėja ir Tai-
reigūnas, lankąsis Indijoje po vanas, pavyzdžiui, laisvai suti-
to. kai vyriausybę perėmė min. ko apriboti savo batų eksportą, 
pirm. Desai. o Japonija — spalvotų televizi-

*S**- -' ---"A^H ***** ^ 

vyskupai pakaltino Peru karinį I rėmė su Pakistanu, šiu metu Į 
režimą, kad šis žiauriai elgėsi su Į daugelis ginklų, net povandeni-

niai laivai ir naikinto lai vra £o- i 

Prekybos 

demonstrantais, protestuojan
čiais dėl kainų kilimo. Vyskupai 
prieį t r p dienas įteiktame pro
testo rašte reikalauja, kad bū
tų paleisti suimti demonstrantai, 
darbininkų ir studentų atsto
vai. 

vietų gamybos. Indija, pagal 
Sovietų leidimą, pati gaminasi 
MIG-21 lėktuvus, bet jai reikia 
kitų rūšių lėktuvų. Indai norė
tų vakariečių ginklu, bet esą 
vakariečiai jų nepasiūlo. 

užsienių deficitas 
metais krito, jis 

tebuvo tik 400 mil. dol. 
praėjusiais 

bdljoa kaime margaites mokomo* Šeimininkavimo 

Naujojo min. pirm, Morarji 
Desai nutarimą nesprogdinti 
atominių bombų, pasaulis labai 
palankiai sutiko. 

Opozicijos reakcija 

Indijos nutarimas nebesprog- i 
dinti atominių bombų susilaukė 
pritarimo iš įvairių kraštų, ta
čiau vietos opozicija yra tam 
priešinga. Indijos parlamento 
opozicijos vadas Cbayan apkal
tino, kad buvo nusileista Ameri
kos prez. Carterio pageidavi
mui neplėsti atominių ginklų. 
Atsakydamas j priekaištą min. 
pirm. Desai pareiškė, kad jokia 
svetima valstybė jam nediktavo 

KALENDORIUS 
I 

Liepos 25: Jokūbas Ap., Va-
, lentina, Mangirdas, Aušra. 
I 

Liepos 26: Joakimas, Ona, 
Gluosnis, Gretutė. 

Saulė teka 5:37, leidžiasi 8:17 
ORAS 

I 
Chicagoje ir apylinkėse šian-

: dien mažiau drėgna, vėsiau, 
; temperatūra pefl 70 L 

Rytų Berlynas. Eilutės prie krautuvių 

ĮSPĖJA ATSILIEKAMUOSIUS 

modernizuoti gaminimo ir par
davinėjimo techniką. 

Apie 40 tų visos programos 
56 mi'ijoaų dol. bus paskolų ar 
paskolų garantijų iorma, invea-
tacijai naujose gamyklose i r 
įrengimuose, naujoje techaoaaw 
gijoje. įsijungimams i tmibna 
nes įmones ar kitokiems 
p:raii:iams batų įmonių 
tvarkymams. 

"ŠJS planas vra £)\ »aifcaaa 
būdas, sugalvotas batų gamybai 
atgaivinti ir jai padaryti savi-
stovei. Jis yra federalinės val
džios, vaidinančios ' pa'engvin-
lojcs" vaidmenį, vienkartinis 
mėginimą?. Valdžia atliks savo 
uždavin' per trejus metus ir nu
siims", pareiškė Sydney Har-
mon, prekybos ministerijos pa
sekretorius ir specialistų ko
mandos vyresnysis, pranešda
mas p'ap.ą spaudai Baltuosiuose 
Rūmuose. 

Importo kvotes 

Jau susitarta su Pietų Korė
ja ir Tai va nu dėl laisvų impor
tų kvotą. Carteris atmetė tari
fo užtvaras, kuriems buvo pasiū
liusi JAV-bių tarptautinės pre
kybos komisija, pareikšdama 
savo dklesnį palankumą laisvai 
pasiskirstytu importų normų 
programai ir drauge pramonei 
pagelbėjimo planui padėti vi
daus jmonininkams padidinti 
gamybą. 

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS 

Kerėjoj, netoli Seulo žuvo 19 
žmonių ir sužeista per šimtą, 

kai susidūrė du traukiniai. 

Vilnius. Okup. Lietuva. —, 
Pavergtosios Lietuvos "Tiesa" 
skelbia įmonių sąrašus, kurios 
nepajėgia įvykd\ti kolonisto ru-i 
so užkrauto plano. Tokio papei
kiamųjų įmonių grupė paskelb
ta ir liepos 15 d. "Tiesoje". At
silieka : 

Šiaulių Staklių gamykla (di
rektorius G. Alzbutas, partinės 
organizacijos sekretorius V. Pi-
lipenko, profsąjungos komiteto 
pirmininkas V. Nausėda). 

Spalio 40-mečio staklių ga
mykla i direktorius M. Dlotas, 
partinio komiteto sekretorius 
P. Kovaliovas, profsąjungos 
komiteto pirmininkas V. Rezo-
povas). 

Telšių trikotažo fabrikas 
; 'Mastis" (direktorius V. Kava
liauskas, partines organizacijos 

sekretorius B. Bocienė, profsą
jungos komiteto pirmininkas Č. 
Sabaliauskas). 

Rūdiškių Medžio 
kombinatas (direktorius A. Kor-
kiiika, partinės organizacijos se
kretoriaus pavaduotojas E. Kuz-
monko. profsąjungos komiteto 
pirmininkas P. Valašinas). 

Panevėžio Konservų kombina
tas (buv. direktorius B. Paukš
tys, partinės organizacijos se
kretorius A. Kanapeckas. prof
sąjungos komiteto pirmininkė 
R. Kuzminskienė). 

Jonavos Gelįbetono konstruk
cijų gamykla (direktorius K. 
S'eponavieius, partinės organi
zacijos sekretorė A. Steponavi
čienė, profsąjungos komiteto 
girnaiį,inkw J. j^isačionaitie&ė). 

— Libija pranešė, kad ji nu-
mušusi 8 Egipto lėktuvus ir pa
ėmusi į nelaisvę vieną egiptieti 
lakūną. 
— Maskvoje disidentas Sa-

į charovas pranešė, kad Kieve bu 
apdirbime 1 vo primušti gatvėje pora asme

nų, kurie buvo padavę prašymą 
emigruoti. 

— Tuckrrion, NT, J., keturi 
ugniagesiai žuvo gesinant 2,300 
akrų degantį Bass River State 
mišką. 

— JAV iš Korėjos atitrauks 
vieną dalinu 6000 vyrų. Tai pro
jekto pradžia per ketvertą metų 
išvežti iš Kor-ųjos visus ameri
kiečius. 

Londojrc išleista Peter Red-
daway knyga, "Russia's Politi-
cal Hospitft:". kurioj atsklei
džiama 210 atvejų, kaip sovietai 
psichiatrinėse ligoninėse kanki-
tu diaįduuus. 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
LOS ANGELES "SPINDULYS" silankydamas Brazilijoje, suši-

KVYKO Į EUROPĄ pažino su Sandra M. Kinduryte 
ir 1977 m. sausio 17 d. ją vedė. j 

Padriko bangos judina ir šio Jų moterystę San Paulo mieste 
pajūrio gyventojus lietuvius. Be- palaimino prel. Pijus Ragažins-
veik prieš mėnesį laiko j Europą kas. Tačiau dėl imigracijos for-
išvykusi dr. Grigo Valančiaus su-j malumij jaunoji negalėjo tuoj 

organizuotą ir platų studijini tū-'išvykti i Ameriką. Pagaliau vi-! 
rą padariusi losangeKešį grupė* sos kliūtys buvo nugalėtos, ir 
š. m. liepos 23 grižo namo. Ki*a; Sandra pasiekė Los Angeles, 
grupė — jau kitokiam tikslui, bū-j kur jos čia laukė išsiilgęs vy-
tent, tautinių šokių ir dainų-ras, jo tėveliai, sesutė bei kiti 

giminės. Sandra Jtindurytė-Ka 
mžienė yra susipratusi lietuvai
tė, puikiai k'dba lietuviškai, ge
ra katalikė ir labai žavi mote
ris. Visa kolonija džiaugiasi 
šia nauja ir lietuviška šeima. 

Rezoliucijų komiteto 

MOKSLO METAMS 
ARTĖJANT 

Mieli lietuviai. 
Laikas bėga 

DVIEJUOSE 
VLADAS RA^CfUS 

Dėl atostogų ir kitų supuolu-j visi jparašyti 
sių rašymų Šios skilties "Draū-įli>tųvtų fe^Mi; 

nesulaikomai 
Igo" dienraštyje karį laiką hė-tko ' "i^^va^tmoje Šv. Jurgio 

i.'buvo. Dabar ji vėl reguliariai ro- j šventovėje' "p%i$rbiai prie alto-

gastroiėms, taip pat į Europą.J 
išvyko Los Angeles jaunimo an
samblis "Spindulys". Jo užsimoji-' 
mai taip pat platūs. Iš bendro di
doko ansamblio nariu skaičiaus 
parinktas šokėjų ir choristų 23 
mergaitės ir 8 berniukai, juos pa
lydi ansamblio vadovė O. Razu-
tienė, pianistė O. Barauskienė, 
B. Se'iukas. Dar kitiem.-, prisidė
jus susidarė grupė 38 žmonių. Ke
lionės maršrutas —- Los Angeles,] 
Londonas. Amsterdamas, 
nas. Vasario 16 gimnazija, Miun-1T . , .. „ , , . , . , . . . . . v „ t u i -, p; v, •• i ^ a u esame vidurvasaryje. Ne-Įdysis kiekvieną pirmadieni, o as-cnen^s, lnsr)ruKas, jTiorencna,! . - ., ^, .... •» ' . . . . , * , t- ._ ^ * 
n M-T -r- -i o ' trukus ir ruduo. Prasidės moks- menys ar organizacijos, lurmtie-J 
Roma. Milanas. Z:unxas, Parv-j, __ . . . . .. . / . %. . •' ' <; . •-.- 1 *, ., T , . ., T «' Uo metai, veikimas ir k. Todėl h i įdomesnių žinių, prašomi m-zius. vel Londonas ir vel Los An-i, ., , .. . . . .. į . ' 7 • • i ' v _ , , . . . .laikas pagalvoti, kaip ir kuritormuoti autorių. geies. lra sutarta < speKtasajaS, o i . . * . i • « ! 

.f , v • j ,. . • 7 imusų jaunimas mokysis? •bekeliaujant dar gaii atsirasti ne-i 
Mes, losangelieeiai, esame lai 

pagiedoti popiežiui, mingi, turėdami dvi mokyklas, 
taip pat giedos bažnyčiose — Pa- i kurias turėtumėm kreipti ypa-
ryžiuje ir Romoj. Kelionėje išbus tingą dėmesį: tai Šeštadieninė 
3 savaites: išvyko liepos 17, ir reguliari parapijos inokykla. 
grį* rugpiūčio 7 d- j Jos abi mums yra brangios Ir 

savos, kadangi jos yĮra mūsų 
Ansamblio išvykai suruoštos kontrolėje ir abejose yra dėsto-j dabartinis Sfoėnaridoan fiet. Šy. 

gražios išleistm •'-. Liepos 17, sek- m lietuvių kalba Ir religija- | Jurgio parapijos klebonas kūn. 
madiertį. bažmvioj? per lietuvis-j Reguliarioje parapijos mokykįJu 0 z a s Neverauskas, lietuvių atei 
kas Mišias ansamblis pagiedojo'j0je m oksto metai prasideda M*l angliakasių sūnus. Nuo: 1970 
kelias giesme: Mūsų žemė Lie- rugsėjo 7 dieną. 9 vai. rįrtb, o\ m 
tuva. Komunija ir O, Kristau. Po šeštadieninėje — rugsėjo 16, 9 i 
to parapijos salėje, vadovaujant j v a j ! j ^ ~ V isu nudslrdūm\i! 
O. Razatienei ir akompanuojant kviečiu visus tėvelius naudotis į 
O. Barauskienei, iš Savo paruoš- gioaiis mokyklomis visu šimtu \ 
to įcelionei repertuaro, kuriame p r o c e n tų , nenaliekar.t nė viero i 

TH> LTOJ* - t , * * * * * £ * ; »-WJl»F l^BLa 
S §«»ač c!ass Po«otj» t*id a» CfeJcaga ffijeots. Puhnjshed a*ily, 
2 esoept Se>Vy» , -~A} Lotdays, ča?a after Christnas aad Sastar 
g '"y -:- .arai** Catholk Pmm Sodety ( 

as* C*n*dR tZvis.-y.erf i* t į* U . S A $ » % . Fci«teB coqa-
r.^i :^».0C. . .' i 

Prtte !n*i«i<is mm&cmt*, xmk<?ita.viXDmi u* gauta* pfeoum»-
r*tm.>. aestiy>atBJ Ax.x DRAUGO prie kJek7le«K> skaitytojo adresso, 
pmm_ iš «o *o*fe*š *5*>/i *roa. M kad* vkaitįrtGpa yr« UŽK 

. yęĄįUGp 
aaetaa* 3 rate. Ę 

JAV LB krašto valdybos pirmininko Algimanto G^io pranešimo Los Angeles, be kitų, klausosi (iš kair.) 
m. L. Valiukas, A. Audronis, dr. VI. Juodeika ir kun. Vyt. Palubinskas 

Muotr. A Gulbinsko 

žia bei stilinga 
rel. J. Neveraus-

numatytų progų. Pasiruošta vie-
Pagerbtas angliakasių sūnus 

Š,m. birželio 29 d. Sv. Kotry-

rialis tebestai d&r iš prel. J. Ka 
ralTaus laikų užsilikusi Lietuvos 
yeuavą> į s^ gotikos šventovę 
-kartą per mėnesį nukrypsta vie
tos TV stoties kameros ir čia lai-
koaaos MiSfa* transliuojamos 

j per vietos televizija. Lietuvos ne-
nos katedroje Allentown, Pa., į j P r i k l a r t i M ^ šventes proga 
preratų rūbus buvo įvilkti keturi!šv- }««»» iventceje atnasauja-
kunigal, kilę iš senojo arighų ka
syklų rajcaio Peniisyivaftijofė. Ke
turių naujųjų prelatų tarpe "yra Ir 

kad Kosčiuško buvo lenkas. Va
dinasi, mes neturim nei vienos 

C3^caįpx£oo* ^psfcr 
tu KaSMS^je ~ . ~ 
Otar 3J^y 
-Jšsitenyi* -. .̂*«w-
Sava.'tktte «... 

, . , — • , 

$30.00 
28.00 
pM 
20i>C 

^ 

3 3 

JH7.0C 
16.00 
19.00 
13.00 

$12.00 
l i .00 
13.00 

700 

I III 

I III! 
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S 
s * BadUttiJh £rba kas&e!? m • Redakt-tja straipsnius taiso save g 
Ę Jfe30 - 4.30. šeštadieniai? fil suoBūra. Nesuaaudotų stnūpsnių S 
§ %30 t2 00 p esa»igc Juos graiin* tik is a«fo- £ 
š • Adminiiiruciįs iirn^ »>-j- ||j to sesitaru" RedrfrcSjB oi skeib'- g 
5 4ien ouo fc30 iki 4:30, SeSte j;į rmj tarinį neatsako Skelbimų k*" S 
J dieniais nuo R:3(> ik' !2:00 | | 30» prisiunSainop sp»vus prasyieSią. * 

knygos anglų ar lietuviu kalbo-f S '^Ll * 
.- , •- , - • • "ri.'»ininii'tni;;n!nH>iigu?siH»imiH«iiiWHiiiwiiitiitiHiHiiyimiiiiiiwiMiMir 

mis, kuri Įrodytų mūsų jaunimui - • • •• •-• • <• l--;^' 
ir svetimtaučiams, kad Koseiuš- j TeL PR 8-3229 ko tai mūsų didvyris... Taip iri 
bus. Pašvęsiu tam darbui tris mė-1 
tus, Dievui leidžiant, po to pra-j 
dėsiu dar kita kmygą '*Miekevi-j 
čius — Lithuanian Poet"... Ki-i 
tos tautos gerbia savo didvyrius, 
o mes atiduodam juos lenkams 
be jokios kovos. Tai mane be ga
lo piktina..." 

DR. ANKA BAUUHAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. X. G. BALUKES 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

Tokios nuotaikos klebono tos | 6449 So. Pateški Koad (Crawford 

TeL ofiso fa* boto; OLymĮ^c 2-4189 
0R, P. RISI 

GYDYTOJAS t$. 
1443 So. Stotį* Alk,' 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. va*. 
šftsJ<yru3 treSaaienlus. 

Šeštadieniais \Z iki 4• vai. popiet. 

