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Sumažėjusios taikos 
viltys 

JERUZALĖ. — Izraelis įtei
sino trijų nausėdijų įkūrimą 
Izraelio užimtame Jordano upės 
vakariniame krante. Tas įteisi
nimas susilaukė didelio JAV 
valstybės pareigūnų protesto, ir 
buvo manoma, kad Izraelio par 
lamentas to įteisinimo nepa
tvirtins. Tačiau Izraelio parla
mentas tą įteisinimą patvirtino. 
Visa tai sukėlė Amerikoje nu
stebimą. JAV sekr. Vance išreiš 
kė dėl to žydų ėjimo protestą, 
ir prez. Carteris pažymėjo, kad 
jis pilnai pritaria sekr. Vance 
pareiškimui, šis žygis, įkurdin 
t i pastoviai izraelitus vakari
niame Jordano upės krante, ne-
prisidėsiąs prie taikos Viduri
niuose Rytuose įgyvendinimo ir 
taip pat sukomplikuosiąs sekr. 
Vance ateinančią savaitę kelio
nę f Vidurinių Rytų sostines 
"Chicago Sun-Times" paskel
bė vakar dienos numeryje veda 
mąjį, kad toks žydų nutarimas 
yra sabotažas Viduriniųjų Rytų 
taikos viltims. Panašiai parašė 
savo vedamajame ir "Chicago 
Daily News". 

Prieš ginklų pardavimą Egiptui 

Izraeiio min. pirm. Begin iš
reiškė didelį nusivylimą, kad I 

i š ! 

Vakarinis krantas, kur gyve
na 640,000 arabų, atiteko žy
dams 1967 m. kare. ten žydai 
įsteigė 27 nausėdijjas. Trijose 
nausėdijose gyvena 600 asme 
nų, daugiausia atvykusių 
JAV. 

Prez. Carterio spaudos 
konferencija 

Prez. Carteris vakar dieną duo
tos konferencijos metu taip pat 
pabrėžė, kad Izraelio nusistaty
mas Vakariniame Jordano kran
te pastoviai kurtis, labai pasunki
na taikos galimybes Viduriniuo
se Rytuose. 

Prez. Carteris taip pat pa
stebėjo, kad nutarimas parduoti 
ginklus Egiptui sukėlė tame kraš
te didelio entuziazmo. Jis taip 
pat pažymėjo, kad Britanija, Sov. 
Rusija ir JAV Genevoje tikisi pa
siekti susitarimo atominių gink
lų apribojimo reikalu. 

• 

Dar daugiau kubiečiu 
HAVANA. — Nepaisant prez. j 

Carterio teigimo, kad su Kuba į 
bus galima užmegzti santykius,' 
jei Castro išgabens savo karei-i 
vius iš Angolos, Castro, priešin- i 
gai, ten savo dalinius padidino, i 
Kaip skelbia "U.S News & 
World Report" žurnalas, Ango
loj šiuo metu yra 20.000 kubie- { 
čių. Tie kariai reikalingi, kad 
galėtų ginti marksistinę vyriau 
sybę nuo sukilėlių. 

Nepaisant, kad svetimi kariai 
stovi Angoloje, jos užsienių rei į 
kalų ministeris pasiuntė Jung- \ 
tinėms Tautoms protestą, kadi 
sustabdytų tariamus agresy- į 
vius veiksmus iš Pietų Afrikos 
pusės, iš kurios remiami parti 
zanai puola Angolą. Rezoliuci-. 
joje rašoma, kad Angola pasilie 
ka pagrįstą teisę smogti atsako 
mąjį smūgį, o reikalui esant 
kreiptis pagalbos į draugiškas 
šalis, kad būtų galima apginti 
nacionalinį suverenumą ir teri
torinį vientisumą". 

Ambasadorius 
R. Vokietijai 

WASRTNGTONAS. — Sena-

Socialiniai reikalai 
kongrese 

Mokesčiai bus pakelti 
Sis komisijos nutarimas, nu

balsuotas 11 balsų prieš 3, beveik 
užtikrina, jog socialinio draudimo 
mokesčiai vėl bus pakelti, kad ap
saugotų socialinį draudimą nuo 

Prez. Carteris lėloive. įtaisytame kariuomenės štahe. informuojamas 
aukštųjų JAV karininkų. Karo metu tokio pobūdžio štabas-būstine la
bai reikšmingas * 

MASKVA NENUSTOJA 
PULTI PEKINO 

dol. Nuo 1971 m. iki dabar 
programa išlaidoms nebuvo 
bota. 

si 

Aitvaro atneštos 
ugnies nuostoliai 

Santa Barbara. — Didžiulis 
gaisras, kilęs vaikų paleistam ait
varui įsipainiojus elektros laiduo-

jAV~sutiko* pa~rdu~otf "ginklui j s e ' " ^ ^ u b ė tūkstančius akrų su-
Egiptui. Jis taip pat išreiškė ; naikino 250 namų, 40 apgadino, 
nepasitenkinimą, dėl Amerikos l k a i k u r i e namai ••*» ve

T
rtt k e t " 

pareikštd protesto, kad pastoviaft T*®0 ™l*į>"o *»įe«U- k ^ 
Paariamos nausėdijos Jordano į Padaryta 75 mil. dol. nuostolių. 
V&ariniame krante. Min. pirm. j Dvidešimt du asmenys buvo su-
Begin pareiškė, kad Izraelio j ž e i s t i- S « S a , s r u k o v o J° ! 

MASKVA. —» Nepaisant pasi Į ti ir stiprinti įtempimo mažėji-
rašytos Maskvos ir- Pekino pre- ' mo procesą.-

to užsienių reikalų komitetas j kybos sutarties. :<>m. Kinija ir Kinijos vadovai net teigia, 
patvirtino juodukų karjeros Sov. Rusija nesiliauja viena ki- Į jog būtinas JAV kariuomenės 
diplomatą David Bolen amba- tą plūsti i r vadinti komunizmo ; dislokavimas Azijoje tariamai 
sadorium Rytų Vokietijai. Jis išdavimo k r a š t a i šiomis die-j "TSRS užmačioms apriboti", 
yra valstybės sekretoriaus pa-; nomis Tassas pakartojo Kiniją į Tačiau kiekvienam aišku, jog 
vaduotojas Afrikos reikalams, j puolantį straipsnį, kurį buvo iš- i savo "antitarybiniais išpuo-

spausdinęs Indijos 
i Tassas skelbia: 

VVashingtonas. — Atstovų rū
mai didele balsų dauguma pa
tvirtino Carterio planą netur
tingiesiems dovanai duoti maisto 
ženklelių. 

Buvo nubalsuota 242 balsais 
prieš 173 apriboti kitų metų iš- bankroto. 
iaidas iki 5.28 bil. dol., kurios iki j Carteris dar žįmet nuspręs ar 

m. galės pakili bii. darbdaviams teks didžiausią pa-
! sunkėjusios naštos dalį pakelti, 
ar ją lygiai padaluti tarp darbda-

Į vių ir samdinių. 
Carterio siūloma pertvarkytai Finansų komisijos pirm. Rus-

programa išbrauktų reikalavi-j sell Long (D. — La.) pareiškė, 
mą, kad valdinės pašalpos teisę į kad naudojimas bendrų iždo 
turinčios seimo, įmokėtų dalį j pajamų, vietoj imant jas iš so-
maisto ženklelių vertės. 

Tipiškas maisto ženkleliu nau
dotojas kas mėnuo moka 74 dol. 
už 134 dol. vertės maisto ženkle
lius trims žmonėms maistui nu
sipirkti. Žodžiu, valdžia suteikia 
60 dol. subsidiją. Pagal naują 
įstatymą, tokių pat pajamų šei
ma dovanai gautų 83 dol. vertės 
ženklelių, jeigu tos pajamos bū-

j cialinio draudimo mokesčių bū
tų tolygu "įsakymui federali-
nių atsargų bankui (Federal 
Reserve) išspausdinti šiuos pini
gus". 

Visoiąariopa baimė 
Viena priežasčių, dėl kurios 

Carterio planas buvo atmestas, 
buvo baimė, kad senelių organi
zacijos, žinodamos, kad pirmą 

K a s y r a v a r g š a s H Tassas skelbia: sutrukdyti bet kurių TSRS 
ČILĖ Pasidalinkime* Pekino vadovv s priešiškai j ^ d r ų su kitomis šalimis pro-" * ~ Fasidaimlume J> f Urramu, kuriu tiksls* stinrin-

UŽs. reik. min' Moshe Dayan niagesių. Prieš trylika metų^ to-
įsakė Izraelio ambasadoriui Wa 
shingtone išsiaiškinti dėl gink-
tų pardavimo Egiptui. 
I-Ž2 

Blogas derlius Kuboj 

kio gaisro metu ten buvo palies 
ta 90.000 akrų, bet tesudegė tik 
50 namu. 

Apkaltinti šnipai 
MLAME. — Teismas Miami 

MIAMI. _ Kubos diktatorius ; m i e s t e nusprendė- kad du sulai-
Castro. minėdamas Kubos revo- k v t i v > ' r a i *** Sov- ***±* 
liucijos 24 m. sukaktį savo kai- R v t u Vokietijos šnipai. Sulaiky 
boję Camaguev provincijoje pa ? * C a r l - ^ n Heiser ir Cari 
reiškė, kad cukraus nendrių a u ; L u t * ^ i s h e n b e r g apkaltinti 
ginimo laukai padidėjo, tačiau n o r ė ^ š a u t i cruise raketai ga-
produkcija sumažėjusi. Cukrusj •*•*• medžiagų. Jie buvo su-
ir toliau būsiąs parduodamas ' . i m t i l i e P ° s 2 0 d- Bausmes gali 
Sov. Rusijai ir kitiems k o m u - j b ū t i li& 1 5 m- d ė j i m o . 
nistiniams kraštams. Kurx»s Į 
ekonominė padėtis dėl blogo j 
derliaus ir dėl žemų cukraus 
kainų pasaulyje nebūsianti leng 
va. 

vargšų našta ir padėkime ji-m turinčios į jterr -trro mažini 
Turime kovoti prieš bet kokią '«* ' politika, jos arrtitarybišku- " ^ / ^ ^ " ^ „ f . - **** 
egoizmo formą. Tai krikščionių m a s i r bendradarbiavimas su i D I ! " ' u n ą - paruošimui . 
pagrindinis uždavinys šiuolaiki imperialistais nesuderinami su 
niame pasaulyje", paragino ti-\t&utli k o v a •* t&iką. saugumą 
kinčiuosius Čilės kardinolas!"" bendradarbiavimą, rašo re-
Silva Henriquez- Kardinolas pa dakciniame straipsnyje Kalku-
brėžė, kad privatinė nuosavybė t o s laikraštis "Amnta bazar 
nėra absoliuti ir besalvginė. Ne- patrika". Pekinas elgiasi išdavi 
gali būti vieno rankose sutelkti k i š k a i socialistinių ir kitų šalių. 
kapitalai, kai kitiems trūksta i 3U tarpe — Indijos, atžvilgiu. 
duonos ir esminių pragvvenimo i J o s n S u s m e t u s kovojo už tai. 
dalykų. Privatinė nuosavybė v i l k a d b ū t u patenkintos Kinijos 
suomet privalo būti ribojama | liaudies pagristos teisės būti 
visuotinės krašto gerovės reika atstovaujamas Jungtinėse Tau-
lavimais. Vargšai yra ne vien į * o s e *•*'* i r ^1-os imperialisti- p r e z Carterio planą atitraukti 
tie, kurie neturi žmogaus vettsj n<* valstybės blokavo Kinijos j A V karius iš Pietų Korėjos, ta 
gyvenimo sąlygų, bet ir tie. ku- '] Paėmimą. Taaau, užėmę savo č j a u patikino, kad Amerika pa-
riem yra atimta pilietinė laisvė ; v^etą šioje tarptautinėje organi Sjiįks stipri šioje Pietryčių Azi 
ir kitos pagrindinės žmogaus , zacnpje, Pekino vadovai susivie j o s s rįtyje. Japonai tačiau abe-
teisės. 

tų darbu pelnytos, ar 62 dol. 
vertės ženklelių, jeigu pajamos ! ka

u
rTą V I S f j J z d a s 'Vra >oms J " " 

būtų iš šalpos įstaigų (wel- i I a b a ! jįį* *??**'.*****' 
fa re) EMtios j mos didesnes pašalpos be atitm-

I kamo mokesčių padidinimo, kas 
Senatas priėmė šio įstatymo pa- pablogintų visą federalinės v«l-

laikraštis. I liais" Pekinas nori pirmiausia įkeitimą, kad padėtų 5 miL teisę džios finansinę padėtį. 
turinčiom šeimom, kuries netu- „ . . . . . . . 
ri pakan.am^. pia^ų fenile- į . * * senatoriai pastebėjo, }of 
Hams nusipirk** i d a u g e l w . s e n e h . ų ty081' k a d* ^l' ripnn-

J A \ ' neapleis 
PietryTčiu Azijos 

TOKIO. — Gynybos sekreto
rius Harold Brown iš Pietų Ko
rėjos nuvyko į Japoniją, kur 
kalbėjosi su min. pirm- Takeo 
Fukuda ir kitais aukštais Japo
nijos pareigūnais. Čia JAV gy-
nvbos sekretorius išdėstė JAV 

, sru. sociaUrtis draudimas yra pri-
rfnair ' tornisifa ai-1 klausomas nuo ižde turimu oini-v, 

metė prezidento planą naudoti 
pajamų mokesčių įplaukas soci
alinio draudimo sistemos priė
mimui. 

Izraelio ginklu 
eksportas 

TEL AVTV. Izraelis tei-

KOMUNISTAS PRIEŠ KOMUNISTUS 
PARYŽIUS. — Paryžiuje vei- ] 

kianti organizacija, kuri rūpi-! 
naši žmogaus teisių gynimui 
Vietname, pranešė, kad nuo! 
1975 metų gegužės mėnesio, tai; 
yra nuo to laiko- kai komunis- j 

nijo su imperializmo jėgomis ir 
stoja prieš taos, kurie juos rė
mė. Iš esmės r inijos atstovTas 
Jungtinėse Tautose savo veikla 
tiesiogiai žlugfio bet kurias tai
kias iniciatyv >. bet kuriuos 
žingsnius, kuriu tikslas — gilin 

gia. kad 1976 m- eksportavo j tai įsigalėjo Vietname- daugiau 
ginklų už 84 mil. dol.- tai maž- ; negu dvidešimt tūkstančių žmo 
daug tiek pat kiek ir 1975 m. i nių, bandydami laivais pabėgti 
Apie tai paskelbė valdžios kont įš Vietnamo, paskendo jūroje, 
roliuojamos gynybos pramonės ; Organizacijos surinktomis žinio J 
direktorius Michael Shor. Poro-,. mis. pastarųjų dviejų metų lai-; 
je Europos kraštų radę pasise- * kotarpyje apie trisdešimt tūks-
kimo naujieji automatai. Galia, j tančių vietnamiečių nusižudė '. 
0 taip pat ir Izraelyje gaminti j iš bevltiškumo. Žmogaus tei- i 
tankų ir prieštankiniai ginklai, j sių gynyba besirūpinančiai or- į 
Izraelis gamina sprausminius ganizacijai Paryžiuje priklauso 
lėktuvus, tankus, raketas, smul 40 tūkstančių pabėgėlių. Iš viso 
kiuosius ginklus ir elektroni- Į Prancūzijoje prisiglaudė apie -
nius gynimuisi ir puolimui skir-1 tris šimtus tūkstančių vietna-

Tiki geresniu komunizmu 

Aš seniai nebūčiau komunis- Į aš nė vienos dienos nenorėčiau 
tas. jei bent vieną akimirką bū gyventi Sovietų Sąjungos, nei 
čiau įsitikinęs, kad Prancūzi jo- i Kini jos konstitucijų šešėlyje, 
je įvesta socialistinė santvarka Marksistų istorikas pažymėjo, 
galėtų privesti prie viso to- kas j jog P i l l ū i jos komunistų par 
komunistams valdant įvyko So- tijoje vyksta radikalūs ir nesu
lietų Sąjungoje, pažymėjo pran stabdomi pasikeitimai. Dėl savo 
cūzų istorikas marksistas Jean nekonform ištini u ir drąsių pa-
Elleinstein. Tuo klausimu aš reiškimų, istorikas Elloinstein 
niekada neturėjau jokių abejo-1 sausio mėnesi susilaukė griež-
nių, toliau pareiškė Ellenstein; Į tos Maskvos kritikos. 

joja, ar JAV kongresas skirs 
2 bil iol. Pietų Korėjos kari
niam sustiprinimui. Brown ma
nąs, kad Kinija ir Sov. Rusija 
neatnaujins karo Korėjoje. Lš 
viso Kinija jau seniai ragina 
Ameriką pasitraukti iš Korė
jos, bet manoma, kad toks pa
sitraukimas jiems kelia ir bai
mę dėl eventualaus Sov. Sąjun
gos toje srityje sustiprėjimo-

Suvažiavimai 
neužtikrino taikos 

VARŠUVA. — Taikos apsau
gojimas yra neįmanomas, kai 
žmonėm nėra užtikrinamos jų 

gų, iždui tuštėjantį bus daro
mas spaudimas nutęsti pensijų 
mokėjimą. 

Carteris nori panaudoti paja
mų mokesčių 14 bil. dol., sugrą
žinimui socialinio draudimo mo
kesčių, kurių buvo nustota, at
leidus daug darbininkų iš darbo. 

Švedai nubaudė 
lėktuvo grobiką 

STOCKHOLMAS. — J Švedi
ją nukreipęs Sovietų Rusijos 

; lėktuvą Vaaiiy Sosnovsky nu
baustas 4 metais kalėjimo- Jis 
pareiškė, kad tai nėra labai rna 
lonu. bet laisvuose Vakaruose 

: geriau būti kalėjime, negu lais
vam Sov. Rusijoj. Sosnovsky 

Korėjoj prie demilitarizuotos zonos esąs latvis mechanika*, 37 m. 
Šiaurės Korėjos kareiviai amžiaus. 

