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Laiškai iš psichiatrinės ligoninės (2) 

Kaip kankinami lietuviai 
"Jei kalinių nemuši, čia nedirbsi" 

Politkalinys Algirdas Žyprė, džiai", — pastebi Žyprė. — chuliganai. Pavyzdžiui, š tai du Į 
pilnai atsėdėjęs 15 metų lage- "Sadistiniais polinkiais pasižy- i i eilės vyr. san i ta ra i : Ašusbe- j 
riuose. nebuvo paleistas j lais- minti vyr. med. sesuo Petrovą kov buvo gydomas psichiatrinė-1 
vę, bet uždarytas į lagerio psi- irgi sako: "Čia pačios sienos se ligoninėse laisvėje, o Akuli- j 
choizoliatorių, kuriame j is kan- gydo. O med. sesuo Laurent- eev, kuris nusipirko šitą vietą 
kinasi j au ketveri metai, šio- jeva mėgsta pridurti: "žinosit, iš psichiatro Kokorevo už šach-
mis dienomis Vakarus pasiekė kaip ten pas Leniną kurortuo- matų dėžę, buvo du metus gy-
jo r anka rašytas laiškas i š se". Taigi buitinės sąlygos čia domas spec. ligoninėse. Vyr. 
Mordavijos. Jame detaliai ap- smarkiai skiriasi nuo kalėjimo sesuo Petrovą, kuri čia eina re-
rašomos psichoizoliatorių są- sąlygų. Kalėjime yra atidaro- žimo viršininko pareigas, pir-
lygos, elgesys su kaliniais, svei- mas langas, yra vanduo i r uni- miausia jiems įkala į galvą: 
kųjų "gydymas", š tai t a s sa- tazas; beveik pakenčiamas 
votiškas dokumentas. elektros apšvietimas, kasdien 

pasivaikščiojimas; duodami rū-
* bai, laikraščiai, knygos, radijas. 

Šių metų gegužės 22 dieną č ia viso t o nėra ir dar daug ki-
datuotame laiške Žyprė rašo, tų sunkumų". 
kad j is nuo 1973 spalio 12 te - ^ ^ raŠ0f k a d jjg laikomas 
bėra laikomas psiehoizoliato- bokšte — vienutėje. Patalpa 
riuje ŽCH 385/3-2. visiškai nevėdinama, mažas gro-

"Tai senas laužas, aptver tas tuotas langelis i r vos raudonuo-
aukšta tvora. Psiehoizoliato- -:a n* protu virš dum elektros * 3 — r ' ~ r —"* " T"* ~~i 
r * * t i e s i o j e s k i r t i s - £ » w t T % ^ Z t m Z * ^ K r i m i n a l e , S u!g ą . » 
psicfinškai nesveikų, laikino ty- ^ad v o s 
rimo vieta. Kaliniai 

"Nemušite — čia nedirbsite". 

"Buvo laikotarpių, kad kas
dien ką nors mušdavo. O kas 
skundžiasi — mušamas, kol ne-
besiskųs. Buvo atsitikimų, kad 
i r rankos kaulus sulaužydavo, 
bet psichiatras apiformindavo, 
kad ligonis pats susilaužęs. Mu
šami ir med. sesers Petrovos 
paliepimu, ir pačių sanitarų ini-

64-TAS LIETUVOS VYČIU SEIMAS 
TELEFONINIS PRANEŠIMAS 

Providence, R.I. — Lietuvos Vy-

pranciškietės: ses. Francia ir ses. 
Alvorna. 

Muz. Faustas Strolia dirigavo 
čių 64-sis seimas prsidėjo rug- pamaldoms ir himnams Marriott 

Įpiūčio 17. Iškilmingas atidarymas j viešbutyje 
Seime ketvirtadienį ir penkta

dienį dalvavo daug kunigų, tarp 
buvo rugpjūčio 18, ketvirtadienį. 

Įšv. Mišias laikė Providence liet-
jpar. par. klebonas kun. V. Mar-jjų buvo Marijonų provinciolas 
tinkus, koncelebruojant kun. dr. k u n J. Dambrauskas, kun. A. 

• Antanui Jurgelaičiui ir kun. Ka-j Miciūnas, kurt J. Grabys, kun. K. 
izimierui Pugevičiui. Pamokslą I Balčys, kun. J. Steponaitis, kun. 
; pasakė kon. Martinkus. Po pa- P. Shakalis ir kt. Kun. Dambraus-
' maldų klebonas savo lėšomis pa-1 kas kalbėjo apie arkiv. Jurgio Ma-
: vaišino daugiau kaip 200 susirin-{tulaičio bylą fr kvietė remti šį 
kusių degelatų ir būrį svečių. ! reikalą. Buvo priimta rezoliucija 

r, t-, . . , . , j vyčių veikloje remti ir populia-
Pradetas susirinkimas, kuriame; f . , . J, . ... , r .... . . . . . . . . , . nnti arkiv. Matulaičio beatihlca-pirmiausia išrinktas prezidiumas.; .. ., . n . . . T - j - n a i..- • - • i icijos reikalą. Be to, Kunigai tu-

į prezidiumą išrinkti pirmininku .'. , ^ ' . • . , 
T T . . . . . v i • reio dar savo posėdį ir tarėsi k&-

Maria Weerth prie Woerthersee, Korintijos krašte Austrijoj 

įtelpa lova, o praėji-
su n m - m a s t a rp \OVOs j r sįenos — pu-

tęBiaiais susirgimais renkami į ^ ^ į ^ į . s t o v i paraiką — 
gropes po 5—10 žmonių ir kas kibiras uždengtas skuduru, vie-
du . t ry s mėnesiai sunčiami į Ry- t o j unitazo. Apranga — balti-

siškai sergantį, vesdavo žie
mos metu į šaltą tualetą ir per
pildavo kibirais šal to vandens. 
Po to jis greit mirė" . 

Žyprė rašo, kad j is pa ts buvo 
so specialią psichiatrinę ^ chala tas . "ir "suplyšusios sumuštas du kar tus . 1973 spa-

figoninę. Paprast i sutrikimai šlepetės. Durys ̂ visada užrakin- l io 20 prižiūrėtojas išvedė Žyprę 
gySonri vietoje, ir kaliniai grą- t©s, maistas per karmašk 
g&ftmi j zonas. Bet be tiesiogį- ^ūodanta nei lafkraščių, nei kny- šytus skundus, vokus, sąsiuvi-
hŽ|Msavo paskirties psichoizolia- gjj jftjo -anglimi kūrenainų se- nius, knygą, akinius, koteP, ei
t o m s naudojamas sveikųjų pa- n ^ neremontuotų krosnių nuo- garetes ir nosinę. Įsakė stoti 

bei įdiegimui ver- l a t p j ^ ^naikių. Kartą ap- veidu į tvorą, susidėti rankas 
gyvenimo būdo ir įpročių, gvaigusį nuo smalkių Žyprę iš- virš galvos, ir — stipriai su-

kaįį. jų stinga. Čia pabuvojo j g ^ sanitarai iš kambario be daužė jam kepenis. Paskui ke
tai sveiki iš mūsų lagerių: sąmonės. Rudenį, žiemą i r pa- penis skaudėjo daugiau kaip 

vasarį visai neišvedama pasi- metus. Mušimo priežasčių nie-
vaikščioti, o vasarą — kartą kas nepaaiškino. 1975 vasario 
a r du į savaite 10—20 minučių. 7 Žyprę sumušė sanitarai , Pet-
Tuo tarpu, pagal izoliatoriaus rovos paliepimu, dėl parašyto 
taisykles, yra numatyta trys skundo apie buitines sąlygas 
valandos pasivaikščiojimo kas- psichoizoliatoriuje. Psichiatras 
dien. Kckbrevas po to pareiškė, kad 

"Ostanovka", aplinka, t u o dar Žyprė buvęs sumuštas "po die-
nesrbaigia, nes yra "samooch- lu", esą j is rėkęs ir agitavęs vi-

Nuo 1975 sausio mėn. pats rana" — tai y ra , savisauga ir sus badauti, "č ia Įprasta pri-
Žyprė buvo gydomas t ik "ob- proletariato diktatūra. Sanita- piešti nebūtų kalčių, o sumuš'i 
s tanovka" — pačia aplinka, rais čia atrenkami jauni, fiziš- už tai, ko negali į bylą užra 'yt i" . 
kaip išsireiškė psichiatras Ko- kai labai s t iprūs ir pageidauti- — rašo savo laiške politkalinys 
korev. " I r tai ne tuš t i žo- na kvailoiS i r nepilnaverčiai žyprė. 

Erdvėlaivis į Saturne 

Pasadena. — The Voyager, erd
vėlaivis į Jupitei ir Saturną, bu-

Mūsiai Etiopijoj 

Nairobi. — Somaliečiai suki-
ėliai atnaujino mūšius su Etio-

vo sėkmingai paleistas. Pradžioj Ipijos kariuomene, siekia užimti 
buvo baimės, kad kai kurie jo in- )gaden dykumos pietryčių dalį. 
strumentai a B * neveikti, vėliau 

Larry Janonis iš Nevv Yorko, vice 
pirm. Phil Skabeikis, sekr. Eva 
Kaznokas ir Eva Migonis. Rezo
liucijų komisijon buvo išrinkta či-
kagietė Teresė Strolienė, mandatų 
komisijon — Monica Kasner ir 
Sophie Neminsiu iš Chicagos. Iš 
Pittsburgo dalyvavo dvi seselės 

rejo dar savo posėdį 
talikų organizacijų dvasios vado
vų reikalais. 

Seimo užbaigos pamaldose sek
madienį pamokslą pasakė Provi
dence vyskupas, o bankete daly
vavo tos vyskupijos vyskupas aug
ziliaras. 

KUBIEČIAI KANKINO 
AMERIKIEČIUS BELAISVIUS 

Washingtonas. — Birbęs karo 1 priėmęs vaifib, praradęs norą gy-
Kova vyksta ties Etiopijos barika-1 belaisvis Vietname Leo Thorsness į venti. 

baimė išnyko, A n t r a s toks .pat domis, kuriomis norima sulaikyti.tik dabar atidengė faktą, kad ame-; 
Hfe.JJLkameros ateme viską: ^s.-^ e r d v ė m i s B u ^ k e h a s kiek vė^sakflėMus nuo žygiavimo į Addis ' r ik ieaus belaisvius Siaurės Viet-| 

A^febaumas , Ogurcovas, Balo-
chftiovas iš 35 lagerio, Kalini-
čeako — iš 36 lagerio i r kiti. 
Kafcičenko ir Balachonovas bu
vo i t v e ž t i dėl to, kad parašė 
p*a*eiškimą TSRS Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumui, reikalau
dami suteikti politinio kalinio 

Tarpininkauja Yra ir tolau 
patarėju 

Mogadishu. — Į Somalijos 
sostinę atvyko Malagasy res- Į 
publikos (Madagaskaro) dete-! cWcago. — Sunku buvo pati-
gacija, tarpininkaujanti t i r p F ^ k a d N f e w T o , ' k o P1^'31* ? r u ' 
Somahjos i r Etiopijos, norinti ***> parinkti patarėjai knmmalme-
suteikyti bekylantį didelio m a s - j 5 6 b>' ]fe ' ****&, ilgai ieškomą 
. +^ —~ • . _ v 1 v"k*-\L-« I f"tin$-** c o c i u &-mf\n Tu trt I l T M l T . 

to karą. Kai abu kraštus no-

Angolos nacionalistai 
užeme mieste 

rėjo sutaikinti Afrikos valsty
bių vienybės paskirti delegatai, 
nepasisekė, boikotavo i r Etio-
pjj*., ir Somalija. 

Somalija dabar prisipažįsta. 
kad j i ginklais ir medžiaginiai 
remia sukilusią Ogaden dyku
mos tautelę, bet tvirtina, kad 
savo kareivių nesiunčia. 

Badas Ghanoje 

Londonas. — Britų labdarių 
organizacijų žiniomis. Ghanoje, 
y p « jos šiaurinėj daly, badas. 
Minimos dvi priežastys — saus
ra 

liau ir turės pasiekti Uraną, Nep
tūną. Televiz.jos kameromis per
duos į Žemę paveikslus iš toli
mųjų planetų. Arčiausiai Jupite
rio turėtų būti 1979 kovo 5, o 
prie Saturno eriartėti 1980 lap
kričio 12. Antrasis erdvėlaivis 
Uraną pasiektų 1986, pralėkęs 
apie 2 bilijonus mylių. 

Abu Voyage- iš Jupiterio atsiųs 
apie 25,000 noutraukų, o iš Sa
turno apie 8,000. Tos abi plane
tos yra didžiausios Saulės sistemo

je! Senatas 
neratifikuotu 

'anamos 

apkaltintą šešių įmonių nužudy
mu ir daugybės peršbvimu Davi
dą Serkovvitz patarė paleisti net 
be užstato, pasitenkinant, kad jis 
dabar visiems žinomas ir pažįsta
mas, rašo "Chicago Sun-Times". 
Nustebo tuo miesto meras Beame, i 
ir gerai, kad teismas tokia reko
mendacija nepasinaudojo, pridėjo} 
laikraštis. 

Jau kurstomi ir 
hawajiečiai 

Honolulu. — Havvajiečiai, pa
našiai kaip ir indėnai, pareikalavo 

/oharmesburg. — Angolos na 
cionaiistai, kovodami prieš mark-, 
sistus, užėmė pietuose Galai mies
tą, rašoma P. Afrikos spaudoje. į 
Prieš tai tie patys daliniai yra už
ėmę du kitus pietinės Angolos 
miestus — Cuangar ir Dirico. 

Panamos Miestas, 
delegacijos, vedusios derybas su 
Amerika, vadovas Romulo Beth-
ancourt pranasrija riaušes ir bus 
žmonių aukų. jei Amerikos Se
natas atsisakys sutartį ratifikuo
ti. Jis nenori pasakyti, ar galimi 
neramumai bus sankcionuoti val
džios. 

Gen. Omar Tom'jos, Panamos 
bosas, sako. jis pasiruošęs atvykti 
į VVashingtona ir sutartį galutinai 
pasirašyti, kai 
Opozicijos pri 

Ababą. 