Tel. REBanee 5-1811 
DR. WALT£R J, m m * 

(lietuvis gydytojas) 
3925 Weat o9th St?eet 

dali fr padainavo gausokai susi- ^ į į įį^į mus. bareigoja tevĮi; 
riekusiems dalyviams. }ų išpil- pasukimas ir HetuviSka garbė. 
dymas parodė, kad ansamblis Į Visiems malonių atoštogi} ir 
yra įdėjęs daug darbo Ir yra gra- s v er xatos atvangos! 
žiai pasiruošęs. Be dainų. gastro-Į jūsų visų 

Msgr. ,/. Kučingis, klebonas 

MALONI VIEŠNIA 

Poetė Aldona Prižgintaitė, gy

liu programoje surašyta net 25' 
tautiniai šokiai. Dėl laiko stokop,! 
per ši išlcisti^iu parengimą, jie. 
nepademonstruoti, bet jau iš 
ankstyvesnių pasirodymų yra ži
noma, kad Ansamblis moka gra
žiai šokti. Programoj dar įrašytos venanti Australijoje, yra atvy-
kelios deklamacijos B. Brazdžio- kusi į Los Angeles ir sustojusi 
nio eilėraščių "Tė\rynei Lietu- pas savo brolj Vaclovą Pfižgin-
vai'". Iš pasiruošimo atrodo, kad tą ir jo šeimą. Tolimoji viešnia 
šiai jaunimo grupei marJrn;a^ lanko žymesnes Kalifornijos 
po Europą turėtų pavykti. I vietas ir savo gausius pažįsta-

Pačią išvyką tenka 
aukštai vertinti. Tai 
ryžtas susitikti 

mos lietuviškos Mišios, sakomas 
pamoksiąs afeleįornis kalbomis 
apie Lietuva prie altoriaus stovi 
Mutiniais rųbai.s pasipuošusiom 
lietuyaiūK ir tos lietuviškos Mi
šios sū visogais iškilmėmis būna 
transliuojamos -per televiziją. To- į ,V 

Įjae lietuviški *tspindžiai rodosi 
ir modermoHirs mūsų dienomi' 
hvtv. pirtaoj^Įe^AV lietuvių sosti
nėje, fižiaug^aru^. kad bažnyti-
feė ^riausybįi jų dvasios vadą į-
yectino ir pakėlė i deramą garbę 

Prelato Žvilgsniai i 
Ijetuvos is:df^i| 

kad ir antrosios kartos vyrai. v«J-: e*2»d- antra<1- i r kcivirtad 
. . i i IVT i • B I " 7:3!t vai. vakaro. taip prel. į. Neverauskas, nori arMii nuo i iki 3 vai. 
detuviams sugrąžinti istorines as-: Pagal susitarimą. 

. i • . . , i Otiso telef. \VA 5-26T0 
-nenybes, anų sunkių tautinių ko- R e z i d t e , WAn>rook 5 .3 0 4 8 
vų metiį pasisavintas lenkų. 

Prel. Juozas Neverauskas 

m. birželio 3 'd. naujasis prelata.si 
vadovauja seniausiai JAV 'Tiê ii-į 

Prel. J. Neverauskas giliai do
misi lietuvių literatūra ir istorija 
Pennsylvanijos Lietuvių dienų 
leidiniams, masiškai platina
miems daugr-lį metą. jis parašt 
nemažai straipsnių ir studijėlii; 
anglų kalba, gvildendamas įvai
rias Lietuvos istorijos akimirkas 
'Atsakydamas j vieną laišką, prel. 
~f. ^everauskss pabrėžė: "Gaila 
liad gavai 'vėjo\ Juk, pagal Vy-
lautą, švnentes reikra švęsti, ne-
po Žalgirio mūšio jisai ir jo ka
rta! 'bAuavojo' sept^rhas savai 

Apie nuotaikas tose apylinkė
je, kur klebonauja naujasis prel.. 
f. Neverauskas ir kiti susipratę! 
ietuviai klebonai, vasario 4 d. į i 

TeL Ofiso HE 4-5849. rez. 388-2223 

DR. PETEB T, BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street 

jjenkt&a. n*w tS-4-Tal. popiet h- '-<-8 
vai. vak. TrėČ. ir še§ladl ūzdaryta. 

V—i •+*-*£ i £ ^ - ^ — ; ' < - . . • ' •—- • • ' V , . -

lietuviškos parapijos, kur prieš Medical Building). Tel. LU 3-6446 j vai.: pTrmad., 'intrkd., ketvirtai '̂ « 
1 0 0 - 7 5 m e t u s ė jo d idž iu lės koVOS Friima ligonius pp.gnl susitarimą.. " *" ' ' 
tarp lietuvių ir lenkų, kol lietu- j M i*«**"'-i>fcu skambinti s74-soo4. 
viai, vadovaujami gabių vadų,; QM U I B Į A ^ y c 
sunkią tautinę kovą laimėjo, vi- j P L A u e r T } I R VJDAJJS u G o S 
šiems laikams galutiniai atsisky- M«mw«e Medical Center 
'ę nuo lenkų. Todėl nenuostabu,' ets2 so. Redz'e Avenue 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA ER TJHIRURG& 
K^DIKĮtV S * V A g T UGOS 

" SPF3Č1ALISTB 
M K D I C A I J B l l U M K O 

_715« South Weslera AveMe. 
Valandos: Kas.lien auo 10 vaj. ryto 

iki 1 vai. poptfet. *•.'-. -
Ofiso u*. R E 7-11 *»; rezid. 

. . . . . , Va!.: P'>m.. ketv. 1 U<i 6 v. popiet. 
>hlC3gą atvy.<USl jaunOSIOS kar-Į Antrad.. penktad. 1-5. treč. ir šeštad 
os veikėja Ingrida Bublienė pa-4,*^ SU£it»"ia--
akojo: "Dabar ten ką tik Įkurta \ 

'Jetuvos Vyčių kuopa. Pa
klausiau, kodėl Vyčiai tik dabar 
susiorganizavę. Atsakė, kad jau-

žmtis, ;r. žinoma, pademonst-j 
TŲoti savo triūso bei pastangų re
zultatus. Žinoma., baisiai gaila, 
tiesiog skaudu, kad tenka gyventi 
tokiose aplinkybėse, jog šis gra
žus lietuvių 'išpivijoj iš*au?:ê  bu

les Trakų pil\ ;e. Mūsų palvdovė 
i mus bei draugus, čia pirmiau- i ™*. P a r a £ ^ k k ^ ^ § 1 | ^ $.%}?**>„** b u V ° m e 

l a b a i ; s i a Ii apianki Ir savo b u v . > a - « P ^ ^ B ^ S ^ ^ 1 ^ } ! ^ * 1 9 ' ' ^ 
i3nr.;Tnni" ,-" * i T IT •" ~z ;~ -̂̂ » jos vadovo, dioziojo lietuviškųjų j _,. , • , .„. 
jaunimo!pd,^ p r e i . j Kucmgj ir para-,^^^.^ ^ ^ . . ^ nJ T r o . ^ * j ^ t a m e laiške jis nubreze atei-

Mano naujų metų 
ra: pradėti naują 

^KoseiuŠko — Lithu-
Man jau nusi 

gyvena jos 
tas brolis bei artimieji. 

Įkas rašė: "Šiandien prel. 
•-- '*'• • ' < - • - _ . i - , i anian Geneni liaus gimtadienio sukakTtfves.: 

^^-r^rr-i r i-»TiwMJvTiA Šiandien įam suėjo 80 meta;. įau GRĮŽTA I KAIiPOE2«IJA . - £^ <•- į̂ .etST p;. 
». t^A , -ę jpėįĮaidęyp 6 vMcsnis. kūne įąrn 

V. Tamošaitis, prieš metus įš ' 
Lon^ Be-ach. Cal 

kietas, jaur.uoliai, kurie išvis nė-jvįįJ |Į j ' j ^ o t Spnngs 
ra matę savo tėvų krašto ir ao ie> a t v v k c s | j ^ g An^\e? g. „ IO-I 
jj dainuoja savo dainose, mini do-i § i a^j cį& | Californiją. Mat. ^ 
klamacijose/važinėdami po dau- H t S p r i n g s j a i Y l nėpatinkąsj <̂«<- ">.'«v, ;—H — • " »«« g , _ bm,-^iWnr vWa U 
gelį kraštu Eumpcie, dėl m«i- praevVe„i™as žvmiai branges-'1^ P^eda r.šytį savo testamenJ ^ f l J , r ^ § | S L ^ S " 
mujų sudarytos ̂ padėdes, yra P^L^negu Los Angeles, vasarosj^ 5 * ^ n | X ^ 3 ^ ^ S v i S S i S Z 
S ^ u ^ o r s i J e k ^ L i a L i V ^ ^ knygų ui \ ^ tvirtinant, 

laoj pa;r>meia studiu-j jgesne pr 
nė losangoliečių grupė, kuri nors 
bent penkias dienas pabuvojo ir 
Lietuvoje. 

brangus saldvmas be kurio ne- . . 2 s • 
,- ^ • -^ . -i-v^. kyti savo reikalus, nors dar nela-f^ 

gralima apsieiti vasaros metu. »--. -. f . :\\**A, . i i 
s l bai noriu patekti | Abraortto pne-« 

bodo girdėti. Vaip lenkai būbni-
a ir trimitųoia ptšr 20D metų būk 

fe>sčhrsko buvo !fenfcaš. O per 

(Nukelta j 5 pusi.) 

* . Jonas S. BYLA-BYLAIT!$ 
GALVOS Wt STUBURO UGOS 

2S5S W. «Srtl St. 
ClBcago, BĮ. «I629 

TeL 476^409 
Valandos pagal susitarimą 

Telef. — Š37-1285 

DR. ŽlfiUTi ZAPARACKAS 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 

Ofisas: 
799 North Michigsa, Sait* 499 

Valandos pagal susitarimą. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pergmg 

DR. EDMUHD L C1AHA 
OPTOifETRISTAŠ * 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Va!.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
i ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. Ir penkt. 
| 10-4: Scštad. 10-3 vai. 

Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2889 

DR, E. DEGKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervu Ir 
F:mocines lisoa 

CRAWFORD MEDICAL BClLDDfG 
C449 So. Pulaski Road 

valandos pagal susitarimą. 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 94991 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR TJH&tfRt3£§ 
Specialybė vidaus ligos * 
2454 West t i k Street-"' 'i 

("l-os ir Campbetl Are. taugtyaa) 
Vai.: pirmad.. antrad.. RetviraiJ. \r 
p^nktad. S iki 7 v. p. p. T * susKarua 

- - - -•-••• ? j * t « 

O P T I C A L S T U S I O 
VIOLETA RAltOSAlTC 

7051 So. Washtenaw. TeL 778-476* 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojo 

receptus. 
Didelis akinių rėmu paaftTAlmaa. 

Vai.: pirm., antr., penkt. 1»-5:S0 
Ketv. 1-S v. vak. Šešt 10-4 T."#. p 

Trečiadieniais oždftryta. -•-.-
, : : ^ i J ' ~ 

Telef. — 
DR. ROMAS 

AKIV UGOS — _ 
Of isal: 

111 !fo. TVABASH AVA 
426» NO. pB&nuub-j$&m 

Valandos pagal susitarimą. 

^ ^ M M t o * . ' I » 

200 metiį fcnfcuj p^ėfešbriai ir eMc-
tarai tupi krū•> jose* sveikina vie
nas .kita. Jjelia taures ir sak«: 
-.^pseįusko yra t^etuvis,. Bet jokių 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

VlMft įBįgmmm 9 WOP A. 
Lietuvių kaftta- kasdien wia pirma-

rBttiio fld penktadienio 12:30 -« 
IM vaL popiet. — seStadtenj ir 
Mtnmd. nuo 8:30 9d 9:30 • . ryto \ 

Tefcrf-- fSadock 4-8413 
- 1493 A. M. 

7199 So. MAHJE#OOD AVE. 

I 

IŠVYKSTA I H0T SPRINGS 
• * * . i i . 

I giobstj. Dar likome 12. kurie tar-|< 

Ansamblio išvykos paruoši-] A. Kalvaitis, iki šiol gyvenęs 
•mas pareikalavo daug rūpe^io Santa Ana, Cal. ir čia' turėtą 
ir darbo. Visa ciK- zmonif prie 'o i nuosavybe pardavęs išvyksta j 
prisidėjo. Ypač didelis darba$ bu-IHot Springs. Ark. Visai Kalvai-
vo lėšų sukaupimas tokios did«)-;či\į šeimai linkime laimės Įiąujpį 
k6s grupės kelionei Daug auko-ije vietoje i r kartu gaitelimės 
josi paiys vykstantieji. Šios gastro-1 netekę puikių ir dosnių pąrapie- \ 
lės, sakytum, tai lyg graži lietu-įčių. 
vybės misija. Dėl to daug kas pa
dėjo jai pasiruošti. Yra aukojusių 
net stambesnes sumas. Visa tai 
yra gražus lietuvybės veržimasis 
j platumas ir jos stiprėjimas. 

T. K-nis 

APSISAUGOJIMAS NUO 
JfROS 1JGOŠ 

Mokslininkai rado efektyvų 
kovos būdą. su juros Ugą. Žmo

na vom jam. Vadinąs, jisai "bo-ji 
savo" ant 1$ vikarų £ėf'jM i ^ - | 
tus Sena ndorvįp- T^ P^ f^JS?-" 
d Ai..." 

?t"KŪRS LIETUVIŠKĄ 
OSriiaWiO> 

Taip apie savo sirmtaką ralėj 
busimasis prelatas prieš kelis nse-| 
nesius.\'ors prel. J. Neverauskas 
gimęs, užaugės ir išsimokslinęs 
JAV. nors nepriklausomos Lieta-} 

| vos niekad nematė, t& dviem at
vejais trumpam aplankė okup. 
Lietuvą, bet lis yra giliai' susi
pratęs lietuvis. Nuo sušpažtni-
fnn dienos 1̂ 72 m. gegužės mėn., 
kai ten su kari. A. Keau ir £• 
Bradūnaite buvom nuvykę rinfc-'gtis darosi neįautms suphnui 

Į nuo paprasčiausias geriam o^os j ̂  medi-ragos bei 'daryti nudtratt' 
įsoios injekcijos Bipk^ūų H»-;ka s užplanuotam vakalui 
! dieinoe f*obtemų ir^tįttite žtiik-; "Pėnfisvlranfioš afigliaktšftį Lie-

Čarūnai Karuža Kazio > Jad ti So rt-e^očo bandys*! &&'_*&•£?, ik: ^ i l S. na\if6 'ptstato . 
' vygos Karužų sūaaft, $e:"u± te ,t̂ %ifl«iuft wėwiUįu6. j a «&» âv̂ B teisVU m^ų "u įfri] 

FBKI DOVANA 6VKfOŲ B KROMB PBAOOBOS 

su. um mm mumę 
A N t R A L A I D A 
. f* •-. • . - ^ • o a 

— I š 1 e! 4 • — 
UETUVIŲ KUN16C \lEH\mt 

Nauja*? estarnentas yra praktlSteo formato lr«ta« kietuma vlrSe-
ife.». TTOms, paaarya* rfasra uetmit» tai**. MŪtmat* ai»a įaMa 
oarduodama -įeinama kaina 

"DRAUGO" 

IUinois ąy-v. ntojal praSoml prtd«ti 66 cento mokeafiams Ir par-
' i»w aut (Kitar gyrtoantieJJ prldSklte 26 centu*). 

progai. įsigyti NaaJaJ 

D R R i G I S 
4S4S West I3ri Stmt 

« 

Rezid. tel. — GI 8-0873 

DR. W. M. EISIH-EISSH&S 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
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CIVILINE GYNYBA 
Naujosios Sovietų Sąjungos 

konstitucijos 28 straipsnyje yra 
rašyta tokia pastraipa:" TSR 
Sąjungoje karo propaganda už
drausta įstatymu". Tame pačia
me straipsnyje deklaruojama, 
kad "Tarybų valstybė vykdo le
nininę taikos politiką". IŠ tiesų 
šios skambios frazės yra ne kas 
kitas, kaip paties Lenino žodžiais 
tariant "opiumas liaudžiai ap
gauti". 

Vargiai jau kuris kitas kraštas 
pasaulyje yra taip labai sukarin
tas ir virtęs karine stovykla, 
kaip Sovietų Sąjunga. Sovietai 
visomis išgalėmis ginkluojasi, 
norėdami pasiekti pagrindinį sa
vo tikslą —sukelti pasaulinę re
voliuciją, užkariauti laisvojo pa
saulio kraštus. Jie gerai žino, 
kad esamomis sąlygomis niekas 
pasaulyje Sovietų neužpuls. Tai 
kam gi dar ginkluotis? I šį klau
simą vienoje savo kalboje atsakė 
dabartinis okupuotos Lietuvos 
komunistų partijos I sekretorius 
P. Griškevičius: "Imperialistinės 
valstybės yra priverstos pritarti 
daugeliui taikių Tarybų valstybės 
pasiūlymų, bet tai jos daro ne iš 
geros valios. Jos turi skaitytis su 
didėjančia mūsų šalies ir jos 
Ginkluotųjų pajėgų, visos socia
listinės sistemos galia". (Tary
binės tėvynės sargyboje, 4 pusi.). 