TRUMPAI 
v 

f / " / J V MUK 

Blogas J A V prekybos 
balansas 

WASHIN'GTONAS. — Ame
rikos prekybos balansas birže-

I lio mėnesį davė 2.S bi! dol. de-
• Sovietų Rusija eksportavo' ficito Amerika pardavė i užsie 

alyvos 1976 m. 148 mil. metri-jnį prekių už 10.1 bil. dol.. o tuo 
nių tonų. Iš jos alyvą perka 35 j tarpu pirko lį užsienio už 12.9 
kraštai. Europos Bendrosios! bil. dol. Gegužės mėnesį defici-

į pagrindinės teisės. — pažymė- j r i r l k o s kraštai pirko 35.4 mil. I tas buvo 1.2 bil. dol. Deficitas 

tus įrengimus. 

IL\LEXTM>RnJS 
Uepos 29: Otavas- Marta. 

Mant^das . Jaudilė. 
Liepos 30: Petras Kris.. Juli

ta. Bijūnas- Rudvilė. 
Saulė teka 5:40. leidžias 8:16 

ORAS 
Chicago je ir apylinkėse šian

dien iafinsi saulėta, temperatū 
ra- per SU i. 

miečių pabėgėlių. 
Risrvšės Kambodijo] 

Šiomis dienomis Tailandą pa . 
siekę pabėgėliai iš Kambodijos 
pranešė apie šių metų pradžio
je įvykusias riaušes Korrvpong ' 
Thmar užtvankos statybos dar-
bsj lageryje apie du šimtus pen- i 
kiasdešimt kilometrų į šiaurę 
nuo Pnom Penho. Darbininkų 
protesto riaušėse dalyvavę ir kol 
nvmistt: karia;, kurių daugiau 
negu HiaitAto auvjį suimu, 

jo Lenkijos primas kardinolas 
Višinskis, kalbėdamas Varšu
voje. Elementariausių žmogaus 
teisių pažeidimas visada suke-

į lia neramumus, o tuo pačiu ar
do socialinę santaiką. Kalbėda-

. - 7, : joj savaitę laikėsi apie 1W 
! mas apie taikos problemas tarp , į ^ , , , ^ K 

tautinėje plotmėje. Lenkijos ; 

; kardinolas su apgailestavimu j 
konstatavo, jog įvairūs tarptau : tinai kongresai ir suvažiavimai 
pastoviai taikai užtikrinti ligi 

u >;** *.f; 
frtmuyviaj IBUKI o?e airoa kiniev!2 
ir Maostetungo portretą 

dorų i r agurkų laukam. Valsti
joj savaitę I 
temperatūra. 

• Anglijos kanalą perplaukė 
13 m. berniukas David Morgan 
iš Denver į Prancūziją. Plaukė 
11 vai. Tai jauniausias kanalo 

iol nėra davę lauktų rezulta- I nugalėtojas 
tų, ypač nusiginklavimo srity- , * Amerikoj kovoj su kiaulių 
je. Todėl jis paragino visus '«griPu programa kainavo 1 mil. 
kraštus ryžtingai nutraukti * * * * * būnavo pasiruošimas 
ginklavimosi varžybas . Savo į epidemijai, kurios nebuvo, 
kalboj Višinskis plačiau palietė | * JAV si ,.,i -».•< patvirtno Mau 
tautinių idealų ir krikščionis-! ricio Solaun Illinois universite-

.' ... sąlytį lenkų tau- ' to sociologijos prof^sor;.!. am-
tos istorijoje. basadoriuin i Nicaragua, 

m. tonų- Italija Lš jų pirko dau-į padaugėjo dėl didesnio naftos 
giausia, net 12 mil. m. tonų. • importo Gegužės mėnesį alv-vos 

• Mishigano valstijoj šalna j » u v o importuota už 3.1 bil.. o 
užvakar padarė nuostoliu pami birželio už 3.9 bil do t 

Paleido baustus 
už streiką 

Varšuva. — Skelbiama, kad 
visi nubaustieji už 1976 m. stei-
ką dėl maisto kainų pakilimo, 
jau paleisti B kalėjimo. Nuteis-

aeSBB darbininkam^ ginti 25 as
menų komiteto narys filosofas 
Jack Kuron tešgu, kad vyTiausy-
bė nusileido viešajai Lenkijos vi
suomenės nut«n*jnei. 

— .\merikujp 1977 m, sausio 
1 d. buvo Z16 mil, gyventoją. 

< 

file:///merikujp
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DRAUGAS penktadienis. 1977 m. liepos mėn. 29 d. 

K « t Vytsmta> GrvbaHskas, 4144 So. Maptewood, O i k * « o . IL •MMJS'2 
Telefonas namuose: 8 4 7 - H 2 9 . darbe 369-7432 

SPORTO PRANEŠIMUS 
SPORTO SEKCHA TRĖfl *ME 

MOkSLO IR BOS 
SIMPOZIUME 

Laptrifi 24-2 . - .oje 
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auklėj 
dr. Algirdas ir Jurgis 
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i 
Pr. Berneckas, 

SAU '. p s CLV. pirmininkas 
5t Dargis. sekretorius 

' lyvavimas yra kaip ir būtinas ir 
įkelia žymiai didesni susidomėji
mą. 

Jai; ^ad šiose varžy-
dalyv»us ir mūsų pažiba 

- S Toledo. Jis yra 
dabartkris pabaltiečių vyrų vie-

. ... ir mišraus dvejeto 
.-ris. Jo pareiga yra tuos ti-

, ta ir lieurvių 
'.. Su juo šiose var-

-.-: dalyvaus ir visa eilė 
- . u tenisininku. 

ošimas, ar mūsų tarp-
apygarciinės tokiu laiku save pa-
.. s i a ir ar jos iš viso įvyks? 

; 
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Second c lass postage paid at Chicago. DL Piiblished daily 
escept Sundays , Legal Holidays. days after Christmas 

and E a s t e r by the Latiiuanian Catholic Press Society. 

Subscription Kate s : 530.00 — Chicago, Cook County, 
Illinois and Canada. Elsewhere in t h e U.S.A. $28.00. 
Foreign countries S31.00. 

Pašto išlaidas mažinant, ppavi tavimai už g a u t a s pre
numeratas nesiunčiami. Ant DRAUGO pr ie kiekvieno skai
tytojo adreso, g a v u s iš jo mokestį , a t ž y m i m a iki kada 
yra yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams 6 men. 3 men. 

Chicago. Cook apskr. 
ir Kanadoje $30.00 $17.00 $12.00 
Kitur J.A.V. ...„ 28.00 16.00 11.00 
Užsienyje 31.00 19.00 13.00 
Savaitinis 20.00 13.00 7.00 

dar-

LENGVOJI ATLETIKA 
EUROPOS TAURĖS 

VARŽYBOS 

B. Jakūnis šuolyje į aukšt į 

• Redakcija dirba kasdien • • Redakcija straipsnius taiso savo 
8:30 — 4:30, šeštadieniais jiį nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
S:30 — 12:00. 1 nesaugo. Juos gražina tik iš aaks-

• Administracija dirba kas- fjj to susitarus. Redakcija už skeibi-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- Ę| mų turinj neatsako. Skelbimų kai-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. • nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

'—**»,'-—įn* *-

y r a 1 m 93 cm. j Sambią 2-0 ir nepirmenybių tarp- I paskutinėse rungtynėse įveikė Pa-
Šias visas varžybas abi dienai valstybinėse rungtynėse Argenti- į nevėžio Ekraną 4-0 ir ųzsitikri-

stebėjo maždaug po 20.000 žmo-jna nugalėjo Rytų Vokietiją 2-0. no sau meisterio titulą. Dėl ant-
nių. kas sumoje sudaro maždaug; 

Šia's bukais Įvairiausios taurės 
varžybos nepaprastai išjudino net:, per vieną savaitgalį. 

V y t a u t e A. Krikščiūnas ros vietos dar vyksta arši kova 
etvirti mnrjono 2momų, steoe-! 

a l e tkos varžybas g OKUPUOTOS LIETUVOS 
v 1 vegetuojančias sporto sakas ir su

kėlė azartą. Lengvoji atletika Eu
ropoje visada stipriai laikėsi, 

GOLFAS 
— Irklavimo -. aržybose Mask

voje dalyvavo vi*š 150 irkluoto-
— Tornio Lietuvių Golfo 5-sisį jų i r lietuviai jpa>irodė ypatingai 

LAUKO TERSK 
STEPO SOOO LAIMĖJIMAI 

ypač tarptautinėje plotmėje. Ta- turnyras, dalyvaujant net o4 žai-
au šiuo visa Europa tiesiog ver-j dėjam . baigėsi E. Smito pergale 

Tuk pereita savaitgalį 6-se \ su 73 smūgiais. Antroje vietoje 
- 74, A. Ser-
Sirninkevičrus 

miestuose varžėsi 48 vyrų ir mo- liko P.. Paukštys 
terų valstybinės rinktinės su tiks
lu kvalifiL cote finalinei tų 

urės varžvbu fazei, turi įvjifcs 
j rugpiucio men. 

\ j ChLagosj Vyrų varžytos vyko Londone, 
" Vyt. Sme-j Atėnuose ir Va ršuvoje. Londone 

tona s Cit . Stepas Soiysitarp pirmųjų trijų vyko ypatingai 
ranku r * JB dar su di-i arši kova. ir netikėtai sunkią per-

M g a l ę Skovojo Sov. Sąjunga su. 

Pu i; 

fesae - aofas, daly 
vcaufa . • . tmuyiuose ir 
nKŠBBj •;.. bal iečin pmoenybėnas 
rugpiūčio i fe Toronte. 

Neseniai ji avo dviejuo
se turnyruose ir abu laimėjo. 
Pirmasis buvo Indianapolio 
"Open" turnyras;, sutrankęs di-

" dziuli 'dalyviu skaičių. Po nesun
kių pirmųjų ratų kvarfirna ' -
laimėjo prieš M. Smart 6-2, 6-3, 
po to, po . (vos Įveikė tur
nyro I • Tom Rogers 6-4, 
4_5< 6-4. ' > '" 

' ti prtes Charles Doves. F a 
žungtynė 

. Stepas su 
1-2 '1 unis. 

DeFi Ohiovi 
turnyr - ~*go-
je fo: • •• ' ositvar-
k< ;u visais p įinka Pi 
j ; auka bu Tim Sullivan 6-0, 
•6-i. po to Tom 1 -3. ir 
oagaiiou Hnc1:- ja ui 6-0. 

.6-4. Jo ' Ws 
TO tum; • i -; jie pa- • 

t. ir P"ar«cŪ7ija — 120 :. Prie 
ypatingesnių pasekmių reiktų, tur 
būt. skaityti jugoslavo Stekie šuo-

gautis — 76, A. 
— 77 ir t.t. 

— Klubo du turnyrai įvyks lie
pos 24 d. Gien Eagles laukuose 
ir liepos 30 d. Utopiojeje 

puikiai. Pirmas .aetas ir au.Kso 
medalius \&bna^1 panevėžietis 
Petras Sturskas «u A. Korolkovu 
laimėjęs 10 km. distanciją ir 
kauniečiai A. Rainys ir P. Gr i 
gonis, laimėję 500 m. P. Grigo
nis dar laimėjo sidabro medalį 
1000 na. baldau-, o su bronzo 

į medaliais g r ^ o šaulietė D. Lul> 
— Metinis SALFAS-gos ^olfo j tė ir R. Lfsas 50" m. n -P. Šiurs-

tiirnyras šiemet įvyks Chicagoje j kas 1000 m. 
rugsėjo 3 ir 4 d. Silver Lake) 
Goll iK Countiv klube. Torontas! 

tarp Šiaulių statybininko, Šiau
lių Tauro ir Kauno Bangos. 

Pirmos divizijos pirmenybėse 
Vilniaus Žalgiris triuškina Go
melį net 4-0 ir vis dar užtikrin
tai pirmauja. Xeatsiiieka ir'Klai
pėdos Atlantas vis su naujomis 
pergalėmis. Jveikę Novgorodą 2-
-0 klaipėdiečia; iš 12-tos vietos; 
sezono pradžioje jau atkopė net į 
į 5-tą vietą 

Tel. PR 8-3229 

DfUNKfi BftLIUMS 
AKIŲ, A U S Ų , NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 W e s t 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BHUKAS 
Akušerija ir motery ligos 
Ginekologine Chirurgija 

6449 So. Palaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. IX 5-6446 
Priima lizoniua pagal susitariitią. 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-8004. 

Tel ofiso ir batą; OLympie 2-415J 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR C H I K U R G A S 
144S So . 50th A ve.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir «-N vai 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 1* iki * va! -p<M 

DR. VI . BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR V I D A U S LIGOS 

Marquette MedUcal Center 
— ir krepsmyie baigėsi tarp-j 6,32 so. Kedzie Avenvie 

tau t in i s t u r n y n a s , kurį la imėjo Vai.: pirmad., antrad. ir ketvirtad. 

(Nukerta į 4 pusi.) 

— I rankroio sąjungos 
.pakvivs:i 

vyrų 
- i I rinktinė .pakviesti Valdemaras! 

: , žada atvykti net BU t rm«s So- L ^ ^ į g y j ^ ^ f i e 

mandomis tarpmiestmėm rung-j ^ į ^ ^ į ^ g f į ž o g § v e . 
.ynem. . . i dijos, kur pašarul:o jaunių pirrne-

— Kanados pabaltieem varz\'- J
u . , •Zn-^ ,,_ ^ ^ J - 0 I ; 

- •• nybese laimėjo sa.%so medau. < m. 18 cm. prieš pran-i bas šiemet rengis estai. Jos r ^ s 
cūzą Roussesu $ m. 05 cm. Atė-I rugsėjo 11 d. Glen Leaders k u -
nur>5e ftytų- Vr>krrtija su 132 L j kwosė. Kiekvieną tautybę atsio-
Iėngviau laimėjo prieš Italiją —j vaus po 12 žaidėjų. . 
117 t. ir Čekoslovakija — 109 t. 

K: paseveme VOKICCIO Bell 

Dr. Jonas G. SYU-BYUIT1S 
Gi^LVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. 63rd St. 
Chicago, III. 60629 

Tel. 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

6 iki 7:30 vaL vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. W i 5-2670 

Rezid. tel. IVAlbrook 5-3048 

mg 

kvfetė Stepą parod ung 
tynėm^ prie' JUSIU 
Ohio • . Gardner. 

P A B A L T I E f i r JK TARP-
APYGAKDINTr VflfKKYBf 

SANKRYŽOJE 

Pereitą karta "šiame skyriuje 
tilpo du p imtari: vienas to-
ronto esti b K lev ir mūsų 
sąjungos centro valdybos. Pirma
sis skelbė, i metų pabal-

nfeo pirmcnyrx"*s 

FUTBOLAS 
GERIAUSIA BRITU 
VIEXUOUKĖ PER 

PASKUTINTUS 25 M. 

Karlienės Elzbietos 25 TO. ka-
i raliavimo jubiliejaus -proga britų 
sporto laikraštis " S h o o f suorga: __ Leargv. ^fletikos p n k i a k o 

į nizavo rinkimus geriausiai britu) vos varžybose Rygoje šiaulietė N . 
'Futbolo ž^'^igždžių rinktinei per; Kvietkauskaitr užėmė :€-ją vietą. 

paskutmins 25 metus nustatyti, j Jos pasekmė : : 0 0 m . — 13.8 sek., 
Juos atliko prityrė ekspertai. Iš ] rutulys — 14.49 m., i aukoti 

— Soviefcį S-2<>s fjfeiddmo pi r-
merryfeėse.^kųri s heseniai baigė
si &ftėį3TO^etT'>-sko -rn'este, Šiau-1 
lietė V. Penkauskaitė grįžo su si-Į 
dabro medali.; 100 m. krūtine) 
per 1:51.6, kss yra tiauias Lie-Į 
tuvos rekordą-. «Ją h^ikė 13 metų! 
leningradietė. Toje pačio'p rung - ' 
tyje vyrų klasėje olimpinis me-
dalistas ArvydaBS Juozaitis .'liko 
ketvirtoje v?eto*"e. 

1966 m. Pasaulinių pirmenybių 
laimėtojos Anglijos rinktinės į šią 
vienuolikę pateko G. Banks, B. 

m. t tolį 5.47 m. ir 800 

Zenonas Mereckis praveda Chica-
gos lauko teniso turnyrą 

Nuotr. Z. Degučio 

S c h m i d t š u o l y j e j a u k š t i 2 m 2 8 
cm. ir i ta lo M e n n e a 2 0 0 m. per 
20,1 sek . V a r š u v o j e Vak. Vokiet i 
ja — 142 t. l a i m i prieš Lenki-

įvyks Tor ūt »ėn. ją — 132 t. Čia geriausia pa-
27-2Ž priima ] » buvo lenko Kozakieuicz 
| - 5 Hu. Un« 39. ' ;- su kartim:. lis sumtčė sa-
Agji •• " ties Europos rekordą — 5 

1.71 
m. per 2:17.9. 

— Futi>olo ptrmenybės. Lietu-
Moore ir B. Charlton — tiktai i vxĄe dar nesibaffe, "bet meisteris 
tn.-s. Bo: ve!:ui ieškotumėte šioje i jau aiškus. Ksuno "TCeliriinkas" 
vienuolikėie super stars. kaip G. — — 
Bes: ar J. Charles. Tie žaidėjai 
sudaro briti? geriausią vienuoli
kę per paskutinius 25 m.: G. 
Ban'<v (Anglija). G. Young (Ško-; 
tiiaL R. Byme (Anglija). D . 
Blanchilover (§. Airija), B. 
Wright (Anglija). B. Moore 
(Anglija), S. Msfttheirs (Angli
ja). J. Grea\'es (Anglija3). B. 
CharltoTi (Anglija), D. Uaw 
(Škotija), T. Finney (Anglija). 

V. VOKIETIfOS RINKTINĖS 
PASKUTINIAI PASIRUOŠIMAI 

PASAULINĖMS 1978 M. 
PIRMENYBĖMS 

FLORIDA 
ST. PETERSBtTCG BEACH 

GULF Esa 
ASSOCIATES 

Veronica Jakusovas, Reakor 

Jeigu idornaujates įsigyti šioje 
apylinkėje nekilnojamo turto nuo
savybe, malonia: jums patarnaus 
Veronikos JakuSovienės vadovau
jama lietuviška jstaiga. Darbo va
landos kasdien 9 — 4:30-

6705 Gulf Blvd. 

St. Petersburg Bea<-b, F L . 33706 
Tel. 813-367-1791 dieną arba 

813-350-0744 vakare 

Tel . Ofiso WE 4-5849, rez. 388-2223 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 

2434 W e s t 71st Street 
VaL: pirm.. **etv. 1 iki 6 v. popiet. 

Antrad., penktad. 1-5, treč. ir šeštad. 
tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perSme 

DR. EDMUND E, GIARA 
0PT03.IETRISTAS 

2709 West o l s t Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai.: pag-a! susitarimą: pirmad. ir 
Į ketv. 1-4 įr 7-9: antrad. ir penkt. 
I (0-4: šeštad. 10-3 vai. 