Addis Ababa. — Marksistas 
valdovas pulk. lt. Mengistu Haile 
Mariam šeštadienį kreipėsi į visus 
etiopus — vyrus, moteris, vaikus 
ir senius — griebtis ginklo ir ko
voti orieš trijų šalių įsiveržėlius 
— Somalijos, Irako ir Sirijos da
inius. Jis sako, jog neteko trijų 
miestų Ogaden dykumoje, ir juos 
užėmė Somalijos reguliarioji ka
riuomenė. 

Amerika nesipriešina? 

Tel Aviv. — Amerika per daug 
nesipriešina ir nespaudžia Izra
elio, kad būtų grąžintas vakarinis 
Jordano krantas Jordanijai, sakė 
užsienio reikalų ministeris Moshe 
Dayan. Jis pasidžiaugė tokiu 
Amerikos persigalvojimu. Anoj te
ritorijoj- turėtų kartu gyventi iz
raeliečiai ir jordaniečiai. 

Egzekucijos 
Kambodijoj 

Bangkokas. — Kambodijoj bu
vo susektas sąmokslas nuversti 

bus patvirtinta, j valdžią, ir dabar sostinėj ir kitose 
sutarti esama irivietose vyksta masinės egzekuci-

name kankino kubiečiai, -rašo ''N. 
Y. News". Jis to anksčiau nesakė, 
nes 1973, kai grįžo iš nelaisvės, 
Gynybos departamentas buvo už
draudęs tai viešai atskleisti, neno
rėdamas pakenkti kitiems, gali
miems belaisviams Vietname ir 
nenoru sukelti didesnės neapy
kantos Kubai. Dabar Pentagonas 

Amerikos visuomenė turi žinoti 
apie Kubą anksčiau negu bus uf-
megsti diplomatiniai santykiai, 
sakė buvęs belaisvis. Thorsness 
vardas žinomas, kai jis nesėkmin
gai respublikonų sąraše 1974 kan
didatavo į Senatą S. Dakotoje 
prieš George McGovern ir nelai
mėjo. 

Labai panašiai sakė ir kitas 
vis labiau įsitikinęs, jog gyvų be- Į buvęs belaisvis pulk. Jack Bomar, 
laisvių nėra, leidžia jam kalbėti, j pripažindamas kad visus metus 
Jis pats matė, kai belaisvių sto-buvo kankinamas ispaniškai kal-
vykloje, vadinamoj, "The Zoo",; bančios grop%, o kankintojų va-
trys kubiečiai kankino pulk. Earl du buvęs aukštas vyras, kitų va-
Cobiel. Belaisvis po to mirė, ne- dinamas "Fidel". 

Panamoje, tik ji ne tokia stipri, 
kaip Amerikoj. 

vyksta 
jos, sakė Tajo generolas Chama-
nan. 

i r valdžios sluoksniuose ko- daugiau negu pusės Havvajų teri-
rnpčija. Daug žmonių mirė ba
du arba nusižudė. 

— Amerikoje ir Kanadoje 
^ a & r t i n h i metu leidžiama 460 
katį l ikų dienraščių, savaitraš
čių I r kitų įvairių periodinių lei-
dinf*į anglų kalba, kuriu bend
r a i t i ražas siekia beveik 27 

torijos savo žinion ir 1 bilijon 
dolerių iš Washington. Jie sako. 
Amerika jų žemes užėmė neteisė
tai, rašo "Chicago Tribūne". 

— šiam šimt
mety Amerikoj nuo automobilių 
žuvo 2 mil. žmonių, rašo "Wa-

Nepriklausomas kelias i 
įsocializmą 

Čilėje nėra taip 
ttogai 

Maskva. — Jugoslavijos Trtui j yVashingtoiMfl. — Valstybės de-
baigus pasikalbėjimus su sovietų ipartamentas sako, kad pasaulyje 
Brežnevu, buvo paskelbtas biule-, opinija apie Čilę yra blogesnė 
tenis pagal Tito, ne Maskvos for-]negu iš tfkr^jų turėtų būti, apie 
mulę. Biuleteny sakoma, kad aną šalį pasakyta blogu žodžių 
abiejų šalių santykiai bus grin-jper daug. %r» ko jai prikišti dėl 
džiami suverenumo, nepriklauso-į negerbimo žmogaus teisių, bet 
mynės, lygybės ir nesikišimo j ki-jne tiek. kfeV pasauly yra prirašy
tos Šalies vidaus reikalus dvasioje, i ta ir prikalbėta. Padėtis, be to, ten 
Abi šalys respektuoja teisę kiek-i irgi taisosi greičiau nei kitose ša-
vienam kraštui pasirinkti savo ke- lyse. 
lią į socializmą. 

Surado pagrobtas 
brangenybes 

Londoną*. — Londono Hė-
Oviedo. Ispanija. — Ispanų po-| athrovv aerodromas perkrautas 

jlicija surado iš Oviedo katedros keleiviais. Praėjusį savaitgalį bu-
Ipavog'as brangenybes. Rasta mai-jvo nepaprastas susigrūdimas, apie 
įše netoli Portugalijos sienos. Jų į 100,000 perpykusiu keleivių laukė 
Įvertė neapskaičiuojama, bet gali Į eilės išskristi. Jau šešta diena, kai 

oro kontrolieriai lėtina darbą, ir 
skridimo tenka laukti iki 12 va-
lankų. 

Nepatariama skristi 
į Londoną -

Ptisūniuimui 1968 rugpiūčio 21. kai soviete tankai įriedėjo į Prahą 

i būti apie 236 milijonus dolerių. 
į Policija sako, kad buvo pastebė
tas vyras Su maišu, pradėta jį w -

! tis, žmogus maišą numetė ir suge-
Įbėjo pabėgti. 

vVashingtrmas. — Egiptas, Si-
| rija ir Jordanija painformavo 
j Ameriką, kad jie sutinka pasira-
| syti taikos sutartį su Izraeliu, o 
Į Egiptas ir Jordanija žada ir dip-
i lomatinius santykius užmegsti, 
i rašo "NYT". Pažadai duoti vals

tybės sekretoriui Vancef, kai jis 
i neseniai lankėsi V i i Rytuose, 

KATJ^mORTCS 

Rugpiūčio 22: Marcialis, An-
tusa, Karijotas. įminė. 

Rugpiūčio 23: Pilypas, Rožė 
Limietė, Ringaila, Grauda. 

Sauiė teka 6:05, leidžias 7:42. 

ORAS 

Dalinai saulėta, apie 75 laips-
į niai. 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
VLADAS RAMOJUS 

}AV£ARO VADAS FILME vi ir sovietų atstovai. Gen. Mc-
Arthuras tai pergyvena gerai ži-

• -

Rugpiūeio 13 d. kai kuriuose 
Chicagos ir priemiesčių kino te-

-atruose pradėtas rodyti naujas 
~fila&$ "Gen. Bougias McArtha-

ras". J a i istorinis filmas apie ąf-
nomą JAV karo vadą. I i ' pas. 
karo meru paklupdžiusi Japoni
j a viliau išgelbėjusi ne tik P. Ko-

nodamas. kad Sovietų S-ga j karą 
su Japonija įstojo tik tada, kai 
Japonija, jaų .J>ųyp. Dakjųpdyta. 
Po karo pažadėjęs Japonijai ne-Į 
mažai laisvės, gen. MeAahurasį 
susilaukia priekaištų iš raud. ar
mijos atstovo. Kai rusas kariškis 

rėja nuo bolševiku, bet su savo ****£*** ? * * * S " g ? ^ H 
armija nužygiavusi net iki Y a l u j ^ 5 ' U Z l m l i k a i ^rmS J a ^ n į a i l 
upės. Kai Wasbingtono sprendi-! P f k I a u s 3 n c i ą s salas, gen McAr-j 
mas buvo kitoks, gen. MeArthu- į * u r a s t U 0 ] au atrėžia, kad ps , 
ras su savo armiia turėjo trauk- i J ^ n i ] a i P " k ^ a n c i a s s a a s ,s-j 
tis algai į pietus; ir taip Korėja , S i k e l u ^ s ™S U 5 « z d a r >' s 

. - • 

3d šių dienų liko vėl padalintą, 
kokia ji buvo prieš bolševikų už
puolimą ir įsiveržimą giliai į P. 
Korėjos žemę. 

Naujas spalvotas filmas ma
siškai traukia žiūrovus. Abu su 
žmona greitai judančioje eilėje 
pastovėję apie 15 min., turėjom 
progos pamatyti šį filmą Ford Ci
ty kino teatre. Filmas "Gen. 
Dougias McArthuras" tai ne pa
radinis filmas, bet gyvenimiškas 
ir kartu istorinis. Nors filmas 
prasideda ir baigiasi West Point 
karo akademijoje, bei-visa jq ei
ga, užtrunkanti apie dvi valan
das, vyksta daugiausia frontų p 'r-
mose unijose, invą^ijpse ir Bal
tuosiuose rūmuose Washingtone. 
Prieš žiūrovų akis iškyla prezi-

mą. Tai jis pasako kietai ir ryž- i 
tingai. 

Atstatęs Japoniją ir davęs jai 
nemažai laisvės prieš rusų no
rus, generolas vėl pašaukiamas 
į karo lauką Š. Korėjai užpuolus 
P. Korėją. Čia vėl gen. McArthu
ras su savo armijomis daro ste
buklus. Bet, neapskaičiuoja, kad, 
nužyg :avus toli į šiaurę, teks su
sidurti su milžiniška kiniečių ar
mija. Tas neapskaičiavimas ir pri
art ina jo, kaip karo vado, karje
ros pabaigą. Prez. T r u m a n o įsa
kymu gen. McArthuras atšaukia
mas iš pareigų. T a žinia jį pa
siekia fronte, ir generolas skau
džiai pergyvena. Į JAV sugrįžu
sį generolą tauta pasitinka mil-
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Pašto išlaidas mažinant, ppavitavimai už gautas pre
numeratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skai
tytojo adreso, gavus iš įo mokestį, atžymima iki kada 

yra yra jižsimo! 

DRAUGO prenumerata mokama S anksto 
metams 6 mėn. 3 mėn. 

Chicago, Cook apskr. 
ir Kanadoje $30.00 $17.00 $12.00 
Kitur Jf-A-V. ...~ 28.00 16.00 11.00 
Užsienyje 31.00 19.00 13.00 
Savaitinis —. 20.00 13.00 7.00 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 

8:30 — 13:00, • j pesaugo. Juos grąžina tik iš anks-
s- m to 

Chicagos Gen. T. Daųkąnt 
"Generolas Daukantas IT' 

kuopos jūros šauliai Jūros iier.cs 
prie Union Pier. Micc. 

Mic jano ežere savo laivu 
Nuotr'. p . Maletos 

žiniškais, milijoniniais paradais, 
dentai ~ R o o s e v e ^ ir^ T r u m p a s , I į į P f d i d ž i u l ė m i s ovac"jomis 
valstybės sekretoriai, karo vadai i fRerolas pasitinkamas ir JAV 

kongrese. U ų atšaukęs iš parei
gų prez. Trumanas skambina 

torines detales. Jei vietomis vei
kėjai kiek ir sušaržuoti, bet isto
rinės detalės yra tikrgs. Su dide
liu įdomumu dažnai skaitau ir 
mūsų veikėjų atsiminimus bei 
tuos stra psnfus. kuriuose iškelia
ma mūsų tautos istorinės akimir
kos ypač kultūrinėje veikloje. 
Žurnalo "Kario" š. va. nr. 5 muz. 

prieš pat mirtį parašytą epinį ir šb nuo pagrindinių žmogaus tei-
kartu giliai patriotinį veikalą šią apsaugojimo. "Žmogaus tei-
"Mano tautos istorija" nemeluo- šių nepaisymas arba jų' pažeidi-
tai ir nuoširdžiai gerbiau ir te
begerbiu. Pastudijavęs A. Mikuls-

-
H 

ir Lt. Bet visur pagrindinį vaid
menį vaidina gen. McArthuras. 
Tai ne štabų ar salonų karys. Jis 
visą laiką frontų pirmose linijo
se, karo ligoninėse, kur guli sų : 
žeisti jo kariai. Net aukščiausi at-
sižymėjimo ženklai ir penkių 
žvaigždžių generolo- laipsnis jam 
įteikiamas taip pat fronte. Kai 
pro japonų užtvaras gen. McAr-
fbucas su kai kuriais savG šiabo 
nariais karo metu prasiveržia ir 
įmyykstą į Australiją, jį su mil
žiniškom's ovacijomis pasitinka 
didžiulės minios žmonių, pilnai 
pasiukėdamos, kad jis išgelbės ir 
Australiją. Jo paruošti strate
giniai planai išėjo į gerą: JAV 
laimėjo karą prieš Japoniją, nors 
ir teko numesti atominę bombą. 
Istorinė Japonijos kapituliacijos 
sceną ajnerikieč'u karo laive at-

pianinų Baltuosiuose rūmuose. 
Gen. McArthuro atšaukimas iš 
karo vado pareigų ir buvo lūžis, 
nuo kurio Ameriką pradėjo lydė
ti nepas'sekimai karo laukuose. 
Bet už tai kalti ne karo vadai.bet 
jau politikai. Filmą "Gen. 
Dougias McArthuras" turėtų pa
matytį visi lietuviai. Jo eia teap
tariau tik mažą dalį. nors ame
rikiečiai kr'tįkai pirmosiose re
cenzijose jo nevertina labai entu
ziastingai. Ir gal už tai, kad šiais 
laikais militariniai filmai nėra 
taip jau populiarūs. 

KAI MES SUMAIŠOM 

ISTORINES D E T A L E S 

Kaip minėjau, naujasis filmas 

jų metų rudenį H tlerio armijos 
jau beldėsi į Maskvos ir Lenin-

A. Mikulskio paskelbtame straips- grado vartus, lietuviai komunis-
nyje "Bolševikai sunaikino mūsų 
meno ir kultūros kūrybą*' skai
tau aprašyta, tokį faktą: "1941-jų 
metų rudenį kompartija paragi
no Vilniaus menininkus ir visą 
'liaudį' į Filharmonijos salę ypa
tingam mitingui, kuriame pada
rysiąs svarbų pranešimą pats oku-
r . no tnc I jptiivo^ ' r jrp 'zinpntac ' 

Justas Paleckis. Sus'rinko nema
ža žmonių, žinoma, ne iš noro, 
bet iš baimės. Scenoje su ypatin
ga pompa pristatė tą vadinamąjį 
prezidentą, na. ir jo visą Lietu
vos išgamų palydą: Venclovą, 
Žiugždą, Cvirką, Rūką ir kitus..." 
(psl. 187). 