* 

Kalbant apie Sovietų karinį 
pasiruošimą ir ypač civilinę gy
nyba mus pirmiausia domina, 
kas šiuo reikalu daroma ir kas 
yra atlikta okup. Lietuvoje. Rei
kia pasakyti tiesą, kad atsakyti į 
šį klausimą nėra labai lengva, 
nes trūksta reikiamos medžiagos. 
Bet vis dėlto iš įvairių užuomi
nų Sovietų ir užsienio spaudoje 
galima susidaryti šiokį tokį vaiz-

Švedų šaltiniai skelbia, kad Es
tijoje, Latvijoje ir Lietuvoje So
vietai nuolat laiką apie 150,000 
karių. Prie šio skaičiaus reiktų 
dar pridėti karines pajėgas, ku
rias jie laiko Karaliaučiaus srity
je (Mažojoje Lietuvoje), kuri be
veik ištisai yra virtusi kariniu 
poligonu. 

Jei apie Sovietų karinius puoli
mo planus niekur neužsimena
ma, tai apie civilinę gynybą daž
niau rašoma, nes tai viešas da
lykas. Šiuo reikalu kai kurių ži
nių suteikia S. Stalauskas, gene
rolas majoras, Lietuvos TSR Ci
vilinės gynybos štabo viršinin
kas rašinyje "Jeigu signalas oro 
pavojus". Jis nurodo, kad civili
nes gynybos "svarbiausias užda
vinys — apsaugoti gyventojus ir 
visą liaudies ūkį nuo branduoli
nio, cheminio ir biologinio gink
lo". 

šiam reikalui įmonėse, kolcho
zuose, sovchozuose, organizaci
jose, miestuose ir kaimų rajo
nuose sudaryti specialūs civilinės 
apsaugos komitetai, sudaryti ati 
tinkami jų štabai, paskirti virši
ninkai, sutelkti "respublikos ci
vilinės gynybos aktyvistai". 

Tikslui siekti ruošiami specia
lūs gynybos kursai, namų komi
tetai, namų valdybos, gatvių ko
mitetai. 

Visi minėtų formuočių nariai, 
o taip pat ir šiaip jau piliečiai 
turi išeiti specialius 20 valandų 
kursus. Daugelis įmonių ruošia 
pratybas ir specialius taktinius 
užsiėmimus. Vykdant pratybas, 
formuočių nariai pratinami būti 
su dujokaukėmis. Yapč gerai ci
vilinės apsaugos darbas esąs vyk
domas "Elfos" gamykloje Vil
niuje Išvardinami ir atskirų 
grandžių vadovai: M. Rybkinas, 
L Kucenka, T. Tomaševičius, Z. 
Zvetlickaja ir štabo viršininkas 
L. Grišin&s. Atrodo, kad lietu
viais mažai tepasitikima, ir todėl 
civilinės gynybos vadovais ski
riami dažniausiai rusai. 

Ypatingas "dėmesys kreipiamas 

mokykloms. Studentai pratina
mi prie evakuacijos. Taip teisių 
fakulteto studentai vienų piaty-
bų metu turėjo išeiti iš Vilniaus 
miesto pėsti net 18 kilometrų. 
Gyventojai raginami įrengti 
priedangas ir slėptuves. 

Neblogai esą sutvarkyti civili
nės gynybos reikalai Šiaulių 
mieste. Čia vienų pratybų metu, 
"priešui numetus branduolinę 
bombą", buvo evakuota 60 proc. 
miesto gyventojų. Organizuoja
mi specialūs civilinės gynybos 
seminarai. Naudojamos ir kitos 
priemonės. Tik per vienerius me
tus Šiauliuose buvę suorganizuo
ti 695 kino seansai, perskaitytos 
769 paskaitos, prenumeruojama 
400 egzempliorių žurnalo "Voje-
nyje znanija", surengta 91 paro
da. Naudojami specialūs televizi
jos seansai, spauda. Mokyklose, 
fabrikuose ruošiamos paskaitos, 
pratybos, civilinės apsaugos kur
sai. Kiekviena didesnė vietovė tu
ri savo evakuacijos planą, kiek
vienas gyventojas žino, kur jis 
turi "puolimo" metu prisistatyti, 
ką veikti ar kur išvykti. 

Taip yra okupuotoje Lietuvo
je, Sovietų Sąjungoje. Dar geriau 
civilinės gynybos reikalai esą su
tvarkyti komunistinėje Kinijoje, 
kur visuose didesniuose miestuo
se esančios iškastos milžiniiškos 
slėptuvės. Panašiu būdu paruošti 
ir kiti komunistiniai kraštai. O 
kaip yra su civiline gynyba mū
sų Amerikoje? 

Mes nedaug težinome, kaip 
šios šalies karinė vadovybė 
sprendžia sienų apsaugą nuo 
priešo lėktuvų ar raketų su bran 
duoliniais užtaisais. Neturime 
abejonės, kad toje srityje yra ne
maža padaryta ir daug daroma, 
nes šiam reikalui nemaža lėšų 
išleidžiama. Tačiau, stebėdami 
įvykių eigą "iš apačios", su tam 
tikru nuogąstavimu prisibijome, 
kad civilinės apsaugos reikalu 
Amerikoj nedaug kas daroma, 
šioje srityje Amerika yra atsiliku
si nuo savo agresyvaus ir labai 
kerštingo bei apgaulingo priešo. 
Nei didžiuosiuose miestuose, nei 
kitose vietose nematome reikia
mų slėptuvių, kitų civilinės ap
saugos įrengimų. Mums. ei
liniams krašto gyventojams, ne
žinomi evakuacijos planai —kur 
slėptis, kur dingti galimo pavo
jaus atveju. 

Kai kurie kariniai ekspertai tei
gia, kad netikėto branduolinio 
karo atveju Amerikoje galėtų 
nuo sovietinių rusų atominių bei 
raketinių užtaisų žūti 50-70 mi
lijonų gyventojų, kai Sovietų Są
jungoje tokiu atveju težūtų 5-10 
milijonų žmonių. Taigi spėjimai 
nelinksmi ir ne amerikiečių nau
dai. 

Nors tesame eiliniai gyvento
jai, tačiau, stebėdami Amerikos 
kelius, begalinį automobilių ir 
kitų susisiekimo priemonių srau
tą, užsikimšimą keliuose, nege
roves, retkarčiais kylančias B 
elektrifikacijos, naftotiekio ar 
dujotiekio tinklo sutrikimo tai
kos metu, galime tik spėlioti, kas 
butų branduolinio karo atveju, 
jei ant mūsų miestų ir kelių pra
dėtų kristi Sovietų branduoliniai 
užtaisai* Nesame karo šalininkai 
ir jo nenorime, tačiau jis gali 
vieną dieną ar naktį prasidėti... 

Sovietai karui ir civilinei gy
nybai smarkiai ruošiasi. Jie ge
rai žino, kad nei Amerika, nei 
juo labiau kitas kuris kraštas jų 
neupžuls. Bet jie patys gali bet ka
da Ameriką ir kitas valstybes už
pulti ir gauti reikiamą atsakymą. 
Štai kodėl iie nuolat stiprina ne 
tiktai savo karinę galybę, bet ir 
civilinę gynybą, stato naujus ra
daro įrengimus, aukštus gy
nimosi bokštus. Reiktų ir vaka
riečiams daugiau budėti. 

b, ko. 

Švedijos šiaurėje, kalnuose kad paruoštų mokytojus, mo-
sarnai tebegano savo šiaurės kyklinius vadovėlius, knygas 
briedžių kaimines >r kalba save bibliotekoms? Kaip nustatyti 
suomių-ugrų ka!ba. Retkarčiais klausimą tautos priklausomybei 
iki tolimos sostines Stoekfcolmo — kuri yra jūsų motinos kalba ? 

, ateina jų nepasitenkinimo at- Tėvo kalba? Kaifca namuose? 
garsiai, kad didžiausieji ganyk-'Latvių centro tarybos apklausi-

.lų plotai jų briedžiams, su vi- tiėjimo lape vienas latvis, atsa-
'sais gele?vs rados turtjrs ym kydamas j klausimą ar kalba 
patekę į Švedijos nuosavybę. latviškai atsakęs: "Taip. bet a? 

Nuo samų Lapžemės į pietus, neturiu su kuo kalbėti!" Jei 
j bet dar toli šiaurėje, žaliame, klausti apie darbovietės kalbą 
j Tomės upės slėnyje, gyvena ir j — tai čia dalis švedų motcslinin-
| visada yra gyvenę suomiai. šim-Įkų galėtų nurodyti anglų kalbą. 
j tais kilometrų važiuojant peri Latvių profesorė Velta Rūke-
šias sritis, matyti tik suomių p a - !

D r a v i n a š i ų #eūų situaciją mo-
lvadinimai ir kelrodžiai. Tie suo-;. u wi„cpįp rharakterizuoia 

Dalis Santa Monicos. Les Angeles LB darbuotojų, su Kriokusių išklausyti Krašto valdybos pirm. Algannto : - ^ į namuose kalba, tik «iomiV * K i a i *J e cnarasierizuoja 
Gečio pranešimo. Sėdi iš k.- D Žvgaitė, T. Gečienė M. Lemberūerė. A. Gečys, dr. VI. Juodeika: Stovi: i™ . ' " . ^ . . * , . s u o " u s : kaip idilišką Babely Neseniai 

kai, švediškai jų vaikai mokosi, švedų v v r i a u s y b e s n a m uose su-
mokyklose. Bet per gyventojų Į g i t i k o mažamų a t s t o v a i . p e r ų 

M. Kevelaitis, V. Vidugiris, dr. J. Zmuidzinas, J: ha ulinaitis, A. Grakauskaitė, J. 
Jusionis, N. Remeikytė, kun. V. Palubinskas ir A. Audronis 

Cmga, A. Sirutis, dr. J. 
Nuotr. A. Gulbinsko 

TAUTINIU GRUPIŲ KONFERENCIJA 
pasitarimą tautybės 

Washingtone įvairių grupių atstovai tarėsi del 
JAI/OZAS GAILA 

ateities 
Liepos 15 dieną Washingtone 

buvo sušaukta tautinių grupių 
atstovų konferencija. Nors tą 
konferenciją šaukė NCUEA 
(National Center for Urban Eth-
nic Affairs), kas, lietuviškai iš
vertus, būtų centrinis komitetas 
tautinių grupių reikalams mies
tuose, tačiau konferencijos tiks
las buvo ne mažumų reikalai 
miestuose, o Amerikos tautinių 
grupių reikalai apskritai. 

Konferencijoje buvo atstovau
jama airių, armėnų, graikų, italų, 
kroatų, lenkų, lietuvių, sirų, tur
kų, vokiečių ir žydų tautinėms 
grupėms. Iš lietuvių buvo kviesti 
dr. Ričardas Krickus, politinių 
mokslų profesorius, Violeta Kun-
caitytė, NCUEA resursų centro 
direktorė, Rimas Česonis, LB k.v. 
vicepirmininkas, ir Juozas Gaila, 
LB Kultūros tarybos pirmininkas. 
Be tautinių grupių atstovų, kon 

suvažiavimų nutarimų, jo aspira
cijoms tebėra abejinga. Konferen 
cijos dalyvių bendra nuomone 
tautinių grupių reikalai nė kiek 
nepagerėjo su krašto vyriausybes 
pasikeitimu. 

Pasirodo, kad prieš keletą die
nų viceprezidentas W. Mondale 
labai nustebo sužinojęs, kad Bal
tuosiuos rūmuose nėra patarėjo 
etninių grupių reikalams. Tačiau 
dar labiau stebina faktas, kad jis 
to iki šiol nežinojo. Ar toks pata
rėjo postas, kaip buvo respubliko
nų valdymo laiku, būtų naudin
gas, susirinkusiųjų nuomonės pa
sidalino. Daugumas pripažino, 
kad tai buvo daugiau simbolinis 
ir daugiau naudos suteikęs res-

surašymą niekas nemano rašyti, j p ^ ^ - ^ 
k n d j b yra suomis. Jie yra suo- j p r i k i a u s o m y b e i n i w t a t i e s t ų ato
miškai ka bantieji švedai j t o y a s ~ į ^ ^ ė į statis-

Tautos — gyventojų surašy- Į tikos lapą įrašyti klausimą 

publikonų partijai, negu tau-
ferencijoje dalyvavo visa eilė į-jtlnėms mažumoms. Tačiau Šian-
vairių valdžios agentūrų atstovų, dieną neturima net ir to simbori-
kaip HUD sekretoriaus pavaduo- nio ryšio su prezidentu. Blogiau 

federalinio statuto VII paragrafo 
ketvirtąja papildyta taisykle, val
džia gali imtis priemonių prieš 
darbdavius, pasireiškusius diskri' 
minacija. To pasėkoje juodo
sioms moterims žymiai atsivėrė 
durys, bet padėtis niekuo nepa
gerėjusi baltųjų "etnikių" atžvil
giu. 

Šūkiai ir tikrovė 
Ilgesnį pranešimą žmogaus 

teisių reikalu padarė dr. ] . Bryan 
Hehir, Amerikos Katalikų konfe
rencijos už tarptautinę teisę ir 
taiką skyriaus pasekretorius. Jo 
nuomone, prezidentas Carteris, 
išeidamas su šūkiu už žmo
gaus teises, greičiausia nesitikė
jo tokio atgarsio nei vidaus, nei 
užsienio politikoje.Kitaip tariant, 
vežimas atsidūrė prieš arklį. Tai 
gal ir paaiškina faktą, kad iki 
šiol prez. Carterio pasisakymas 
už žmogaus teises tebėra miglo
tas, neturįs substancijos ir todėl 
įvairiai interpretuojamas. 

tojas, Equal Employment Oppor-
tunity Commision atstovė, Na
tional Institute of Education ats
tovas, miestų atnaujinimo plano 
direktorius ir t.t 

Tautinių mažumų problemos 
Konferencijos svarstybių tiks

las buvo tautinių mažumų prob
lemos ir tų mažumų ateitis Ame-
rokoje. Konstantuota, kad vidu
tinis "etnikas" tebėra antros kla
sės pilietis Amerikoje. Mokyklų 
sistema jo praeitį tebeignoniojan-
ti, jo kultūriniai pasireiškimai 
visiškai nevertinami, industrinė
se korporacijose jam durys i aukš 

tojų probiemos yra painios, su-j 
raizgytos. Po karo j Švediją at
vyko caug svetimtaučių grupių. 
politiniai pabėgėliai ir taip sau 
geresnio pragyvenimo ieškoto
j a i Po suomių didžiausią sve-

kuria kalba sapnuoji?" A. T. 

2E>f£S DREBĖJIMŲ 
STATISTIKA 

Specialistų apskaičiuota, kad 
timtaučių grupę sudaro jugosla- k a s m e t ^ ^ p l a n e t o j e lvykstA 
vai ir turkai, po jų eina krikš
čionys asiriečiai ir kt. Visiems 
tiems svetimtaučių vaikams Šve 
dijos mokyklos stengiasi duoti 
galimybę mokytis jų gimtą kal
bą. 