T e t KEfianee 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTO* 
(Loetuvie gydyto jas ) 

S92S W e s t 59tii S treet 
Vai.: pirmad., antrad.. ket'.irw.d. \i 
penktad. mio 12-4 vai. popiet ir 6-* 
vai. vak. Treč. ir fet^tad. uždaryta. 

DR. IRtNA KURAS 
GYDYTOJA IR C H I R U R G E 
KfDEKIV IR TAIKI U G O S 

SPBGIA11STŽ; 
IVTEDTCAIJ BtlLBCCG 

7156 Soutlj Western Avcnoe. 
Valandos: Kas\lien uuo 10 vai. *ytO 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2911 

Ofs . H E 4-1818; Rez. P R 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Specia lybė vidaus l i gos 
3 4 5 4 W e s t 71st S t e s e t 

(71-os ir Camifbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirad.. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

čio 17 d ' n r a -
nesirr Kari mūsų tarp-
apygar;;rnė- IBIU ir lengv. 
atj:-' a <;ip pat 
Tomrr 13 d., t.y. 
dvi savaitės prieš pabaltiečių var
žybas. 

Atrodo, kad fių z^'r'-ų aržy-
bų organizatoriai tarp savęs ne
turi jokio ryšio. Nėra kalbos, 
kad d u kartus p?r dvi savaites 
į Toroma keliauti kaip ir neįma-
noraa. Kuri nors iš tų varžybų 
turės nukentėti, o gal ir visiškai 
neįvyks. Lietuvių buk- ' tenisinin
kų klasei žymia; pakilus, o taip 
pa: pereitose pabaltiečių varžybo
se Chicagoje im pirmą 
kartą taip įspud:nga: nusinešas 
didžiumą titulų, savairr;- supran
tama, pabaltiečių varžybose da-

cm., pagerindamas d\.iem 
entinfetrais. 

Finalinei fazei A klasėje, kuri 
įvyfa rup^iūčio mėn. 13-14 d. 

nkį -. kva 1 ifikavosi: Sov. Są-
junga. Angiiia. R. ir V. Vokie-
: S, Lenkija. Italija ir šeiminin-

V. Vokietijos rinktinė po seic-
mingu rungtynių T^etų Ameriko
je dar turi sužaisti aštuonias 
tarpvalstybines rungtynes, besi
ruošiant Pasaulinėms pirmeny
bėms, įvykstančiom 1H78 m. Ar-
gentinryje. jos yra sekančios: 1977 
m. prie? Suomiją. Italiją (Berly-

L1ETUVISKA VAISTINĖ 
2 5 5 7 W.69th S t ree t Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 

Afe'S'ai vitaminai, importuoti k'/epaiai. gydomos žoiės ir t.t 
M6iwojamos kėd#s rernentai ir kt.. pirkti ar riuomoti; 

Netnokamai supakuojame dovanas. 

Pr i s t a tymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKiAl savininkai 

Ofs. tel. 73-5-4477: Rez . 246-2889 

m. E. DEOKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

Speckitro? — Nerrg ir 
Kir.'K'iads tiso* 

rdenrp(«KD MEMCĖL B O I D I S G 
«44» so . Pulaski Road 

valandos pagal susitarimą. 

Rezid. tel. — GI 8-0873 

DR. W. M. EISIK-EISINAS 
I AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGĖJE CHIRURGIJA. 
6132 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 

Valandos paga! ^usitartaia. Jei ne
atsiliepia skambinti: ^tl 2-0OO1. 

O P T I C A L 8 - T U - B I O 
v i o t E T A K A R O S A I T * 

7061 So. Washtenaw. Tel. 778-6766 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoji] 

receptus. 
Didelis akinių rėmų pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:30 
Ketv. 1-8 v. vak. Šešt 10-4 v. p . -p 

Trečiadieniais uždaryte. 

Tek*. — 282-4432 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHiKUROMA 
Ofisai: 

111 So. WABASH AVB. 
4200 NO. CEVTRAL A ¥ E . 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A, B. GLEVEOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3967 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

kai Suomija. B klasės varžybos i n e ) . Šveicariją. Wales (Valifą), 
vyks Goeteborge, Švedijoje, daly- į [978 metų pradžioje prieš Arrg-
vauįant Jugoslavijai, Rumunijai, į ]ija (Muenchene'). SSSR (frank-
Bulgarijai. Švedijai. Čekoslovaki- ; furte). Brazilija rHarrmttrge) ir 
jai ir Vengrijai. j-Svediją. 

Moterų varžybos \vko Boikaceš-j Po Pasaulinhį pirmenybių jau 
to. Stuttgarte ir Dubline. I A ' nustatytas laikas V. Vokietijos 
klasės finalinę faze pateko Lenki- ; rinktinei rungtynėms prieš Cekos-
ja. abi Vokietijos. Anglija. Sov.: krvakifą. Vengrija ir Olandiją 
Sąjunga. Rumunija ir Suomija.: (Duesseldorfe). 
Pažymėtinos pasekmės yra ang- — Kvalifikacinėse ningtynlae 
lės 100 m. per l'O.P sek. ir Vak. Brazilija įveikė Boliviją riet ' S * 
Vokietaitės Holzapfel naujas V o - j ir savo grupėje uStikrnfb ftfnua-
kietijos rekordas šuolyje į aukštį, rimą. Afrikoje Egrpta* įveikė 

PTTKl DOVANA 6 V E N « ^ IR KTrOTOS PRAGOMIS 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A K T R A L A I D A 

— I i l e i d o — 
UKTCVVC KTN1GŲ \TEXYW; 

— PreL Jaosas Earalhis 
Saa^rts Ttetu.mtsats*' ?ra T>r*ktiSko formato įrištas kieta» vllfe-

Mafi. Vertimą^ padarytas g«».?la lietuvių kalba. Mec««ato d^ka laida 
oard^iodanja prieinama kaisa. 

OMimiim "tfRAUGO" knyeyne 
Raina —$5.00 

ffllnota &- ootojai pra.V>rr.i pridėti 50 centu mokes?iama Ir psr-
•ttintteaL (Kitur srv'p«»aotie.ii pridėkit* 2o centus). 

Ngyti Vaająjt Testamentą. Siuskit užsakymus 

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

% niinois 60829 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR, JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 

2656 West 63rd Street 
Pirir.ad., antrad., ketv:rtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs PO 7-6000, Rez . GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLEKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

2618 W. 71st S t — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akintos 9t 

"Coatact l e n e s " 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treS. 

DR. LEONAS SEfBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLfcS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2889, rez. 448-554.5 

DR, K, A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
5214 N o . Western Avenne 
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Ukrainiečiu staigmena — 

KALINAMŲ MOTERŲ ALBUMAS Sov. Sąjunga bijo oro bangų karo 
Kiekvieno išeivio, kurio tėvynė 

pavergta, yra šventa pareiga ne
nuskęsti prabangoje, o visomis iš-

; galėmis darbuotis tėvų žemei iš
laisvinti. Vieni tai sėkmingiau
siai atliks, vesdami kovą kultūri 
nėmis priemonėmis, kiti politinė
mis. Laikydamiesi savo paskirties, 
galėsime visas jėgas skirti pozity
viniam išlaisvinimo darbui be 
trukdymų vieni kitiems. 

T<okia galinga laisvės kcva ga
li r~*i informuojant pasaulio vie
šąją nuon.onę prieš pavergėjus, 
gali parodyti naujas ukrainiečių 
leidinys "Invincible Spirit", pasi
rodęs tik šiemet, išleistas Balti-
morėje Smoloskyp leidyklos. Tai 
liuksusinis 136 pusi. didelio for
mato albumas, sudarytas iš poe
zijos ir meno darbų ukrainiečių 
moterų politinių kalinių, laikomų 
Sovietų Sąjungos prievartos sto
vyklose. Albumas išleistas panau
dojant geriausią naująją spaudos 
techniką, kaip mes norėtume iš
leisti, sakysime, Čiurlionio kūri
nių albumą. Ryškios spalvotos 
nuotraukos įvairiausių išsiuvinė-
jimų. nėrinių, kuriuos sunkiausio
se sąlygos sukūrė ukrainietės po
litinės kalinės, okupantų kanki
namos stovykloje Nr. 3 netoli 
Baraševo, Mordovijoje. Daugelis 
jų meno darbų kūrybos temų yra 
religinės, pabrėžiančios, kaip tikė
jimas joms padeda pakelti komu
nistu kankinimus. Jos tuos išsiu-
vinėjimusatliko. neturėdamos rei 
kiamos medžiagos, kartais isardy-
damos maišelius, adatas pasidary-
damos iš nusmailintų vielų. Bet 
reikia pamatyti, kaip tie jų dar
bai atlikti su geru skoniu, me
nišku pajautimu. 

Albumas taip sutvarkytas, kad 
bet kur atvertus —viename pus
lapy spalvota rankų darbo kūri
nio reprodukcija, o kitoje pusė
je — tų moterų, politinių kalinių 
sukurti graudūs poezijos posmai, 
ištraukos iš jų laiškų, gabalai 
įspūdingesnių raštų, siųstų įvai
rioms valdžios įstaigoms ir ki
toms institucijoms. 

Duodama originalia ukrainie
čių kalba ir anglų vertime. Cia 
daugiausia poezija komunistų ka
linamųjų ukrainiečių poečių: Iry-
nos Senyk, Irynos Stasiv-Kaly-
nets. ir Stefanijos Šabatura. Me
niškieji rankdarbiai sukurti poli
tinių kalinių m ikro biologės, gy
dytojos Ninos Strokata-Karavans-
ka. filologės Nadižos Svitlychna. 
rašytojos Irynos Stasiv-Kalynets, 
gail. sesers poetės Irynos Senyk. 
Visos jos buvo įkalintos 1972 me
tais, kada jos stipriai pasireiškė, 
gindamos kitų kalinamų ukrainie
čių teises. 

Toje pat stovykloje Nr. 3 ka
linamos kitos ukrainietės, kurias 
už pokario kovas dėl Ukrainos 
nepriklausomybės okupantai nu
teisė 15 ir 23 metams kalėjimo. 
Štai jų keletas: Marija Palčak, 
Halyna Didyk, Odarka Husjak, 
Kateryna Zarycka-Soroka. 

Visų jų sunki kančia dėl Uk
rainos laisvės ryškiai šiame albu
me pavaizduota ne tik jų poezi
jos, raštų žodžiais, ne tik jų rank
darbių nuostabaus ryškumo re
produkcijomis, bet ir jų nuot

raukomis, suglaustomis biografi
nėmis žiniomis, jų laisvės sieki
mų nusakymu, jų rankraščio fak
similėmis, jų išreikštais atodū
siais, kad už laisvės žodį joms 
stovykloje atimama teisė gauti 
laiškus nuo savųjų, a t imama tei
sė gauti siuntinius, jos uždaro
mos į karcerius. 

Didelė dalis šiame albume su
dėtos medžiagos turėjo būti slap
ta išgabenta į laisvąjį pasaulį, o 
nuostabių sugebėjimų spalvotų fo
tografijų specialistas Tarasas B. 
Horalewskyj šiuo a lbumu pertei
kė tai visiems laisvojo pasaulio 
žmonėms ir ateities istorijos šimt
mečiams. Tai kolektyvinis dar
bas, ukrainietiškus tekstus paruo
šiant Bohdanui Arey, angliškus 
poezijos ir teksto vertimus parū
pinant Bohdanui Yasen. 

* 
Minėtųjų kalinamų ukrainiečių 

moterų laisvės siekimai nubloš
kė jas į okupantų kalėjimą ir iš
rovė iš savo tautos aplinkumos, 
bet šis albumas įveda jas į pla
čiausias viso pasaulio mases. Lei
dinys parodo, kad ir komunistų 
sukurtose nužmoginimo landynė
se pasilieka gyva patriočių mote
rų dvasia ir šiuo a lbumu praby
la į nesuskaitomas laisvę bran
ginančiųjų minias, perteikiant ka
linamųjų jausmus, kančias ir vil
tis. 

Albumo aplanke leidėjai pabrė
žia: "Mes pateikiame šią knygą 
vakariečiui skaitytojui, trokšdami, 
kad tie ukrainietisko meno lobiai 
nedingtų pasauliui, ypač kad jie 
buvo sukurti taip tragiškose, he-
roiškose aplinkybėse. Mes ti
kimės, kad tų ukrainiečių mote
rų —politinių kalinių — gyve
nimas, jų nepalaužiama dvasia 
bus įkvėpimas kitiems". 

Tikrai tai turėtų būti įkvėpi
mų ir lietuviams panašiai leidi
niais, įdedant į jų sudarymą vi
są širdį ir sugebėjimą, pagerbti 
savuosius kankinius, perteikiant 
jų kančių šauksmą visų pasaulio 
kontinentų tautoms ir ateities is
torijos šimtmečiams. T a i giliai 
įspūdinga laisvės kova kultūrinė
mis priemonėmis. 

Mums reikia išleisti Sibiro trem 
tinių atsiminimus, laiškų ištrau
kas, nuotraukų vaizdus. Mums 
reikia išleisti sąrašą, kiek galima 
pilnesnį. Sibiran išvežtų lietuvių, 
nes negalima leisti tų kankinių 
vardams pradingti be pėdsako. 
Mums reikia daugiau rinkti fak
tus apie okupantų priespaudą Lie
tuvoje ir tokį leidinį paskleisti. 
Daug pasako leidžiamoji "Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronika", 
bet daug dar yra išeivijoje žmo
nių, kurie širdy turi savo išgyve
nimų liudijimus, kurie turėtų bū
ti spaudos leidiny išsaugoti nuo 
užmaršties. Reikia okupantams 
parodyti, kad kiekviena tėvynėje 
lietuviui padaryta skriauda, nuo
skauda bus perteikta pasaulio 
viešajai nuomonei ir išlaikyta 
ateities kartoms. Pavergėjas turi 
žinoti, kad kiekviena neteisybė 
jiems patiems pcrbrangiai kainuo
ja, nes sprogdina jų propagandos 
burbulus, dabarty ir ateity rody
dama jų niekšybes visame nuo
gume. 

J.Pr. 

Joks bendradarbiavimas su sovietais neįmanomas 

Jei Belgrado konferencijoje bus 
dalykai imami rimtai, tai, be abe
jonės, iškils klausimas, kuris gali 
nulemti atoslūgio santykius tarp 
Vakarų ir Rytų, ypač tarp Ame
rikos Jungtinių valstybių ir Sov. 

į Sąjungos, būtent, pasikeitimas in-
i formacijomis. Prezidentas Carte-

ris, parodęs susidomėjimo civili-
, nėmis žmonių teisėmis, nutarė 
j sustiprinti radijo laidas, skirtas 
j Rytų komunistiniam blokui, kai 
1 tuo tarpu Sov. Sąjunga bando 
! skelbti ir oro bangoms "teritori-
1 nį" apribojimą. Juk ir radijo lai-
i dos, skirtos komunistinių kraštų 
| klausytojams yra ne kas kita. 
kaip kišimasis į tų kraštų vidaus 
reikalus. T a baimė ypač sustiprė
jo, kai sužinota, kad netrukus 
komunistinių kraštų piliečiai, tu
rintieji televizijos aparatus, galės 
matyti satelito perduodamus te
levizijos vaizdus. 

Taigi būtinai iškils tikras "oro 
bangų karas", o technologijos 
pažangai besivystant, ir "antenų 
karas". Tas , be abejonės, atsilieps 
ir į rusų-amerikiečių santykius. 

Bijo informacijos 

Prieš porą metų, Helsinkio kon
ferencijos metu, Sovietų Sąjunga, 
norėdama gauti savo sienų sau
gumo ir ekonominių laimėjimų, 
sutiko pasirašyti ir Vakarų valsty
bių pasiūlytą bendradarbiavo pla
ną, kuriame numatyti asmeniniai 
kontaktai ir kultūriniai mainai 
ta rp Vakarų ir Rytų, taip pat in-

jo laidų, skirtų Sov. Sąjungos gy
ventojams. 

Bet faktinai Sov. Sąjunga Hel
sinkio nutarimus išsiaiškino sa
vaip. Sienų saugumo ir ekonomi
nio bendradarbiavimo nutari
mus priėmė be rezervų, bet dėl 
pasikeitimo inf irmacijOHHS tuoj 

prenumeruojami 
nių. 

valdžios žmo-

Kitaip yra su žiniomis, perduo
damomis per radiją. Cia Sov. Są
jungos vadai turi daug rūpesčio. 
Dar prieš Helsinkio konferenciją 
1973 m. rusai paliovė trukdę Ry
tams skiriamas programas anglų 

padarė kliauzu!;. esą tuo reika-i BBC ir amerikiečių Amerikos Bal 

Nonfereneijos 
įvyko konfe-

vvksta 

lu turi būti dfetpusi:; susitarimas, 
kad nebūtų lįšimosi į "vidaus 
reikalus". 

Prieš Belgrac 
pradžią Venecijoji 
renciia pasvarstyti, kaip 
informacija ir žiniomis pasikeiti
mas po Helsim 
Tame pasitarin 
ir Vakarų eksp 
tatuota, kad p<-: 
nistinių valstyb 
tos informacijos 

so radijų. Kadangi Sov. Sąjungos 
piliečiai godžiai klausėsi tų prog
ramų, tai "Pravda" ir "Isvesti-
ja" savais straipsniais dementuo-
davo arba taisydavo minėtų ra
dijų laidas ir žinias. Kad BBC 
ir Amerikos Balso radijams So
vietai padarė išimtį, tai buvo 
greičiausia dėl to, kad šios dvi 
stotys pranešdavo ne ką kitą, o 

konferencijos. 
dalyvavo Rytų 

tai. Buvo kons-, 
ai Rytu komu- i 1 * a n g l ų i r amerikiečių gyveni-
Į sampratą dėl | m T v e n š d a m o s '^maišytis" į_rusų 
pasikeitimo n ė - j v i d a u s r e i k a l u s - B * t0- ^ 

ra jokiu vilčių au-ičiai. 