Na, žinoma, kaip mano ir gal 
dar ne v'eno gerbiamą a.a. po
etą ir dramaturgą Antaną Rūką 
dešimtosiose mirties metinėse 

mas šiandien", — pažymėjo ka r 
dinolas, — gali ateityje sukelti 

pastebė- Į naujų neramumų." Lenkijos pr i -
jau, kad visgi Jis nusirašė. 1941- mas sayo kalboje ta ip pat nuro-į 9449 So. Puiaski Road (Crawford 
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• Administracija dirba kas- Sf to susitarus. Redakcija už skelbi-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- jjj mų turinį neatsako. Skelbimų kai-

y dieniais nuo 8:30 iki 12:p0. jjj QQS prisiunčiamos gavus prašymą, p 
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VEHOJ MARTYNO JANKAUS 
ŠAULIŲ KUOPA 

. . MHM 

vaizduota pilnose, smulkiose de-j "Generolas Dougias MeArthu 
talėse. Šalia kitų, karo laive s to- ' ras" yra visumoje atsirėmęs į is-

MŪSy KOLONUOSE 
p n . • • jnininkų būrelį. 
D r O C K t O n , M O S S . P o darbingo posėdžio šeimi

ninkai supažindino su svečiais iš 
Amsterdamo, N. Y. ir Kanados 
dukros bei sūnaus šeimomis ir vi
sus pakvietė prie vaišių stalo. Ma
loniai besišnekant su vaišingais 
šeimininkais ir jųjų atžalynu pra 
bėgo šeštadienio popietė ir vaka
ras. Kuopos vaidyba, skirstėsi su 
ryžtu ruoštis Tautos šventės mi
nėjimui. 

Visų mūsų pareiga, kuo skait-
lingiau dalyvauti tokiuose minė
jimuose. 

E. Ribokienė 

Brooklyn, N. Y. 
KULTŪROS ŽIDINĮ 

APLANKIUS 

Vieną dieną studentas psicho
logas Paulius Rajeckas nuvežė sa
vo automobiliu prie '"Darbinin
ko" spaustuvės durų. Išlipau iš 
automobilio ir įėjau į naujejo pa
stato rūsį, kuriame yra spaustu
vės mašinos. 

Antrame aukšte tarp šviesių 
langų įkurtos raštinės ir visa 
spaustuvės įstaiga. Čia sutikau vy
riausią spaustuvės šeimininką 
kun. Pranciškų Giedgaudą. Tai 
ilgametis, nepamainomas spaus
tuvės vedėjas. Gabaus, darbštus, 
greitos orientacijos, konkretaus 
žodžio visuose pasikalbėjimuose 
bei darbuose. Su juo tenka vi-
sjgms rankraščių autoriams ap
tarti spa- iainimv injuiKUižtas. 

gfa-rbusis A. Mikulskis pastatė į 
"išgamų" eiles, susikrimtau, nes 
poetą A. Rūką ypatingai už jo 

tąi; įų tąrjgg Paleckis, Venclova 
Cvirka ir kiti seniai jau buvo iš
bildėję į Sovieti; Sąjungos g'lu-
mą, tajĮ kokius pamokslus jie be
galėjo sakyti Vilniuje prievarta 
suvarytiems Lietuvos meninin
kams? juk kiek-viename istorijos 
vadovėlyje ar enciklopedijoje aiš
kiai pasakyta, »ac* karas tarp So-
v'ętų Sąjungos ir Vokietijos pra
sidėjo 1941 m. birželio 22 d. ry
tą, o dieną vėliau Lietuvos suki
lėliai paskelbė, Kad atstatoma 
Lietuvos nepriklausomybė su lai
kinąja vyriausybe priekyje. 

Šaulių Sąjunga tremtyje apsi
ginklavusi kultūriniais ginklais 
tebėra pajėgi, veiksminga. Brock-
tone M. Jankaus kuopa veikliųjų 
&iė]e. Vadovauja kelintai kaden
cijai perrinktas pirmininkas Ro
mualdas Bielkevičius su veikliais 
valdybos nariais: vice pirm. Pet
ras Šaulys ir Jonas Freimanas, 
sekr. Stasė Gofensienė. kultūri
niams reikalams Julija Šaulienė, 
iždn. Vladas Jakimavičius. 

Rugpiūčio 6 d. valdyba ir šias 
JBflutes rašanti — susirinko gra
žioje Freimanų sodyboje ir jau-

: kjame bute apsvarstyti, pagyvin
ti šaulių veiklą. Pirmininko R. 
Bie&evičiaus pateiktoji dieno
tvarkė plati. Numatyta rugsėjo 
11 d. i&iliningai paminėti Tau
tos šventę. Minėjimas minimas 
vietos ir apylinkių Šauliams bei 
visuomenei. 19 vai. iškilmingos 
pamaldos Sv. Kazimiero bažny
čioje, kuopai dovanų — Ameri
kos ir Ljgtuvps vėliavų šventini
mas. 3 vai. p.p. Sandaros"' salėje 
Tautos šventes minėjimas — aka-
emfja su pagerbimu mecenatų, pa
skaita ir menine dalimi. 

Buvo ir daugiau svar-tymų ir 
nutarimų. Sveilfntinas sesės Juli
jai « Betrp Šaum, &xo sumany
mu — steigti Saulių tuopoje da> 

Ilgas koridorius su daugybę 
durų iš abiejų pusių apkabinėtas 
originaliais lietuvių dailininkų 
paveikslais. Dešinėj pusėj - yra 
"Darbininko" redakcija, kur dir
ba kun. d r. Kornelijus Bučmys, 
vyriausias redaktorius, jam talki
na rašytojas ir žurnalistas Pau
lius Jurkus, tuo metu išvy
kęs atostogų. Parudavusiu veidu 
įėjo į raštinę rašyt. Leonardas 
Žitkevičius, tik ką sugrįžęs is va
saros atostogų. 

Kad ir labai užimtas, kun. K. 
Bučmys parodė meno turtus, ku
riuos neseniai įsigijo pranciško
nai. Pirmam aukšte pama-

1 čiau nemažoje salėje įkurtą "Gal-
j diko galeriją", pilną dailininkų 
įvairiausių paveikslų bei skulptū
rų. Kai netelpa paveikslai salėje, 
juos pakabina kituose kambariuo 
se ir koridoriuose. Daug M. K. 
Čiurlionio darbų reprodukcijų. 

Platūs, labai gražaus darbo 
laiptai veda į spalvingus, monu
mentalius vartus — duris, už ku
rių prasideda vienuolių kamba
riai. Lankome impozantiško 
dydžio vienuolyno biblioteką,erd 
vų valgomąjį kambarį su ilgu sta
lu, kur susirenka pranciškonai iš 
įvairių darbų prie valgomojo sta
lo. Jeiname į jaukią ir dailią vie
nuolyno koplyčią. Dail. Jonyno^ 
gražūs vitražai. Šoninėje sienoje 
dailininkės A. KaŠubienės sta
cijos — trikampiai paveikslai, 
paveikslai, kruopštaus mozaiki
nio darbo. Šventovė — aukšto 
meninio lygio. 

Drauge su kun. Pr. Giedgau-
du išėjome į erdvų vienuolyno 
kiemą. Cia Šone stovi naujas pas
tatas — Kunįrc i Žiiinyf 

J Narūne 

CfTVAS RELIGINIS 

GYVENDIAŠ LENKI40JE 

Lenkijos primas kard. Višins
kis, kai bedamas litur. pamaldo
se Varšuvoje, paėmėjo , jog 
socialinės santaikos įgyvendini
mas tautoje visų pirma priklau-

TeL ofiso Ir buto; OLympjc 2-4131 

DR. P. įisioM : 
GYDYTOJAS IR CHIETJEGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-S" yai. vaic 

išskyrįis trečiadienius! 
Šeštadieniais <12 iki 4 va r pom-t. 

i^: • v 
TeL RElianoe o-ltU.1 . 

DR. WALTER I. KIRSTU* 
(Lietuvis gydytojas) 

8925 West 59th Street 
dė ginklavimosi varžybų pavo-j Medical Boilding). Tel. LD 5 - 6 4 4 6 ^ . : pirmad.. antrad.. ketvirtaa. IT 
JUS apgailestaudamas, kad dery-1 P r i i m a ligonius ' pagal susila.-1ma penktad. nuo 12^4 vai. popiet ir '.-% 

Tel. PB 8-3229 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKTŲ, AUSŲ, N'OSEES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. d BALUKAS 
Akušerija ir moterį; ligos 
Ginekologine Chirurgija 

bos dėl nusiginklavimo iki šiol 
neatnešė ąpžiuopiamų rezultatų. 
Varšuvoje įvykusioje Kristaus 
Kūno ir Kraujo liturginės šven
tės procesijoje dalyvavo dau
giau negu 20 tūkstančių tikin
čiųjų. Drauge su lenkų vysku
pais procesijoje buvo i r Vatika
no atstovas arkivyskupas Luigi 
Poggi. 

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 
Tekėt — 335-1285 

AKIŲ LIGOS - CHITURGIJA 
Ofisas: 

700 North Michigan, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

> • « » • » • • • • • « » « » • » • • • • • » » • » 

Dr. Jonas G. BYLA-BYUITIS 
GAIVOS IR STUBURO LIGOS 

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

TeL 476-M09 
Valandos pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti s : 4-8004 vai, vak. Treg. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Mąrąnette Medical Center 
6132 So. Redzie Avenue 

Vai.: pirmad., antrad. ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 

Šeštad. nuo 1 tk] 3 vai. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. WA 5-2670 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. : pirm., ketv. 1 Iki 6 v. popiet 

Antrad., penktad. 1-5, trę§. ir SeStad 
tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L GIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

TeL — GR 6-2400 
Vai. : pagai susitarime: ptrmad. 1» 

ketv. 1-4 i- 7-9: antrad. ir penkt 
10-4: šeštad. 10-3 vai. 

ir šestad. uzdarvta. 

įdainavo A. Dvarionas. Sokhj muzikos rinkinys XXV 
Įdainavo B!rati TamoaUniene Šokio rinkinys "Svajonių fflknrys" 

1. Kur lankos žaliuoja — tango 7. Žibuokles — valsu, 
2. ^nJOur-Beguine, 8. Balti žiedai — manbo 
3. Laukta, sugrį^ — vjalsas 9. Svajonf — tango 
4. Nuostabus berniukas — Cho Cho 10. Kengūrų samba — «rmfri 
$. Klajojančios roies — lėtas fbkstrotasll. Sudie — anglų val§as 
6. Ogesys — tango*" 12. Gal bfiL gal bflt — boiero 

(dainavo A. tabanlauskas SoUq muzikos rinkinys XXVI 
l. Septintame rojuje — anglų vaisąs 7. Jaunystes meilė — tango 
1 Mūsų susitikimas — tango 
3. Sutemų daina •— tango 
4 Liūdna — tarno 
5. Maryte roelyiske — fokstrotas 
6. Tik tau, Rio Rita — fokstrotas 

Hątearo Biruti 

ŠIOS PLOKŠTELĖS DAUGELIUI 
PAR NEŽINOMOS 

I 

8. Ta naktis — anglų valsas 
9. Nakties serenada — tango 
10. Aldona — tango 
11. Kodėl neatėjai — fokstrotas 
12. B tu, mergyte — fokstrotas 

"O Ramunėle, pasakyk", šoklų muzika 
L Grenada — įso. fantazija 
i. Pavasaris už lango — tango 
3 Su tavim kartu — cha cha 
Į O Ramunėje, pasjkyk — valsas 
5. Tavo akys — rumba 
6. Žavingos naktys - fokstrotas 

1. Faustas 
(dainavo V Grigaitienė 

2. Cavalleria Rusticana 
įdainavo V. Grigaitienė 

% tai mm augom du broUukal 
Liaudies daina 

4. Vai nekukuok 
Liaudies daina 
įdainavo S Graužinis 

5. Gražinos arija 
& Gražinos arijai tsjsa 

įdainavo £ Sauleviciat* 

7. Senam sode — tango 
8 Niekad sekmadtatj — cha cha 

II. Pavydas — tango 
9 fauna ka; buvau — beguine 

10 Sią nakt — cha cha 
12 Kaip ir aS — rock 

Lietuviškų dainų b operų rinkinys VU 
t. Mano gimtinė 

Įdainavo A įCutkauskas 
2. Užginta daina 

Jdai-avo A. Rutkauskas 
3. Prapuoliau, motule 

įdainavo K. Petrauskas 
4. Du broliukai kunigai 

Įdainavo K. Petrauskas 
5. Sudiev, kary 

Įdainavo K Orantas 
6. ispaniška meilė 

Įdainavo K. Orantas 

Visos Uos plokitelts kainuoja blt po $6.00 Gaunamos: 

D R A U G A S 
4541 W. ^ t f St., CWcago. III, 60629 

• USakant • 
gjryentoiai rr.< 
$1.50 psito t. 

•dėti 50 c. uf kiekvieną plokštelę persiuntimui. HUnoIs 
•a 5% rnpkesiiH- Užsakymui i Kajiadą reikia 9od4t" 30 
Jdoms. 

Ofs. teL 735-4477; Rez. 24G-K39 
Jei neatsako skambint 636-4549 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

Specialybe — Jfferv^ tr 
Emocines Ugos 

CRAWFORD »rET>lCAIj BUTU)CVG 
0449 So. Puiaski Road 

valandos pagal susitarimą, 

Rezid. teL — GI 8-0873 
BR. W. M. EISIM-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GECEEOLOGINfi CHIRURGLJA 

6132 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 
Valandos pacal sasttartma. Jei ne

atsiliepia skambinu: MX 8-0O01. 