300 tūkstančių mažesnių ir di
desnių žemės drebėjimų. Akty
viuose seisminiuose rajonuose 
dabar gyvena daugiau kaip 400 
milijonų žmonių — dešimta da
lis pasaulio gyventojų. Viduti-

Kaip surinkti statistikos ži- r.iškai kasmet žemės drebėjimas 
nias pagal kalbos prigulmybę, į nuneša 15 tūkstančių gyvybių. 

gaus teisių klausimas pagrindinės pat buvo priimtas Juozo Gailos 
rolės nevaidins ir konfrontacijos; pasiūlymas įkurti tautinių grupių 
tarp JAV ir S. Sąjungos nesukels. į organizaciją su centriniu komi

tetu Washingtone. Organizaci-Po pranešimo kilusiose disku
sijose LB atstovas Rimas Cesonis 
nurodė senatorių R. Dole, B. 
Gold\vaterio ir buv. prezidento 
G. Fo-do pareiškimus, kuriuose 
pastarieji ->uola prez. J. Girt0"' 
už perdidflj forsavimą žmogaus 

į teisių programos. Dr. Hehir nuo-
sia, kad kai kurie veiksmai, lie
čia tautinių grupių interesus, at
liekami valdinių įstaigų ar agen
tūrų, visiškai nepainformuojant 
apie tai suientersuotas tautines 
grupes ar jų vadovus. Vengrų ats
tovas nurodė pavyzdį, kad buvo 
sudarytas vadinamo Taikos kor
puso (Peace Corps) savanorių bū
rys siųsti į Vengriją, o Amer. 
vengrai apie tai net nežinoję. I 
Ukrainą, pagal pasikeitimo stu
dentais programą siunčiami stu
dentai, bet Amerikos ukrainiečių 
bendruomenė neatsiklausiama, į cijas ir išgauti daugiau civilinių 
kokius studentus ji norėtų ma-; teisių ten gyvenantiems. Komu-
tyti siunčiamus. Lenkų atstovė iš- ;r is iniams kraštams, ypač Sovie-
reiškė susirūpinimą dėl "etnikių" j ^Sąjungai sankcijų pritaikymas 

Vidutinis amerikietis palyginti j moną Amerikos konservatoriai 
stipriai remia žmogaus teisių į mato pavojų savo principams, jei 
programą, net jos pilnai nežino- Į žmogaus teisių programa bus pil
damas. Tačiau užsienio politikoje! nai įgyvendinant šiame krašte. 
susilaukta nemažos opozicijos, i Ja i reikštų kiek-vieno teisę į dar-
Neturėjimas konkrečios progra-įH, nemokamą gydymą, užtik rin 
mos žmogaus teisių reikalu, leis i *<1 
prez. Carteriui daryti įvairias mo
difikacijas, ypač tarptautiniame 
forume, bet principe jis tos prog
ramos neišsižadės. Amerika savo 
sąjungininkams, kurių kraštuose 
yra vienokia ar kitokia diktatūra, 
gali pritaikyti ekonomines sank-

t;į pensirą ir t.t ir tai jau būtų so
cializmo Įgyvendinimas. Čia ir yra 
pagrindinė priežastis, kodėl ame
rikiečiai konservatoriai, nors ir 
antikomunistai bei pavergtųjų 
draugai, net ir žinodami, kad 
žmogaus teisių klausimo kėlimas 

ios uždavinys būtų atstovauti tau 
tinėms grupėms valdžios įstaigo
je ir ginti jų reikalus. Rimas Če
sonis pasiūlė, kad centrinis komi
tetas būtų sudarytas dvejopos pa-
^ irte's: vietiniams reikalams ir 
arptautiniams, pastebėdamas, 

kaci net ir Šioje konferencijoje 
dalyvių interesai gerokai skyrėsi. 
Vidurio Furopos ir lotynų kraštų 
kilmės amerikiečiai yra daugiau 
suinteresuoti diskriminacija dar
buose ir apskritai vielinėmis šio 
krašto problemomis. Rytų Euro
pos kiimė.s amerikiečiai, kurių kraš 
tai už geležinės uždangos, pir
mumą teikia JAV užsienio poli
tikai. 

tesnes pozicijas tebeuždarytos, 
politiniame gyvenime jis prisi-Į ^ ,. f . P .. ...^ ikaip ir neįmanomas, todėl ir iš--i J i - • L i moterų diskriminacijos va!d is - , , . . r . , * . - . . . ,., , . menamas tik tada, kai 30 balsas} J kils priekaištai Amerikai del dvi-
rinkimuose reikalingas, net ir iKUOse•darbuose ir privačioje m - 1 ^ standarto santykiuose su 
Amerikos katalikų Bažnyčios hie- į Austrijoje. Tiesa, kad papai j Vien io kraštais. 
rarchija, nežiūrint ekumeninių IEEO nuostatus, ypač remiantis | Belgrado konferencijoje žmo-

Centrinio kominteto sudarymu 
i rūpinsis Victoria Mongardo, NC-

yra vienintelė viltis paverg'ie- j U E A etninių reikalų direktorė. Ji 
šiems, tuo reikalu prez. Carteriui j j Carterio kandidatavimo metu 

dirbo jo rinkiminiame štabe, ir 
jos įtaka JAV LB atstovai išgavo 

prieštarauja. 

Nutarta veikti bendrai 
Konferencijos dalyviai nutarė 

veikti, kad jų atstovaujamos tau
tinės grupės remtų prez. Carterį 
žmogaus teisių reikalu tiek užsie
nio, tiek vidaus politikoje. Taip 

pasimatymą su tuometiniu prezi
dentiniu kandidatu J. Carteriu, 
kurio metu būsimasis preziden
tas buvo supažindintas su pa
vergtosios Lietuvos ir Amerikos 
Metuvių reikalais. 

Užšaldytos pupos 
NOVELfi 

ANATOLIJUS KAIRYS 
U 

Esu daiktas. Esu negyvas mitas . Re,' 
tai ne meilė, tai savimeilė. Vertybė? Kas yra verty
bė? Moralė? Kas yra moralė? Sudaužyti miegantį mies
tą? Užmušti nekaltas moteris ir besimeldžiančius n d -
kus? Fosforu išdeginti bažnyčias ir šventųjų pn-
minklus? Ak, gal ir jie mylėjo save labiau už 
bet kur tieji, kurie mylėjo kitus labiau, negu save ? 

Taip, aš myliu save. Ne žemę, dangų, ne 
vyšnią. Save! Save! Ir todėl į mano sodą nelekia 
bitės ir nepučia vėjas. Mano meilės tiltai sudaužyti i r 
sunaikinti. Mano meilės gatvės tamsios ir niūrios. I r 
šahos, kaip žemė be saulės šviesos. 

Esu sugriautas nuėstas! Esu sulaužyta strėlė! A i 
esu užšaldyta pupa! 

Grįžau į namus vėlai Norėjau visai nebegrįžti, 
bet svečio mandagumas vertė ateiti ir pasakyti dėkui 

Sunkus yra idėjų perkainojimo matas. Nėra svarą* 
tyklių, nei svorių. Nėra išminties, vertos pasitikėjimo. 
Nenuostabu todėl, kad Tiesa vaikšto užrištom akim. 

Namuose buvo tyro. Pusseserė kažkur išėjusį o 
Uršė, atrodo ,jau miega. Tačiau pažiūrėjęs pro du
rą suvėrimus, pastebėjau viduje šviesą, širdis, lyg 
genys «ikak*no į sausą medi Mano lovutė naujai p»-

n- parengta miegoti. Vadinasi esu laukiamas... 
Nesvyruodamas įėjau į jos kambarį ir pajutau 

smūgį: kažkas šovė ir pataikė! Gal tai buvo strėlė, o 
gal visas inkaras, kuriuo transatlantiniai laivai su
laikomi audringose marėse. I r aš užtrenkiau duris. 

I š tikrųjų tai buvo ne kambarys. Tai buvo švie
sas Žanos jaunystės sodai, nenušienautos lankos ir 
Žaliuojančių avižų laukai Jaunystės soduose sirpo 
dvidešimt septynios vyšnios, žaliose lankose piovė šie
ną dvidešimt septyni bernai, o žaliuojančiuose avižų 
lankuose ganėsi dvidešimt septyni pabalnoti žirgai. 

Bernai kirto iš peties, ir žolė, bučiuodama aštrius 
dalgių asmenis, laiminga gulė į sodrius gyvenimo pra
dalgius. Rasa vilgė amžinai nepailstančias bernų kojas, 
o tamsis i raudonos vyšnios malšino rytinį piovėjų 
troškuli 

Aš stovėjau viduryje laukų ir iškėlęs savo aske
tiškas rankas į dangų maldavau lietaus. Ir lietus ėmė 
ly t i Pradžioje smulkiais, paskui stambiais lašais, pas
kui perkūnija su žaibais. Palaimintas vanduo bėgo 
mano plaukais, mano veidu ir mano rankomis, sujung
damas mane su vyšniom ir žole. Palaimintas vanduo 
girdė mano dvidešimt septynis žirgus, pasirengusius 
pirmajai k* negrįžtančiai kelionei. Palaimintas vanduo 
pripildė mano ežerus, upes ir tvenkinius, ir juodai 
žemei paliepė žydėt bal ta i 

Kai išėjau iš Uršės kambario, jau buvo rytas. 
Saulės spinduliai karstėsi žaliais užuolaidų kraštais ir 
salonukas sprogo nuo prisipildžiusio džiaugsmo. 

Norėjau išbučiuoti ant kėdės tebesnaudžiancą 
katę, norėjau apglėbti savo miego nepaliestą lovutę, 
norėjau uždainuot "o kleine Monika..." 

— Une! Klausyk, Urssl 
w ' 'jas-, _ L 

J Saukiau ją ir troškau, kad ji išgirstų: 
į — Wuerzburgas atsistatys! Įsitikinau. Vokiečių 
tauta nežus! Sužadėtinių miestas prisikels, sužaliuos 
ir sužydės! Katedros pasipuoš auksiniais bokštais ir 
skambės sidabriniais varpais! Urše, ar girdi? 

Ji išėjo pasipuošusi gėlėtu chalatu ir atrodė gra
žesne už patį rytą. 

— Aš myliu vokiečių tautą... 
Dar vis nedrįsau prisipažinti, nors toksai prisi

pažinimas jai ir nebuvo reikalingas. 

— Meine liebe... 
— Urše, — tariau nuimdamas jos lanksčias ran

kas nuo savo žemaitiško kaklo, — mano atostogos pa
sibaigė. Sunkvežimis tuoj atvyksta manęs paimti 

Melavau, nes joks sunkvtzimis neatvyksta. Bet 
aš būtinai turiu išvykti — sužadėtinių mieste neįma
noma ilgai pasilikti nesusižiedavusiam. Ko gero ir vi
sai nebeišvyksi... 

Pro langą pastebėjau ate.rar:"-.? mašiną. Išbėgau, 
sustabdžiau ir įsėdau. Mačiau, kad ne į tą pusę ji va
žiuoja, bet ar man ne vis tiek ? 

Uršė mojo ranka ir ženklais rodė: blogai va
žiuoju! Ne į ten! Ne j ten! 

Sunkvežimis pajudėjo. Tiršti prasto gazolino dū
mai mus perskyrė, padalydami pasakų naktį susiau. 

Iškėliau abi rankas paskutiniam sudiev: 
— Urše. aš aplankysiu taw Momingene! — bet 

nebuvau tikras, ar ji suprato, tik pro mašinos urzgė-
sį aš užgirdau jos beviltišką šauksmą: 

— O Gottesvvili! Jis nuvažia.o ne į tą pusę! 

pabaiga 
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KELIONES ĮSPŪDŽIAI EUROPOJE 
Lietuviški židiniai ir nauji miestai 

GRAŽINA KRIVICK1ENE 

(Pabaida) sipuošos gėlių skverais, senomis 
bažnyčiomis ir rūmais. Tačiau čia 

Roma yra visuomet įcomi sa- , pat metėsi j akis ant tvorų, ir na-
vo senove, ir kaip katalikybės s o s ' m ų sienų ištėplioti priešrinkimi-
tinė. Lietuviui vpač džiugu j niai, grubūs komunistiniai su- i Prancūzijoje, vienas kito tada ne-!jL..~t 
Rornon atvykus, pasidžiaugti, kad 
dar tebeveikia (prie Vatikano) 
Lietuvos pasiuntinybė, kurioj gy- j 
vena nepriklausomos Lietuvos 
paskutiniojo prezidento Antano 
Smetonos aktu paskirta* Lietuvos 
diplomatijos šefas, Stasys Lozo
raitis, jis jautriai reaguoja į visas 
Lietuvą liečiar?č:as problemas. 
Buvo malonu dalyvauti ministe-
rio S. ir V. Lozoraičių suruošta
me priėmime ir sutikti visą 

i 

kiai. 

Šalt as oras, lietus lydėjo mus 
toliau. Paryžiuje lijo. Sunku bu
vo gauti kambarį, ypač, kad žiu-
rinėjome apsistoti m u m s geriau 
pažįstamame Lotynų kvartale, o 
iŠ anksto nebuvome užsisakę. 
Apsigyvenome beveik studentiš
kame viešbutyje. Pakilusi tempe
ratūra m a n e išlaikė daugiausia 

; s ž T e i l ę l t a r p k e t u r i l » kambario sienų, šil-
; l r , : Aunančiu l ietuviu, v-Į ^ e lo\°^ £ ? ^ b u ™ PVlmy 
pač dvasiškių, č i a sutikome prel. | X ^ i m & t y t l * £ * & * l r n e " 
Tulaba. erei. Bački, Gražina Gri- i J * J° J M K ? ^ , ^ z } S t a m a i s 

nienę ir kt I lietuviais. Tač iau , telefonu susi-
. . . , " [siekus, buvo malonu išgirsti bal-
Kitas lietuvybės židinvs —tai 

trejuose namuose gražiai įsikūru
si Šv. Kazimiero pontifikaiinė ko
legija, kurios rektorius yra preL 
L. Tulaba. Buvo malonu būti 
svečiais prelato, ir išsikalbėti a-
pie jo veiklą ir rūpesčius. Deja , 
kolegijoj tebesimošia kunigystei 
tik pora lietuvių, kiti svetimtau
čiai. Tuose namuose gyvena klie
rikai, keli lietuviai kunigai, sese
lės vienuolės, veikia pensijonas, 
kur gali apsistoti atvykusieji t u 
ristai. Patalpos švarios, patogios, 
vienuoliškai 

gftitės - Mrongovius. Ji dabar gy-1 l imas persimetė | akių uždegimą, j 
vena Vokietijoje. Su ja dažnokai Mūsų kelionė ėjo į galą. Bet 
susirašinėju, ypač klausimais, lie- nuvykome dar į Vasario 16 gtrn-
č'ančiais lietuvių liaudies dainas, naziją, kurioje tuo laiku mokėsi 
kurias ji ne tiktai yra pamilusi , mūsų anūkas (Arvydas Rauli-
išvertusi keletą į vokiečių kalbą, jnaitis) . B u v o įdomu pamatyti v ie-
bet ir daro žygius, kad jos būtųininte lę laisvame pasaulyje vei-
parduotos per vokiečių radijo, kiančią lietuvišką gimnaziją, tą 
programą skirtą tautosakai. j rusenanti lietuvišką židinį, tei-

„ ,., , v. • . . j kiantį jaunimui ne tik mokslo, 
Palikome Paryžių mažai j u o , ^ fr ž i n i ų ^ w t ė v ų ^ ^ 

pasigrožėję Uk prisiminę s e n u s K ^ , kalbą. Maloniai mus su-
.auu». K«a seniai gyvenome j ^ &&&£„ Ę Natkevičius ir 

urie pašįstarni mokytojai: 
' Valteris Banaitis, teisininkas, m u -

Reikėjo aplankyti ir Freibur- j # » > mokytojas, Alfonsas Krivic
ką, kuriame pergvvenome b o m - j k a s s u ^ n a , Marytė Dambriū-
bardavimą, nepriteklius ir sulauk r a k e * Washingtono ir kt. Su-
kėme karo pabaigos. Keletą m > - l i k o m e čia ir WUdbad Kreuth 
tu, prancūzams jį okupavus, dir-1 konferencijoje buvusį Lukošių. 
bau prie prancūzų okupacinės j S u ?aIS aP*an k e™e visas patalpas, 
valdžios socialinio skvriaus vedė-ĮPa r k3> su dideliais medžiais, Jie-

Gailiuosi ligi dabar, kad t a i p ] t u v i š k u krzyziumi, sužaliavusio
mis rūtomis. 

Ypač geros yra naujai pastytų 
narnų patalpos, kuriose gražiai 
įsikūręs mergaičių bendrabutis, 

į šviesios moderniškos mokyklos 
klasės, valgomasis. Tvarkingas 

C L A S S I F I E D G U I DE 
M1SOSLLANEOUS B E A L E S T A T E 

M. A. Š I M K U S INDIANOJE 
N'OTARY PCBUC 

EVCOME TAX 6EKV1CE 
parduodamas 7 apartmentu. pastatas 
su veikiančiu restoranu ir alaus lei-

4299 So. Maplewood, teL 254-7450 dimu. Geros pajamos. Parduoda savi-
Taip pat daromi VERTIMAI. 

i pažinodami. 

la 

kuklios. \T vla'stas ge
ras ir žemos kainos, malonus se-

vienuolių patarnavymas. 
ir čia reikia pasakyti, deja, 

sel'ų 
Bet 
nėra lietuvaičių seseli:. Viskuo 
rupiansi vokietės vienuolės. 

Viename iš tu namų gyvena 
prof. dr. Konstantino Avižonio 
našlė Angelė. Jau treji metai ji 
su ypatingu pasišventimu tvarko 
istoriko Avižonio paliktus rank
raščius, istorinius dokumentus; 
ruošdama savo lėšomis išleisti Į 
trijų tomų rinkini. Pirmas tomas ' 

są Elenos Turauskienės, kurią la
bai buvau norėjusi pamatyti, as
meniškai pakalbėti. P o jos vyro 
ministerio Turausko mirties ji, 
gyvendama labai kukliai, slaugo 
ir prižiūri senutę, virš 90 metų 
amžiaus savo motiną Jankauskie
nę. Reikia pastebėti, kad daugu
ma buvusių Lietuvos diplomatų 
žmonių (našl ių) gyvena sunkio
se materialinėse sąlygose. 