Viena antra knyga ar filmas 

Sov. Sąjunga, norėdama neva 
parodyti savo gerą •. alią, atspaus
dino kai kurias Vakaruose para
šytas knygas (labai mažo tiražo), 
įsileido pasirinktus Vakarų fil
mus, kur vaizduojamas "supuvu
sių Vakarų" gyvenimas, sutiko 
įsileisti 18 Vakarų žurnalų. Bet 
ką pasiekia tie žurnalai? Tikriau
siai ne Sovietų piliečius, skaityto
jus, o tik valdžios pareigūnu*. 
Pvz. tokio prancūzų visai ne an» 
tisovietiško žurnalo 'Le Monde" 
visoje Sov. Sąjungoje parduoda
ma tik 25 egzemplioriai, o 232 

formacijos laisvė. T a r p kitko bu-iegz. eina partijos biurokratams 
vo sutarta radijo žinių skleidimo į ir užsienio diplomatams. To pa-
laisvė. Buvo tikimasi, kad Sov. '• ties "Le Monde" į Rytų Vokieti-
Sąjunga netrukdys Vakarų radi-1 ją siunčiama tik 3 egz. ir visi 

blogėja. Sunku, ir aprašyti visas Į Spėjama, kad pakartotinas pa-
priemones, naudojamas man pa- reiškimas apie prezidento pareigas 
niekinti. Atėmė visus mano daik- galįs būti kaip noras paneigti so
tus, nebeleidžia net vadintis tikimo- vietų paleistus gandus, kad K. 
ju vardu. Esu tik Nr. 12. Negaunu Paets savanoriškai atsisakęs prezi-
leidimo susirašinėti su namiškiais dento pareigų. Iš paminėjimo 80 
ir gauti iš jų pašalpos. Maistas čia metų amžiaus esą galima spėti. 
blogas — nusilpau, taip pat nusil- kad laiškas rašytas 1954 m. (Paets siunčia 
po mano akys ir ausys. J mano I buvo gimęs 1874 m.), 
protestą dėl neteisėto laikymo ka-1 Tretysis laiškas 

Jungtinėms Tautoms. 

tokių kronikinių žinių, kurias 
Kremlius panaudoja propagan
dai parodyti, kaip Anglijoje ir 
Amerikoje auga banditizmas, be
darbių skaičius ir kitos sunkios 
ekonominės problemos. 

Laisvės radijo trukdymai 

Kita kalba yra apie amerikie
čių "Free Europa Radio", "Li
berty Radio" ir vokiečių "Deut
sche Welle". Pirmieji du veikia 
iš Bavarijos Muencheno ir. rusų 
žodžiais tariant, nuolat '"kursto 
šaltąjį karą". Minėtieji amerikie
čių radijai buvo įsteigti CIA ini
ciatyva, kada Amerikos diploma
tija dar buvo susirūpinusi, kaip 
sulaikyti Sov. Sąjungos veržimą
si į Vakarus. N u o 1971 m. šių 
dviejų radijų kontrolę perėmė 
kongresas, skirdamas reikiamas 
lėšas, parinkdamas personalą. 
Šiandien Free Europa Radio sa
vo transliacijas, skirtas Rytams, 
siunčia šešiomis kalbomis (ypač 
čekų, lenkų ir vengrų). Tuo tar-

Sovietų karo laivai 

riams nepratestas leidimas pasilik
ti Sov. Sąjungoje( ir jie turi grie
ti namo. Motyvai? Viena lekto
rė padovanojusi rusaitei moteriš-
kus baltinius, kita važinėjusi po 
apylinkes be leidimo, dar kitiems 
prikišama "pedagoginių savybių 
stoka", pardavinėjimas užsienie
tiškų prekių. Paryžiaus "Le Mon
de" rašo, kad ir Prancūzijos vy
riausybė padarysianti panašų 
sprendimą — išsiuntimą rusų 
lektorių. Laikraščio manymu, kul
tūrinis bendradarbiavimas su ru-

i sais esąs neįmanomas. 
IV. 

ti komunistiniai kraštai, kaip 
Lenkija ir Vengrija, darytų tą pa
tį. Kremlius darė pastangas ir 
spaudimą Portugalijai ir Ispani
jai, kad ir šie kraštai uždraustų 
"kurstančias" radijo laidas, ku
rios pasiekia Taškentą ir Almą 
Atą. 

Prieš televiziją 

Dabar Sov. Sąjunga bijo, kad 
atsiras naujas pavojus (televizi
ja) ir ruošiasi "antenų karui". 
Po to. kai Carteris garantavo lė
šas Bavarijos Free Europa ir Li
berty radijo stotims, kas, be abe
jonės, prisidėjo prie Vaice nesėk
mės Maskvoje, ateina naujas pa
vojus: brovimasis į Sov. Sąjun
gą Vakarų televizijos, kuri yra 
pavojingesnė, negu žinios radijo 
bangomis juo labiau, kad vaiz- p ^ p a u l i u g ^ & ^ 
dams, perduodamiems,iš satelito, ^ ^ k a m b a r i o U n g 0 < k r e i p d a . 
yra sunKiau priešintis, sulaikyti 

POPIEŽIUS APIE 
ATOSTOGAS 

ar kliudyti. Tam reikia sudėtin
gos elektroninės sistemos. Sov. Są-i 
junga tikisi išgauti iš Vakarų' 
valstybių juridinį principą — te
levizijos bangų "teritoriaiiŠVu-
mą". kitaip tariant",- apriboti tele-

pu Radio Liberty, baisiai Sovie
tų nekenčiamas, savo laidas, skir- j Jei tai jiems pavyktų, būni 

vizijos siuntimų į kitus kraštus. 
• 

masis j tikinčiųjų minią Šv. Pet
ro aikštėje, kalbėjo atostogų te 
ma. Atostogų dienos yra skir tos 
kūno ir dvasios jėgų atnaujini
mui. Tačiau poilsis nuo kasdie
ninio darbo, nuo Įprastų parei
gų neturi būti nieko neveikimas. 
Šv. Tėvas priminė du ypat ingus 
atostogų tikslus. Pirmiausia, š is tas Sov. Sąjungos gyventojams, j vienas žingsnis tolvn nuo H d 

16 kalbų, bandydamas sinkio susitarimų dvasios ir rai-1 l*>ilsio l a i k a s kiekvienam duoda 

Įėjime niekas neatsižvelgia. Aš net 
negaunu tos pagalbos, kuri kituose 
kraštuose teikiama gyvuliams nuo 
žiauraus elgesio apsaugoti. 

Greit būsiu 80 metų — tad gy
venti liko nebe daug. Esu gimęs 
laisvas, norėčiau ir numirti laisvė
je. Niekas manės neteisė — gyve-

pasiekti \ isą šimtą Sov. Sąjungos 
adresuotas tautu tautelių, kurių bent dvyli

ka turį tautinę sąmonę ir yra 
gausesnės už kitas. 

Radio Liberty negundo Sov. 
"Kreipiuosi i JT ir visą civilizuo

tą pasauli, prašydamas padėti Es
tijos. Latvijos ir Lietuvos gyvento
jams, kurie dėl žiauraus rusų oku
pantų elgesio gali žūti. 

Pareiškiu, kad Baltijos valstybių j masis į vidaus reikalus", o tik 
, • • .prijungimas I.Hn m. brutaliai P»- atna«rfnii Sov Saiim^os itffai 

nau kaip laisvas žmogus, toks no- j į ^ , t H Į > t l l l t į l i M i s t a t V mu S - 4"" , ' " J 

rečiau ir numirti. As tebesu Esti-1 f a l s i f i k u o j a Ryventojų valia. 

dės. 

faktas, kaip Mask-Dar vienas 
va nesilaiko pasirašytų sutarčių 
ir daro savo. Kai neseniai Brež
nevas lankėsi Paryžiuje, buvo pa 

Sąjungos piliečių kelti revoliuci-1 sirašvtas kultūrinio bendradarbia
is, nes tai būtų tikrai jau "kiši-

jos respublikos prezidentas ir tu
riu teisę reikalauti f neįskaitomas 
žodis), kad su manim tinkamai elg
tųsi, nes mano kraštas yra laisvas 
ir nepriklausomas. Tikiuosi, kad 
viešoji opinija padės apsaugoti ma
no žmogiškąsias teises ir pagelbės 
išsivaduoti ir šio biauraus kalėji
mo, kuriame viešpatauja žiauri jė
ga ir neribota neteisybė. Aš esu 
čia kaip Estijos respublikos prezi
dentas"' (Parašas ir piršto 
spaudas). 

Gelbėkite tuos žmones nuo visiš-
I ko sunaikinimo ir padėkite laisvai 
j pasirinkti jų pa îų likt-ma. Suorga
nizuokite Baltijos valstybėse J. 

i Tautų oficiaiia, agentūrą, kurios 
priežiūroje (du žodžiai neįskaito
mi) tų kraštų žmones galėtų lais-

I vai balsuoti. 

vimo aKtas: Prancūzija ir Sov. 
Sąjunga pasikeičia lygiu skaičiu
mi (šiuo atveju po 68) atitinka-

r | čiams, kas dedasi Sov. Sąjungoje, j mų kalbų mokytojų. Pfrancūzai 
'ko gyventojai šiaip nežino, ypač į Sov. Sąjungoje mokys rusus prm-
iškeidamas disidentų veiklą. de-Įcūzų kalbos, o rusai Prancūzijoje 
staskaodamas Sov. Sąjungos po-j prancūzus rusų kalbos. Susitari m i n t i e s D i e_v o knyga. Erdvė, a t -
!;-inius planus, aiškindamas ūki-ime buvo net numatytas svečiams; rnosfera, jūra. kalnai, lygumos, 
nius planavimus ir jų nesėkmę, j lektoriams gyvenimo ir darbo są- gyvūnija ir augmenija, dangug 
Galima suprasti kodėl Kremlius i lygų pagerinimas Sov. Sąjungoje. įsu savo aušromis ir saulėly-
išleidžia kasmet daugiau kaip tris J Tokiais mokytojais jau buvo pa- džiais, žvaigždėtos naktys, t a i p 

progos a t ras t i pati save. sugrįž
ti į save, geriau pažinti save — 
savo galvoseną, sielą, savo lais
vę, savo gyvenimo prasmę. Atos 
togų metu reikia skirti laiko ap
mąstymui, maldai, dvasinėm 
pratybom. 

Kitas atostogų tikslas yra ieš
koti sąlyčio su gamta, — primi
nė šv. Tėvas. — O gamta t a i 
yra prieš mūsų akis a tvers ta , 
nuostabi, pilna poezijos ir i s -

Tebūnie Esti ja, Latvija ir Lietu
va laisvos ir nepriklausomos vals-

nuo- Į tvbės" (Parašas ir pirštų nuospau-
Į das)." 

šimtus milijonų dolerių trukdy- Vsikeista 1976-77 mokslo 
mui, kad Radio Liberty balsas 
nebūtų girdimas Sov. Sąjungoje, 

l'BAidrauge reikalaudamas, kad ir ki-1 prancūzų mokytojams 
• • • • • • • • • • • • • • • • • n H 

ramios ir gilios, tai yra nuosta-
Bet štai netikėta Žinia. Ateinan-j biausi šios Dievo knygos pusla-

tiems mokslo metams šešiems piai. Mokėti ją skaityti ir y r a 
iekto- malda. 

Spaudoj ir gyvenime 

ESTIJOS PREZIDENTO LAIŠKAI 
. 

"Europos Lietuvis'" Nr. 27 pa
skelbė tris buv. Estijos prezidento i 
Paetso laiškus, kurie ir mums yra , 
įdomūs. Apie tai EL ražo ir skel- ; 
bia: 

"Vakarus pasiekė trys buvusio i 
Estijos prezidento Paetso laiškai, 
rašyti apie 1950-1955 metus ( pagal 
sovietinę enciklopedija Paetsas yra 
miręs 1956 m. sausio mėn.). Jis bu
vo suimtas ir deportuotas į Sibi
rą 1940 m. lietios 30 d. 

Estijos general. konsulas JAV E. 
Jaakson palygino prezidento rašy
seną ir parašą su turimais doku
mentais ir pripažino, kad laiškai 
yra autentiški. 

Pirmasis laiškas taip skamba: 
"Tautiečiai! Sveikinu jus mūsų 

kovo.ian.MiiTTH? krašte. Ruį-'jos kaiė-
užsieny ir tremtyje, linkė

damas jums dvasinės stiprybės ir 
ištvermės teisingoje pasipriešinimo 
kovoje. Netrukus mes būsime lais
vi. 

Taip pat siunčiu linkėjimus Lie
tuvos ir Latvijos rezistencijos he
rojams ir visiems pabėgėliams. Aš 
didžiuojuosi jūsų tvirtybe, būkite 
drąsūs, pasitikėkite savimi ir ban
dykite mūsų didijj tikslą — išlais
vinti mūsų namus ir tėvynę" (Pa
rašas ir piršto nuospaudas). 

Antrajame laiške K. Paets rašo: 
"Nuo 1940 m. esu laikomas be 

teismo ir apkaltinimo buvusioje ne
turtingų Rusijos žydų ligoninėje. 
kurioje, kaip buvęs Estijos respub
likos prezidentai, esu tyčia įvai
riais būdais pažeminamas ir grasi
nama5 Del senyvo amžiaus ir labai 
sunkių sąlygų mano srvf.ikr.r-, \-.\rui 

TETOS DOVANA 
ALOYZAS BARONAS 

:4 
Nesutiko, kad pirktų kostiumą, nepatiko tokie, ko
kie ten buvo. ir teisinosi, kad dar geras, kurj atsivežė. 
J is kentė , kai jį matavo ir kai patarinėjo, tačiau ne
jau tė neapykantos, o tik kažkokį laisvės troškimą. J is 
galvojo, kad visa tu r i praeiti, kaip praėjo daugybė ap
klausinėjimų ir sveikatos tikrinimų. Grįždamas jis nu
sipirko laikraštį už savo pinigus, ir šis mažas pirkinys 
geriau nuteikė negu tetos pinigais pirktas automobilis. 
Kernius jau tė gyslose laisvės troškimą, j is žiiojo, kad 
te ta nuoširdi, nors ir kankinanti patarimais. TA*ai at
rodė, kad jo plaukai per ilgi ir jį nulydėjo į kirpyklą ir 
laužyta anglų kalba paaiškino kaip kirpti. Kernius 
kentė , bet ne per daug, nes j is žinojo, kad plaukai 
a t auga . 

Kai grįžo namo. buvo pavakarys. Teta $ejb į 
mais to krautuvę, o Kernius, spintoje radęs d-gtinės 
butelį, nugėrė keletą gurkšnių, ir tai jį nuramino ir 

i sušildė. Ir dabar jis dar labiau pajuto laisvės geismą, 
tokį pat , koks jį užpuldavo besiruošiant į Ameriką. Jis 
j au tė norą bėgti iš šios jį apgaubiančios šilkinės, ge-

! ros skaros , kuri jį pančiojo ir dusino. 
Praė jo savaitgalis namuose. Teta jį nusivedė į ai

rių bažnyčią. Kernius stebėjo žmones ir kunigą, ku
rio bloga lotynų kalbos •arseną buvo neįprasta ir er
zina r.ri. Or i r l a rn ;^ \ .'>! nusipirko laikraštį ir lvg nepa
tenkinta te ta pasakė 

— As būčiau nupirkusi. — Jos balse Kernius už- ( vo. kad šviečia kažkokia baimės saulė. Lengvas vėjaa 
girdo nepasakytą sakinio pabaigą — tą nereikalingą švilpiniavo skudučiais, o Kernius jautė lyg širdyje bū-
daiktą. I tų sugriauti namai. Kernius dažė, kalė ir grėbstė ir t a -

Teta skaitė vieną lietuvišką laikraštį ir vieną ame-1 čiau jrs buvo svečias ir jautėsi lyg tuo pačiu metu per-
rikietišką su vietos žiniomis. Jį prenumeravo nuo to gyvenęs saulėtekio ir saulėlydžio grožį ir graudumą. 
laiko, kai laikė krautuvę. Dabar jo adresu pradėjo 
Kerniui siųsti daugelį lietuviškų laikraščių, kviesdami 
užsisakyti, bet jis turėjo laukti, kol turės savų pinigų. 
Jis matė skelbimus naujai išleidžiamų knygų, bet taip 
pat turėjo laukti. Jis buvo šiuo metu geroj, tetos 
pirktų daiktų nelaisvėj. 

Į vieną spintą jis sudėjo atsivežtas iš Europos 
knygas, tarp kurių, be lietuviškų, buvo vokiškų ir ang
liškų, vertė jas iš naujo ir jautė skaitymo troškulį. 

Po pietų aplankė keletą kaimynų ir Kernius kan
kinosi, nežinodamas, ką su jais kalbėti. Besisvečiuoda
mas išgėrė keletą stiklelių ir nuo to jį ėmė graudulys, 
lyg j is būtų atvykęs į kapines, kuriose gulėjo nesugrą
žinamai palaidoti jo artimieji. Kernius jautė rūpestį. 
kaip viskuo aprūpintas narve paukštis. 

Savaitės pradžia buvo vėsi ir giedra. Kernius prika
lė verandos atšokusias lentas, sutvirtino prie medžio 
išklibusį suolą, ir tas darbas jį ramino. Senutė žiūrėjo 
ir džiaugėsi, štai. vėl buvo vyras namie ir viskas at
rodė tvirčiau ir tikriau. Garaže Kernius rado seną kė
dę, jos atramoj buvo dvi širdys ir išpiovęs prikalė prie 
baltai nudažytų laiptų ir nudažė raudonai. Senutė bu
vo sužavėta. Dirbdamas kartais išgerdavo iš butelio ir 
būdavo malonu, kai šilima užliedavo krūtinę. Lauke jis 
kalinėjo ir dažė, prie langų žydėjo jurginai, krito gels
vi lapai ir Kernius jautė rudenio graudulį. Jis nejautė 
laisvės, net ir elgeta buvo turtingesnis už jį, būdamas 
laisvas, o Kernius nesugebėjo būti laisvu. Dangumi 
prn lėkdavo debesys. *omr Šešėliai, ir Komius pajusdn i 

Po savaitės paskambino italas, kad atėjęs fordas. 
Teta sukruto . Jie abu nuėję į vietos banką išrašė če
kius ir te ta pasiėmė dar šimtinę grynais. 