DR. A. t 6UYECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — BR 8-2220 
DR. JANINA MISEVIČIUS 

i OK S A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 63rd Street 
' Irmad.. antrad.. ketvirtad. ir penkt 
• uo 12 iki Z vai. Ir nuo 5 Iki g vai 
ak . Seštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs PO 7-6008, Rez. GA S-727* 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
C14 No. Western Avenne 
1002 No. Western Avenne 
Tel. atsakoma 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

įstaigos ir boto teL 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1497 S. 49th Conth, Cicero 

Kasdien 10- U ir 4-7 
Oakynis tree. ir 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHJRURGg 
KCDIKIŲ IR VA1KL IJGOS 

ŠPKCIAUSTŽ 
MEBICAti BĖH.DING 

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

iki 1 vai. popie t 
Ofiso teL RE 7-1168; rezid. 239-2*lt 
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampM) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirad. tr 
penktad. 3 iki 7 v.' p. p. Tik sus i ta r ia 

O P T I C A L S T I D I O 
VIGI.ETA ^AROSAfTf 

7051 So. Washtenaw. Tel . 778-670S 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojo 

receptus. 
Didelis akinių r§mu pasirinkimais 

Vai.: pifin., antr . , penkt. 10-5:30 
Ketv. 1-8 v. vak. Šešt 4 0-4 v. p. f 

Trečiadieniais' uždaryta. 

Telel — 282-44a ~~ 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIC LIGOS — CH1IICRGWA 
Ofisai: 

I t t JTO. WABASH AFE. 
4?00 SO. CpNTRAli ĄtE. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLEČIAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikriną akte. Pritaiko akinius to 
"Contact teases^ 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta 

DR. LE8NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2SSH W- 63rd Ste^e 

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

Ofiso teL 776-2880, rezid, 448-5545 

M . J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. BE 5-4410 

Rezidencijos telef. G R S-OSt? 
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. k 

penktad. nuo I iki 3 vai. popiet. 

DR. VYT, TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2632 W. 5?U» St. 

TeJ. PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: pirm., ant r . , | re«. Ii 

penkt. nuo 2-4 v&L ir 1-8 y. vak 
*ešt. 2-4 p. p. Ir kitu laiku susi tartu 

Ofiso tel. B E 4-2123. m m g GI S-S 11« 

DR. V. TUMAS0HIS 
C H I R U R G A I 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 
t-5 ir 6-7 — ii anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6448 
DR. F. C. WIHSKU»AS 

GYDYTOJAS IR CH^URGAA 
|107 West 71st Street 

Valandos: 1-8 vai. poolet-
Trei. ir iestad. pagal wjsTtanrBą 

Ofiso « . 586-5186. asine 636-4856 
DR. PftRAS ŽLI0IA 

GYDYTOJAS IR CHlgtJįjįGAS 
6J54S. Wvwįa9ęk į*i 

Vsi pirm. antr., ketv. ir pęįkT: %Ą 
ftsdTidistusls pagal suartariztis) 



Artėja rugsėjis — i 

LIETUVIU BENDRUOMENĖS MĖNUO 
Rugsėjis yra Lietuvių Bend- Nereikia smerkti Liet. Bendruo-

ruamenės JAV-bėse mėnuo, pa- menės, kad ji rūpinasi kovos dėl 
skirtas specialiems LB rūpės- Lietuvos laisvės, taigi politiniais 
čiams. Tą mėnesį telkiamos lė- reikalais. Juk LB tam pašaukta, 
sos, reikalingos švietimo bei kul- Vliko sukurtų ir paskelbtų Lietu-
tūros reikalams paremti, ruo- vių chartos nuostatų įpareigota. 
šiami planai organizacinei veik- JAV LB-nei pavyko ir šioje sri-
lai, išrenkamas solidarumo mo- tyje nemažai pasiekti. Jos vadovai 
kestis, pravedamas vajus telkti sukūrė glaudžius ryšius su šio 
vaikus į lituanistines mokyklas, krašto politikais, senato ir kon-
Visa tai atliekama per LB insti- greso nariais, spaudos, televizijos 
tucijas, apygardas ir apylinkes, ir radijo darbuotojais, mokslo 
JAV LB krašto valdyba specia- žmonėmis, kultūrininkais. 
liu rugpiūčio 11 d. aplinkraščiu v - , , . T „ , , . 
» v i i - Ypač daug padare LB Visuo-

paragmo savo apvhnkes, kuriu • - - ° , i 
visame krašte vra apie 70, minė- m e m n u * J * * į į * S » 
tus ir kitus darbus atlikti. k e r l f . <f t U S 1S fes gruosdama 

* ir išleisdama anglų (kartu ir iš-
Pagal Lietuvių charta, Lietu- (PWį k a l b a j į g j * * p i e ž m < > 

. • D , - . . . gaus teisių pažeidimą okupuotoje vių Bendruomenes organizacine ? . . ,:r. . . * , JE ' 
m , i - .,. . ° . . Lietuvoje (Violations of Human struktūra turėtu jungti visus ati

tinkamame krašte gyvenančius 
lietuvius. Praktiškai, žinoma, to 
nėra, tačiau aiški tautiškai gyvų 
lietuvių dauguma viena ar 
prasme jaučia LB globą ir yra 
jos daug kur atstovaujami. JAV 
LB rinkimuose dalyvauja 7-
10,000 lietuvių. Didžiausias skai
čius buvo 1973 m. renkant VII 
tarybą — 10,439. Taigi skaičius ak 
tyviųjų lietuvių nėra labai didelis, 
bet vis dėlto jis yra didžiausias iš 

Rights in Soviet occupied Lithu-
ania). Sis serijinis leidinys kas
met paskleidžiamas JAV kongreso 

frT narių, Jungtinių Tautų organiza
cijos, aukštųjų mokoslo darbuo
tojų, religinių vadovų tarpe. Pa
našia tvarka išleidžiama ir iš
platinama ir daugiau leidinių. 

Nenuostabu, kad visi geros va
lios lietuviai LB darbus remia. 
Tai, be ko kita, rodo ir kas me
tai didėjančios aukos, surenka
mos Lietuvos laisvinimo reika-

CYRUS VANCE NIEKO NEIŠMOKO 
Su niekuo nesusitaręs Art. Rytuose, jis netrukus išvyks į Aziją 

. BRONIUS AUŠROTAS 

visų mūsų centrinių organizacijų. , . . . t _ t- -f- , j lams. Aukotojai vertina LB at-Sia proga pažymėtina, kad ^ ^ į T į 1 

JAV Lietuvių Bendruomenė yra „ 
vienintelė centrinė organizacija, _ , _ , , , . Bet būtumėm neteisus, nepaste-kun savo valdomuosius organus Į . . , . . . turi ir kai kurių ne

galavimų. Nelengvai sprendžia
mos lituanistinio • švietimo prob
lemos. Nuolatinis mokinių skai
čiaus mažėjimas lituanistinėse 
mokyklose kelia LB vadovams 
nemaža rūpesčių. Mūsų* jaunimo 
nutautintas tik iš dalies-pristab
domas. LB institucijų pagalba 
mūsų spaudai vis dar yra labai 
maža. Toli gražu ne visos apy
linkės ir apygardos yra aktyvios. 
Jaunų jėgų įtraukimas į apygar
dų ir apylinkių valdybas dar nė
ra pakankamas. 

Apgailėdami turime pasakyti, 
kad LB turi vienoje kitoje apy-

išrenka demokratiškiausiu būdu 
—tiesioginių rinkimų keliu. 

• .- > :."• "-•'• į r - : ; . ; • -
JAV LB organizacinė struktū

ra, paprasta,- bet labai • plati. Jos 
apylinkės., yra ."paplitusios visose 
lietuvių kolonijose. Yra 10 pla
tesnės apimties -sritinių vienetų -
apygardų. Aukščiausias - organas 
krašto taryba, sudaryta iš apie 
80 narių, iš kurių. 60 renka visi 
LB nariai tiesioginiu ir slaptu 
balsavimu. Ex ofiicio įeina 10 
apygardų pirmininkų, ir apie 10 
krašto valdybos narių.. Dar yra 
LB Garbės teismas ir Kontrolės 
komisija. 

Prie šių rinkimų keliu sudaro- gardoje opoziciją' ne tiek pačioje 
mų institucijų reikia dar pridėti Bendruomenėje, kiek opoziciją 
kitas, pačios LB vadovybės suda- pačiai Bendruomenei. Antibend-
rytas ir tarybos patvirtintas: Kul- ruomeninės nuotaikos nuolat 
tūros, Švietimo, Visuomeninių skelbiamos kai kurioje spaudoje, 
reikalų tarybas, lituanistines mo- Prieš keletą metų Illinois valsti-
kyklas, LB išlaikomus ar remia- joje buvo kai kurių neatsakingų 
mus archyvus, knygų leidyklas, asmenų sukurta ir įregistruota ki-
LB iniciatyva suruoštos 5 tauti- ta lygiai to paties vardo, tuos pa-
nių šokių šventės, 4 dainų šven- čius ženklus vartojanti LB organi-
tės, 3 teatro festivaliai, du (ruo- zacija. Šiam reikalui buvo pasi-
šiamas trečiasis) mokslo ir kury- naudota kai kuriomis spragomis 
bos simpoziumai. Pernai metais JAV ir valstijų įstatymuose, 
gražiai pravestas JAV 200 metų * 
sukaties minėjimas ir eilė kitų pa- JAV LB-nė buvo 1952. II. 14 
rengimų, minėjimų, atliktų cent- inkorporuota Connecticuto vals-
rinių institucijų, tarybų, apygar- tijoje ir tas inkorporavimas pė
dų ir apylinkių. Apžvelgus veiklą, riodiškai atnaujinamas. Specia-
gautųsi didžiulė, plati ir gili or- lus jos padalinių inkorporavimas 
ganizacijos darbų kelių tomų is- kitose valstijose nėra būtinas, 
torija. Labai gerai daro LB vado- JAV LB teisinius reikalus gražiai 
vai, kad savo istorijos dar nerašo tvarko žinomas teisės mokslų 
ir neleidžia atskirais tomais: LB daktaras Ant. Novasitis. LB tei-
tebėra gyva, ne archyvinė orga- sinis statusas yra visiškai aiškus 
nizacija ir savo istoriją tebeku- ir įstatyminis. Atskirais teisiniais 
ria, tiksliau — ją rašo savo dar- aktais yra registruotos valstybi-
bais. nėse įstaigose visos didžiosios LB 

* institucijos ir net kai kurios apy-
Jei kitos lietuvių centrinės or- linkės. Neatsakingiems asme-

ganizacijos rūpinasi lietuvių da- nims naudojant JAV Liet. Bend-
barties rūpesčiais, tegu ir labai ruomenės vardą ir ženklus, kraš-
svarbiais, tai Liet. Bendruomenė to valdybai, norint tokius asme-
išsiskiria iš jų, kreipdama dide- nis sudrausti, tenka šauktis net 
lį dėmesį ir skirdama lėšas lietu- JAV teismo, 
vybės. išlaikymo Amerikoje dar- * 
bams. Šiam reikalui LB pastango- Nežiūrint sunkumų ir negero
mis remiamos jaunimo organiza- vių, JAV LB-nės atlikti darbai ir 
cijos, įsteigti jų susivienijimai, neseniai atšvęsta sidabrinė veik-
ruošiami jaunimo kongresai Ii- los sukaktis visus geros valios lie-
tuanistiniai kursai, konkursai, tuvius maloniai nuteikia. Taigi 
studijų dienos, lietuvių mokytojų reikia ne piktai kritikuoti, bet 
studijų savaitės, įvairūs simpo- sveikinti LB vadovus, jos institu-
ziumai ir kitos paskatos. cijų. apygardų ir apylinkių dar-

Šioje srityje daug kas pasiekta, buotojus, visus geros valios lietu-
nors dar toli gražu ne viskas at- vius, ypač mūsų jaunimą, kuris 
likta. LB pasirinko didžiausią Bendruomenėje energingai dirba. 
darbą, sunkiausius rūpesčius, ku- Bendruomenės mėnesio proga1 

rių nedrįso puoselėti bet kuri ki- linkime nepalūžti sunkumuose, 
ta centrinė organizacija. Taigi kurių kartais kelyje pasitaiko, ir 
LB patangos šioje srityje ypatin- nuoširdžiai toliau dirbti Lietuvos 
gai remtinos. ir lietuvvbės ateities labui. 

b. kv. 

Tik atkakliausi optimistai bū
tų galėję prileisti, kad JAV užs. 
reikalų ministerio Cyrus Vance 
diplomatinė iškyla į Vid. Rytus 
atneš nors kiek diplomatinių di-
videntų šiam liberalizmo liga 
sirguliuojančiam milžinui. Į rei
kalų esmę Art. Rytuose įsigilinę 
žinovai netikėjo, kad po arabų 
valstybių galvų vizitų VVashing-
tone ir prezidento Carter susiti
kimo su Sirijos vyriausybės gal
va Hafez al-Assad Genevoje, Švei
carijoje, dar papildžius šiuos vi
zitus — susitikimus M. Begino, 
Izraelio min. p-ko kelione į Wa-
shingtoną, ir negalėjo suvokti, 
koks kipšas išvarė C. Vance į Arti 
muosius Rytus. Na, čia ne pesi
mistai, bet realistai laimėjo: C. 
Vance sugrįžo į namus tuščiomis 
rankomis arba, pagal tą seną lie
tuvišką patarlę, "lyg kad būtų 
musę kandęs". 2inoma, prie šios 
ministerio C. Vance išvykos dar 
teks ne kartą grįžti, tačiau ir be 
Artimųjų Rytų yra daug svarbių 
vietų pasaulyje. 

Mums tenka prisiminti ir kitą 
labai jau jautrų ir opų JAV -
omunistinės Kinijos santykių su-

normavimo etapą. Abu kraštai 
nuo 1972 m. tęsia atsargų diplo
matišką žaidimą, ieškodami tin
kamos progos sugrįžti į tarptau
tinį diplomatinių santykių atnau
jinimą. Tačiau, kom. Kinijai rei
kalaujant Kinijos Respublikos 
(Taivane) bet kokio pripažinimo 
atšaukimo iš JAV pusės, šių san
tykių ; sutvarkymas nėra jau toks 
paprastas eilinis reikaliukas. Juo
ba, kad visiškai nauja problema 

mai būtų leista Svykti iš Kinijos. 
Išbėgęs į laisvę lakūnas, kaip 

tai buvo pažadėta, iš Kinijos res
publikos vyriausybes gavo 700,-
000 dol., kas jam užtikrins ma
terialinę egzistenciją svečioje že
mėje. Ir vos tik jis atsirado Taiva
ne, kai jam buvo suruošta specia
li spaudos konferencija, kurioje 
dalyvavo įvairių kraštų žurnalis
tai. Žurnalistų klausinėjamas 
Fan pareiškė: "Žinojau, kad JAV 
prezidentas stipriai kovoja už 
žmogaus teises visame pasaulyje. 
Tad tikiuosi, kad Carteris ar vals
tybės sekretorius C. Vance užstos 
mano šeimos saugumą kom. Ki
nijoje." Kalbėdamas apie padėtį 
kom. Kinijoje, lakūnas teigė, kad 
" ten nėra jokių žmog.ius teisių. 