Vis dėlto buvo progos susipa
žinti ir nueiti pavakarieniaut su 
kun. J. Petrošių. Apie jo rūpestin 
gumą ir nenulstamą veiklą Pary
žiaus lietuvių visuomeninėje, kul 
tūrinėje ir karitatyvinėje srityje 
buvome girdėję geriausių atsilie
pimų. Jis yra ir Prancūzijos lietu
vių "klebonas''. Nepaprastai yra 
brangūs tokie lietuviai, kurie sve
timuose kraštuose išlaiko lietu-

j vybės židinius. 

mažai turėjau laiko praleisti su 
savo augančiomis dukrelėmis. 

Friburgą vos galima buvo pa
žinti. Svetimos atrodė gatvės. "Iš
augo dideli moderniški namai, 
ouikios krautuvės. Tramvajumi 

?fll_ į gražus mokytojų kambarys, bib-
I'oteka. Kiek skurdžiau atrodo se
noje pilyje berniukų bendrabutis 

pervažiavome miestą. Buvo šal 
ta. Nepamatėme nė namo, kuria 
me ^vvenome apie 5 metus. T a - . 
čiau aplankėme gražią didžiule s u s e n o r n i s kariškomis lovomis 
katedrą. Negalėjome aplanky- M a l o n u b u v o susipažinti ir p a « 
ti nei buvusių draugų vokiečių, 
nei Volksliedarchievo. kuriame 
dažnai buvodavau. Mano nuša-

GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETTBfiS PRAŠYMAI lir 

kitokį blankai. 

MiritiniHiniiwmnmiiHiiinuiHummm 
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. 6 8 » i St. . teL 796-1486 

IvatHą pweklu pasirinkimas ne
brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PABC7ELS EXPRESS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
SSSS S. Halsted St., Chicajco, UL 60608 

I M I W. 69 St., Chicago, m . «063« 
Telef. 925-2737 — 254-S320 

T. Valant: 

Labai norėjau, bet negalėjau f 
pamatyti buvusios Lietuvos už
sienių ministerijos pareigūnės, 

I tarnavusios ir Lietuvos pasiunti-

kalbėti su Natkevičiene. Tiek jų 
bute, tiek ir direktoriaus kabine
te atsispindi kultūrinės lietuviš
kos vertybės. Pabaigai pasimatė
me ir su savo anūku, kuris su ki
tais gimnazijos auklėtiniais ruo
šėsi ekskursijai į Paryžių. 

Į Frankfurtą automobiliu vežė 
mus dr. V. Banaitis. Kelionė at
rodė labai trumpa, nes mūsų pa
lydovas pasokojo daug prisimini
mų apie Lietuvoje buvusių žy
mių žmonių gyvenimą ta ip j 
vaizdžiai, lyg jų gyvenimas būtų 
atkurtas scenoje. =._—_~~_~ -

. . . . . ..,_. i . T> » •ooooooooooooooooooooooooo? 
Kitą dieną duftulis Pan A m e - | g j ^ ^ g g j j ^ J ^ Ę 

įlinkas. 
SKAMBINT 219 — 874-7M0 

Near 71st & California — briok 
bldg. with 2 stores & 2 bedroom 
apartmeut. Only $29,900. 

BOBLAK KEALTORS 

£632 S. Cicero — TeL 636-8033 

ttUMUilUIIIUlIUUllIlIlUilIlIilIlIlilIlUIIII 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namo pirkimas — Pardavimas 
Valdymas 

Draudimai — Iaoome Tax 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
1. B A C E V I Č I U S 

6435 So. Kedzie Ave. — 778-2233 
I1HIIIIIIUIIHIUMIUIHHHIIMI! 

HELP WANTED — MOTKBYS 
•*« 

lilHHIIIIIHHHIUIIIIIIIIIIimillimilllIMNJ 
NAMQ REMONTAS 

PRIEINAMA KAINA 
Taisau ir naujai įrengiu vonias, 

virtuves ir naujas lubas. Įrengiu j 
kambarius rūsy. Dažau. 
Žiemas, teL 776-6882 po « v. vak. 
UUUJIilUinillHllllllllllllllllllilIlIlIlIHIlI 

iiiiiiiiiiniiiiamuMniiimromiiii—ut 
VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname Ir vaškuojame 

visa rūsio grindis 
i. BUBNYS — Tel. RE 74168 

HMM 

Budraitis Realty Co. 
DRAUDIMAI ĮVAIKIU B U S I U 

65-ta ir MaplewoodL 4 mleg. mūr. 
"6xpanable". Rūays. Kaujaa ejara-
žas. $27,500. 

72-ra ir Richmond. Puiki S miega
mų rnar. rezidencija. $36,300. 

72-ra ir Christuuta. hVt kamb. S-ju 
didelių miegamų mūro rezidencija. 
1 ~% vonios. Mūro garažas. $47,500. 

•7-ta iv CaUfornia. Naujesnis 2-ju 
butų mūras po o kamb. su 3-jų kamb. 
"sarden apartmenf. 2 aaai. maro 
graražaa. $48,500. 

lSSnčia it Archer. 6 akrai žwaf> 
2 namai, puikus sodas $97,000. 

Cook For Rectory 
Southwe«t Side 

Board & Kuom. Good S a l a r y . 
B l u e Croes , Blue Shie ld a a d 

P e n s i c n P ian . 

Cail — U 3-3467 
HOŪSEKEEPER — COOK 

I4ve in. Excellent for right person. 
Mušt have good references. Some 
Engiish. 
CAJUL MBS. SOOTT 236-6789 

Mon. throush FrL 

m HOŪSEKEEPER 
t w i c e w e e k l y , w h o will l o v i n g l y 
care for infant , a g e 2 mont l i s . 

B e c a u s e of bus. tripe, prefer 
s ingje w o m a n , abie t o spend Sev
erai w e e k s y e a r i y i n home. 
N o r t h s ide — Chicago. 

Mrs. JordM - 274-5074 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Parinksime nuomininkus. 

4243 W. 63rd S t , teL 767-0600. 

rikan lėktuvas mus jau pargabe-j 
no i Washingtona. 

jau i?ėio iš spaudos. Kiti du bai- nyhė[e S v e d i i o J e > K i a r o s E n b e r 

giami ruošti. 
Rnmoie gvvena Gražina Gri

nienė, buv. Lietuvos karo atache 
Berlyne, vėliau dirbusio Amerikos 
balse, žmona. Gražina jaunystė
je Porno'e s*udiiavo dainavimą. 
Ji čia jaučiasi kaip savame mieste. 
Visą dieną skyrė vaikščiodama 
su manim po Romą, m a n e l e 
pindama, aprodydama romėnų 
mėgiamas vietas: srražius didikų 
namus, kiemus, menininkų kavi
nes. 

Iš Romos važiavome i Prancūzi 
ias"pau}rt '— Nicą; fš tikrrįlų į 
ViltefugĮche, kuriame gfMBH 

Naftos beieškant. Gręžimo įrengi
mai Los Angeles apylinkėse, Kali
fornijoje 

rvi it&HftĘĘ noo agnies 
MM" M 

F E A N K Z A P 0 L I S 
9396% Weat »5th St 

Chicago, Tuinois 
Tel. — GA 4-86*4 

Š I O S P L O K Š T E L E S daugeliui žmonHi dar nėra žinomos, 
tai bufenf: 

LIETUVIŠKŲ DAINŲ IR OPERŲ ARIJŲ RIRKIHYS IV 

mano studifų -'r Jaunystės draudė 
Janina Liotkienė - Mikulskvtė. 
jos dukra Ejrlė su šeima ir kai-
minvstėie Janiros 5esuo D a n u t ė 
Baubl'enė ir jos vyras. Pas juos 
viešėjo ir daugiau lietuvių, jų gi
minių, drausru. Ten praleidome j 
pora maloniu poilsio dierių. Prie 
progos nuvykome ir į Montecar-
!o psband'l i laimės. Pris iminė 
seni la :kai. kai čia buvome su 
Janina atvykusios iš Grenobl io , 
kuriame tuomet studijavome, ir 
dėl nepakankamo amžiaus, tada 
į rasino mudvieių neįleido, ir lai
mė lijrj šio! šioje srityje liko n e 
išbandyta. 

Madrido sto+yie laukė mūsų 
giminaitė Virginija Krivaitė, ku
ri šiame mieste profesoriauja, dės
tydama iš Amerikos atvykusiems 
studentams ispanų kalbą, supa
žindindama juos su ispanu kul
tūra, gyvenimu, pasirūpmdarna 
jų apgyvendinimu ispanų še imo
se. 

Neįprastai Ispanijoj buvo šal
ta. Lijo. Pūtė šiaurys vėjas, "i Jžpuo 
lė" mane gripas. Tuo būdu n e 
buvo galimybės per trumpą laiką 
daug ko pamatyti, nei pasimatyti 
su keliais ten gyvenančiais 1 ^ t u 
viais. Vii dėlto karališkieji Ispa
nuos rūmai gražiai išlaikyti, ci
vilinių maištų nepaliesti, ju ištai
gingumas, didybė paliko neišdil
domą "įspūdį. N e m a ž i a u įspūdin
gas ir Prade m e n e m u z ^ u s su 
nepaprastai gausiais didžiųjų pa-

1. SAULELĖ RAUDONA ir PER LAUKELĮ. 
Liet. liaudies daina. Įdainavo liet. fflh. choras. Dir. A. 
K. Kaveckas. 

2. U2 NEMYLIMO BERNELIO. 
Liet. liaudies daina. Įdainavo liet. filh. choras. Dir. 
Gimžauskas. 

3. ŽALIOJ GIRIOJ. 
Liet. liaudies daina. įdainavo P. Siparis. 

Liaudies daina. Įdainavo R. Marijošius. 
5. BERNELI MŪSŲ. 

Liet. liaudies daina. Įdainavo V. MikštaitS. 
6. AS IŠDAINAVAU VTSAS DAINELES. 

Liet. liaudies daina. Įdainavo R. Marijošius. 

7. T5KEJO SAULELĖ 
Liet. liaudies daina. Įdainavo R MarijoMus. 

8. TRAVIATA 
Įdainavo K. Petrauskas, dir. L. Hofmekteris. 

9. PIKŲ DAMA. 
Įdainavo K. Petrauskas, dir. L. Hpf makleris. 

10. šrENAHCTES DAINA. 
Liet. liaudies daina. Įdainavo Lietuvių vok. ansanjMfc. 

11. CLNBBKMICB6il«b'>' •" •"•• 
Liet. HaudSes datoa. {dainavo A Lietuvninkas. 

12. GIEDA GAIDEUAL 
liet. liaudies dafna. Įdainavo J. StaiM—• 

13. U2 MĖLYNŲJŲ MAMŲ. 
Liet. liaudies daina. Įdainavo J. Stasiūnas. 

LIETUVIŠKŲ DAINŲ IR OPERŲ AR1JŲ RHKIRTS V 
1. SUBATOS VAKARĖLI. 

Liet. liaudies daina. Įdainavo liet. liaudies ansamblis. 
2. 2EMAIT1SKA LIAUDIES DAINA. 

Dir. J. Sv*das. 
Įdainavo Liet. liaudies ansamblis. Dir. J. Švedas. 

3. KUR TAS ŠALTINĖLIS. 
Liet. Ifandies daina. įdainavo R. Siparis. 

4. OI KAS SODAL 
Liet. liaudies daina. Įdainavo V. MlkJtaite. 

5. ŠOKINĖJO PANA ONA. 
Liet. liaudies daina. Įdainavo V. Mikštaite. 

6. LIETUS LJNGJO. 
Liet liaudies daina, {dainavo h Stasiūnas. 

7. ATSKREND SAKALĖLIS. 
Liet. kaudiea daina. Įdainavo J. Indra ir J. Stasiūnas. 

1. 2INAU 2WAU. 
Liet liaudies Auna. {dainavo B. Grineevičrut& 

2. SAKĖ MANE SfOKLĄ. 
Liet liaudies dama. įdainavo B GrtaeevJfiutA 

3. VARUACKOS IS UET. TAUTINIU SOpŲ. 
Atliko liet. kvartetas. 

4. SALTYS1US. Liet tiavdies daina. Įdainavo Lietuvos 
Universiteto choras. Vad. f. Sližys. 

5. ARIJA KANIO. 
9 operos Pajacai Įdainavo K. Petrauskas. 

& ARDA KAVARADOSSt 
K operos Tosca. įdainavo K. Petraiiakaa. 

Ir kilos kraitis 
KMD7ISSEAS, 4M9 Arcter Aie< 
Chksaco, B . MMSp UkeL 9BS-6m\ 
• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

M O V I N G 
6ER&N AS parkrauBto baldus ir ki
tus daiktua. Ir i i toli mieato leidi
mai Ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5^8068 

MAKIJA N OREEKtENĖ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rime 

Haiatae S Europw 
w. ettb st. ctiJca«o, m. 

TEL. — WA 5-2787 

N A M Ų APŠILDYMAS 
Taisaa senas <r sudedu aaajas pe-

« n s . Pigiai išvalaa taipgi «tjrrtataw 
Ir pmdbbu 6gL 4mią. (Seda imaOgm 
Sttdytavus. Kreiptis 

A. B A N Y S — teL 447-88W 

2 mi«gaml tr 
Kryžiaus ligoni 

Gražus bongaiom. 
valgomasia Arti Sv. 
uis. 

3-Ju *ot* oar. | vakaras nuo Cmii 
fonila Ave ArO parko. 

S batų mūr. Puikiai tHaątyta* 
Slarąuętte PJse. 

2-tą bntq medinis. SI 2.000. 

Š I M A I T I S REALTY 
Iasarance— Income T a i 

a » l W. S 8 N Street _ i S C T O P 

IŠNUOMOJAMA — POB BENT 
— • • • • • ••» ! » • • • • « • • ! • • » * < — » — 

6001 N. KRVMOBE AVl^NUE 
Stadio & 1 Bsrm. Anarteasnts 

RESSTTALS FROM $155-200 

F E M A L E CASH1KK 
Ov&r 25 ytars old. Folish epeslnaf . 
Mušt be al>le tx> spea<k, w n i « and 
read in Enfclish. Apply: 
ABGO DISTTRJBI r W G COMPASTC 

1525 MUvbankee, Cbk-aco 
Mondav tlirou»h Frirlay 

11 A. M. — « V. M. 
Asb for H O V A R D or B E S 

General Office, Clerical 

Modcrn EJevator BaiMiaje. 
ve<j ptkg. a | additiooal cbarge. 1 
Block to "L" ti Lake. Pree Heat. 
Clo-jed Circuit Secarity S}st«nw. 

AVAILABLE IMMI35IATELY 
For Apf*. Cafl — SK5-4743 

Position with a future. Earirfatg 
iu Radio CoauMuaieation FiakL 

"MOBILE TEaBPHOMBS — 
POCKET BEEPERS" 

Bright personality, ability to work 
with public. 

56 Bas t Wa«ikiB«toa Street 
BOGfiBS R A M O 

COMMUNICATIONS 
Boom 201 Gcago , U, 60692 

Phone — 782-7586 ; , i 

, _ - • — 

H O Ū S E K E E P E R 

A N D C O O K 
TO LIVE 13S BEAUTIFUl , HOMK 

in Hiusdale. Own ROOBI. Bath, Tele-
viston. (We hav« otlier helo for heavy 
work). GOOD SALARY. Yer fnrtBef 
in(orma»aon — įSjĮSjp 

PHONE — St3-87» 

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

HELP VFANTED — VTBAI 

MHITOR/liAfllTEIIAieE 
M A H 

P U L L T I M E 
$5.70© per year. ptoa hsspfils 

Mušt have esperience and live ša 
neifhborhood. 

ALBANY PARK COBMUNTnr 
CENTER 

3401 W. Ainslie TeL 539-5907 

mmsmmmtmm 
KEY P U N C H 
OPERAT O R 

a a IBM 129. Ma»t fcave 
keystroke average of 12,990 
nsmeric* 
•~ n®i SHIPT^- V A ^ P S f s c * 

FrHay 

75I-2M 

NOT AN AGENCY — 
An Eaual Opp'ty Employer 

UET. LIAUDIES TAUTINI tOKty HMKIMYS IX 

2 

šaulio menin knV navplks' rm« 

JUODASIS JONKELIS. 
Įgrojo Liet liaudies ansamblis. Dir. J. švedas. 
MALONAUS. 
Įgrojo Liet liaudies ansamblis. Dir. J. Švedas. 

S. KUBILAS. 
Įgrojo P. Cetfcaaakas ir S. Vilniikis-Graužūus. 

4. BLEZDINGĖLĖ. 
Įgrojo P Cetkauskas ir S. Graužinis. 

5. D2IG0NAS. 
Įgrojo L. BaHuto-

6. GYVATARAS. 
įgrojo Liet liaudies ansamblis. Dir. J. Švedas. 

7. RAGUČIŲ POLKA. 
{grojo Liet liaudies ansamblis. Dir. I. Švedas. 

1. gEPUSXK&. 
Įgrojo P. Cetkauskai <r B^Vilniškis. 