— Sūnau, aš be namų, kurie verti dvidešimt penkių 
tūkstančių, dar turiu banke keturiasdešimt tūkstančių. 
Kai mirsiu, aš juos tau paliksiu. Su tiek pinigų, nedir
bant ir negaunant pensijos, galima gyventi gal tik ke
letą metų, bet gyvenime jie gali būti labai reikalingi, 
o šiaip kasdien jie žmogui duoda stiprybės. Žmogui r a 
miau. 

— Ačiū, teta, bet aš savo užsidirbsiu. 
— Aš žinau, bet turėti nekenkia. Dalį paliksiu 

mišioms ir laidotuvėms, su saule niekas negyvena. 
— Ką čia, teta. Gyvensi dar ligi šimto metų. 
— O kodėl ne ligi šimto vieno? — nusijuokė t e t a . 
Linksmas italas ptcm išlydėjo iš kiemo. Dabar j ie 

gali važinėti ir mašiną daužyti. Visa nesvarbu, parda
vėjai gyvena iš mašinų daužymo. Bet Kernius vairavo 
lėtai ir tiksliai. Kai jie sustojo įsipilti gazolino ir kai 
už tai mokėjo teta. Kernius vėl pajuto kažkokį paže
minimą ir baime, b I pa ' s važiavimas jam patiko ir, 
kai t ruputį pavažiavo greičiau, teta šūktelėjo: 

— A r ne per greit? 
Mašiną past ' garaže, kurj prieš tai iššlavė i r 

sutvarkė. P o to ser įtė t a r ė : 
— Dabar po s ;. už tą visą. 
Ji iškėlė iš spintelės butelį ir /.vilgterėjo: 
— Lyg. rodo> . i buvo. 

U Mis daugiau} 
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SOL. R. m m ū KONCERTU! RENGIANTIS 

Š A C H M A T A I į ̂ " Į " " * " * " liepo*. ai . paskei-
|bė, kad Viktoras Palčiauskas 

— Pasaulio pretendentu ma- kvjaHfikavctei į «Wor!c! Cv.^Tf 
ičas Eviane (Prancūzija) tarp i baigmę. Kitam pas iilio pirme-i 
pasitraukusio iš Sov. S. dm V. • njrbh| pusbaigmyje Kazys Męr- • 

15 Paryžiaus . 1 9 7 5 v.:'. V!miaus ope- Korčnojaus i r sovietų dm. L. P o | k i s baigė septintu, ^t vis Tvari 
kad ptsi s gk>l ttrui ir iškilus konfliktui iugajevskio po šešių ratų buvo C i n t i n S — vienuglikiu iš 13. be- ; 
Rikardas Daunoi s, - ~ ką nv 'nriaus Nore ika ii b-o- 5-1 Korčno-jaus naudai. Kitas '• sirungusių meisterių 
stebino. Ok. 1. 

C L A S S I F I E D GU IDE 
MISCE2ULAVBOUS 

J . i 976 m. pavasarį Ri- pretendentų macas Ženevoje:! _ Bm$aę*urtts "Chess Ho 

R E A L E-S T A* T ' E HELP WA3STE» MOTERYS 

Š I M K U S 
cardo solistas brolis Tačiau K i- 5 ir jo brolis buvo iškelti B. Spaskis L. Portisch" (Ven-

girsti Ričardą Amerikofe. Rus 
piūčb vidury P. Lietuvių 
Jaunimo safung * akfybos pa-

nis jis . ?rtuo!-
ti į* Šia - V ... Išbus 
rugsėjo pabai 

Ričardas Daunora? 
metų rugpiučio 25 d. Žagarėje,' 
kaip v.. bombq 
sprogimų", fonais 
tas buvo apsisi »jes prie Žags s. 
Ričardu u . a i Vincas Daun 
ir Marija P ' — i)au-
norienė buvo Žagarės 
tarnautojai — abu dirbo kij 
loįe. P ia pradėjo 
dirbti kaip >'.auiiė Žagarės ligoni
nėje. Šeimoje augo trys broliai: 
Paulius. Vaclovas ir Ričardas. 
Liaudies daina buvo dažnas sve
čias jų namuose. Motina turė
jo gražų koloratūrinį sopraną, 
o tėvas — stipru baritoną. Sa
vo baritono baisą, atrodo. P 
das paveldėjo iŠ tėvą Vakarais, 
kaip pasakoja Ričardas, visi su
sėdę arauge mėgdavo ką nors pa
dainuoti. Net iki šiandien jo mė
giamiausios dainos yra lietuvių 
liaudies dainos. 

1951 met3i? Ričardas pradėjo 
lankyti Žagarės pradinę mokyk
lą. Vėliau ten pat lankė gimna
ziją. Gimnazijoje pradėjo reikš-

. arpai, Svajonių til- lygino-

l \ O o \ i K TAX SESCTIOE 
4259 So. Map)ewood, teL 254-7450 

Taip pta dart>»i VERTIMAI, 
GIMIXK; iškvietimai,' pildomi 
PILIKTTRĖS PRAŠYMAI ir 

kitoki bltųnkaL 

cartu su broliu dainavo Ro- Moteru, pretendenčių ma-
pėias. 

j R. Ivaška 122S, E; Janulis 1632, 
K Merkis 1737, H S krabu ris iiitililisilllUiltiuiUuuuiiilIUUUIluilillIi 

eas t a r p Izraelio atstoves A. • v,-: M. Urbonas 1270. J u r g i s ' 
Kušnyr ir Sovietų I -v i t anos no Z c . l 4 8 g T o ą ^ ^ žiniose; 
devynių ratų buvo 6-3 phmo- g I y r a e į t ies randam, 19';9 m.-
šios naudai. 'Naujosios Anglijos ĮrirmevĮtbiu' 

— Gomely cbhsta Pabaltijo 'pasekmes: 1: W. Adams 7'••_•-
ir Baltarasijos turnyras, kuria- ife Ketvirtas — Povilas Taut- ' ; 
me vilnietis meisteris G. Pieši- maišas 5V2-2H. 1950 Massachu-

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S T V 

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

Arfl/TS*ios ir Kedzie Avenoe" — 
7 kamb." (S- miegame) ntūr. na-* 
mas. 1% - vonios: Pūras rūsys: 2 
mašinų garažas. *Low 40's". Dė\ 
daugiau informacijos kreiptis \ 
MMCHELfc IBeALTV^— ">99^»5t 

Savininkas parduoda 6• kamb. (S 
mieg.) namą. 2 vonios. įrengtas rū
sys., 2 maš-. mūc. garažais. Ąfiv'l, 69 
ir Latradale. Skambint 581-3734 

ARTI 72-os SO. HOMAN 
Gražus" 3- miegamų mūr. Taneli 
namas. Pilnas- rūsys.- Geirtr. oro' 
vėsinimą*. Daug rūbinių ir daug 
priedų. Savininkas pirkosi naują. 

L. D. M1TCHEUL 
T e l . — 599-S82Ž 

bolistas Ričardas Daunoras 

^ ^««jri«<w namą. $42,500.00. 
na pirmauja pasekme 4 H - 1 ; 1. C Schoenfeld 7 tš . . i š | ̂ Z n ^ l S L * £^2S2SZ 
Estas A. Vorema ir b a l t a r u s i a i ^ galimų, 2. P . Tautvaišas 6y2,\ 
V. Oedyška su 3 . Marjasinu bu- i j . A . Keturakis 4V- 5: K- Mer-
vo atsilikę pustaškiu. Kaunie- tig 4 tš. Žymėtina, kad ilgame
t is Čiukajevas turėjo 2 % , A. tis Nauj. Anglijos meisteris 
Česnauskas 2 ir Uogelė 1 iš. Pi; . -; s u ?A'-> t š . 
mavo Latvijos rinktinė, surin-j _ yiūsų šachmatininkus ra
kusi 131-!- tš-.. baltarusiai 12 ' - . , giname vasaros metu dalyvau-
estai 12. lietuviad 10 tš . ti įvairiuose šachmatų tu rny-

— JAV žurnalus "Chess Cor- i ruose. kad geriau Į<asiruoštume 
— Š. Amerikos lietuviu šachmatu 

1976 m. vasarą kartu su Vii- i Prancūzijoje, Italijoje ir šią va-į pinnenybėms, kurios Įvyks lap-
niaus universiteto liaudies dainų: i a r 4 pasirodys Ar.giiioie Europos|kriėio mėn. New Yorke. 
ir šokių ansambliu buvo pa, s- --ieruvių Studijų savaitės metu 
tas koncertuoti folkformio žanro • koncerte su soL Xerija Linkevi-. 
restivalvje Prancūzijoje. Koncer-i č i ^ t e i š Chicagos. Tikimės, kad KKH><>000<><>ooc<K>0c, 

Kazys Merkis 

I\aiHu Į..>kių pasirinfeiinas ue-
bi-anariai 15 niJįsu sandelio. 
CSOSifOS PABCBLS EKPRESS, 

SiUNTfNIAI f LIETUVA 
3S:$;J s. H*a«stf«i sr., Chica«o, m eot̂ os 

2501 W. «9 St., Cbtcaeo. 111. 00C2S 
Telef. 823-2737 — 254-3320 

V. Yalaminag 

tai vyko Marselyje, Nicoje, Can-
ne. Prancūzijoje įvyto Ričardo 
apsisprendimas žengti lemtingą 
gyvenimo žingsnį. Paskutinę kon 
certinės kelionės dieną Paryžiuje 
je pasitraukė ir paprašė politinio 
prieglobsčio prancūzu policijoje. 
Prancūzai Ričardą priėmė ir sau
gojo, nes buvo mėginta jį išgau
ti atgal. Po kelių mėnesių Pary-

ietuviai sudarė galinrvbe 

tis kaip solistas, bet pirmasis vie
šas pasirodvmas buvo duetas su Į "J. 
, , f , T, - . • tziaus 
Klases draugu. Baigęs gimnazi- ; 

i n f 1 _ • ,. -.7 i_ „ M i ipasirodvti vienam dainininku i a l 9 6 3 m brolis Vaclovas prikal-1*^ .; . . .v v . r. 
, . . - Tr-, - , k ; menedžeriui iš šveicaru rrrmos 
bmo stot; i Vilniaus konser^ato-1T . „ v. r . , . 

; .c i Lozanoje. Su šita rirma sudarė 

jo koncertai sukels didelį dėme 
sį mūsų tautiečių tarpe ir kad 

::-CKXXXXXX 

MAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatvti, pakeisti, 

ug publikos. Jo.atnau1intL Garaž% Vkluie ar įj lauk0 iiiiiisiiiimiiiuiiiuiMuiHHiiiiiitfum koncertai Chicagoje bus rugpiū- j an^ Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
čio 28 d., Detroite rugsėjo 10 d., su patyrimu, už prfcfeamą kainą pa-
Hamiltone rugsėjo 17 d., ir Tb-j«fc skambinant no Q-tos y. v. vakare 
ronte rugsėjo 18 d. Gabija > Telefonu 47e-«95ft 

X » O 0 0 < X » 0 O O 0 0 < X K : - 5 O 0 0 0 O O 0 O ' 

imtiifuiiHiiuiiiimuuiuiiiBjiiiiuiiifitii 
N A M U R E M O N T A S 

PRIEI>TAiIA KAINA 
Taisau ir naujai įrengia vonias, 

virtuves ir naujas_ lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau 
Zigmas, teL **6-0&S2-.PQ..6 v. vak. 
iiliniltiHntiiiiiitiitlt:; '"::• ':u:;!fitltlH 

f>&10S PZM — B f 0WM€R 
edįodai ,;J2i". home. I1 \ aere; 

Sb.o\.-.i • • :ntment oniy 
Te). 448-6402 

gjftrv? VSSrd ?5t. 

HOUSEKEEPER 
tivein, for jieneral hoase cleaning 
&"cookiBg. for executive <s: 3 cMitt-
ren. Own room & T. V; Salary, 
room. 6c board. 955-8702 oT 
7^9-^)086 - _ _ 

H-O C ' S - B R E K P £ & 

A S D C 0 0 K 
TO LTVE BĮ BEAUTIFUL HOMK 

in Hinsdaie. Own.Rooin, Bath,.T«le-
vision.' (V^e'have othėriiėlp for ieavy 
worfc).: GrOOI> SALARY. Vor txxru»at 
iatormatioc — £*tease 

P t l ė S ^ — 325-8748 

HELP VfAJSTKD - V"V RAJ 

E X P E R I E NC E D 
HEAVr ASSEMBLY 

PEGPLE NEEDED 
Eįsperiemjed in t i e aasetabiy, ot ia-
iastrial - eauipraent. A goioč. mecliaiii-

"~~^~"~"""• " ~~~~~ į ca*: aptitede-reąuired. Bxcell. •wortting: 
A p y l . g t * GIcerO-Ave. SjJvĖlŪlkas-cogiditions. Good starting saUiry. 

•'*ri-le- iW i t f t attrtctive co. paid benefits. parduada 4 miegamų mur. 
vel'v Aptvertas "-arripisis sklypas. į A p p 1 y — 

Įrengtas rūsys. Skambint j E L U S OORPORATMKf 
JJC &«S7S 2444 x ^ Pniaj^a Rd. — 772-6744 

MA1NTENANGE MAH 

riją. Egzaminams oasisekus. i i s | . 
*-.* • „A • x> ~ *-~; T« kontraxta sesroms Verdi Aidos U 
tairj ir oadare. Pirmutinis voKa-l 
1 

-OCK>CK><>00<><><K><>0<H>{>C-0-C><>C>->C-&« 

Ir kitus kraštus 

lovas Daunoras. Konsen.-atori-
\ų Ričardas baigė 1972 m. 

Tarp 19o4 — 1966 m. tarnavo 
kariuomenėje Permės srityje. 
Kiz'ic mieste. č : 5 buvo pirmasis 
susitikimas >u gyvenimo tikrove, 
,.>ir.':">]i apmąstymai. Teko tar-
navti san i • " • Teko 
pama-y*; kalinh , nimą is 
arčia a. ; r- bet koks bėri
mas siS v- g ėsč kalėjimu, griež
tesniu nego sitį katisiu. Buvo 
progos pamatyti, kdip S ti-. 
valgoma duona Sovi'tu S. 
%iĄt. Ričardas sala : "Tai man 
davė rySfcesnj ^venimo 
prasmei pažinti lt kas 
balta, kas ju kda" 

Baigęs ko»sefvate«j^ ir gavęs 
diplomą -u ®certi*| 
nio dainininko, dėstytojo teisė
mis.- dalyvavo jaunųjų atlikėjų 
N^n^urse Vilniuje. <ur lajanėjo 
pirmąją \ ieta. Nuo 1972 m. 
1973 m. dirbo solistu ir dėstė dai
navimą akademiniame dainų 
i; š r-:;: ahsatnfeflyje "Lieti. 
Su ansambiii. raugkur kun-
certuoti. 1973 rn. konkurso būdu 
buvo priimtas rstti i Vilniaus 

- - - v t -

opero? teatrą. Siame teatre išdir
bo tris sezonus. Prr šį laikotarpį' 
dainavo antraeilių •••porinių 

--. kaip Carmen, Faus
to, Aida. f'osc 3. La Bohema. 
Traviata. Do.i Carios ir taip pat 
lietuvių kompozitorių operose. 
Teko da: ais ck. L;e-

Ambra-
i; Kaukaitė, \oreika, V. 

Daunoru. Kaniava ir kitais. 
Virgilijui Noreikai pradėjo 

S P O R T A S I 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

sąjungos studentų rinktinė, kurią; 
treniruoja Stepas Butautas ir ku-| 
riofe žaidžia-L. Zukaitis, S. Jo- j 
vaisa ir M. Arlauskas — visi iŠ; 
Kauno Žalgirio. Ši rinktinė, nu-d 
galėjusi Lodzės krepšininkus, pas-1 
kutinėse rungtv-nėse įveikė Kau-1 

no Zaigįrį 117-106. Šiose rung-':] 
tynėse L. Žukaitis sumetė 46 tas- ' 
kus. %\o% rungtynės yra pasiruo
šimas pasaulio studentu, olimpia
dai Bulgarijoje. _ ' 

vo'pasiūhmus dirbti solistu Liežo 
operos teatre Belgijoje ir Parj--
žiaus operos chore. 

Vakarų Vokietijos lietuviams 
padedant, pasirodė Stuttgardte 
aukštosios muzikos mokyklos 
profesoriams ir buvo priimtas to
bulini; savo specialybę šioje mo
kykloje: Ričardas čia tęs studija-
šį rudeni. 

Atvykęs į Vakarus, Ričardas 
Įsijungė j lietuvišką gyvenimą ir. 
i /.-ėdamas prisidėti prie sėkmin

gi ketvirtojo Pasaulio Lietuvių 
jaunimo kongreso ruošos, komi
teto .paprašytas sutiko vykti pir
mą kartą Siaurės Amerikon PLJS 
valdybos globoje ir koncertų pel
ną skirti to kongreso ruošimui. 

J's jau koncertavęs lietuviams 
ir svetimtaučiams Vokietijoje. 