SOVIETINIO GYVENIMO NUOTRUPOS 
Amerikos žurnalisto pastabos 

B. JABLONSKIS 

-. 
' 

Ir nors konstitucija 
na spaudos ir žodžio laisvę, toki 
dalykai iš viso neegzistuoja že
myne. Tik tokios idėjos ir mintys 
randa vietą spaudoje ir viešose 
diskusijose, kurios liaupsina ko
munizmą". Pabėgėlio nuomone 
nėra jokio skirtumo tarp Mao ir 
jo įpėdinio Hua, "juodu yra tų 
pačių plunksnų paukščiai." 

jantiems nors kiek padėti, bet jų 
yra tiek daug, kad valdžia yra be
jėgė juos suimti ir patalpinti ko
kiose darbo stovyklose ar išvary
ti iš miestų. Ši būklė Kinijos že
myne blogėja kas metai. Lakūnas 
taip pat teigė, kad jis pats matęs 
mirusių iš bado ar sušalusių žmo
nių lavonus tokiuose didmies
čiuose kaip Šanchajus. 

Politiniai stebėtojai ir vėl sto
vi prieš naują JAV užsienio poli
tikos nežinomąjį: ar JAV, siekda
mos santykių atšildymo su kom. 
Kinija visiškai išmes Taivaną į 
atmatų dėžę ir tuo laimės komu
nistų simpatijas, ar atsargiai tęs 
'Realpolitik" kursą, neužmiršda-
mos ir žmogaus teisių. O neuž
mirškime, kad praeityje, JAV 
priešai, jeigu nelaimėdavo kauty
nių lauke, tai puikiausiai at
sigriebdavo prie derybų stalo. Ar 
ir dabar C. Vance laukia nesėk-

užtikri- :mė kom. Kinijoje? 

Vakarų spauda dažnai mirga, kilmingiau šią sukakti minėti. 
su sovietinio režimo priešininkų • Vėliavos visur plevėsuoja. AikŠ-
pavardėmis: Solženicyno, Sacha- . tės naujai grindžiamos, pamtak-
rovo, Bukovskio ir kitų. Bet euro
pinė laisvų raštų spauda neuž
miršta ir okupuotų Pabaltijo vals
tybių. Prancūzijos, V. Vokietijos ir 
kitų laisvų kraštų spaudos atsto
vai apsilanko okup. Lietuvoje, 

lai valomi, paauksuoti Kremliaus 
bokštai atnaujinami. Matyti 
daug kareivių gatvėse. _ 

Dažnam užsieniečiui kyla min 
tis, iš kur Sovietų žmonės gauna 
pinigų prekėms pirkti ir maloou-

SAULĖS APŠILDOMI NAMAI 
OLANDIJOJE 

Latvijoje ir Estijoje. Suranda pro- j mais pasinaudoti. Restoranuo
se daug žmonių: vieni vodką go
ria, o kiti be pertraukos šoka. 
Aišku, šie restoranų lankytojai 
yra partijos nariai, kurte ge
riau atlyginami negu nepartie-
čiai. 

i* Batų pora kainuoja nuo 30 ikj 
I 50 dol. (gal rublių), vodkos bon-

gų pasikalbėti su žmonėmis apie 
KGB persekiojimus, kankinimus 
ir trėmimus. Apie tai paskelbia 
spaudoje. JAV spaudos atstovai 
ar eiliniai amerikiečiai, lankyda
mi Sovietų Sąjungą su jos sateli
tais neužsuka į okupuotas Pabal
tijo valstybes. 

Kai kada AP ir UPI paskelbia k a 9 i r vidutinis maisto patieka-
šiek tiek žinių apie okup. P a b a l t i - ! l a s 2 0 dol. Matyti, užsieniečiams 
jo kraštus. Pasitaiko, kad vienas s k i r t o s e valgyklose jis valge...So-
kitas JAV žurnalistas ar keliauto
jas apie Sovietų Sąjungą parašo 
sąmoningai ar nesuvokdamas so

vietų piliečiams tikrai tiek nekai
nuoja. 

Naujo automobilio reikia lauk-
vietų režimui palankius s t r a i p s - ; t i jįj 5 m e t ų . Fiat, Moskva, Vel
nius ir suteikia klaidingas žinias g a ir Žigulis (sovietinis Fiat) 
spaudos žmonėms. 

Neseniai Copleu spaudos atsto
vas E. Nichols lankė Sovietų Są
jungą ir Lenkiją. Buvo Maskvoje, 
Leningrade ir Kijeve. Rašo, kad 

1980 metais naujai statomi 
namai Olandijoje galės būti ap
šildomi finansiniai pigesne sau
lės energija. Taip pranešė Roter j n ė viename mieste nematė pro-
damo Statybos centrinė, pasi- testo eisenų su plakatais. Nepa-

. Į remdama rezultatais Oss mieste Utebėjo an t sienų ar tvorų neigia-
Panegehs toliau oasakojo, k a d , ' „ . : _ : no0+0+.,,+0:«, ;- ishQn^xr ' » v v ,. .° 

. ' !naujai pastatytais i r įsbanay- rnų uzrasų. Negavo paliesti ar nors kai kuriems žurnalistams ir tais "saulės namais' 
Šio. projekto bandymai buvo 

pradėti 1974 metais ir jie patvir-

turistams jau leidžiama atvykti į 
kom. Kiniją, tie atvykėliai tema^ 
to tik tai, kas jiems yra rodoma. 
Lakūnas Fan tvirtino, kad žemy
ne, kai "kuriuose rajcnųose yra 
badavimo reiškinių. Tas pat yra j būti aprūpinti saulės energijos 
pastebėta ir didžiuosiuose mies- į kolektoriais "rinkėjais", kurie 

nukrito lyg iš dangaus ir į taip tuose, į kuriuos smelkiasi išbadė
ję žemės ūkio darbininkai. Esą, jau gana sudėtingus JAV užs. rei 

kalų ministerijos labirintus. Lyg 
tyčia, kad būtų komunistinių dik
tatorių iš Pekino siųstas, liepos 
17 d. Fan Juan-jen, kom. Kinijos 
Karo aviacijos eskadrilės vadas 
sugebėjo pabėgti iš žemyno MIG 
-19^ lėktuvu į Taivano salą. Taigi 
šis drąsus lakūno (o gal ir siųsto) 
atskridimas į laisvąjį pasaulį iš
stato naujiems bandymams taip 
drąsiai pradėtąją žmogaus teisių 
programą, kaip apie tai išsamiai 
rašo "Human Events"' savaitraš
tis savo VII.23. laidoje. 

Jau senokai užplanuota, kad 
valstybės sekretorius C. Vance š. 
m. rugpiūčio 24 d. savo nesibai
giančių kelionių darbotvarkėje yra 
numatęs vykti į Pekiną. Teigia
ma, kad į Taivaną atskridęs kom. 
Kinijos lakūnas Fan Juan-jen, e-
są, kreipęsis į JAV užs. reikalų mi-
nisterį, kad pastarasis, buvoda-
mas kom. Kinijos sostinėje, išgau
tų pažadą iš dabartinių valdovų, 
kad išbėgusio į laisvę lakūno šei-

žymiai atpigins namų apšildy
mą, šį projektą finansavo mi-

žemdirbiai atsiveža su savimi vai-! nisteriją, saulės energijos šildy-
kus ir prašo miestelėnus juos pri
imti ir maitinti. Nors valdžios 
pareigūnai ir pageidautų badau-

tuvą suprojektavo Statybos cen
trinė ir tas šildytuvas užima da
lį namo stogo. ( t ) 

Sovietų Sąjungos "pagalba* 
Angoloje 

bent pamatyti "Samizdato" ir ki
tų pogrindžio leidinių. Jis nežino, 

Į kad KGB eisenų rengėjus areš-
rr.o, kad Olandiioit- 19*0 i r * « J į * £ į į * '^ms Pa re i šk i an t . 
i r vėliau statomi namai galės! d ž i a u s i ą s įtarimas ar pnes rezi-

mą pasakytas žodis nuveda 1 be
pročių ligonines, kalėjimus ar Si
biro vergų stovyklas. Reikia ma
nyti, kad jis neskaito nė vienos 
Solženicyno ar kitų disidentų iš
leistų knygų. Pastabesni ir geriau 
pažįstą sovietų KGB veiklą spau
dos žmonės rašo, kad nepalan
kių režimui užrašų pasitaiko nuo
šalesnėse gatvėse. Žinoma, juos 
greit užtepa KGB pareigūnai. 

Nichols nuogąstauja, kad 
vaikščiojant Markso prospektu su 
atlape ženkleliu, kuris turėjo už
rašą "Laisvė politiniams kali
niams," joks disidentas jo neuž
kalbino. Sis jo pareiškimas 
liudija, kad jis nieko nenusima
no apie sovietinį gyvenimą ir bu
vo laikomas KGB provokatorium. 

Jis rašo, kad Maskva jau ren
giasi IX.7 60 metų revoliucijos su
kakčiai paminėti. Visokiais šū
kiais apklijuotos sienos, tiltai ir 
pakelių lentos. Daug žmonių ne
šioja ženklelius, primenančius 
šventę. Tai partijos pareigūnai 
ar nariai. Laikraščių pirmieji pus
lapiai mirga vadų paveikslais ir 
straipsniais, raginančiais kuo iš-

Afrikoje. Raketų svaidymo įrengimai 

kainuoja nuo 5000 iki 7000 rub, 
Specialūs modeliai nuo 6850 iki 
9500 dolerių. Kodėl paskutines 
kainas mini doleriais, jis nepaaiš
kina. Mokama grynais pinigais. 
Kitų prekių galima gauti kredi-
tan, bet ne maistą ir automobi
lius. 

Atlyginimai svyruoja nuo 70 
iki 500 rub. mėnesiui. Šitai paro
do marksistinės — socialistinės ir 
politinės lygybės melą. Karimai 
komisarai gauna aukštesnius at
lyginimus kaip rikiuotės karinin
kai, ners jie yra lygūs laipsniais 
ir pareigomis. • - .: ,. 

Stoka patalpų ir šaldytuvų šei
mininkes verčia kasdien tnaišto 
produktus pirkinėti. Jos laksto po 
krautuves labai anksti, kad tttrė-
tų pusryčiams maisto. -Tenka 
daug laiko praleisti eilėje, nes 
duona, mėsa, sūris ir kiti produk
tai pardavinėjami atskirai. Prie 
kiekvienos maisto rūšies yra il
gos eilės. Taigi reikia joms ilgai 
palaukti, kol apsiperka. 

Sovietų Sąjunga sudaryta 3 15 
respublikų. Išskyrus rusus, yra ten 
kalbančių svetimomis (nerusii-
komis) kalbomis 27 tautelės. Ru
sų kalba sudaro mažą persvarą. 
Bet ji tirpsta tarp mažumų kiflb|, 
nes pastarųjų yra didesnis prie
auglis. 

Toks reiškinys po l i t in ia i biu
rui sukelia nemažai rūpesčiu Įr 
klausimų. Dėl to Maskva kiek £ 
manydama bando kitas *ai-
žumas surusinti. Štai dėl ko vis 
daugiau steigiama ar jau įsteig
tose mokyklose vedama rusų kal
ba nuo pirmojo pradžios ifiojb^-
los skvriaus. ;.",«,. 
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ARKIV. J. MATULAIČIO KELI 
GYVENIMO BRUOŽAI 

J . VAIŠNORA 
5 
Taip pa t pasauliniai broliai tur i atsižvelgti į rimtus, 
pamaldžius katalikus, to luomo ir užsiėmimo, kurio 

Į bene kun. V. Dvaranauskas. įvedė broliams skir t ingą 
ženklą —apikaklę, panašią į kunigų nešiojamą. Vysk. 
J . Matulaitis, 1920 m. rugsėjo mėn. atvykęs j Mari
jampolę ir pastebėjęs tokią brolių "uniformą", į sakė 
ją panaikinti. Broliai rengiasi kaip pasauliniai tokio 
užsiėmimo vyrai. 

Vienuolinio rūbo klausimas, matyt, buvo ka i 
kam vis aktualus. Tai matyti iš vysk. J. Matulaičio 
laiško, rašyto 1921.XI.13 kun. P r . Bučiui: "Dėl abitų 
grąžinimo daug galvojau ir su kitais tariausi, ir Dievo 

pareigas jie eina. Viso to t ikslas, kad lengviau prie | akivaizdoje dalykus svarsčiau. Kaip dabar, esu griež-
visokių žmonių prieitų, kad įneštų Kristaus dvasią į 
luomų tarpą, kad, nesiskiriant nieku nuo kitų viešai, 
prisiartintų prie visokių žmonių, kad. Dievui padedant, 
duotų pavyzdį tikro tobulo, kiek galint. kaUIikiško į Amerikoje arba ir Lietuvoje laikant misijas pilnai 

gali užtekt— šių paviršutinių ženklų: 1) klausyti išpa-

tai jų grąžinimui priešingas. E s u įsitikinęs, jei t ik 
mes abitus imsime dėvėti, mūsų vienuolijos plėto
jimasis žymiai bus apsunkintas, o net ir gali sustoti. 

l A R P T A m N I S FILMŲ 
FESTIVALIS 

Cbjcagoje lapkričio 4-1? die

nomis įvyks Tarptautinis filmų 
festivalis, kuris čia jau rengia
mas 13-tą kartą. Geresni filmai 
bus premijuojami. 

gyvenimo, o tie, kurie y ra kunigai, ir kunigiško. Rū
pinkimės ne išviršiniais ženklais pasižymėti ir išsi
skirt, o tik dvasia, gyvenimo šventumu, tikrai kata
likišku, grynu mokslu, darbuose sumanumu, pareigų 
sąžiningu ėjimu. Dievo ir a r t imo meile, tvirtu tikėji
mu, uohimu". 