2. MIKITA 
Įgrojo P. Šatkauskas ir S. Vilniškis. 

3. gUBATEUt 
{/.rojo L Baltuaat 

4. BLEZDrNGffag ?įptKpJS. 
įgrojo Liet. liaudies anšambns. Dir. J. Švedas. 

5. KLUMPAKOJIS. 
Įgrojo Liet liaudies s — s j i B v Dir. J. Švedas. 

6. REZGINtLfi. 
Įgrojo Liet liaudies ansamblis, Dir. E. PBypaitis. 

7. JONKELIS. 
Įgrojo Liet liaudies ansamWis« Dir. J. i 

ficunamos 

I vairia atstmnrj 

TtL — 376-1882 arba 

M M 
sMmtimiiiiimii 

B E A L E S t A T E 

junkis. Gražus u pats nuėsta^ m BLl 

Visos šios plokštelės po $6.80. 
D R A U G A S 

4545 W. 63rd Su, Chk^p, Ifl, 60629 
* Užsakant pridėti 50 c. už kiekvieną ptokftttlo pergtsatfaai. TUJįjaJi t T a v t o B s 

moka 5% mokesčių.. Užsakymui j Kanadą reikia pridėti -po $t.5Tj T»ašto iSleidoa). 

JAU UIKAS PIRKTI 
Biznio prekybai, restoranui ar ofi

sui didelis patogus mūras ant plataus 
sklypo Marąuette Pke. $42,600. 

mas ir 2-įų aute muro garažas "Ra-
diaat" šildymas. Daug ekstra priedų. 
Greit galima užimti. Arti parko ir baž
nyčios. $32.800. 

Modernus 2-ju batų muro aaaas 
ir garažas. Dideli kamb. švarus iŠ 
lauko ir viduj. Marąuette Pko cent
re. $35,000. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Manjuette Pka. Vertingas pirkėjui. 

VAUMS REAL ESTAH 
2625 West 71st Street 

XaL 737.7206 arba 737-353* 

l 
BBUP WANTED — MALĖ AHB HOKALE 

HOUSEKEEPING COUPLE 
s Live in private crearters in a beaut i ful Manor H o m e in s c e -
2 mc Fox River Valley area of St . Charles , Miao i s . A r e s p o n -
1 sible hu^sand and wife i s needed t o d o cook ing a n d ligfat 
g grounds maintenance. For More Informattoa CaH: 

I Mason Rowell or Riek Hoiden 
I tt: 2 4 3 - 1 1 0 0 
Tiiimiiimiiiiiiiniii 
" i n i s i i f sssiissaaiin t i t i 

f 
Į 
a i 
i 
i 

HELP WANTED — MALĖ 
aWBMBM9SHaMMBMMM9M91 

• a » — • 

lUcrBdt tom biatfsvft*. korte 
akelbiaai dienraštyje "Dnnfe^, 

E N G I N E E R 
We'r* reloeatiag ėur oAporate office to Dow»ers Grove and have 

aa exc*llem entry level opportuaity for a graduate Engmeer in our 
Product Developmest Department. Ta quattfy yoe oiust have an Ea> 
gineering degree, preferabry Mechanicai. Knoadedge or experience in 
one or more^f the feif»wlng areas woutd be a ptus: metai faferication, 
buildiog materiai* or packaging. If yeu are an eggressive self-starter, 
mt offer «xeeHest opporuurity for growth and advancement Please 
ssnd y«ar tesuoN, meiucung salary htstory tu confidence to: 

Hr. tol MeltM 
KINKBAD INDUSTRIES 

5860 R. fcilaskl M., ttlMgo, III, 10646 
As Equai Opportuaity Smpjoror (M * F) 



KANADOS ŽINIOS 
Hamilton, Ont. 

DVEJOS LIETUVIŠKOS 
V E S t U V E S 

Šios kolonijos vasaros ramų gy 
•yęnimą praskaidrino dvejos lietu
viškos vestuvės: liepos mėn. 9 d. 
lietuvišką šeimos židinį sukūrė 
KLB Hamiltono ap. valdytos 
pirm. Kazys Deksnys ir Klara 
Goldbergaitė. Jų santuoką AV 
parapijos šventovėje palaimino 
prel. J. Tadarauskas, giedant sol. 

V . Verikaičiui ir palydint vargo
nais jaunojo seseriai L. Simpson. 
-Vakare, Jaunimo centro salėj, 
buvo vestuvinės vaišės, vadovau
jant programai G. Breichmahui. 
Einant į naują gyvenimą jau
nuosius pasveikino prei. J. Tada
rauskas, miesto burmistras J. Mac 
Donald, Kanados darbo minis-
teris J. Munro, parlamento na
rys Lincoln Alexaider, KLB Kraš 
t_o valdybos pirm. J. Simanavi
čius.. KLB Hamiltono ap. valdy
bos sekret. K. Baronas, Šaulių 
pirm. P. Kanopa, Gyvataro va
dovė G. Breichrhanienė, pažymė
dama, kad tai 17-ta Gyvatarb po
ra. Kadangi jaunoji dirba RCMP 
įstaigoje, ją sveikino vedėjas, Jau-
noslf>š sesute, tėveliai. UŽ sveiki
nimus ir linkėjimus ateities gy
venime dėkojo abu jaunieji. Gro
jant Londono ^Atspindžiams" 
svečiai linksminosi prie gražiai 
papuoštų stalų. 

l iepos mėn. 16 d. AV parapijos 
šventėje į moterystės luomą įžen
gė Šarūnas — Petras Morkūnas 
iš Australuos ir Anelė — Ange-
lika jCaminskaltė. I r jų santuoką 
palaimino pfel. J. Tadarauskas. 
giedant sol. V. Verikaičiui ir jau
nojo lėyėKui Petrui Morkūnui. 
Vaišėse Jaunimo centro 
daįrvayo virš 300 asmenų. Va 
dovaujant ak. E. Dauguvietytei — 
Kudobienei, į sveikintojų eiles 
šalia msgr. J. Tadarausko isijun-
gė miesto burmistras, K. L. B. Ha^ 
miltotro ap. pirm. K. Deksnys, 
katalikų mokyklų direktorius 
(jaunoji buvo mokytoja), G. 
Breichmaniėnė, Ė. Kudabienė, V. 
Verikaitis, K. Baronas vilniečių 
vardu, kadangi jaunojo tėvelis 
yra vilnietis fr buvo atskridęs su 
žmona į vestuves. Gauta daug 
svėikihknH iš Lietuvos, Auštra-

1".. . neperdaug norinti ir ne- i 
p?~daug žinanti ką dirbti, šiek 
t'ok irzli, pageltusi tautos šaka"). 
Kaip ši pilna citata rodo (V. Kut- , 

lijos, JAV ir Kanados. Už viską kus praržios necitavo), ta"p teig-' 
dėkojo jaunieji, ypatingai tėve- damas, kritikos susilaukti tikėjau-
liams už lietuvišką auklėjimą. 

Kadangi ir pirmų vestuvių jau 
nieji ir A. Kaminskaitė priklausė 
Gyvataro tau'inių šokių grupei, 
tad ir vaišėse buvo sušokta "Sa
dutė" ir "'Rezginėlė". 

Gaila, kad A. Kaminskaitė — 
Morkūnienė apsigyvenimui iš-
vyks:a | Australiją. Jos asmeny
je Hamiltono lietuvių kolonija 
neteko stlorios jaunimo atstovės 
ap. valdyboje ir jaunųjų grupės 
šokėjų mokytojas. Tačiau mūsų 
kolonija linki A. Morkūnienei 
šviesių dienų lietuviškame Aus
tralijos gyvenime? 

TRUMPAI 

— Daugumas hamiltoniečių 
vasaros atostogas praleidžia P a 
sagoje, arba lankydami pažįsta
mus plačioje Kanadoje. Dideli 
karščiai miesto gyventojus vilio
ja į ežero pakrantes. 

— Sol. R. Daunoras iš Vokie- J 
tijos atvyksta į JAV iš Kanadą. 
Jo koncertas Hamiltone bus rug
sėjo 17 d. 

K. Baronas 

si. nes maniau, kad apie išeiviją 
bus ir kitokių nuomonių. Tačiau 
dr. Kriaučeliūnas tvirt 'na, kad 
toks išeivijos aptarimas yra skau
dus ir nedovanotinas jos kaltini
mas. Jis sako, kad aŠ "turiu tvir
tus nervus", kad po tokio išeivi-

j jos apkaltinimo tik "neramus" 
jaučiuosi. 

Dėl to savo išeivijos apibrėži
mo iauČiuosi v'sai ramus, nes 
"jausdamasis esąs jos gyvu na
riu", ją maždaug tokią matau. 
Pirmiausia aš išeivijos niekuo 
nekaltinau, bet tik savo požiūriu 
ją charakterizavau. Laiške sako 
ma: "Mums reikia ir posėdinin-
kaujančių, ir politikuojančių, ra
šančių rezoliucijas ir pramogau
jančių... mums reikia ir pasitu
rinčių, kurie lietuviškai patrio
tiškai nusiteikę, kupini didelių 

j ir gerų norų remia visus kultū-
I rinius darbus". Taigi tą patį sa-

DRAUGAS, pirmadienis, 1977 m, liepos mėn. 25 d. 

viu.nui nuimtu • iCiliitUitMtillliliiiliinniMitii.iiiiuia iiiiiuti;n ui.iiii 

Savanorio ir Kontržvalgybininko Atsiminimai 
Tai Lietuvos žvalgybos ir kontražvalgybos paslaptys, 

kurias aprašo J. DEMERECKIS savo knygoje 
Kaina minkštais viršeliai $4.00, kietais $b 00 

Gaunama __ 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629 

M M I I M M M I t l M t l I l I i l M I l I M M M I l I t M M t M I l I l I l I l t M t l I H I l I M I I M M M M f l I l H I I H I i t H i ' M I I I I I M " 

Los Angeles šv. K zimiero par. Lietuvių dienos programos dalyviai. 
Stovi iš kairės: R. Dabšys, A. Polikaitis, muz. 6. Budriūnas, Br. Seliu-
li&s, pianistė R. Apeikytė ir E. Jarašfoas Nuotr. L. Briedžio 

V I E N O S A ISTROS I S T O R I J A 
Šis romanas yra garsaus ispanu rašytojo M. Unamuno 
Pradėjus romaną skaityti — nenorisi sustoti. Tikrai 
intriguojantis. Išvertė iš ispanų kalbas Povilas Gau-
čys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama: 
Draugas 4545 W. 63rd St.. Chicago. Iii. 60629. Kai
na su persiuntimu — $4.25 
< • — ^ _ _ < , 3»= 

1 kau ir aš. Dr. Kriaučeliūnas sako. 
kad tokių išeivių reikia, o aš sa
kau, kad tokių jau ir yra. Vadi
nasi, mes sutariam. 

Atrodo, kad nesutariam tik dėl 
vienos mano frazės kad išeivija 
"nėra irzli ir pageltusi tautos ša
ka". Kiekvienas gali turėti savo 
nuomonę. 

Daugybę pavyzdžių galima 
pririnkti įrodymui, kad tuojau po 
karo išeivija buvo daug "žales-

Mano žodžio JAV LB tarybos nė", negu dabar, ir sunku būtų 
sesijoje citata pasinaudodamas, užginčyti, kad ji nė kiek "nepa 

j jės sausose uolienose, y ra ge-
; rai išsilaikęs. Mokslininkai pa-
: žymi, kad ypač vertinga y ra vi-
. šilkai sveika nesudilusi banginio 
i kaukuolė. Tai puiki mokslinė 

tėję, netoli Los Ar.želo, araen- i medžiaga i ių gyvūnų evoliucijai 

BANGINIO KAULAI 
KELIOLIKOS MILUONLJ 

METV 

Ramiojo vandenino pakran-

LAIŠKAI DRAUGUI 
ŽALIA AR PAGELTUSI 

tevijA 

kiečių gamtininkai mokslininkai į tyriaėti. 
nesenai atrado mUžmiško bangi- j _______ 
nio Eekanas. Specialistai nusta
tė, kad jos yra apie 15 milijonų 
metų senumo. Sio gyvūno skele
tas, daug tūkstančiu metų išgulė 

j m 

dr. Kriaučeliūnas liepos 18 d. 
"Drauge" kaltina mane už 
"Skaudų kaltinimą išeivijai". 

Pirmiaus'a noriu pakartoti išei
vijos apibudinimą, liečiantį pil
ną savo pasakymą. į AV L B tary
bos sesijoje aš taip pasakiau: "Sa-

šalėj vo patirties požiūriu, nors ir tikė
damas gana aštrios kritikos, pp-

nūšakvti * įtarto išeiviją" drįsčiau 

gelto" 
Bronius N«m ys 

Vfilsu kolonijose 
Lcrvvrence. Mass. 

VĖL BUS LIETUVIŠKOS 
MIŠIOS 

taip: posėdininkaujanti, politi- Pradedant rugpiūčio 7 d\ — sex 
kuojanti, rašanti rezoliucijas ir Tiadienį, Šv. Pranciškaus bažny-
pramogauianti, pusėtinai pasi-j M kas pirmą mėnesio sekma-
turinti, stipraus lietuviško pat- dienį 7,45 vai. bus atnašaujamos 
riotiško nusiteikimo, didelių ir Šv. Mišios lietuviškai. 

THE BALTIC NATIONS 
Prof. dr. BRONIO J. RASŲ) 

naujas anglų kalboje veikalas, ku 
rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa 
teikia Baltijos Valstybių istorija 
bei politinę struktūrą, antroji -
saugumo siekius sritinėje integra 
ciidje. trečioji — n D karo įta 
kos analizę tautiniu ir tarptauti 
niu požiūriu. Veikalas gražiai iš
leistas ir tinka bet kokia proga 
amerikiečiams įteikti kaip dovaną 

v. l Kama $12.00. 320 fusl Užsakyti 
| pastų 

Parapijos klebonas kun. Albi 
nas Janiūnas nuo liepos 18 d. iš-

gerų norų. laike ir aplinkybėse 
nesusivokianti, ne perdaug no
rinčių ir neperdaug žinančių 'vyko porai savaičių atostogų. 
ką dirbti, šiek tiek irzli, pageltusi Ji pavaduoja kun. Vaclovas Pau-
tautos šaka". (Čia padariau gra- suskas . 

Paskutinėje saki-

DRAUGAS, 4545 West 63rd Streel 
Chicago, M. 60619 

Illinois gyventojai prideda 60< 
mokesčių ir persiuntimo išlaidas 

mimntminnimmininiimit»mn»m> 

IŠGANYMO KELIAS 
Filioteja 

Sią knygą parašė šv. Pranciš 
kus Salezas. Ją apdirbo, sutrum 
pino ir lietuviška tekstą patobu 
lino kun dr K \ Matulaitis 

1IC. 
Autorius laiškų forma kreipia 

* j Filotėją (mylimą sielą) si 
patarimais ir pamokymais, kaų 
gyventi maldingą ir dorovingi. 
gyvenimą Čia yra daug graži i 
minčių bei nurodymų bei kokia 

I me gyvenimo kelyje Knyga tir 
, ka kiekvienam, kas nėra abejin 
: ga* savo sielos išganymui, kas ie 
į ko tiesom ir siekta geriau supra*-
ri savo uždavinį žemėie 

Gaunama 
S150 

"Drauge". kain* 

Ullnnfr Stato cyrentorat prl*- kalno-
tmri » a i l »<& moUerfnj 

'K'M|ltH«t1MIMlmiHHItl«HIMIHIIIIH1l< 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

OOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. OAIMH 
TRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4830 34 South Californla Avenue 
Telefonai LA 3-044C u LA < 9ISJ 

1605 01 South Hermitase Avenue 
Telefoaas - YArds 1 T/41-5 

Mažeikai Evans 

matikos klaidą. 
nio dalyje norėjau taip pasakyti: 

ŠARVUOČIAI GYVŪNAI 
Prie šarvuočių gyvūnų priskiria- k- pilvo skydai. Nugaros skydas iš-

mas velSys. Vėžlių yra dmg rfišių. kilaa, pilvo plokščias. Abu skydai 
ISėtų Ir Rytų Eampoje didesni Va.- surišti krerazline juosta. Iš prieša-
limai vėžliai, kur'e iSatigr* iki 3Q kio ir užpakalio yra. skylės, pro Su-
colių iJgio. Vėžlio kūnas turi savo- rias vėžlys pajutęs pavojų, traukia 
tiška pavidalą: platus, tnmroas, po šarvais galvą, uodejgą ir galū-
oivlik apValua. nūgarSt iškili. Kūtlą nėa. Šarvai labai tvirti ir sudaro 
dengia du kieti kauliniai riugsrčfe kūnui gerą apsaugą. Jie atlaiko di

delį spaudimą Pavyzdžiui, auto
mobiliui per jį pervažiavus, jis iš
seka visai nesužeistas. Abu skydai 
sudaryti iš viena su kita surištų 
plokštelių, .kurios iš viršaus ap-

Rugpiūčio 21 d. numatoma pa-
apijos metinė gegužinė savoj 
'Palangos" vasarvietėj. Vado
vaus Jonas Stakeliūnas, JdKn 
Morrel ir Don Dowa. Vyr. šeimi
ninkė — Ąntoanette Korsakienė. 