" L I E T U V O S A I D A I " 
Penktad. 9:30 - 10 :00 vai. vak. — 1490 AM I S I U N T S I M J UETUYiį 
Šeštad. 8:00 - 10:0lTval. vak. — 106.3 FM 
Sekmad. 9.30 - 10:00 vai. ryto — 1230 AM I 

Veda K. BRAZDžtONYTE 
2645 W. 7*st Street, Chicaco, iliinois 80629 

TELEF. — 778 - 5374 

iiittJti!!?!«!«!H!:tr!i?'!fi!miotniiiinmw 
BCTV NUOMAVIMAS 

Namę pirkimas — Pardavimas! 
Valdymas į Geni all-around factory mainten-

Dra^dinaai — laeome Tas j ance man. Mušt be experd. in in-
Noiaiiatas Vertimai i dustria! inaintenanee. Good work 

B E L L R c A L l • is- Appiy m person: 
Piaoname Ir vaškuojame J . B ' l O B V I ' C r ? ^ 

•visą rūšių grindi*, j 6435 So. Kedae Ave — Itg-SSSSį 
«T. BUBNYS — Tel. RE 7-S16SĮ llinilllHIMIWItHllllhlltllllHI!ll!BttnMII į 

lilI!lllllltiiIIlllIllilllllliiiiiliiUiii»!illlin I . — ! Chicia£©- • • 6 0 6 1 4 — 549-7014 

VALOME 
KILIMUS IR i-tLDUS 

vaškuojame PLIBRICO OOMPANV-
1880-No. Kinąsbary 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave, 
O U a s o , m. 806SI, tetef. Vll-OOm 
-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

P4SSBOOK 
SAVIIMGS 
thebe$twByia 

' • • • 

P 4 i £ š K 0 J l M A $ 
šeimos istorikui reikalingos infor

macijos liečiančios PODEJlWIANI pa
likimą. Taip pai būtumėm dėkingi už į 
smulkesnes informacijas apie HTJKASJ 
(UUECK) ir ZUBOW seimas. Prai5o-
me rašyti adr.: George T. de Hueck.' 
413 One Office Park Suikling. Vtotile, j 
Alabama 36609 USJi. 

O o a r t e r l y j 
OUS SAViNOS 
CSRTiFICATES 7 34 * 

EARN U? TQ 

96* USfOf 
yį$H financing 

AT GUK 10W RAT3 
WtT« RePAYWHriT 

TO FtT YOUR WCOME 

M O V I N G 
SEKENAš perseratssto baldijs ir ki-
tus daiktus. Ir iš toii miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 3-8063 

Budraitis Reaily Co. 
DRAUDIMAI ĮVAIKIC RŪŠIC 

<**-•(* ii Maplew^«d. 4 rai-ag. iąūr. 
"expanat>le". Rasya. Naujas gara
žas. S27.500. 

J-**^~~$C ^ ? > n G v « ) « 
MARIIA NOKEIKtENfi 

VYTAUTAS KCKAJOSRAS 
SIUNTINIAI i LIETUVA 

lianai p««ehlanjamo« geron rfiistee 
pr . iv* . MA^tos & 1 *ir»Ji0&* •andeli-a 
2«OS W. e « h S t Chlcago, £U. «0«2» 

TTI.. — WA 5-2TS7 

"2-ra 1* JEUchnaond. Puiki S EQl«ga-
m.\t aiūr. rezidencija. JS6.308. 

72-ra ir Cnristfana. 5% s a a t . Z~lų \ 
didelių miegamų aaaro reaidencija. i 
\ys vonios. Mūro garaža«. $47,500. \ 

S3-ta ir CalifCsrnJa, ^Tajjjesnis S-jų i 
butv laGrac po 5 kamb. sa 3-ja kainb. , 
"garden apamneat8' . z maS. mūre 
gar-ižas. $48.500. 

P A R D A V I M U I 

j TRAVEL TRAILER 
I 1977 28 ft. Never used, air con'd, 
j self contained. Many extras. 3 year 
Į Warranty. Original cost S8.308: 

Saerificc dne to death. S5.600. 
375-8610 

HNUOMOiAMA — FOB BENT 
p " , » « » ~ » " " " , , » » » ' » • • • • • • » 123-čto ir Archer. 5 akrai žesaSš, j 

a&mai pulkui sodag **T,ooo. i Išnuom. 4 kamb. moderniškas bu.' 
i tas Marouette Pko. centre. 

4?6-8m arta 349-7T80 į 
BUTC NUOMA VEMTAS 

Parinksime naoinmiiiktis. 
4*43 W. 63rd' S t , te!. 7CT-0600 

: 

NAMTJ APStIJ>TM.%S 
I Tais»« semi* tr ^utif^Ti naaja* P«-
? rt>D». Pietai iiralftu tnipęrt atynnitm 
j ir penlir>»a -1f 1 d»t%. fd«do r»nd«tti 
i *iaiT)iUiii>ii Kr-iptto 

A. BANYS — teL 447-8886 

CUJCAGO,nj- jį (Įjį/gg 

fhmm Yft^tf, %rt4Vt 
1&2 WIST CEXMAK ROAD 

SuCKSt i to«.?ae. l ,r t .9-4 Th«r*9»8 ftat* 9»i 

SERVTNG ClilCaGO AI© SUBURBS SIKCS 1905 

Oražos bnngs*ow. 2 flU^aail fr [f S i O Y K I T E D A B A B 
ral^oin&š'la. Arti Sv KTyfSa.tm llgofil-

2-Są Imtia inor, i vaitam* nuo «^ali-
fornia AVS Arti parko. 

6 boti} mor. P jlkL-u WUal!s7tam 

JJ 

m JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
i 

VAIDILŲ KANKLES" Lietuvių "I autinis Mene Ansambfcs -nts** 

VIOLETA Dainuoja Violeta Rakanskattė. Tai viena 
siu ir jauniausių dainininkių. populiariau-

GROJAME JUMS Įgrojo L.S.T. Korp! Neo-Ltthuania orke -33, vadovau
jamas Algirdo Modestavičiaus. Įda Arūnas Gas
para is . 

Marąuette Pk«. 
•z-jo batq medbUa »:?.nno. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insnranee — Income Tax 

2951 W. 68rd ^tr*«»t _ 486-7878 

JAU LAIKAS PIRKTI 
7 kamb. gražaus mftro labai šVa-

rus biin?alcrw- ir 2- auto mfiro ssrra-
žas Naujas šikiymas ir elektra. Arti 

į Paramos. 324,400. 
Biznio prekybai, restoranui ar ofi

sui, d:de!ir patogus mūras ant plataus 
i sklypo Marauette Pka. S42.900 

17 metų 6 kandi, liuksus muro na-
| mas ir 2įą nuto mūro garažas "Ra-
diant" šildymas. Daug ekstra priedų. 
Greit gahr:a užristi. Arti parko ir baž
nyčios 532 VS. 

M c ' - - Hotų muro namas 
I ir garažas; DtdeH ianU Svarus iš 

•HUiiiiiuuiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiiillliinat rJ£ , d ; Marauette- Pko ce« 
— į re. $35.000. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
J M&rquette Pke. Vertingas pirkėjui. 

VŽLDIS REAL ESTATE 
262a West 71st Slajeet 

Tei. 737-7200 arba 737-8534 

iinitiiniiiiiitiiHiiiiiiiiimtttmtfniinnnf 

A. V I L I M A S 1 

M O V I N G 
Apdraus tas perkraus tyniaa 

Įvairiq atstnraŲ 
T*L _ 376-1882 arfm 

S76-5996 

iQc:, — ioc& —. r.P~; pigiau moteMt 
ai apdrai«la nuo iisslt"- Ir šutomo-

'! biltc pn.« 

SU ŠOKIU IR DAINA įgrojo L.S.T. Korp! Nėo-Lithuaau orkestras. 

KALNUOS DAINUOJA 
KOKIAIS*KaiAIŠ 
Aš KELIAUSIU 

Kvintetas "BALTIJA" ir L.S.T. Ko^! seo-Lithuaraa 
orkestras. 

[dainavo "BALTIJA vyrų *tf*nte!as 

I 
Kiekviena plokštelė kainuoja S6.Č0 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W, 83fd St,» Chicago. \. 
66629. Užsakant pridėti 50 centu už kiekrieną plokštelę persiun
timui. Illmcis gyventojai taipgi moka 5 % mokesčiu. 

Užsakymams | KaJisdą -cikia pridėti po $1.75 p»*t« ialaidcraa 

$2©S^ ffp«i ».»*;» Street 
Chinagfi, Uitoms 

TeL — OA -»-86r»4 

i!uiitifituniiii!!!»«niHH!i;miiHiiiHiHr 

LIETUVOS ATSI^iJIiMAI 
Radijo Vateatfa fftn 5*. m. tmrmtoįm 
Xew Jersey. » w Torfc tr Conneettoa* 

lieto Tinm*! 
Ra* fofttadtea; nuo 4 Jr. 5 vnL popl«t, 
a wrrvr) stotie* \rew TO^IM ( i m i 
klL. AM Ir S7.» x « « . FM) 

Dfrtdrt. — Dr. io»dUmm 4. BMfea 
14«7 Foroe Drtre 

i r . « 

'iiiiiiitHHiiiiiiiiMiMiiiiniiiiitiitiiiiimuū 

TAUTOS SAMPRATA 
C 

UETUV19 TAUTOS 
IM0IVI0UALYBI 

Tai yra 
V. Bagdanavimoa 

paskaitų kursas Čikagos Pėda* 
goginiam LituaoistikM) institu
te. 

Danę medžiaeos apše tai , t a i p 
tautiškumo kiausunas stovi da
bar ir apie tai, kas y r a žmo
na; apie Lietuvių tauta, 

132 pusi. Kaina 3 doL 

Gaunama Drauge. 
r 
minmuritinitnitĮfniiiitTnmumniimnir 

T A U T V I L Ą 
Juozo Krafmausko 

romanas 
Tai yra knyga apie ^noga, k»» 

ris savo tėvynėje yra laikomas 
į prtf^tt, 

Antenkas A6a% Korsakajtėa Sot-
j kovienės. Kaina 4 doL 

Oarmasa 'Drauge" 'a i s t į^ pas 
iiinintnilmiinttnfiniiiiifmmilititttmn; plrtlailiiJ*"-

B J M E S I O 

AR REIKIA mrnmc 
KORTELIŲ? 

M H H H 

Tel. SS2-&54I5 (ood« «M) 
BTrlfcMame taip s a t kiatuvtla IM-

niTlakų 'sratnnaiu ralandų a i^ la kai 
1 ba :* S*toa HaU VmirmtĖtUHo r*41jr 

s t o t i e ( N « w jarM? Wl>orj. i » S m a t 
?!*) FiruuLd. T . X 0 - < : « » jaJL^ 

*- v*€į<*^ši.tiiB 9roC dl. fiiMūfeal 
i i i t t i f i l fUt i t t I l l 

sl||llC:l!IIIH>nii!!Ilin!!llfHIHMIlll||||Um 

TfrE F O R T T Y E ARS 
j 0 F D ARK HESS 

etatinių fcoruaių aaudojbns yra - o — 
gratus p a p ^ ^ s . BmuegifL jsa Į Ap» istort*a» ::scv!«i isr?«» 
plaėta! aaadoja. -wt tiaka Ir *teq ' 
luomu atato^aisa -^r»^ti grafcs* 
viattusM korteles. 

Krstpkltes į * I>*ugrr admiate-
tmeiją vta** fKtia^a^ r*kaUw 

stbni pataroarl. 
I fi Mantf U9Ss ^ n t t î RAUOB 

iMUtiuminiimimuuimimiMiiiu.uiiu 

t 

!>r. JOBKM Vj 

l aeflų <i-o* r,*r» 
iaeeaa BH*vsetaa 

«Ui&ūltllflfirimuUi 

file:///oreika
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Ketuieounkport , Me. 
KULTŪRINIS SAVAITGALIS 

keturių vyra sveikatos paderėtų rr sąnmg*.* semt. Gal •• — 'aipfri nwt mvmmk* ar-joe ructemnuš; DRAUGAS penktadieni*. 1977m. liepos raer. _*< d. 

Naujosios Anglijos Šaulių rink
tinė darbo drenos savaitgalį, rug
sėjo 3-5 dienomis, pas Pranciško
nus Kennebunkport, Maine, ren
gia kultūrinį savaitgalį. 

Šeštadieni, rugsėjo 3 d., regist
racija nuo 10—!1 vai. ryto. 11 
vai. ryto —atidarymas. Savait
galy numatyta įvairi ir įdomi 
programa su paskaita. tautos 
šventes minėjimu, laužu, šaudy
mu ir Įeitais užsiėmimais. Savait
galis uždaromas rugsėjo 5 d. — 
pirmadienį pc pietų. I kultūrinį 
savaitgalį kuopos atvažiuoja su 
vėliavomis. Šauliai ir šaulės at
siveža uniformas. 

Kiekvienas šaulys ir šaulė, no
rį dalyvauti kultūriniam savait
galy, registruojasi tiesiai šiur ad
resą: Rev. L. Andriekas, Fran-
ciscan Monastery, Kennebunk-
pon. Maine, 04046, telefonas 
207-967-2011. 

Nuo kambarių duodama 20 
proc nuolaida. Registruotis iki 
rugpiūčio 20 dienos, ne vėliau. 
Registruojantis reikia pažymėti, 
kad šaulys-lė. 

Rengėjai kviečia visas kuopas 

; nuose, netoli Prvscutt (Prescott 
country clubV vėsiame, gryname 

j ore. kurinie mielai lankosi vietos 
j lietuviai, šeimininkų vaisingumu 

pas;naudodami. 
Phoenixo liet. B-nės nariai lin

ki J. ir A. Rimavičiams geros 
sveikatos ir gero poilsio po 17 
metų varginančio darbo ir tikisi 
ir toliau turėti Lietuvių Bendruo
menės tvirtus veikėjus ir rėmė
jus. 

LB narys 

tarpe. 

Brockton, Mass. 
DVASINI KELIONĖ į ŠILUVĄ 

jos galėtų savo kuopai atstovauti. 
Seimas vyks 5 kuopos globoje,: 

kur pirmininkauja energingoji! 

Julia Mack. buvusi kelis kartus į 
centro pirmininkė, dabar puikiai! 

pirmininkaujanti savo kuopai. 5 j 
kuopa vra Sv. Kazimiero parapi- I š ga«namų žinių * < artėjantis 
joje. kur kelbonauįa darbštusis sąjunga seimas bus delegatėmis 
kun. Antanas Mieiūn«s. MIC. Jis! gausus, užsibrėžtais c - dar-
taip pat yra visos Moterų saiun- b i n S a s l r »vai"ms v * k £ , r i * P n ^ r a -

gos centro dvasios vadas. momis. 

Šiuo metu mūsų koloniją yra Worcesrerio sąiung etės tikrai 
apleidusios sąjungietės Veronika lauks visttomenės, at\ .- •? į fų 
Kulbokienė. kuri vasarą leidžia rengiamus \-akarus fr programas, 
Nev, Hempshire. taip pat atosto- nes ju a: likti praeity v 
gauja naujausia narė Victoria d< , kad 
Jacobson Oape Cod. Rytuose atos- d;>ba ir 
togauja ii pre*. Jonas Balkunas. mos. 
Visi pažadėto dalyvauti Moterų 

turėsimt progą susn ir Kuni-bahkėiafe parapijos auflStorijbjo. | 
gundą Keb!inskien«\ s oasi- Lapkr. 5 d. Lietuvių fon-
ilgrome. Ji gyvena i iroite. betdo vajaus banketą* Jaunimo 
žiemos metu veifara ^t. Peters-centre. 
btirg. ypač sąiirrrgieči Laipkr. 19 d. — Lemontc 

Lietųvhį Bendruomenės balius 
Unio*t Hali. Wffiw Springs 

Lapicr. 28—&t ė. — "m %ioks-
!o n- W&rytoš t a m p i e m s * Jau
nino centre. 

Cfmodgo IŠ * . — TVadfcint* 
vSnfėfiB IčSfios Jaunime eentre. 

^ai'ungietės • -
turėtų būti remia-

Metų bėgvie švenčiame įvairias i 
šventes, bet vertėtų giliau pamąs-! 
tyli, ką mes turėtume ne tik gerb- j 
ti, bet ir kasdien garbinti — tai į 
mūsų Motiną Mariją, ansireišku- į 
sią Šiluvoje. Šilu\a yra garsi ste-

PARENGIMAI CHICAGOJ 
i 

buklihguoju Mafffos paveikslu 
Valstybių nesantaikos iššaukė 

Liepos SI — ruįcp. 5 d. — centre, ruošiama 
I ateitininkų seiidra^^ių stovykla, sėlių rėmėjų. 

se-

Damavoj. 
KusiĮMūt-io 5 4L. 

I>raasfnė yra kaip svogūnas, 
flie v*ė«a* jao nesirūpina

me, fefefc ja«eiaiAe. kad jis kiek
vienam |?eras Wft Vamgtan. 

ife ma!>ai kad tavimi niekas 
nesfifrpina, pabandyk dn mėne
sius nemokėti bankui skolos už 
automobili, Eatf Wfkon 

Prieš kiek laiko bovo išleista žy 
aneta rašytojo novrtig a n 

Mielam 

A. f A. JONUI GOLDUPUI minis, 
įo žmoną OLGĄ, dukrą RCTĄ. sūnų VIDMANTĄ ir visus gimines ir 
artimuosius Širdingiausiai užjaučiame ir kartu liūdime 

Mirusiojo vardą įamžindami Lietuvių Fonde, tam tik>lm vietoje 
gčiHį aukoje: 

j a i 

Lietuvos vy- į 
*4pafic 14 d. 

kaip prasmingą devsaa ki 
iv31„u, karus kūne S; r , a « k , - ; č h ! 3 6 k u o p o s ^ ^ ( p i f c n i . « 2 ^ T S 5 i ' ^ * " — " ^ 

gaasiai kultūriniam savaitgaly 

j rė nuo pasaulio ir paliko tik vie-|kas) V y - i ų g a l ė j e . p s o d e l y j e 

nai lietuvių tautai ir kiekvieno Ku«p1ūcio 6 d. 
lietuvio širdžiai. Tiesa, Šihivesj 
Marijos kopl>eia įrengia Wa-j 
shingtono bazilikoje. Ten kiekvie- į 
neriais metais Šiluvos Marijos! 
koplyčią aplanko tūkstančiai il 

žmonių. Jie visi mato, kad yra 

Kugplūčio 6 d. - - Seselių 
pranciškiečių rėmėjų ruošiama 
gegužinė, 2919 W. Persiiing Rd. 

Rugp. 7-14 d. 

pagalbinio vieneto stipendijų! 
fondo Jaunimo centri A N G L U NOVELĖ 

Rugp. 14—21 d. — Mokytojų 

daryvauti, nes tai paskutinis iŠ-1 Lietuva ir lietuviai yra gyvi. j * Jaunimo studijų savaitė Dai-
vaziavimas prieš rudens darbų į Naujosios Anglijos tikinčiųjų i navoje. 

Spalio 15 d. — "Lu tuvių lite
ratūros" keturių tomų veikalo 

Liet. Fronto j Pastatymas Jauninu 
ruošiamas JAV LB Kultūros ta-
lybos. 

sezoną, kuris jau bus vykdomas j 
ne gamtoje, o salėse. Iki pasima-
tvmo pas tėvus pranciškonus. 