Kada Marijonų vienuolija galėjo jau viešai veikti, 
atsirado vienas kitas, ypač iš brolių tarpo, pasiilgęs 
vienuoliško rūbo. Kai kurie lenkai marijonai irgi gal
vojo, kad reiktų grįžti prie seno balto marijonų rūbo, 
kad tuo būdu būtų pabrėžtas ryšys tarp senosios 
ir atgaivintos bei reformuotos Marijonų vienuolijos. 
Kai kar tą Varšuvoje iškilo klausimas, a r nereiktų ma
rijonams grįžti prie balto vienuoliško rūbo, J. Matu
laitis tik nusijuokė: negi baltas rūbas tinka dulkėtuose 
keliuose ar purvinose gatvėse. O jei kas bandė rim
tai tokį klausimą kerti, jis neleisdavo apie tai nė kal
bėti. 

Kai į Marijampolės M a r n o r n 
į jstojusių ir brolių, J MaHiIairiui 

vienuolyną jau buvo 
j;m iiiv. kus Yilmun, 

žinčių su stula be kamžos; 2) pamokslus galima sa
kyti irgi be kamžos; per misijas galima turėti k ry 
žius su atlaidais ir po kiekvieno pamokslo juo laiminti 
žmones ir žegnoti; 3) galima kunigams juos ta 
dėvėti, kaip užsieniuose. Žmonės žinos, kad tai mari jo
nai, galės išskirti iš kitų, to ir gana. Ne tiek viršu
tiniai drabužiai ir rūbai, kiek dvasia ir mokslas sve
ria. Taigi juo mažiau turime viršutinių ženklų, j u o 
labiau mokslo, dvasios pagilinimu reikia rūpintis, t o 
bulybės įsigyjimu. Kristaus dvasia - geriausias ap -
ginklas. 

Pasimeldęs ir pasitaręs su patyrusiais žmonėmis, 
griežtai esu prieš tai, kad pasauliečiai broliukai dė
vėtų abitus. Nors abitų mūsų broliukai neturi, p ro-
porcionaliai mes jų daugiau turime, negu kiti su abi 
tais vienuolynai. Geriau rūpinkimės pasirodyti vie
nuoliu esą: tikra Kristaus dvasia, vienuolių dvasia, pa 
maldumu, mokslu, darbštumu, savęs išsižadėjimu, a t 
sidavimu Dievui, Ražnvčiai ir žmonėm*". 

Marijonų vienuoliško rūbo klausimas buvo 
tinai pabrėžtas 1930 m. konstitucijoje taip, kaip vie
nuolijos atnaujintojas buvo nustatęs . 

Komplikuotesnis reikalas buvo su J . Matulaičio 
įsteigtų moterų vienuolijų rūbais. Steigėjo mintis buvo 
ta, kad ir seserys neturėtų skirtingo vienuoliško rūbo. 
Vargdienių seserų vienuolijos konstitucijoje jis į rašė : 
"Rūbais seselės nesiskiria nuo kitų to paties luomo 
žmonių; kiekvienos apdaras turi būti pritaikytas prie 
pareigos ir darbo, o drauge pažymėtas paprastumu 
ir padorumu bei suderintas su neturto įžadu". 

Tačiau, 1918 m. susikūrus šios vienuolijos pir
ma jam židiniui Marijampolėje, seserys pajuto, ka4 
žmonės jų nelaiko vienuolėmis, nes jos neturi joki* 
vienuoliško drabužio. O ir joms pačioms buvo neaiš
ku, kodėl viešai veikiančios vienuolijos narės savo pa
saulietiškais rūbais turi ta rs i slėpti savo pašaukimą, 
Reikia manyti , kad su steigėjo pri:arimu jos įsivedė 
vienuolišką juodą abitą su vienuolišku juodu veiio-
nu a n t galvos. Tačiau konstitucijoje liko nepakeista* 
principas, kad jes neturi privalomo vienuoliško rūbo, 
tad, reikalui esant , gali jo nenešioti. 

Panašiai ir šios vienuolijos pirmosioms narėms 
a tvykus į Jungt . Amerikos Valstybes buvo aišku, kad 
šiame krašte vienuolės seserys visuomenės akyse Bė
ra laikomos t ikrom vienuolėm, jei jos neturi vienuo
liško drabužio. Visur buvo įsigalėjęs viduramžiu dės
nis: "Ne drabužis padaro vienuoliu, bet nėra vienuo
lio be vienuoliško drabužio" (Non habitus faek BK> 
nachum, sed nulius monachus sine habitu). Ten, kur 
šiandien seserims tenka veikti slaptai, neturėjimą* 
nuoliško rūbo yra taisyklė, visiškai atitinkanti1 

tucijų nuostatus. 

(Bus 4au#JAUį 
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DRAUGAS, pirmadieni:, 1*77 m. r tg į , I3au m&u. L~ 

VIENERI METAI VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 
1976 m. rugsėjo 6 d. aš išskri- šiame kurse su vadovėliu. Gaila 

dau iš O'Hare aerodromo kartu kad biologijos pamokose neture-
su šešiais kitais mokiniais. Mū- jome galimybės laboratorijoje 
sų paskirtis — Vasario 16 gim- dirbti, 
nazija Vokietijoje. Gailu pasą-

1 

kyti . kad mes visi truputi bijojo
me, nors iš tikro nežinojome ko
dėl, širdyje visi žinojome, kad 
kelionė puikiai pasiseks i r kad 
daug ko išmoksime., ne tik moks
lo dalykų, bet apie pati gyveni
mą, jo džiaugsmus ir skausmus. 
Skridimas lėktuvu buvo smagus 
ii- įdomus. Aš pirmą kar tą savo 
gyvenime skridau, todėl buvau 
viskam smalsi. 

4I1>CEI-LĄ-\KCLS 
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Kalbant apie dailės pamokas 
čia, Amerikoje gimnazijose pati 
mokykla nuperka visus reikalin
gus įrankius, oVasąri© 16 gim
nazijoje pa ts turi viską nusipirk 
ti dėl to, kad jie užtenkamai pi
nigų t am ne tur i Fotografams 
yra galimybė išmokti, kaip išsi
aiškinti nuotraukas. Gimnazijoje, 
,«-, «.,!«,-.,•-„, »v.s;-o- ; - c ;«v ' Ltet- Fronto bičiulių stovykloje, Dainavoje, koncerto metu. Matyti. 
yra padidinunu m a s m a ^ j r j ^ p - ; L w M r d a g V a H u k a s , v a n < f e Majauakianė. dr. K. Ąir.bmaūtĮs ir kki 

Nuotr. Jono Urbono 

t F R A N R 2 A P O L I S 
S20*** \V«*| BStli Street 

Chloatfo. i l U u v * 
Te*. — OA 4-8854 

Parduodama lietuviška krautuvė 
š F O T - i l t f f c FOOD* AA&T 

Dėl informacijų 

skambint WA 5-1133 
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— MOTERYS 

Ph.v6ielaB ooupte seeking &sį&r-
ieneed English speaking woman įor 
care ofneWbbrn infant Separate 
2 rdoate-aiMl aatlr providfed in Gote 
Gdftt Laftse Šfeore aįt . Oneroas sa-
lery and beneSte. References » • 
ąafred. Wrrte —- Braagas, Ae«. 
No. 3809, 4545 W. «J3rd St., OriOr 
go, m . w&9 

šio dėka) reikalingi popieriai ir 
ehemikalai. Jeigu mokihvs turi 

Nors mes vienas kito gerai \ p a r a š y t i t e m ą ^ j a m m e dž iagos 
nepažinome, visi greit susidrau- trūksta, galima panaudoti kny-
gavome. Ta mūsų draugystė bu- gas mokytojų kambaryje. O jei 
vo nuo pat pradžios artima, t e n n ė r a reikalingos informaci-
kaip tarp s*3 \r brolių-. U ^ y^ g a i ^ y ^ nueiti į biblib-

Lėktuvu: lūisileidliant, visi sė-jte£ą, bet reikia paprašyti , kad 
dėjome, k : tdatų, nėra- į a t rakintų kambarį. Istorijos ir 
mūs, nervi SSes' norėjome i <5aįi§s pamokom Krivickas daž-
kuo greičiau pamatyti savo bū- n a j užsako filmų apie tą temą, į-
simus namus. Ks i pro muitinę | rago j kasetes filmus, kurie ro-

studijų dalyviai bei svečiai 

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
ftailijo Valanda jaa -i'y m. tarnauja 
X e w .)< : -. \ Neir York ir Connccttcut 

l ie tuviams: 

K a s šeštadienį nuo 4 ik i 5 vai.' pofcfet 
i& W f i V D Št*Ues .. N w . Y o r k e 1SS0 

t kU„ Ai/L ir 97>9 meg . E M ) . 

MRDIKJOA*?! !* M«!tMtt UV£-iN HQ*$fclt££Ptt 

rašt išką leidimą. Na, kol laiškas mę. Aš todėl grįžtu ten šfefc 
būtų nukeliavęs- j Ameriką i r mokslo metais tęsti mokslą dar 
atgal , p rae i tų dvi savaitės, t a i vienerius metus 
dažniausiai pavėluočiau. O aš t ė 
v a m dėl t ok ios smulkmenos ne
norėdavau skambinti . A š pasiū
lyčiau gaut i iš tėvų raštišką lei
dimą iš anks to j kuriame būtų 

Lilija Rekašiūtė 
-— 

DIRBTINĖ ODA NUDEGBCIU 
CF^DYTI 

• 

Direkt . —. Dr. J o k ū b a s i. S i u t a s 
146*: F o r c e Dr ive 

» f o u n t a t o * I e , N. 4. 070*2 
* e l . 282-5&b5 (codey 2 0 1 ) . 

Kviečiartie taip pa t M a a s y t i š Iite-
uaflšJtijt, kultariaių valandų; a n g l ų kal-
b<i> iš Se1;on Hafl. Universiteto, radijo 
*e* ies ( N « w J&rsey W Š O C 89-15 raėg. 
FSt) , P irmad. l:Zįfį8:*% va i . va i tam. 

(Vadovauja prof.' 4. Stufcas) . 
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parašy ta , k a d galima išvažiuoti! Japonijoje, Toki jos universi 
praėjome, mus .sutiko Algis domi televizoriuje ir juos rodo'jpas draugus , į Oktoberfest a r b a j t e t o tyrinėjimai sukūrė dirbtinę 

net ir su mokiniu važiuoti auto- Į odą, kuri nesukelia atmetimo 
mobiliu, ka i mokinys vairuoja, j reakcijos ir gali būti vartojama 
nes dažnai mokinys savo auto- nudegimams i r kitiems odos pa-
mobiiiu keliauja namo. I žeidimams gydyti. 

Ši medžiaga gaminama iš ko-

Stankus ir Petras Veršelis. J i e | p e r gavo pamokas, 
nuvežė mus į gimnaziją dviem 
automobiliais. Nežinau, ką kiti 
darė pas Petrą, bet Judita. Vy-
das. Rimas ir a š kalbėjome, 
koks gyvenimas bus ten, ir dis
kutavome planas naujam errtu 
žiazmui įnešti. Gimnazija yra 
maždaug valandos kelionė auto
mobiliu važiuojant nuo Frank
furto. Atsiradome ten vidudieni, j ^ e m s amerikiečiams, kurie 

Mokytojus visaip galima api
būdinti. Kaip žmonės jie v i a ge
ri ir tik gero nori savo moki
niams. Gaila, bet aš nesutinku 

; su kai kurių jų dėstymo būdu. 
Yra mokytojų, kurie pagal savo 
jausmus pažymius stato, o kiti 
— pagal visos klasės gabumą. 

Nėra d a u g galimybių apsi-

tintiiitmnuiiHiinmtiiiMtrtiiaiittinimii 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N A S TV 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
M I G L I N A S T V 
Pardavimas ir Taisymas 

lageno, kuris gaunamas iš gal
vijų audinių. Kolagenas skaido-

SŠurkti. NetoH gimnazijom Viem-
heime y ra prekybinis cer.tras. ? 
ų galima nuvažiuoti po pietų, j e i : T* 1 1 ^ ™ e I e m e n t u s ' * ? 
neturi pamokų. Yra tiesioginis * ! ? * * V****** * c h e m i n ^ 
autobusas, kur i s už poros valan- ' f " * ™ * * * ~J™giaiiii . š io; 

skz&ymo i r surinkimo metu i 

6 buto? mflr. naraas. Marąuetra 
PiL. Geros pajamos. $45,000. 

2 butų medinis namas ant pla
taus sidypo. Marąaette Pk. $l-9;Š0b. 

Miami Bėach 6 kamft. 2 miėg. re-
odencija,- 1% vonios. Prie juros. 
TUt $37,W0 

.\Iiami Beach S butų namas neto-
! B jūros. Geras investavimui ^ 
$93,000. 

Norintiems pirkti, mainyti arba 
parduoti Chicago namas ir įfeįįyti 
Miami Beach, apmokame kelionės 
išlaidas jeigu padarysim transakciją. 

VAINA R£AL ESTATE 
TėL — 9 2 5 - 6 5 ^ 

iiiiiifiiiiiiiifiiiiiiiiiiHiiiiiiinHniiiiiiniii'> 
BUTC BfDOMAVTMAS 

Namu pirkimas — Pardavinas 
Valdymas 

Draudimai — Inceme Tas 
JTotariata* — Vertimai 

BELL REALTY 
t. B A C E V I Č I U S 

Cfoe 2 year old giri. Own roout 
Btrtfr, good saSary and home £©r 
ri^it p^rsaa. Re#ereac«s, 
g,r.g^ipli. Laaeoki Park area. 

TeL — Mb-im 

"" VVKAI IB MOTERX» 

(m 
C0MP SET 583 

r^asUMfpand desntjm skili 
a pJuv. 

t^Sp.. FuB tune. Health insuranc* 
plaa. Šaftary depecds on experienx?e 
aad atuBEy. 