J. i^K, 

HOĖIZONTTOSE... 
(Atkelta S 2 pusi.) 

tęsis kažkoks nuosmukis, nebuvę 
vadų. Bet dabar jų apylinkėse ki
lęs entuziazmas. Jie patys ii 
riattjo pajutę savo vertingumą 
Ten* dafcar didžiausias už 

kuao dalys, kurių nedeng'a skydai, 
apaugusios Žvynais, o kaklo oda 
pilk*, raukšlėta, į kurią vėSys gaU 
įmukt i savo galvą ir pasislėpti po 

girnas Betūvvfee. Daug kas lanko- Į skydu. Kūno spalvai žalsvai juotfe 
s( Lietuvoje'ir grįžta su dideliu'?" gelsvomis dėmelėmis, apsčiai 
« i t u ž a a n a išmokti lietirv^- P**** ? F ^ -
kai.. Mes net didesnėse lietuvių Į Baulaūs augąros skydas glau-
kolbnijosė nepajėgiame suruošti ^ suaugės su skeletų. Nugaros 
rmeJto aikštėse paradų. O jie šios ^ K S f ' S Ž S f e 
sdtaktie$ proga suruošė we 

Pavasarį patelė smėly arba 
dumble iŠSkaša duobutę Ir j ją pa
deda 10-15 Ketais kevalais kiauši
nių, paskui Juos užkasa. smeU ar
ba dvsMą sulygina, kad netiktų 
žymės ir palieka be jokios priežiū
ros. 'Kitaip sakant, palieka gamtos 
globai. Jauni Vėiffiukai i« kiaušinių 
IšsirtBsi fft: kitų metų pavasaf*. 

Vėžlre kSnui augaAt ir šiaip šar-
«,«»««, ... . .^„ . .^ „ vni susinešiojus, tam tikrais laiko-

toaktos'raginiu shioksniuTLaisvos' tarpiais raginė danga keliasi . Ta-

tik 'paradus, l>et ir parodėles, da
lijo itrfėrmacijas apie dabartinę 
Lietuvos padėtį. Tos parodėlės 
buvo labai vertinamos ir- apra
šytos spaudoje su kartu įdėtomis 
nuotraukomis..." 

Mielas Prelate, dar ilgai kara
liauk tose Jauniai lietuvybei at
gimusiose apylinkėse ir lietuvių 
kartas vesk ne vien prie Dievo, 
bet ir prie gyvosios tautos, kurią 
pats karstai myli. 

„ , j vieną kaulį 
KrūVnės kaulo vėžlys 

G€Ks visoms progoms 
KVtttLY HILLS GfLINYCIA 

Mt t WiST«3-J STIOET iitfinii n %mm ir PR »w»t 
TMp' pat ntujoji • •%•*• « 

DrUdų krau©sv€, 
T M »ABV ŠTOKE 

N1S Soothwest Hwy, Ot 
Te*, ąm-m* 

asns danga keičiasi ue visa vienu 
kartu, bet palaipsniu! šeriaoi: a ts ;-
palaJduoįa ir jaukrintą atskiros 
plokštelės ir jų vietoj užauga j au 
jos, pirma vienoje vietoje, pššku' 
tas pat reiškinys vyksta kitoje vie
toje. 

Minta vabzdžiais. £UVTHH, varlė
mis ir kitais snmlkfais gyvūnais 
kuriuos drasko Bėgais h iis^n*nMB 
briaunomis ir &4ft Sk atrtskyręs 
nuo kaulų. Jis labai 3įfai gali išbū
ti neėdęs k Baifo jau ynu Ubai ga
jus. 

Nors s^Bys ir tufl tvirtus šar
vus, kttrie jam sudaro gerą afpau-
gą. tačiau tuA nemažai ir priešų. 
PTitvkojHiios juos sudrasko katės 
plėšrieji parakiaai. šiaip negalėda
mi prie ją pne'ti, putx*«be pske la 
i viršų ir meta i ainfleiiį. daiginda
mi sudaužyti jo šarvus. 

Be Europoj gyvenančio vėžlio. 
kituose kraštuose gyvena daug įva-
rių sausumos ir vandeninių vėžlių. 

didėti. Bet 

Netekus mylimo vyro ir tėvo 

A.f A, J O N O J A K Š Č I O 
mylimai ir brangiai IRENAI, dukrai JŪRATEI bei kitiems 
giminėms, giliaus liūdesio ir skausmo prislėgtiems, nuošir
džiausią užuojautą reiškia, kartu Eroti i r skausmu dalinasi 
klasės draugė 

Irena i r Jonas Alekna-vičiai 
Timmins, Cmt.. Canada 

Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

E T K L S 
^fAHOUETTE FUNERA! HOMl 

T t f A S tfi S 0 R H 

.933 West 71 St. Tel. GRovehilI 6 2345 * 
>4ia So. 50th Ava., Gteer* T0wnhall 3-2108 9 

UKATt AUTOMOBILIAMS STATYTI 

xmmmmmmmmm 

ŠVENTOS 
IIIIIIIIIIHU 

aejudotn^ 
v*ai neturi, o kaftlo I r 
slanksteliai susijungia laisvai it 
gaS judėti. Dantų įm neturi, žandi
kauliai turi aštrias ragines briau
nas, kuriofnis £S gali slsėitoopti 
fna'st^ ir s«kastš. 

Kojos trumpos, plačios, turi po 
w*lf4 ;*rrttri?™ n£ffl<teBais Hėaft- "^ P11* ** P*W> ******* P « « » j g 

sugautą grobį Kojų pirštai sujung
ti plauiriartrosiomiB pievelėmis, ku
riomis gali irstytis plaukdamas 
vandenyje. 

kurie užauga gana dioeii. tset ir 
Vėžlys turi gerą klausą. Būgai- §įe įeroe ropinėja, vėflinėja labai 

nės plėvelės iš viršaus odai neąp-1 į^tai, bet vandenyje jie daug vik-
traukta, ft& rrugrrsra vfsa! silpną resnu 
šlamėsi ir tuojau 0asitraukia po Į J t rų vėš&u turi plokštesnj kūną 
šarvai*. Jeigu fefina va&aeny. tai ir jų gaiunės yra virtusios plauk-(S 
ąeria j gilanią. Kvėpuoja, p lakais , menmds. Jflrų Vešliai gyvena v i są ;5 
orą traakia pro snukelio gsk esą- laiką vandenyj. I s&vtifeamą išeina į g 
tėas 'šnerves, kurioe f^riant 1 vaft- tik kiaulinių dfeti. Jie sveria ik: ; 5 
&tĄ ttferdaro. Itvepuo^ai "fetai ofo 7d0 svarų. Esi fenią ^Mlių gan | 
«ttUMidd}a a t l a a t ; t&del jfe 8įA sMM me*a. tftM*** % ^tigo, e i i Į 
g^j išftj^i &ym§$d*. Aįyt t»a| .m *tetų jp-«tak įvairius dirbinius, j 
du vokus ir mirkeToiaačią' plėvę, i 

ISIOS 
LIETUVIŠKAI 

Visos n**ei< iamo* šv. Mišių dalys vi* atspamsdlntos vienoj 
; Ubai gražiai išleistoj knygelėje. Sm šia kaygelt ldekvieaa«i gali 
; labai lengvai sekti saojąsias šv. Mišias. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lletotln Latdorntlc Direktorių Asociacijos rariai.. 
- • • • • i — - M i i • • >m . . i . , i - .. — . . . , , n • • Į . , . — - , 

ANTANAS M. PHILUPS 
TOMAS ir LAIMYNAS LABANAUSKAS 

SS07 9 0 . UTTJAMCA AVE. Tei VArds 7-MOl 

STEPONAS S. LACK (UCKAWIČŽ) ir SŪN08 
tS14 W. 2Srd PLACE TeL Vlrginia 7-fl67J 
UM W. mVb STREET TU REpuhlio M21S 
U#29 S e a t t y e l Hlghw*y, jPjJot BUK OL TeL 974-441* 

PETRAS SIELIQNAS 
Kai kunisra< ar lektortns atskaito kintaaiąria* dalis, Jfts šioj | 

knygutėje galit« sekti sisaa nekbitaraąsiau šv. Mišių dalis. Teks- s 

giedamų šv. Mišių meta 5 

4S4B KO. CALiPORMA A V I Te4. LAfsyrtte S4ST2 

Taip pat rasite linkmf 
tas stambiomis raidėmis. 
giesmių. Tai labai naudinga knygelė. 

POVILAS J. RIDIKAS 

Užsisakykite ši šv. Mišių vadovą Hetavių kalba. = 
Užsisakykite š| aaoją šv. Mišių vadovą lietuvių kalba, I 
Kaina 50 centų. 19% nuolaida, periant 50 kopijų; 25% nao- \ 

laida, perkant daogkra kaip S0. S 

Rašykite šiuo adreso: s 

D R A U G A S | 
4545 W, 6Srd SlrMl i 

Ctiicago, iii. 81629 

$354 SO. HALATED STREET TeL VArdu M 9 U 

JURUS F. RUDMIR 

SS 19 80 . LTAJAN1CA AVE, fel. YArd» 7-1133-39 

VASAITIS - BUTKUS 

144C SO. 50tB AVE, OICEBO, OJ_ T«L OLyaple MOOS 

U 

i. Miškinis -aiMMiiiiiMimMiĮMimnmiBniiiHiuiimiH i 
IHIUUlUUIlUt? 

*¥. -- - -



DRAUGAS, pirmadienis. 15*77 m. liepi.* men 25 d. | 

x Kun. prof. dr. Paulius Ra-
gažhiškas, i lgus metus profeso-

| r iavęs De San Jose kolegijoje. 
Medelline. Kolumbijoje, šiuo 
metu gyvena Central, New 

| Mexico. J i s jau daugelį metų 
| y r a mūsų dienraščio didelis rė
mėjas. I r šiais metais už viene-

X "Draugo" atkarpoje šian- r ius metus a ts iuntė 100 dol. pre-
dien baigiame spausdinti A. Kai- ' numerator ium. Už nepailstamas 
rio novelę. Antradienį pradėsi- aukas jam nuoširdus dėkui, 
me spausdinti Aloyzo Barono! x 'Tėv i škės" liet. evangelikų 
ilgesnį kūrinį "Tetos dovana", j liuteronų parapijos Sekmadieni-

X Mokinės, kurios lavinasi j nes mokyklos vasaros stovykla 
Cbicago Conservatory kolegijo-; įvyksta liepos 30 — rugpiūčio 7 
je, Alice Stephens vadovą ujamoj dienomis. Reigstracijos ir ki ta is 
mokykloje šia. vasarą, baigs se- reikalais rūpinasi Irena Kleinai-
zoną su dviejų dienų koncertu. | tienė. 

X Seselių pranciškiečtu rėmė
ju seimas šaukiamas spalio 1 d. 
Marijonų vienuolyne, prie 
"Draugo" . 

x Wisconsino lietuvių diena 
įvyksta l iepos 31 d. Kenoshoje. 
Prasideda šv. Mišiomis iš ryto, 
kurios b u s laikomos Šv. Kazi
miero p a r a p . bažnyčioje Racine, 
Šv. Pe t ro i r Šv. Teresės parap. 
programos dalis bus tą pačią 

A. Maciūno, sveiksta namie ir I dieną 3 va i . po pietų, Šv. Tere-
tikisi greitai grįžti į savo parei- I sės parap i jos pa rke . 

x P e t r a s Šeštakauskas, Chi-
cago, UI., žinomas kultūrininkas 
ir muziejininkas, nepamirš ta sa
vo dienraščio ir juo džiaugiasi, 

buvo paskirta vyriausia Chicago j N e s e n i a i j i s < 8 i u s d a m a s m e t i n į 

Trečiadienį, liepos 27 d., i r ket-į 
virtadienį, liepos 28 d.. 8 vaL v. i 
duos koncertus Nelson salėje 7 
aukšte. Kiekvieną dieną bus1 

skirtingos dainininkės. Kviečia-į 
mi visi, nes didelė dalis daininin- j 
Irių yra lietuvių kilmės. Jėjimas 
nemokamas. 

X Aldona Sobieskienė, "Drau
go" administracijos tarnautoja, i 
grįžo namo po skaudžios opera- i 
čijos. Ji dabar, prižiūrima dr. 

gas — vadovauti informacijai 
"Draugo" administracijoje. 

x Muz. AHee Stephens, pla
čiai žinoma muzikos profesorė, 

OHCAGOJ IR APYLINKĖSE 
CRANE I R STANDARD 
TAUPYMO BENDROVĖS 

SUSIJUNGĖ 

Nuo liepos 1 dienos Crane 
! Savings ir Standard Savicgs su

jungė jėgas, kad galėtų taupy-
tojams duoti geresnį paiarnavi-

į mą. Dabar taupytojai gali pasi-
! naudoti 9 bankais, nes Crane 

rėno paminklo gražiai buvo pa
minėtas Dariaus ir Girėno per 
Atlantą skridimas. Dalyvavo 
Dariaus - Girėno ir Don Varno 
veteranų postai su vėliavomis ir 
geriausia palyda. Buvo nešamos 
JAV ir Lietuvos vėliavos, kurias 
lydėjo dvi moterys, apsirengu
sios tautiniais drabužiais. Dar
nioje rikiuotėje žygiavo vetera-

kompanija savo tr is Įstaigas — j n ų p a g a lb in is moterų ir vaikų 
2557 W. 47 zh Street. 94tL ir Ro- v i e ' n e t a 3 . Sol. Algirdas Brazis 
berts Rd., Hickory Hil's, Hill 
Creek Shopping Center sujun
gė su Sandard Federal Savings 
ir jų šešiomis įstaigomis Brigh-
ton Parke . 6141 Archer Ave., 
Dovraers Grove, Lombard ir 

nugiedojo JAV ir Lietuvos him
nus. Prasmingą invokaciją pa
skaitė kun. A. Stasys. Kalbėjo 
veteranų atstovai. Ilgesnę kal
bą pasakė Lietuvos generalinė 
konsule J. Daužvardienė. Ji pri-

Scena po vestuvių prie bažnyčios iš dabar sukamo filmo P.I.S.T. Jaunasis Sylvester Stallone ir lietuvaitę 
vaidinanti jaunoji Melinda Dillon Nuotr. Raimundo šilkaičio 

iŠ A R T I IR T O L I 

Conservatory College balsų lavi 
nimo vedėja. Konservatoriją lan
ko nemažai lietuvių ir kitų tau
tų jaunuolių, kurie ruošiasi bū
t i solistais. Alice Stephens jau 
daug metų ten darbuojasi, o ir 
pati mokykla yra viena seniau
sių muzikos ir balso lavinimo 
mokyklų Chicagoje, gal net 

prenumeratos mokestį, a ts iuntė 
ir 7 dolerių auką. Labai ačiū. 

x J o n a s Pečkaitis, Merriville, 
Ind., s iųsdamas metinį prenume
ratos mokestį, m u s maloniai pa
sveikino i r pridėjo 7 dolerių au
ką. Dėkojame. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Komp. Alfonsui Mikulskiui 

prieš t r i s savaites padaryta ope 
racija. Ligonis j au sveiksta na
mie žmonos Onos rūpestingoje 
priežiūroje. Visi linki greito i r 
visiško pasveikimo. 

Čiurlionio ansamblis atosto
gas baigia rugpiūčio 15 d. i r 
pradeda naują darbo sezoną. 
Čiurlionio ansamblio koncert
meisteris yra Rytas Babickas. 
Čiurlionio ansamblis giedos muz. 
A. Mikulskio sukurtas Mišias 
"Už kenčiančią Lietuvą" Šv. Jo
no katedroje Clevelande ateiti
ninkų kongreso metu. 

— Sol. Juoze Augaitytė, tu-

vai, broliai, seserys, — jis nega-, tą, Ui. Nuo rudens jis pradės 

X Mokytojų i r jaunimo stu 
Amerikoje. Kolegijai jau sueina dijų sava i t ė s Dainavoje, rugpiū 
120 gyvavimo metų. Mokykla čio 14-21 dienomis, dalyviai iš rinti dainavimo studiją" Phila-
yra 410 S. Michigan Ave., Cm- Chicagcs i r apylinkių važiuojan- delphijoje, po sunkaus širdies 
eagoje. Daug metų Alice Ste- tys automobiliais a r autobusu priepuolio yra Temple Universi-
phens dainininkės ten lavinosi.; prašomi skubiai regis t ruot is pas ty ligoninėje (3401 N. Broad & 
o dabar lavina Lyra choro len- Joną Bagdoną, t e i 778-8370. Samaritan. Philadelphia. Pa . 
kes dainininkes, kurios praei- ; skubi regis t raci ja reikalinga au- , 19140). Ji šiuo metu jaučiasi 
tais metais buvo išvykusios s u ; tobuso užsakymui ir kambar ių geriau, nors dar yra ypatingos 
vadove į Lenkiją ir davė kon-; paski rs tymui stovykloje. Visi priežiūros skyriuje, 
certų Varšuvoje ir kituose mies- j mokytojai ir s tudent iškas jauni-
tuose. Ji dažnai moko choristus m a s kviečiami registruotis , 
ir lietuvių operose. 