].M, 

Worcester, Mass. 
SEIMAI 

Amerikos Lietuvių Romos ka
talikių moterų sąjungos seimas 
įvyks šiais metais Worcestery, 
Mass., rugpiūčio 17-20 dienomis. 
Posėdžiai vyks gražiame Holiday 
Inn viešbutyje. 

Amerikos Lietuvos Vyčių sei
mas įvyks Providence, R.I., rug
piūčio 17-21 dienomis. Posėdžiai 
vyks Marriott Inn viešbutyje 

Labai gaila, kad tokių žymių ir 
garbingų organizacijų seimai su
tampa tomi« pačiomis dienomis 
ir vyksta artimose vietovėse. 

EKSKTTRSI]A 

Amerikos Lietuvių Romos ka
talikių moterų sąjungos 5-ta kuo
pa, vadovaujama pirm J. Mack, 
rengia spalio 1 ~-20 dienomis au
tobusu ekskursiją į Washingtoną, 
D.C. Bus aplankytos įvairios is
torinės vietovės. Kaina v'enam 
asmeniui 145 dol. Vietas užsisa
kyti ne vėliau iki rugpiūčio 17 
dienos, faaformuotis telefonu: 

Mrs. Julia Mack, 853-8919. 
J.M. 

Phoenbt, Ariz. 
PARTRAUKĖ 

SAl-ATfORIšKOlS PENSIJON 

Jarrinf! 

dvasinei naudai šiais metais Lie-j Rugphiek) 21—38 d. 
tuvių Kunigų Vienvbė rugsėjo Š f į j l •>•"• mokytojų i 
d.. Darbo dieną, Brocktono, Nu- į *ursai Dainavoje. 
kryžiuotojo Jėzaus seselių vienuo- į RogpiūČK* 28 d. — 
lyiio sodyboje rengia Šiluvos Ma- Į televizijos gegužmė Vyčių 
rijos šventę. Po religinių pamaldų į talpose. 
vyks seselių piknikas, kurį rengia 
jos pačios. Šių metų Šiluvos Ma
rijos šventė neturėtų būti tik vien
kartinis pasirodymas. Reikia tęsti 
maldos dienas už Lietuvą, kaip 
dvasinę kelionę į Šiluvą, nuo ku
rios šventovės Lietuvoje esame to-,^ maįį 
Ii atskirti. Šiluva yra brangi kiek-! ^ . 
vieno lietuvio širdžiai. Teatgyįa 
jos vardas daugelio mūsų širdy
se. 

Spalio 29 d. — Hnghton 
^ Parko lit. mokyklos r-adicinis 

— Tau-į rudens vakaras Šaulių namuose. 
vadovų j — LB Melrose Parko apylin-

įlcės ir lituanistinės mokyklos 
Lietuvių į ruošiamas tradicinis vakaras 

pa 

Rugsėjo 2—5 d. — Akademi
nio skautų sąjūdžio suvažiavi
mas "Gintaro" vasarvietėje, 
Union Pier, Mich. 

Rugsėjo 4 d. — Liet. vyčių 
senjorų kuopos gegužinė Vyčių 

Eagles salėje, 147 Broadvvay. 
Melrose Park, UI. 

— Marųuette Parko liet. na-

Tai pirma tokios apimtas (460 
pusi.) ir vertės antologija talpinan 

centre, j rj 24 rinktines noveles, kurios pir 
mą kartą yra išverstos ir sudėtos į 
šią knygą. Jos sužavi kiekvieną 
skaitytoją. Antologiją paruošė ir 
komentarus pridėjo Povilas Gaučys 
f**Bakymus siųsti: 

DRAUGAS iM5 W flSrtf «t 

Chicago, m 60«29 

Kaina $7.00 

BDinots gyventojai prideda 5' 
mokestį 

— Pabaltiečių draugiškumo 
diena Estų namuose, Prairiel] 
View. m. 

Rugsėjo 10 d. — Tautos šven-: 
Šiluvos Marijos Šventės organi-: t ė s minėjimag ^ ^ ^ namuose, 

atoriai yra Kunigų Vienybė, bet j mošiamas Vytauto D. šaulių 
rinktinės. 

Rugsėjo 11 d. — Lemonto LB 
metinė gegužinė Umbraso so
dyboje. 

Rugsėjo 17 d. — Rudens ba
lius, ruošiamas Vytauto D. šau
lių rinktinės Šaulių namuose. 

zatonai 
jos pasisekimas priklausys nuo 
mūsų. Reikia rasti laiko dalyvau
ti šventėje, skirtoje Šiluvos Mari
jos garbei. Rezervuokime rugsėjo 
5 d., kalendoriuje pažvmėdami, 
kad tai skirta Šiluvos Marijai. 
Naujosios Anglijos ir už jos ribų 
gyvenančius lietuvius visi keliai 

Mylimam broliui 

A. t A. JONUI PRANCULiUI 
mirus Lietuvoje, seserį STASE S T A T K E V I Č : E N E . mielą 
birutirinkę, ir kitus gimines širdingai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

- - - • -
Marta BaJnckienė 
Leokadija ir Jonas Damauskai 
Vilė GeiHenė, Marija Jautakienė 
Sofija Gže4iew. Ema Posmraitiehė 
Elena SongijHenė 
Magdalena h- Jonas Taoulioniai 

Brocktone. 
J.M. 

iSpalio 1 d. Lietuvos vyčių 112 
teveda i š i m o s Man,<* šventę k u o p Q s ^ ^ ^ ^ ^ ^ j j į ^ 

Spalio 1-2 d. — Jaunimo cen
tro 20 metų sukakties minėji
mas. 

Spalio 2 d. — Seselių pranerš-

Brangiai 

St. Petersburg, Fla. 

KAT. MOTERŲ SĄJUNGOS 
NARĖS RUOŠIASI / SAVO 

SEIMĄ 

etuvoie, 

kiečiu rėmėjų seimas Marijonų 
vienuolyne, prie "Drauge". 

j Spafio 2 d. — Tnž. - architek-
St. Petersburgo ALRK Moterų tų s-gos Chicagos skyriaus gol-

saj^os 76 kuopos valdybos na- fo išvyka inž. 'K. Biskio sodv-
rės Stasė Staneiienė —sekretorė. 
Ona Juškienė —vicepirmininkė, 

ilgamečiai savininkai 
ir Algirdas Rimavičiai, 

Barbara" 
motelio pasitraukė savd-oriškon 
pensijon. 1 ienos mėi. pardavė 
motelį j^unii *enkų kfiraės šei
mai, kurie su malonumu i- to
liau mielai apsiėmė patarnauti 
lietuviam-,. ( :148 Budkeve Rd.. 
prie Blaei; CanyaH Hv.y.; tel. 
254-^9^, Phoenix. AZ.F,r^0). 

L ir A VtHMviSM yr<; vfeni 
iš seniausių Phoenixo lietuvių 
(?š naujų ateivių) ir yra daug* 
pasidarbavę vietos lietuvn: bend
ruomeniniame gyv ovme, o J. Ri-
mavičferrė ir dabar jau antri me
tai £ina Phoenixo Liet Bendruo-
irrerrės apylinkės valdybos vice-
pinninTnVžs p a m p s . 

Jie turi purk^ reriderrcija Sun 
City. ištaigingame Arizonos mies
te, šalia PTioeniro, o taipogi 
antrą rezidenciją Arizonos kal-

Liuda Sprendžiunas — 
bėja ir Donna Kamm 

boję. 
SpaMo 8 d . — Cicero jūros 

iždo glo-, šaulių "'Švyturio" kuopos balius 
—pirmi- i B. Pakšto svetainėje, 

ninkė ruošiasi vykti į Moterų są-; Spalio 9 d. — Vilniaus dienos 
jungos dvimetinį seimą, kurk j minėjimas Jaunimo centre, ruo-
įvyks rugpiūčio 17-21 dienomis i Siamas Vilniaus kr. lietuvių 
Worcester, Mass. Visos keturios ] s-gos Chicagos skyriaus 
delegatės rūpinasi, kad jų visų j — Madų paroda Jaunimo 

i d i 

V I E N O S A I S T R O S I S T O R I J A 
jį Į Sis romanas yra garsaus ispanų rašytojo M. Unamuno. 

Pradėjus romaną skaityti — nenorisi sustoti. Tikrai 
intriguojantis. Išvertė iš ispanų kalbos Povilas Gau-
čys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama: 
Draugas 4545 W. 63rd St, Chicago, DL 60629. Kai
na su persiuntimu — $4.25 

Brangiai mo 

A. t i . MAGDALENAI KATILIENEI 
Lietuvoįe m-^js. jos sūnurr^ d: KAZIMIERU! ??V 
LIUI su šeima ir' ftNTA.NT'1 KATILIUI bei ki ' 
giminėm? r^i^kiame nuoširdžia užuojauta. 

Sofija StsHcŪTias 
Petras Steponas 

ras 

Gelte visoms progoms 
KVERLY HSXS G<XJNYČIA 

244S WEST 6Srd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat tMuloti Wtt%mm tr 
Gene Drtehlų krautuve. 

THE DAWV ŠTOKE 
MIS Smtfhwest Hwv. Oak Lawn 

T*L 4N-131S 

Supažindinkime Amerikiečius su mūsų tautos 
kančiomis ir tikinčiųjų persekiojimu — 

TIE VIOLATIOMS OF HUMAN RIGHTS IN SOVIET 
0COUPIEŪ UTHUANIA, a report for 1976. 

Knyga dokumentuota ir akademiškai paruošta. 160 
pusi. Kieido JAV LB Krašto Valdyba. Kaina $4.25 su 
persiuntimu. Gaunama: DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , 
CMcago, U 60629 

^iiiiiiiiiiiiiiiiitiniiiiHiniiiiiiiiiiiiiMniiiiHiiiimiinnmiiiHiiifiiiHitnittiiHiiifiiiiiri'i 

j L A I S V Ė T A I P P A T 
Į Į P A R E I G O J A 
= Ar mes atliekame laisves pareigą savo tautai? Į 

| Bent vienu tžviįgia mes glime ią nesankiai atlikti, būtent E 
s ugdydami lietuvišką knygą. I 

5 Už $5.00 ar Jaugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, t 
"" mes galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS- § 

VĄ LIETUVIŠKA KNYGĄ. Už tai mes gausime pasirinkti vi- § 
sus Klubo leidinus trečdaliu pigiau. S 

m 

Rašykite prir pirmos progos: : 

UFmTVTgKOiS KNYffiOP KLUBUI = 
4M5 Wesf 63rd Street : 

Ocago. IIUIKH«. 60629 = 

pridėdami S5.0C) stojimo mokesčio Jokių kitų mokesčių nerei- : 
kes. išskyrus už pasirinktas knyga* »; trečdaliu nuolaidos. į 

Klubas siunčia JUVO nanamE nifcrmacijae -«pie na.nį&\ 
leidžiamas knygas. 

iš- S 

Valiukai. V. S-
Vėtros. J. G. V 
Zidoniai, M. G. L 
Lipniai, S. A. 
Sauliai, i. E. 

Naftai. A. N. 
Liel. B-aės apvlmk. 
StrimaLeiai. B. T. 
Merke\i<Jiai, Z. M. 
Ramanauskai A. 

Leikm. A. S. 

Zasč'iuniibkai. J. S. 
Mavki-tkiu(t>, \ . B. 
Macys. J. 
Kisielienė, k 

E U D E I K 
LTUDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00 V YDAS P. GAIDAS k GERALDAS F. 0 A! W1D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330 34 South Californla Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ii LA 39852 
4005-07 South Hermltage Avenue 

Telefonas — YArd* 7-1741-2 

Mažeika y Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

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

P U S 
^AROUETTE FUNERAL HOMi 

T £ ¥ A S .R S 0 N U S 

TRYS MODERNIŠKOS KOFLTCIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovehili 6-2345-6 

S4I0 So. 50th AveM Cicero TQwnhall 3-2I08-9 
ŠJSAT% AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Y artai,, 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

8307 SO. UTCANICA AVE. Tel. YAfds 7-8*01 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ i ir SUNOS 
3314 W. 23rd PLACE TeL Vlrcinia :-6flTS 
2424 W. <J9tb 9TBEET TeL REpobHc 7-1218 
11029 Sootfavrsst BQghway, Palos H1JK I1L 7ei. 974-4410 

PETRAS BiaiONAS 

4848 SO. CAUFORN1A AV"E. TeU f^Afajette S-3572 

P0VIUS J. RIDIKAS 

S354 SO. RALSTED MlUiJgr TeL YArd* 7-lfill 

I0RGIS F. ÛDMIN 

8819 SO. UTUANIGA AVE. Tel. Y Arda 7-US8-S9 

VASAITIS - BUTKUS 

1446 SO. 50th AVE, aCEBO, DLL. TeL OLj-a»plc 2-1068 

*HIIIHIIUimillllllli(iiHtimillUimiUlUUUIlili!i(iiiiimuiilIi!itliillHillHiniitliHUir. Perskaitę "Drauge, duokite ji kitiems. 
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DRAUGAS. penktadienis^l977 m. liepos mėn. 29 d. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

NEGRĖ PRIEŠ MARšAYIUA. 

Negrų kunige Helen Jackson, 
kuri esanti negrų tėvų vadė En-
glewoode, kreipėsi j Chicagos 
mero pavaduotoją K. Sain ir i 
kitus miesto vadovybės žmonės. 
darydama pastangas per teismą 
uždrausti, kad King sąjūdžio 
nariai nebemarširuotų Marąuet-
te Parke. Ta negrų vadė sako, 
kad King grupė neturi jokio 
reikalo marširuoi Maiąuette 
Parke. Jie tik sukelia neramu
mus ir rasines riaušes. 

NUŠOVĖ UŽPUOLIKĄ 

Rodney Quinn, iŠ m., medžio 
šaka ir pabėgiu užblogavo išva
žiavimą iš Stevenson greitkelio 
prie kinų kvartalo u* laukė ko 
nors atvažiuojančio. Pasitaikė, 
kad atvažiavo policininkas V. E. 
Loweil civiliniais drabužiais. 
Užpuolėjas, grasindamas revol
veriu, liepė policininkui sėsti j 
užpakali, o pats sėdosi prie vai
ro. Policininkas jį, tebelaikantį 
revolverį, nušovė. 

MENININKAMS 

X kun. Antanas Kardas, dir
bąs New Yorko arkivyskupijo
je, yra atvykęs į Chicagą. Jis su 
savo broliu kun. Jonu Kardaus-
ku, seserimis Marija Kardaus-
kaite, gyv. Chicagoje. ir P. Ka-
mantauskiene. atvykusia iš Nor-
wood, Mass., praleido pusantros 
savaitės atostogų sveikatos cen
tre, "VVedron, BĮ. Kun. A. Kar
das ir jo sesuo P. Kamantaus-
kienė savaitės pabaigoje iš Chi
cagos išvyksta namo. 

X Bronius Aušrotas, "Drau
go" bendradarbis, nuolat gyve
nąs Juno Beach, Floridoje, šiuo 
metu keliauja. Pradėjęs kelionę 
nuo Atlanto pakraščių, jau pa
siekė Colorado valstiją ir iš As-
peno atsiuntė mums malonius 
sveikinimus. Aplankęs Yellows-
ton tautinio parko įdomybes, ža
da grįžti atgal pro Chicagą, kur 
sustos ilgesnį laiką, aplankys 
"Draugą" ir pasidalins kelionės 
įspūdžiais. 

X (Hga Vaičaitienė, dail. VIa- j 
do Vaičaičio žmona, iš Chicagos 
yra išvykusi į Vokietiją aplan-j 
kyti ten gyvenančių savo seserų gauna 1.2 mil. dol. kad padėtų | >. m e t ų veiklos istorijos lapą. 
su šeimomis ir kitų giminių. Su i įvairiems menininkams. Bus su- j ^QS stOVvklos organizacinės ko-
savo seserimis lanko daugiausia j daryta apie 100 tarnybų me- •, r n j s į j 0 s įr štabo pareigūnai lie-
Hannoverio apylinkes, kalnuo-1 tams šešių rūšių menininkams, 
tas ir pušynais apaugusias vie-į muzikams, rašytojams, filmuo-
toves, taip pat susipažįsta su tojams, šokėjams, vaizdinio me-
mažų miestelių ir istorinių vie- no atstovams, teatralams. Tuo 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE Lietuvos vidaus vandenyse 

šiais melais jau nuskendo 182 
— Solistei Juozui Augaitytei,; ž m o n ė s v i e n tiktai birželio 

Liet. Moterų K. Federacijos Pbi- j m ė n e s į nuskendo 65, iš jų 39 vy-
ladeiphijos klubo pirmininkei, lie j ^ 7 moterys. 16 moksleivių ir 
pos 21 d. naktį padaryta širdies I g ikimokyklinio amžiaus vaikai. 
topen Heart) operacija. Ligonė I š birželio mėnesyje paskendu-
operaciją pakėlė sėkmingai i r l ^ , ^ b u v o girti. Nemaža nu-
dabar pamažu sveiksta Medical! g^ęsta buvusių sodybų šuli-

! 

College of Penna ligoninėje, 
kamb. 305-F (3300 Heniy Ave., 
Philadelphia, Pa. 19129). Ligo
nei reikės ilgesnį laiką gulėti Ii- { 
goninėje ir dar vėliau gydytis 
namie. 

— Rasa Šilėnaitė, Medical 
College of Pennsylvania studen
tė, išvyko šešioms savaitėms į 
Lackland aviacijos bazę prie 
lan Antonio, Texas, a'likti savo 

niuose, prūduose, duobėse, ku
rie dabar palikti be priežiūros. 

Juozas Tatoris mirė po 
sunkios ligos birželio 26 dieną. 
Buvo gimęs 1905 m. 1935 m. 
baigė Žemės ūkio akademiją 
Dotnuvoje. Nepriklausomybės 
metais dirbo kaip agronomas, 
mokytojavo įvairiose mokyklo
se. Pokario metais įsitraukė į 

Chicagą iš federalinio iždo Į ,'• ^ ^ š y t a į Šaulių sąjungos ' 

gah pasinaudoti tik gyveną Chi
cagoje. 