Can A. WflL0BH — 
3 4 6 * 3 4 6 5 
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Mus sutiko gimnazijos direkto-1 * » " l a i k y t i "college board ex- J g * * * i Huettsufsldą Į ^ n ^ ^ 
TT w «u — - , »• _ lama" a r P < ? A T Psr^MmiTiiia vra vakarienei. Laisvą dieną galima 5 ZZ . .JT^ , ' 7 6 . 

n u s V. Natkevičius ir keh nHo-ia™s ax rs>Ai egzaminus, y ra i .-„,-.,^rr,. 
kytojai. Taip pat sutikti mus iŠ galimybė juos laikyti Mannhei-
bendrabučių atėjo keli mokiniai[ n*- Galima nuvažiuoti t en į ka
is, Amerikos. Jie anksčiau už riuomenės įsteigtą gimnaziją. Ši 

i dide us miestus. į * m atffietl£fto reakciją. 

mus atvažiavo. Mus nuvedė į; amerikiečių gimnazija davė 
valgyklą užkąsti, kol nubėgo p a - 1 m u m s leidimą naudotis jų biblio-
šaukti E. Tamošaitienę. Tada | t e k a i r k a r t u s u &is l a i k v t i ^ ^ 
išsiskyrėme: bernai nuėjo su\^egzaminus. 
Stankum, o E . Tamošaitienė Į Gimnazijoje yra du bendrabu-
mums parodė mergaičių bendra- j ftai. Berniukų bendrabutis y ra 
būtį. Ji nuvedė mus į savo kam- j pilyje, o mergaičių — naujai pa-
barius ir truputi paaiškino apie j s ta tytame pastate. Mergaites~ia-
t a s mergaites, su kuriom gyven-: D a i patogiai gyvena. Jų bendra-
sime. Kai E. Tamošaitienė mus būtyje y r a patogios lovos ir gra-

O jeigu ko nors skubiai reikia, i 
galima ka ime krautuvėj nusi- r 

pirkti, nors t en viskas yra žy-
miai brangiau. Mokiniui reikės į 
nusipirkti muilo, dantų pastosi 
i r pan., rankšluosčių (jeigu S į 
namų neatsivežė), sąsiuvinių, 
rašiklių. Mergaitės turi savo 
skalbimo miltelius nusipirkti . 
Jeigu nori sau vakare kavos a r 
arba tos išsivirti, tur i pats puo
duką, kavą. cukrų i r pieną nusi
pirkti . Aš buvau sau nusipirku
si mažą lempą, kad galėčiau vė-paliko. reikėjo patogiai įsirengti ŽŪS baldai. Yra dvi virtuvėlės. 

i r išsipakuoti. Mane apgyvendi- skalbvkla su viena ska£himn ma-! v 
' _ . . : . ,. W « J > ^ * »>u vieiia a^aioimo m a - ; ] ; a u rnoKvtis a r skaityti , lei rei-

no su Audrone. \ OKietijos lietu- gina seklvčia ku-Hn-ip \-m ąpai. i •*. j - / -.-, 
om«i, Beft.ivcid,, is-u-^je yra spai-: ketų. ir savo draugei net rukdy 

Eendukų čiau, jei ji norėtų miegoti. 

vaite, kuri buvo mano klasėje, votas televizorius. 
Pirma diena buvo šiokia tokia bendrabuty aš sutikčiau gyven-

roilsio diena. Neturėjome lanky- j ti, jeigu mergaičių bendrabučio 
t i pamokų, nes labai buvome pa-1 baidai būtų ten perkelti. J ų lo-
vargę. Tą dieną kelios naujos į V Os yra nežmoniškai senos ir su-
d raugės mus palydėjo į kaimą' griuvusios. Bernai dažniausiai j -
parodyti. kur y r a krautuvės, sideda lentų po čiužiniu, kad pa-
paštas , restoranai ir t. t . 

Susipažinę su kaimu, stengė
mės susipažinti su kitais moki
niais. Iš pradžių buvo sunku. 
a e š mes turėjome apžiūrėti Ri
tus , kol jie mus apžiūrėjo. Nors 
mums nė vienas mokytojas ne
paaiškino nei gimnazijos, nei 
bendrabučių taisyklių, grei t su 

Asmeniškai a š tą gimnaziją 
laba i aukš ta i vertinu, nors ir i 
y ra joje nemažai nemalonumų. į 
Bendrai paėmus, man ten buvo 
gera proga atnaujinti pasaulė-

TIK BAtTIC NATIONS 
Prof. ar. BROMO J. KASLO 

naujas angfq kalboje veikalas, Ku
l į sudaro trys dalys. Pirmoji pa-
teikia Baltijos Valstybių, istorija 
b d politinę struktūrą, antroji — 
saugumo siekius sritinėje ictegra 
Ojoje, trečioji — n D. karo jta 
koa analize tautiniu ir tarptauti 
ate požiūriu. Veikalas gražiai iš
teistas ir tinka bet kokia proga 
amerikiečiams Įteikti kaip dovaną 
Kama Š12M. 320 pusi." Užsakyti 
palto, 

DRAUGAS. 4545 West 63rd Stree* 
CUcago, m. 60639 

UlinoM 
mokesčių 

2»46 W. 69th St., teL 776-1488 
iiiTiiiiii'inmniTiiiinmnimiiniiMmnm į *»> So. Bedate m - T Į s I l Į i 
•Hi^uniiuitimiiiMitHtmminmMiliiitti 

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

Apdraustas 
fvairtų austomų 

UL — 876-1888 
376-0998 

witiioniiniaiiniiwMmiiiwiiu* 
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Budraitis Reatfy Co. 
DBALDIMAI |VAIRIC RCSTC 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Parmksime nuomininkus. 

4248 W. 68rdi S t , teL 767-6600. 

HELP W ASTED — VYBaJ 
• i m r t 

PRIHTERS TnAIMEE 
Experienee desirable but aot 
cesaary. Steady, days, good oppor-
tunity. 

PHOEXIX PRDfTING CO. 
HH> — 427-:6«6 

gy^ento^ii pi-deda 60t 
ir persiuiitimo išlaidas 

žiūrą, nemažai išmokti , sus ipa-
togiau būtų. Jų baldai irgi ne k ą ' ž i n t i su nauja is žmonėmis i r iš-
gražesni. Pilyje y ra viena virtu- mokti savarankiškai gyventi, 
vėlė. televizoriaus kambarys, rū- Gimnazijoje daugiau susipaži-
korių kambarys ir sporto kam-: 
baryš. 

Abiejų bendrabučių tvarka 
yra panaši. Visi seka tas pačias 
taisykles ir, jeigu atsitiktų, kad 

nau su Lietuvos dabartine padė
tim, taip p a t i r su jos praeitimi. 
Dabar aš g e r a u suprantu, ka ip 
svarbu y r a žinoti apie savo kil-

^paimoka skelbtis dlen. DRAUGE 
aes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis, gi ageibnuŲ «aš 
oee yra »iir,emf» priMr>an*os 

Eecnkit tuos bimirrtiin. kuri? 

•kftltria* diAnraitvi*» *T>aui^ 

pratome ii kitų elgesio, ką gafi-1 m o k i f l y s neklauso, jis bus nu-
ma daryti ir ką ne. baustas t a pačia bausme, kurią 

•už Antra diena gimnazijoje b u v o ' u " ** **** nusikaitimą mokinė 
sk i r ta apsinirkimui. Turėjome b u t l * n u b a u s t a . Negalėčiau pa-! 

sakyti, kaip nauji bendrabučių nusipirkti sąsiuvinius, pieštukus 
ir kitus būtinus reikmenis. 

Trečią die&į mteį nuvedė į 
pamokas. M^tiė pasodino j šeš
tą klasę. Jatr be1 : visus mo 
ftinius i i veidų 
vardais dar ne 

vedėjai tvarkys bendrabučius, i 
Žinau tiktai, kad pernai vedėjai; 
buvo užtenkamai griežti, bet bu- i 
vo galima 8u jais ir pasilinks-

^ mnti ir pabendrauti . 

tur i ! Laisvalaikis badavo didelei 

GAUTA NAUJA PLOKŠTEI 
LAŠA LAIKO L A S A I . . . Diriguoja komp, Julius Gaidelis 

(Brocktono mišrus choras) stereo 

Malda už tėvynę, Tėviškės laukai, žolelė žydėjo. Ant 
kalno klevelis. Augo putinas, Piovė lankoj šieną ir 
kitos. 

Gaunama "Drauge 

NAMŲ APŠILDYMAS 
OPaisaa senas tr KDdedu n a u j a s pe-

t-tas. Pisnal S v a l a a ta ipg i a irr lnin* 
į ir perdirba dėl duju . į d e d a l a i l i r t 
į ^ M y t a v a s . Rrplptfa 

A. BANYS — l e t 447-8806 

M. L $IlffR3S 
JS'OTARY P T H T J T C 

rVCOME TAX SKRVKJE 
So. IfepSevraod, teA. «34-745»? 

Taip pat daromi VKRTTMAJ, 
GTMTNTU HHw^tt»»f. p^deurt 

PILJETTFtftS P R A Š Y M A I tr 
kitokį b lanka i . 

Iva lHa p-'-kra pMAttokimam me-

csĉ Mt̂  PAUCELS wcpnim 
sroHTfiNAi i Lrn»?fl 

ssss s. R»i<4<>d st.. rfeicaeo. TU imm 
2501 W. H9 S.U, Chteaao. HL «»«2« 

Telcf. 925-2TST — 254-.'i320 
V. Va iant foas 

ntmunnmnnininm^mrfimrmiHHiHi 
N A M U R E M O N T A S 

PRIEINAMA KAINA 
TRJsan if naujai jrec|^u voni«. 

T'rtTrea ir naujai lubos. įsmgta 
kambarius rūsy. Dažau, 
ngmaz, teL 778-0883 po « T. rak. 
niiiiuiinniKinnHiumiiiiiniimiiiiiiiiii 

Pusantro aukšto mūrinis, 4 miega
mi, 2 tualetai, gražiai išlaikytas — I ! 
Marsįiiėtte ParSe. 

Puiki presa -*• geležies išdirbiniai 
krautuve Giarcivrare) s% narnu. Re*- į 
kla sktrb-ai parduoti. Labai pėlnuiga'šj 
biznis. 

i imiirrs fįftftTl 
Insūranee — Ineome Tax 

2551 W. 63rd s t ree t — 48S-7878 

M0HTG0MERY WARf» 
AC0MPAMY 

E\ eręreen Part* PJaaa 

FulI Time Wafch Ref>aur 
Esperienee neeessary. 

Puu range emplvjpee oenefita. 
Apply in person 

Wth i Western Ave. 
Third floor per^mnel 

An eottal opportunlty em^ofmr 

J? 

Kaina so persiuntimu 96-50 
t am tikrą programą, kurią jie probiema "Vastr io 16" gimnazi-
Oiri išeiti iki galo mokslo metų, joje. nors a* nežinau kodėl. Late-
tjet mes, kaip amerikiečiai, ture- valaikiui praleisti yra du laisva-
jome {jasirinkimą. liečiantį kai laikio k a m t e r i a i Viename gali- = 
kuriuos kursus, kurie y ra dės- ma skaityti , muzikos klausyti. S 
torai vokiečių kalba, pvz. fizika, i žaisti a rba tik sėdėti ir i l ^ t i s \l 
chemija ir pan. Galėjome arba o kitame galima stalo tenisą pa- § 
lankyti tas pamokas, a rba jas žaisti. Gimnazijos parkas y ra di- = 
turėti laisvas. deuš ir gražus. Tau daug kas § 

GimnasTOje svarbi problema praleidžia laisvas valandas. Kar- I 
y ra vadovėlių stoka. Visuome- tais mokiniai Suruošia tinklinio £ 

mimnnuuiiiimmiiiiimiiimiiimiimii 
V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Pbuiname tr v*AkUojanM 

T̂STJ rflSbJ (rrinrUA 
i, mJBNTS - . Tel. BE 7 ^ 1 « 

rtmirniinitninmtfiiniiiiiniiiirnntniiu 

JAU LAIKAS PIRKTI 
7 kamb. graiašs mūra labai sva-

rjs buneafow tt 2 auto mūfo gara
žas. Naujas Šildymas k elektra. Arti 
Paramos, $24.4(». 

BGznio prekybai, rėstarajnd at offc 
s&t, dldelfs patogu? mStsš atit pfecsss 
sklypo Marcruette Ke . WJ,9(«). 

17 tm*ų 6 kanrts. Ih»k«»»«i mūro na
mas ir 2-ių asto mūro ęarajas **Ha-
diant" šildymas. Daug ekstra priadų. 
Greit faluna užimti. Arti parko ir baž
nyčios. Š32300. 

Moderrnš 2 -^ Imrę atot* įįįijtš 
Ir garažas. Dide*i *3»?ib. Svaroę ii 
lauko it vida}, Marąuett? Pko osst-
re. $35,000. 

Gražus alatns skietas ir garažas 
Marąuette Pfet. Vertingas pirkėjui 

VALDIS REAL ESTATE 
fStZS Wcst TUf S t r t « 

TeL 7S7-7200 ar ta 73T-85M 

• l a i a i . i i i t i l l f t i < i i f c i M i » i i l l M i M 
D £ M E S I O 1 

• tt l I l iMIMII I IHUII It l I lMIiMll inil l l l l l l l lM 

| 3 I g f t l T B » A B A K 

Prtat Uefa laike tav» l&eiste 
mtmemų aasln rašytoia mn«^f 
t«te$ij&, ĮMįETkit* Są s a y a mm 
arba kaip prasmingą dovaną ki
tiems švenSa proga. 