(pr.) 
X Lietuviu Fronto bičiulių 

stovykla įvyksta rugpiūčio 7-14 
dienomis Dainavos stovyklavie
tėje. 

x L. Briedis, Mayvvood, Ca-
lif., "Draugo" foto bendradar
bis, remia savo dienraštį ne tik
tai nuotraukomis, bet ir auko
mis. Šiomis dienomis jis. atnau
jindamas prenumeratą, atsiuntė 
ir 7 dolerių auką. Už viską dė
kojame. 

X Vėsus, sausas i r švarus 
oras bus jūsų bute, kai tik nu
sipirksite gerąjį Emerson Quiet 
Kool vėsintuvą pas Gradinską, 
2512 W. 47th Str., F R 6-1998. 
Atd. 9-6; pirm. ir ketv. 12-6. 
Sekm. ir treč. užd. (sk.) 

x Laikrodininkas A. Šerkš
nys taiso laikrodžius, aukso i r 
gintaro išdirbinius. Daro gintaro 
žiedus aukse ir sidabre. 2452 W. 
69 S t , teL 778-0920. (sk.) 

x Pienių delikatesų krautu
vėje, 2419 West 69th, galite 
gauti skaniausių valgių: cepeli
nai, balandėliai, šviežios namuo
se gamintos dešros, košeliena, 
kimštos viščiuko kojytės, kuge
lis, kotlietai, rūgštus pienas, 
kaimiška grietinė ir bulviniai 
blynai penktadieniais. Atidarą 
sekmadieniais. TeL 476-4622. 

(sk.j 

autfMiiiiiiimiiimiiiniinmiimiiniiiim 
X A. m. Leonardo Simučio 

ittrinkta dokumentinė medžia
ga — kaip Amerikos lietuviai 
laimėjo Washingtono užtarimą 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb
ta knygoje "Amerikos Lietuvių 
Taryba". Knyga kainavo 10 
doL, dabar ją "Drauge" galima 
gauti u i 3.35 d o l su persran-

(pr.). 

MOKYTOJŲ IR JRUNIM0 
STOVYKLA 

Į Mok. i r jaun. studijų savai
tę j au užsiregistravo mokyto
j a s ve te ranas An tanas Masionis 
su žmona iš Nevv Jersey. Visa 
eilė kitų nuoširdžių darbuotojų 
lituanistinio mokymo sri tyje ža
da da lyvaut i : Kregždžiai i r Ele
na Ruzgienė iš New Yorko, Da
nutė Jankienė su savo j aun imu 
iš Detroi to , A. Rūgytė iš Chica-
gos, mokytojai Mikšiai i r Mile
ris iš Hamiltono, Birutė Mačians 
kienė iš Urugvajaus, P . Ameri
kos. 

• 

šiais metais prie Mok. rr j au
nimo studijų savaitės d a r vyks 
tautodai lės (medžio drožinių i r 
juostų audimo) kursai . Šiems 
k u r s a m s vadovaus šios sri t ies 
specialistai V. Veselka i r J. J a -
siūnas iš Detroito. Tautinių šo
kių mokytojų ku r sams vado
vaus pa tyrus i tau t . šokių moky
toja J . Matulaitienė iš New Yor
ko, ja i pagelbės Ivaškienė iš 
Bostono. 

Mokyt, ir jaun. studijų savai
tėje gal i dalyvauti i r y r a kvie
čiami vis i lituanistinių mokyklų 
mokytojai , jaunimas, k u r i s nori 
pasitobulinti lietuvių kalboje i r 
li teratūroje, l i tuanistinių mo
kyklų komitetų nariai, mokyklų 
rėmėjai i r visi nuoširdžiai besi-
domį lituanistiniu švietimu. 

V y k s t a n t į stovyklą, reikia t u - ; 

rėt i su savim lovos baltinius i r1 

kitus asmeniškai va r to jamus \ 
reikmenis. Stovykla prasidės 
rugpiūčio 14 d. po pietų. Baig
sis rugpiūčio 21 d. sekmadienio 
ry te . B. Krokys 

— Rusai penkias dienas įkali
na tur i s tus Vilniuje didžiajame 
"Los Angeles Times" dienrašty
je liepos 19 rašo Vincas Kaz
lauskas. Reaguodamas į to dien
raščio vedamojo pareikštas min
tis dėl korespondento Robert C. 
Toth sulaikymo Maskvoje, V. 

ii pas juos pernakvoti. Nakčiai 
tur i grįžti į paskirtą viešbutį. 
Niekam nevalia išvykti iš Vil
niaus aplankyti savo ar tėvų 
gimtinių a r senelių kapų. Prak
tiškai turistai penkioms dienoms 
yra Įkalinami Vilniuje". Vincas 
Kazlauskas įsijungė į LB Tal
kos Lietuvai komisiją ir veikliai 
reiškiasi. 

— Lietuvių Fronto bičiulių 
Los Angeles sambūrio nariai — 
Algis Rauhnaitis (pirm.), Ed
mundas Arbas, dr. Zigmas Brin-
kis, Juozas Kojelis i r Leonardas 
Valiukas planuoja dalyvauti 
LFB studijų ir poilsio stovyklo
je, kuri įvyks rugpiūčio 7-13 d. 
Dainavoje. 

— Napoleonas Nyeges "Santa 
Monica Evening Outlook" dien
raštyje paskelbė laišką, iškelian
tį kongresmano Robert K. Dor-
nan nuopelnus, sustabdant Cy
ber 76 kompiuterio pardavimą 
Sov. Rusijai. Kiti Lietuvos rei
kalus ginantieji laiškai buvo pa
skelbti 'Los Angeles Times" 

r Evening Outlook" 

Boulder Hill bankais. Eugene minė. kad prieš 44 m. Dariaus 
Pietkiewich lieka ir toliau vedė
jas pirmųjų trijų įstaigų, o Jus
t inas Mackievvich kitų šešių į s 
taigų vedėjas. 

Šios dvi bendrovės jau ilgai 
tarnauja lietuviams Chicagoje ir 
kitur, šiuo susijungimu praple
čia pajėgumą ir patobulina pa
tarnavimą, kur tik yra apsigy
venusių mūsų žmonių. — x 

DARIAUS - GIRĖNO 
MINĖJIMAS 

Liepos 17 d. 2 v. p. p. Mar-
ąuette P a r k e prie Dar iaus-Gi-

ir Girėno skridimas per Atlantą 
išgarsino Lietuvos vardą visame 
pasauly. Sveikino kun. A. Tra-
kis ir kiti 

Lietuvos gen. konsule J. Dauž 
vardienė, veteranai i r lietuviš
kų organizacijų atstovai padėjo 

gėlių vainiką prie Dariaus ir 
Girėno paminklo, o veteranai 
pagerbė trijų šūvių salvėmis. 
Dariaus - Girėno legiono koman-
dierius Ben. Pocius gražiai pra
vedė šventės programą. 

J . Kaunas 

dirbti Fther McDonald gimnazi
joje, Montrealyje. 

— Jonas Grigelis, išdirbęs 20 
metų mokytoju gimnazijoje, pa
skutiniu metu vedėjo pareigose, 
Montrealyje, atsisakė tų parei
gų ir išvyko su šeima (žmona ir 
3 sūnais gyventi į Floridą. 

— J. Grigelis žinomas mon-
treališkis, Pompano Beach įsi
gijo virš 20 kambarių motelį — 
The Ronny Dee Resort Motei. 

— Marijos Bakaitienės moti
na M. Inkratienė iš Australijos 
persikėlė gyventi į Montrealį. 

— M. ir Z. Bakaičių sūnus 
Algis darbo reikalais išvyko į 
Belgiją, Prancūziją, Italiją. 

— Rūta Pocauskaitė Montre-
alio universitete baigė civilinę 
teisę. Ji tęs studijas ir toliau. 

— Linda Jokūbauskaitė bai
gė mediciną Montrealio univer- Seserys Aida ir Vida Dovidaitytės ir akordeonistė Aldona Biskytė atli-
sitete ir gavo daktarės laipsnį iš k o m u f k i n e programą tautybių savaitės Toronte Kanadoje, metu, ku-

a • c nmn i n h m m ir lietuviai inmse. vilnimis nnvilVYno 

S. Dabkaus 

v a i6 
vn. 5. 

KANADOJE 
— "Nepriklausomos Lietu

vos" savaitraščio naujoji ben-

akių specialybės 
— "Tėviškės Žiburių" savait

raštis atostogaus pirmąsias dvi 
rugpiūčio mėnesio savaites. Tai 
reiškia, kad neišeis du numeriai. 
Paskutinis numeris prieš atosto
gas išeis liepos 23 d. data. Po-
atostoginis numeris išeis rug
pjūčio 18 d. data. Atostogų me
tu veiks tiktai "TŽ" administra
cija. 

— Palaidotas iš Šv. Kazimie
ro šventovės Montrealyje Pet
r a s Abraitis, 72 m. amžiaus, bu
vęs šios parapijos choristas. 

Kazlauskas sako: "Vakariečiai drovės vaidyba pasamdė Nijolę 
pilnai nesupranta rusų mentali- Bagdžiūnienę, kur i atliks dalį 
teto. Jie yra tiesiog pamišę dėl rinkimo ir dirbs laikraščio ad-
šnipinėjimo baimės, ir kiekvie- ministracijos darbą, prenume-
nas. kuris nešnipinėja jiems ir ratorių kartoteką ir kitus, tech-
nedirba jų sistemos naudai, yra nilkus, su laikraščiu susijusius. 
laikomas socializmo priešu ir reikalus. 
Amerikos žvalgybos agentu. Aš , , . J a i l 2 e l i s s t u d i i a v o ^ 8 * a m ž i a u s ' • • J l i c P ° s 5 d-
žinau daug Amerikos lietuvių,' ~ , J f f T f Z t n S S E ! ! T o n m t e - I l g e s n į l a i k ą b u v 0 s e " 
kurie vyksta į rusų okupoofe ! * S f P ? mzmenjos ne]ių p r i e g l a u d o j e P a l a i d o t a s g 

j t •* v «* bakala--- -i_i--
Lietuvą lankvti savo giminių. , _ , . . 
T. . 7 . . - . . _ ,. i — architektūra, kurioje gavo Jie. kaip taisvkle. gauna o dienų' „ . T . Z~Z . . . . . geriausius razymras. vizą j Lietuvos sostinę Vilnių. J 

Per t as 5 dienas jiems leidžiama j ~ R ū t a ' ange ly te gavo Geo-
aplankvti kitus du miestus, bet ' « » * * * ,aiPsnJ < B a c h - <* Ge~ 
tik lydint Inturisto ta rnauto- °g»P*y> McGill U-te. Išvyksta 
jams, kurie yra neoficialūs KGB * V a k a m s su ekskursija, 
agentai. Jei Vilniuje gyvena ar - j — Dr. Henrikas Nagys išvy-

rioja dalyvavo ir lietuviai, įruošę "Vilniaus" paviljoną 
Nuotr. 

VOKIETIJOJE 
— Bad Z\\ischenahno LB apy 

linkės valdyba rugsėjo 10 ruošia 
Lietuvių dieną su gera progra
ma. 

kas ir Gvidas Mačanskas. 
— "Ąžuolyno" ansamblis at

žymėjo savo kultūrinio darbo 
9-sias metines su puikia švente. 
Programoje dalyvavo vokiečių 

Miesau LB apyfinkės v a K ^ " ^ A 1 P i n o ? f ***** ?* 
. . . . , . , . :ias Cananas — choras, orkes-dvba suruošė malonų lietuvių! . _ , . . . . , . . . , / „ .,., . T. , , . , , . / ; t r a s ir šokėjai, vietinių "Roman-susitikimą. Jis VVKO šeštadieni, . . „ ^ . . . . .. . n „ . . . " , . ,., " lee Amencano", pa tys seimuun-i liepos 9. Pradėta katalikų pa-1 v , . t . . . , , . , , . _,. , , . , v f. !kai — ązuolymeciai. Ansamblio i maldomis Elschoacho bs znvcio-1 

auro alipsnį. Jo specialybė rjetuvos Kankinių parapijos Šv. 

je. Jas laikė kapelionas kun. Br. 
Liubinas. Jo pamokslas buvo 

A. a. Stasys Bardauskas suderintas su sekmadienio evan
gelija, kurioje kalbama apie 
meilės įstatymą. Mišių metu li
turginius skaitymus atliko Vo
kietijoje atostogaujantis klieri
kas Albertas Stalioraitis. Jis 
ruošiasi kunigystei Romoje, gy
vena Lietuvių kolegijoje, studi-

timiausi turisto giminės, — tė- ko kelioms savaitėms į Lemon- i Zenkienė. 

Jono uetuvių kapinėse. Velionis 
buvo kilęs nuo Tauragės. Paliko 
dukrą, kuri ir rūpinosi jo laido
tuvėmis. 

— Palaidota Montrealyje Ona 
Mačernytė - Celkienė, 52 m. am
žiaus. Liko vyras ir pusseserė 

vadovė Stefa Štendelytė ir akor
deonistas Alb. Siniauskas uoliai 
ta šventę ruošė, kuri puikiai 
pavyko. Birželio 12 d. "Ąžuoly
nas" pasirodė TV 5-me kanale, 
pašokdamas keletą mūsų lietu
viškų šokių. 

— Pas . Liet. Bendruomenė 
pakvietė į JAV-bes Urugvajaus 
liet. kolonijos veikė ją - mokyto-

LITHUANM 

juoja Laterano universitete. Po Ja. ir režisorę — Birutę Mapans-
pamaldų susirinko Miesau kai- i k ienę, apmokėdama keliem* iš-
me esančiame dr. St. Sereikos ; laidas ir suteikdama ga i t o j ^e s 
sodelyje ir pabendravo bičiulis- j susipažinti su Š. Amerikos # * u -
koje nuotaikoje. Dalyvaujan- vių veikla, ypač jaunimo dar-
tiems vaikams buvo pravestos bais. kad ji grįžusi galėtų d a r 
sporto varžybos, laimėtojams į- uoliau darbuotis lietuvių tarpe. 
teiktos dovanėlės. Atsitiko ir ne- \ Birutė drauge su savo vyru Ro-
laimė. Olga Sereikaitė (13 m e - ' m u Mačansku išskrido į JAV. 
t ų ) , ar ne tik vikriausioji iš vi- \ Ten išbus porą mėnesių, o Ro-
sų dalyvavusių vaikų, griuvo ir m a s grįš ankščiau. Birželio 24 
nusilaužė raktikaulį. Gerai, kad , d- I JAV-bes išskrido Viktoras 
buvo pobūvyje bent t rys gydy
tojai. Dr. V. Totoraičiui teko im
tis gydymo iniciatyvos. Šventė
je dalyvavo iš viso apie 50 lie
tuvių, jų tarpe LB Vokietijos 
krašto valdybos iždininkas R. 
Tendzegolskis. 

Hugo Mockevičius pas sav«J bro
li Luis. Tikisi ten pasiliiSt-* 

Jaunimas šaukia Lietuvai laisvės pavergtų tautų protesto parade Chicagoje 

URUGVAJUJ 
— Urujrv. liet. kultūros drau

gija išrinko naują valdybą. Jos 
s ą s t a t a s : pirm. Vytautas Jospo-
nis, vicepirm. Bronius Lasaus-
kas fsūn. i . sekret. Teresė Dore-
lytė, padėj . — Aida Puodžiūnai-
tė, iždininkas Jonas Kamandulis 
(sūn.) , jo padėj. Ealdomiro Ba-
santa. narys Stasys Kaminskas. 
Revizijos Komisija: Dr. Alfr. 

Nuotr. A. Šeštoko Stanevičius, Viktoras Cieslins-

lur.umumumiimiiiimiHHif 
LrTHUANlA W CRIS1S National 

' ism to Communism. 1939-1940. Aoto-
j dua politikos mokslų prof. Leonas 

SABALIŪNAS Išleido Indiana Uftt-
1 versitv Press. Bloomington * Loo> 
1 don 294 pusi., kietais rirSeli^i m 

aplanku 
St knyga yra labai vertinga dova-

\ na supažindinti angliškai skaJtafltha 
su mūsų tautos okupantu. Dovana, ku
rt tinka (teikti (vairiomis progomis 
ir niekad nepasensta Šios knygos 
eauta tam tikras skaičius su didele 
auolaida Kaina $5.00. Užsakymus 
4ųsti: Draugas, 4545 W. CM. SU 
Chkago, m MC25. 

Prie kainos reikia pridėti 5 proe 
mokeaciama. 
iiiiiiiuiiiiiiiiiiniuiiiiiuiiimiiinimmni 