PANTERŲ IŠLAIDOS 
Teismas nusprendė, kad neg

rų vadinamoji Juodųjų panterų 
grupė, iškėlusi bylą prieš Chica
gos policiją ir miesto vadovybę, 
turi sumokėti išlaidų 235,963 
dol. Bylą panteros pralaimėjo. 

KUR BRANGIAU GYVENTI 

Brangiausias gyventi miestas 
JAV-se yra New Yorkas. Chica
gą užima devintą vietą iš 22, ku
riuos ištyrė Runzheimer firma. 

DAUG SKRAIDO 
Kasmet O'Hare aerodromas 

perleidžia 41,684,000 keleivių ir 
daug tonų bagažo. 

PAŠTAS IŠ NEYV YORKO 
Kasdien iš New Yorko į O'Ha

re aerodromą Chicagoje lėktu
vais atvežama apie 22,000 svarų 
pašto. 

DU PRIGftR* 
Beplaukiančius Chicagos pie

tinėj daly D. Young. 14 m. ir G. 

tų menu, istorija ir grožiu. į 
Chicagą grįš kitą mėnesį. 

X Naujas lietuviškas kryžius 
— koplytstulpis buvo neseniai 
pastatytas Jaunimo centro so
delyje. Jį pas A. Paskočimą už
sakė Chicagos jūros skautai, il
gamečio savo jūros skauto kun. 
sktn. Jono Raibužio atminimui. 
Kryžius yra dailaus darbo ir 
teikia gerą įspūdį. Tai jau tre
čias paminklas Jaunimo centro 
sodelyje. Jo iškilmingas pašven
tinimas bus šį rudenį. 

X Jaunimo centro 20 metų 
veiklos sukaktis bus minima 
spalio 2 d. Bus akademija, me
ninė dalis, banketas, pasilinks
minimas, jaunimo organizacijų 
ruošiama mugė ir kiti įvairumai. 

X E. Paurazienė, žinoma il
gametė Detroito lietuvių visuo
menės veikėja, atsiuntė savo 
dienraščiui auką. Labai ačiū. 

X Alfonsas Smilgius. East 
Chicago, Ind., parėmė savo dien
raštį didesne auka. Dėkojame. 

X Stepas Lukauskas, Fort 
Myers. Floridoje, atsiuntė auką. 
Ačiū, 

X Mokytoji! ir jaunimo sta
dijų savaitės Dainavoje, rugpiū
čio 14-21 dienomis, dalyviai iš i x "Tėviškės" liet. evangelikų 
Chicagos ir apylinkių, važiuo- l i u t e r o n ų p a r a p į jo3 sekmadieni-

Grandinėlės šokėjai prieš paskutinį nusilenkimą vasaros festivalyje Clevelande. Su rugsėjo mėnesiu grupei 
prasidės dideli darbai, repetuojant naujus šokius, muziką, ruošiantis naujiems sceniniams pasirodymams, 
ištisiems šokių, muzikos koncertams, koncertinėms ke lionėms po šį platų pasaulį. Pirmoje eilėje D. Marcin
kevičiūtė, A, Nagevičius, D. Palubinskaitė Nuotr. J. Garlos 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
ŠAULIU KULTŪRINEI ivavo ir buvo reprezentuojami cero jūrų šaulių "Klaipėdos" 
STOVYKLAI PRAĖJUS (šaulių s^gos daliniai: Chicagos kuopos vadovai, tenka pasl-i 

Kultūrinė stovykla jau praei-1 Vytauto Didžiojo rinktinė, Chi- džiaugti, kad baigiamasis apys-j 
cagos Gen. T. Daukanto jūrų kaitinis vadovų posėdis vyko; 
šaulių kuopa. Cicero Klaipėdos darbinga ir glaudaus asmeninio į 
jūrų šaulių kuopa, Toronto V. \ bei tarpkuopinio bendradarbia-
Putvio kuopa, Detroito Žvyturio' vimo dvasia. Tas rodo šaulių va-
jūrų šaulių kp., Detroito S. But- į dovų ryžtą, tarpusavio susiklau-
kaus kuopa, Montrealio Liet. symą ir organizacinį drausmin-
Kunig. Mindaugo kp., Clevelan-1 gumą. Po posėdžio s-gos mo-
d o — Kar. Juozapavičiaus kp., Įterų vadovė sesė S. Cecevičienė 
Clevelando Žalgirio kp., VVorces- j visus pakvietė prie vaišių stalo, 
terio Kudirkos kp., Hamiltono! didįjį darbą užbaigus, pasistip-
Algirdo kp„ Los Angeles Dau- • rinti. Liepos 15 d. šaulių Kultū-
manto kp., Bostono Vanagaičio, rinės stovyklos, įvykusios Union 
kp., Bostono Jaun. Geležinio Pier, Mich., organizacinė komi-
Vilko dal.r St. Petersburgas R.: sija ir stovyklos štabas pateikė 
Kalantos kp., Delhi Gedimino sąjungos pirmininkui atliktų 
kp. Iš viso 16 dalinių su 9-mis darbų apyskaitas, užvertė savo 
vėliavomis. • 1 trumpalaikės, bet ryžtingos 

Šaulių s-gos pirmininkas K. j veiklos lapą ir tarė visiems bro-
Milkovaitis stovyklinių atliktų: liams bei sesėms šauliams iki 
darbų apžvalginiame įvertinimo malonaus pasimatymo kitoje 
žodyje išreiškė pasitenkinimą, kultūrinėje stovykloje. — Vg. 
nurodė pastebėtus mažus nees-

pos 15 d. buvo susirinkę šaulių 
ramuose stovyklos apyskaiti-
niam posėdžiui, kuriame taip 
pat dalyvavo centro pirminin
kas K. Milkovaitis. s-gos mote
rų vadovė S. Cecevičienė ir bu
vęs s-gos dabar Vytauto Didžio
jo šaulių rinktinės pirm. V. Iš
ganai tis. 

Posėdi atidarė ir jam pirmi
ninkavo, stovyklą pravedęs, Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
pirmininkas E. Vengianskas. 
Pagal iš anksto pateiktą dieno
tvarkę iš eilės buvo aptartos vi
sos praėjusios stovyklinės pro
gramos organizacinė eiga. išdis
kutuoti atlikti darbai ir paste
bėki trūkumai, iškeltos atviroje 
vasarvietėje nelengvos stovyk
los pravedimo sąlygos ir pada
rytos atitinkamos išvados atei
čiai. Sprendžiant iš lietuviškoje 
rpaudoje tilpusių stovyklos ap
rašymų, dalyvių ir svečių pasi
sakymų bei bendrų nuotaikų 
konstatuota, kad šių metų šau
lių kultūrinė stovykla praėjo 
gan sėkmingai, stovyklos orga
nizacine komisija jai patikėtą 
darbą at^ko. 

Stovykla, turėjusi 266 daly
vius, buvo gausesnė, kaip yra 

tarnybos avarijai. Ten ji studi- u k s i n i darbą, dirbo žemės 
juos reumatines ir artritines U- u k i ° a k f e m i f^ , 1 9 6 4 f" * 

teiktas docento vardas. 
— Antano šabaniausko 50 

metų dainos bei scenos darbo 
sukaktis buvo prisiminta spau
doje. Jis laikomas vienu iš di
džiausių lietuvių mažosios sce
nos — estradinės dainos pradi
ninkų. A. Šabaniauskas mažojo
je scenoje reiškiasi ir šiuo me
tu. Yra išleista nemaža jo dai
nų plokštelių. 

— Aleksys Churginą^ žino
mas vertėjas, išvertė iš vokiečių 
į lietuvių kalbą J. W. Goethes 
"Fausto" H dalį. Kai kurios ver
timo ištraukos paskelbtos "Kul
tūros barų" Nr. 6. Jo išversta 
"Fausto" I dalis išleista jau se
niau. 

LIET. KULTŪROS 
MUZIEJAUS GEGUŽINĖ 

— Amerikos Lietuvių Taryba 
paskyrė žygiui į Washingtoną 
500 dolerių. Egzek. komitetas 
dėkoja ir tikisi, kad ir kitos 
lietuviškos organizacijos parems 
žygį. Norim priminti, kad aukos 
mažiau kaip 5000 dolerių galima 
nurašyti nuo mokesčių. Aukas 
prašome siųsti: Baltic Human 
Rights Rally Inc., 1617 Fairway 
Lane, Naperville, 111. 60540. 

— Dr. Jono Basanavičiaus 50 
metų mirties sukakties minėji
mą ruošia Bostono lietuviai rug
sėjo 25 d. Lietuvių piliečių drau
gijos salėje. Kartu bus minima 
ir Tautos šventė. 

— Laisvės Varpo radijas 
spalio 9 d. ruošia Bostone, Liet. 
piliečių draugijos salėje, rudeni
nį koncertą. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Ažvhičhj miškas dabar yra 

paverstas rezervatu. Cia yra 
didžiausia šiandieninėje Lietu
voje spygliuočių sengirė ir ne-
nuotakus duburys — Gervėčių 
pelkė. Nemaža dalis girios me
džių yra 140—150 metų am
žiaus. Dėl girios apylinkėse 
pravestos melioracijos nustojo 
Gervėčių pelkėje perėti gervės. 
Liko tik gervių vardas . . . 

minius nesklandumus ir pasi
džiaugė dalyvių gausumu. Sto
vyklos vadovybei, štabo na- Balzeko lietuviškos kultūros 
riams ir organizacinei komisijai muziejaus suruoštas piknikas 
už sėkmingai atliktą darbą L:e- 1 epos 24 d. įvyko New Buffalo 
tuvos Šaulių sąjungos vardu iš- Balzeko paežerės rezidencijoj. 

Knight, 14 m., nubloškė didžiulė. b u v u s i ? j a i numatyta programa. 
banga ir jie prigėrė 

janti automobiliais ar autobusu 
prašomi skubiai registruotis 
pas Joną Bagdoną, tel. 778-8370. 
Skubi registracija reikalinga 
autobuso užsakymui ir kamba
rių paskirstymui stovykloje. Vi
si mokytojai ir studentiškas 
jaunimas kviečiami registruotis 
iki rugpiūčio 1 d (pr.) 

X Leokadijos Braždienės, de
likatesų parduotuvė ir valgykla, 
2617 W. 71 Str., tel. 778-2030, 
po atostogų perorganizuota ir 
atidaryta: aprūpina įvairiai? 
skaniais ir maistingais valgiai:-; 
kasdien nuo 9 v. ryto iki 7:30 
vai. v., išskyrus sekmad. ir pir
madienį. (sk.) 

Simučio 
medžią 
lietuvia: 

užtarimą 

x A. a. ljeonardo 
surinkta dokumentinė 
ca — kaip Amerikos 
laimėjo Washingtono 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb 
ta knygoje "Amerikos Lietuvių 
Taryba". Knyga kainavo 10 
dol., dabar ją "Drauge" galima 
gauti už 3.35 dol. su persiun 
Hmn. r T i 

ll 

nės mokyklos stovykla praside
da rytoj, Rako stovyklavietėje, 
prie Custer, Mich. Stovyklos į-
ruošimo ir programos darbe uo
liai dirba: kun. A. Trakis. Irena 
Kleinaitienė. Ramūnas Bunti-
nas, Alf. Kleiną itis. dr. M. Bun-
tinas, R. Buntinienė, R. Naujo-
kienė. A. Kaminskas. D. Trump-
jonienė, A. Albrechtienė. dr. A 
Trakienė ir kiti. Stovykla baig
sis rugpiūčio 7 dieną. 

X Patikslinimas. Liepos 22 d. 
"Drauge", 5 pusi.. Clevelando 
žinių skyriuje, str. "Ramcvėnai 
išleido naują plokštelę", buvę 
nevisiškai tiksliai atspausdinta.--
plokštelėms užsakyti adresas 
J13 turėjo būti toks: A. Jonai
tis, 1223 E. 175 St., Cleveland. 
Ohio 44119. 

X Mims a a. Jonni Jakščhn, 
vietoj laidotuvių pietų šeima pa
skyrė auką Lietuvos Dukterų 
Draugijai. (pr.) 

X Paramos k rautu v ė j«- reika
lingos tarnautojos. Gali būti ir 
studentės arba aukštesniųjų mo
kyklų mokinės. Kreiptis darbo 
^ " t ' i i P n r s m n s savininku?. 

K (Sk.) 

griežtai prisilaikant nustatytos 
dienotvarkės, buvo įvykdyta, 
stovyklautojų nuotaika buvo ge
ra, oras pasitaikė puikus. Fi
nansiškai pagal posėdžiui pateik 
tą apyskaitą davė gražaus pel
no, centro valdybos tolimes
niems užsimojimams vykdyti. 

reiškė padėką. 
Atsižvelgiant į tai, kad sto

vyklos pasisekimas yra daugelio 
įdėto darbo ir pastangų išdava, 
posėdis nutarė visiems talkinin
kams, pareigūnams ir bet kuo 
prisidėjusiems prie stovyklos or
ganizacinių bei pravedimo dar
bų padėkoti. 

Visiems bet kuo prisidėju
siems prie stovyklos organiza
cinių ir kitų darbų tariamas 
nuoširdus šauliškas ačiū. 

Žinant, kad į kultūrinės sto
vyklos organizacinius, planavi
mo ir pravedimo darbus buvo į-
sijungę centro valdybos parei
gūnai, Chicagos Vytauto Didžio-

Šiame metiniame Šaulių s-gos jo šaulių rinktinės, Gen. T. Dau-
dalinių atstovų sąskridyje daly- kanto jūrų šaulių kuopos ir Ci-

Erdvūs sodai ir Michigano eže- \ 
ro pakrantė tuoj prisipildė iš-! 
kylautojais. Užėjęs vidurdienio i 
smarkus lietus suvarė visus lai
kinai į pastogę, bet visai neiš
blaškė. Vėliau popiečio saulei 
viską nudžiovinus, piknikautojai 
vėl išsidėstė medžių paunksmė-
je, o jaunimas taškėsi ežero | 
bangose ir sportavo. 

Buvo ir įvairių pramogų. 
Ed. Mankus rodė puikias Kaire 
muziejaus skaidres apie farao
ną Tutonhamumo atrastą kopą 
ir jo eksponatus. Taip pat buvo 
įdomu matyti jo paties paruoš
tą butterfley pašto ženklų ko
lekciją ekrane, palydint specia
lia "peteliškių" muzika. (Kai 
šiemet JAV išleido peteliškės 

ženklą, tai E. Mankus, mėgstąs 
filateliją, surado dar apie 500 
ta pačia tema pasaulyje išleistų 
pašto ženklų, tik. žinoma, kito
kių atvaizdavimu ir spalvomis). 
Dr. Marytė Gaižutytė turėjo iš-
stačiusi savo keramikos darbus 
ir norinčius mokė lipdyti įvai
rias figūras. Moterys pardavi
nėjo knygas, lietuvišką tauto
dailę, savo keptus pyragus ir 
dalino valgių receptus. Senesnie
ji šnekučiavosi, bendravo, bandė 
laimę vinių kalime, "žvejojime", 
laimėjimuose, bingo žaidime ir 
t. t. Vėliau traukė virvę, mėtė 
''kiaušinius"', šoko, ieškojo lai
mės būrime. Iš visų kampų 
skambėjo muzika ir linksmi bal
sai. 

Išalkę galėjo pasistiprinti mo
terų paruoštais lietuviškais val
giais ir atsigaivinti vyrų aptar-

URUGVAJUJ 
— Dvi plokštelės "Pienės Pū

kas" ir "Jauna naktis" naujai 
įgravuotos Urugvajuje. 
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Kazio Barausko 
O "Draugo" Rimties Valandėlė* 

parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO 2M0NES 
i » s ui Kazimiera* Sarauskae 
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THE BALTIC NATIONS 
Prof. dr. BRONIO i. KASLO 

naujas anglų kalboje veikalas, ku
rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa» 

., . , teikia Baltijos Valstybių istoriją 
raujame bare. Pikniką aplankė į beį t&frę struktūrą, antroji — 
kongresmanas Ed. Derwinski ir į saugumo siekius sritinėje integra-
daug kitų svečių iš tolimesnių į cijoje, trečioji — n D. karo įta-
apylinkių. Pikniko vieta buvo iš-1 k o s a n a l i z ę ^ ^ u ir tarptauti-
puošta trijų spalvų — geltona. 
žalia, raudona vėliavėlėmis ir vi
si komiteto nariai turėjo prisi-
F.egę tautinius ženklelius. Jie ir 
darbavosi išsijuosę, bet visgi 
sunkiausią darbo naštą nešė 
pats šeimininkas Stanley Balze-
kas ir jo jaunasis atžalynas. 

A. Ehienė 

niu požiūriu. Veikalas gražiai i§-
leistas ir tinka bet kokia proga 
amerikiečiams jteikti kaip dovaną. 
Kaina $12.00. 320 pusL Užsakyti 
paštu. 

DRAUGAS, 4545 West SSrd Street 
Ghicago, BĮ. 60628 

Dlinoia gyventojai prideda 60c 
mokesčių ir persiuntimo išlaidas 
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ATOSTOGAUJAT CHICAGOJE? f 
Amerikos lietuviai labai mėgsta lankyti gimines. Chicagoje beveik g 

• kiekvienas turi giminių. S 

Būdami Chicagoje, aplankykite įūsų gerąjį draugą — dienraštį £ 
j DRAUGĄ, kur galima pasirinkti knygų iš didžiausio Amerikos rinkinio. S 

Beveik visi leidėjai platina knygas per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai 3 
• pasirinkti tą knygą, kurią seniai norėjote įsigyti. Matysite, pasiimsite s 
: j rankas, peržiūrėsite ir įsitikinsite, ar norite pirkti. S 

Be to, galėsite pasirinkti kokį dalykėlį iš čia esančių rankdarbių ar S 
: keramikos. Pasirinkimas tikrai didelis. S 

Atvykę į Chicagą, neužmirškite aplankyti DRAUGO. 

Crd Street, Oricago, JH. Adresas: DRAUGAS, 4545 W 
Te?e*mas TV 5-9500. 

I Chicagos lietuviai šauliai pavergtųjų tautų uuenoje mi«ato centre Nuotr P Maletos į^uiiiiiiiiiinuuiiiuiiiliiiuiutlii iiniiimitiimiffiitiitiuiiHHitfliimt Hlvt 
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