A N G L Ų NOVELE 
ra pirma tokiai aplmCea (#W 

jrasi.) ir vė t e i aMotoglja talpinaa-
9 34 rifikt se* noTalea. karioB pir-
-HĄ kaita yra išrm&.m ir sudėtea i 
Uą knyga. Jos mž&vi kiekvieaą 
ckaitytoją, Aiitolftgiįą paruošė ir 
Komeataras prtdė jo fti7iSaa Gaafys. 
UŽWUfV31«a S-lĮSti: 

Dlinola 
mekesti-

HL «mt» 
Saūtt $7.00. 

gyrentojai prideda 5% 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS K A I P S U D A R O M I 
TttuWflES T E S T A M E N T A I 

^-MiuH!ii i fTiHniti in»iiH!!i i i i i i i i i i i i i i iHinuMiraii imii i i i iuti i i iHnmimiii inmin^ 

1 Š V E N T O S M I Š I O S I 
L I E T U V I Š K A I I 

\1N»S neScešrtam^ *r. m&n mh* yra atspausdintos %iew>j = 
tahni graiiai iAIektoj kayse^ja. Su «a knygel. iflakvframs gafi = 
lahai l«>jsg\ai sekti BMJBjaM ŠK MaaiJt = 

Kai kunigas a r lektortirs at^k^tt" kwteuna«aa dalfe. JRSs ^ol 5 
nes mokslui, istorijai rr mate-, ar futbolo rungtynes. Yra tau- g fenygnt^i. saBfe s ^ a *Tm* BAkftifAma^, 5v ^ ^ ^ ^ T e k ^ § 
matikai lietuviškų knygų nėra^t inių šokių fmpė, skautai, a t e i - ' s h l * "tambiimiis raidėmis. ~ 
Biologija mums buvo dėstoma tininkai n* foto būrelis. I 
angliškai, bet taip pat be ben- ^ h t n - i i ^ ^ , . T mJm 
, ° . ... - M - ^.i Mokrruai, kurie laisvalaiki S dro vadovėlio, tai reikėjo vesti ^ „. . „ . ' . . . , , . S . . v . ~. . , -, praleidžia kaime, eina i ledainę. = užrašus. Taip praradome laiko ^ -.. ' ^. . . a 

ooooooooooooooooodoo«oooo» 
SIUNTINIAI I LIETUVI 

Ir kltui kraitiu 
M M M n M I 
®&*įįo, BL ffiHB, telef. VC1-9** Anerikoa tėUavuke 

VT«ooa» liatuviakuoae oamoo-
ae turėtų būti lietuvatttm vėlia-
7a. Nėra vietos dažnai didesnei 
riliavai iškabinti, bet galima 
laikyti mažą valiavukę ant raio-
mojo atalo. Galima u- net pada
ryti gražią kombinaciją au 

Dienraicie 

Taip pat rasite rinkini dafcriaoMai Ęipdamn 
Sifsmią. Tai labai naudinga kaygeiė. 

išaiškinimams. Iš kitos puses už
rašų vc-dime? iabai padeda įkal
ti tą medžiagą j galvą. Mano 

Ten patogi atmosfera, moderni __ 
mužiką tr maloni kompanija. i 

Man būnant 0mnazljojė. d s i - n 
nuo^none. daugiausiai užrašų tu- nai kildayo viena nemaloni pro- f 
rėjau visuomenės mokslo pamo- blema. Kmettte, jei būdavo pro- Š 
koše. Taip pat jaučiu, kad aš ga išvykti kai kur paa* draugę : : 

ten daugiau išmokau, negu bū- savaitgaliui, manęs aefe is&m. \ 
Čiau išmoku* Amerikoje pana-:Visada reikėdavo i i tėvų gaut i ,= . . . , . .„ , ,„ .„ . ,„ . , . 

šv, SC îu aeta Si 
1 

TTŽsisakykit*. Si naują iv . MiSm vadovą l i e fu^ ksfba. 
Kaina 30 centą. 10% rmolaida, perkant 3o kopijq: 25% nao- s: 

laida, perkant rtsngian kaip 10. į 
ItaAykite Sno adrw.tr | 

DRAUGAS Į 
AU* W. 6 M «rt€t P 

Chteago, III. 88629 I 
i 
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M O V I N G 
aERENAS perkranato taaMua ir ki
tus daiktui. Ir iŠ toli mfeato laku
mai ir pūna apdrauda. 

TEL. — WA 

. , 

"Draugo" adrrdniatracija 
pristatyti tokia* mažas, gražia* 
•anavofcaa, kad Lietuvos vatia-
IQI pievAtuotų Jūntj namuoa** 

Tokios veflavoa kainooja po 
11.60, (reikia pridėti 8 centu* 
molcesyų ir 50 eent. u i per-
atufitim*. jfti gyvsoata OfiBOto 
vatotvbe^et Uisakymus siųski
te " t t*AUOA3 w , © 4 5 W. «3rd 
i t reet . C&aajcOį H . 60020 

MABIJA 
VTTAtrTA* tCUAVS&AS 

SIUNTINIAI I LIETUV4 
l A b a i 

28ffi) W . 9šO» St , 

« H : -•nniiiimmiHiinmiiHmnit 
0i '<*>*• -«'•< 
afąUBM* *ftrt t ia<^a. DfLMKSfii 
aa# į s D.-s£iai:sial nkaiteaM* lie-

— Paruoš* — 
Bipt. iew. nnaas 

Testamentoi su legallikomU 
formomis bti afidtvlta** 

Ja U ^ttOndiHI 

Tai aauįa pagerinta laida 
Gšk nnm&etM aptariatras fe^ta-

mentu LLiMaiSįaiiiiiB žt jų faUa 
DU BaMBiuaa ju forma ir padattte-
m a«*y^aa» i* wk pagal JAV-aa 
vsikiaaEias jstet^Tnus, bet ir Vo-
kietijoj* Aj^losaksų pasaulyj bet 
JfeprfklifTsomrtjė Ltetavo^. 

frattnama "T»RArftE* 
&5fl: hp. tu Jonnn — $3.00. Pttna 
.tn r«atn p#r*tfm«ron K1nMnn«i 
DJi»oi« gyvisito jai praŠBOB pridHH 
dar 5 proc nj«k»*flaii» 
m*zčMWKSzmwexmmmmmmmwm 

*m ±*~ i » : 

n<w vra tlaei^* 

Perskaito "Drasfą*. 
i Idtiam. paaiakaitvtL 

•—'i • - - r 

duokite 
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KUR GYVENTI IŠĖJUS į PENSIJA 
Pa$kut>rjiįi metų spgųfjpję daž; 

nai nurodomą ir patariamą, k̂ ųr 
^ S & Š P I J M9SMJ* ^^4kii*JąiO 
pensijęis amžĮa^ų. V'egii iiūlp r>-

Floridoj yra daug saulės jr van
dens, bet vietiniai evventoiai ne- — Pasitraukęs iš Sovietę ne universitete. Jis laimėjo tris 

S-gos dm V. Korčnojus smar- j partijas, o ketvirta pralaimėjo sinaudoja kiekvieną dieną nei 
vandeniu, nei saule. Vasarą jie1 k i a i sudorojo savo asmeninį; prieš meisterį EBio: Winsk>w 

tinį Floridos pakm§q (|uno sėdi n a m e prie oro vėsintuvų. P^M*. sovietų dm L. Poluga-; (224C), kai per skubuną paėjo 
Beach, TDaytonį* |>a}m Ęeąch'ir,Čia pakliuvęs taiR darys kiekvie- j Jevskį pasaulio .pretendentų'2S#ėjime Q-R3??, o Q-R6!! bū 
**->•; rpri — vakarinį ^ c e n t r u 
§*. F^tersburgę, <% kį(i Floridos 
šiątuęp.Jįui: kuriasi Sunny Hills 
koloje 

rias, jei ne pradžioj, tai po metų, 
:ntių. 

Žiįvavimas — geras sportas, 
bet irgi tik taną tikru laiku, o ne 

i JPą^įūl|g»ai. visų yrą geri. kiekvieną dieną, 
yąrdąj, s^naQųą,;.saulės Floridoj,! Jeigu jau žmogui nuslbodo ž'e 
kur. |mogus beiiuum, užtektinai, mos šiaurėje ir jis rengiasi trauk- • grijps dm Pcrtisch turi lygią 
kartais nei pąr Ąąuą,, Tj^ ruekas tis į pfętus, tai patartina žinoti, i Padėtį 5V2—oi2.^ 
nerado, ac vėcta keltis, keisti gy- kad vakarinis Floridos pakraštys,) -r-Dai V. Korčnonis ątyyksta 
vęnvįątc i r draugus savo gyveni- vadinamas "wg§t qoast", senes-; i **• ^c_\_ &u&sėJ0 9 jis pa-

nio amžiaus žmogui yrą daug pa 

pusbaigmio varžybose. įveikrSįtų davęs laimėjimą! K. ikėma 
jį S ^ - ^ i Į 1 Su kuo teks rung- žada Įsijungti vėl j ši::hmatų 
tįs Korčnojui baigminiam ma- kovas, itin j tas, kuriose netek-
eg dar nėra aišku, nes kitam tų žaisti po tris" partijas į 
pusbaigmio mače buv. pasaulio Į dieną, 
meisteris B. Spaskis prieš Ven-i 

v 
— Ričardas G rauslys So. 

Bostono LPD šachmatininkas, 
dalyvavo N. Hampshire turny
re ir surinkęs 3 taškus, pasida
lijo I vieta B klasėje. Buvo sti
pri konkurencija. Jis teprąlai-
mėjo N. H. valstijos čompie: ; 
Warnock ir Mass. ekspeit i 
Kellehsr. 

Kazys Merkis 

DRAUGAS, pirmadienis, 1977 m. rugpiūčio mėn. 22 d. 

— Amerikoje yra 137 mil. 
automobilių ir sunkvežimių. 

. Esu. sut^ęs, dau^ žmonių, ku-' ląnkęsn's. 
r|ę. įvairių straipsnių, kalbu ar Čia pakraštys balto smėlio, 
Jq|pkių §^ie.st'jų paveikti, paliko vanduo Golfo įlankoj ramesnis 
sąyo^ se^aąs gūžtas ir.bandė kųx- ir svaresnis, išėjus j krantą nerei-
tis'naujose-vietp.se. Dąjcnąi pasiT, kia ieškoti priemonių smaluotas 
taiko, kad tokie "naujakuriai" po'kojas nusivalyti, kaip tai neretai 
kjęk. laiko pasijunta labai nelai- yra rytiniuose paplūdimiuose 
mingj. Kodėl taip, yra? 

kus,' pajunia stiprų ilgesį, kur jo 
saule nėgalj pakeisti. Jje nori lai
kąs nuo laiko tuos artimuosius 
aplankyti, o tokie ąpįankyrrįaį 
surišti su nemažom išlaidom. 

Kiekvienas yietos keitimas 
reikalauja išlaidų, o ypač namus 

ir reikalingus daiktus parduo
dant ir perkant 

Floridoje nekilnojama nuosa
vybė (nama :) daugiausia yra išr 
statomi pardavimui pavasarį. 
Žmogus, atsikėlęs eia prieš me
tus ar' dvejus taria saui kad žie
mą prabuvus, laikas p^as į j į vei 
pradėti' tvarkyti gri*žimą atgal ir 
Sstato namą pardavimui 

siredys N. York City Chess klu
be, o rugsėjo 11 duos 20 lentų 
simultaną Manhatten klube. 

— Meksikoje prasidė jo pa-, 
šaulio studentų olimpiada. At
vyko 18 komandų, kurios dabar 
žaidžia trijuose pogrupiuose.' 
Favoritais laikomos' Šov. S., I 

Atlanto bangos irgi neina ran-' Anglijos, JAV, Kubos, Lenkijos 
Asmenys, pjajįkg savo gimines,' ka rankon su senesnio amžiaus ir Brazilijos komandog. Kana-

ąrtimuosius, ,kaip yaikus ir anū: žmogumi, nes jos neretai pakyla diečiai pateko j grupę su Sov. 
: iki -15 pėdų aukšeio ir smagiai į S-, Vai. Vokietija, Škotiją 

pasimaudyti pasiryžusį' parireri- ir kit. . 
kia ir kautos aplaužo. _ V i l n i e h s G i a t a u i a s „ ^ 

Pastudijavus Floridos zemela- l a i m ė j o ^ ^ p a b a l t i j o i r 

Ž .Sfjfe r a n d a m a S *"** Gudijos respublikų šachma-lis Nr. 4, kur:§ema nuo Tampos t ų t u m s u r i n k ę g ^ 
Į _rytus. Pne sio kelio yra susi-j t a ž k o a 1 5 g a l i m ų pfa d v y : 
kūrę kultūros centrai, kaip D i s - ; ^ m e t ų (m5) t o k ; t u m 
cepradd, Rmglęy Btos. c i rcus , ; b u v o m * į T & ^ &V& 
o netoli to kelio Cape Canaye-! d a s M i k ė a a s . Gintautas iško-
-al, | kur pakylama i frdyes, Į v o j o ' ^ ^ } a b a i s v a r i 
Tampos miestas yra su visais kul-; g a J ę > n e g j o v a r ž o y a i u ml 
-utmgp miesto privalumais, o Sa-; k u I n Mtmoja b a i g ė l a t v i s 
rasfitą turi savo teatrą su jame | < į į v a n 4 su 10 tš., 3-5. estas 
^ l 3 S P ^ L S f ^.JS Ot1-* 4 Venglolas su baltarusiais V. 

I>ebyška ir B. Marjasinu po 
9y2 taško. Komandiniai laimė
jo latviai, surinkę 35 tš., estai 

ai 30 ir lietuviai 23 

A. f A. 

Pulk. Itn. JUOZUI UCIANŠKilll mirus, 
didžio liūdesio prislėgtiems sūnui pulk. Įeit. RO
MUI, p žmonai GENU ii' jų vaikams TTel visiems 

gilią užuojautą ir kartu artimiesiems reii 
liūdime. 

|rtiną žmoneles, nesisku
binti su persikėlimais, o persi-
t o l n e crr n i r f r i m a i t T m o i l 1311 

mintis keltis pribrendo, taf, bent 
nuvykus | naūjąf vietą, patartina 
gerai apžva lgy t į o nekibti į jo
kius* Dirk'nius. Juk butų išnuo-
mavimųi niekų^ netrūksta. Pa-
l^ęnus* kurį laiką* t?Wam išnue-
n^)tarn bute ar name žmogus be 
skubėpmo" turės Taiko apsBpręsti, 
kpkį namą ir kur jam yra pato
gu 

. . - s ? •i 

iuozt Augaityte 
Kaiimi-era Pliuškonienė 
Kazys ir Antanina špakauskai 
Česlovas Tamašauskas 

Nuo eia netoli gyventi žmogui, 
kuris mėgsta gyvenimą paįvairin
ti kultūriniais pasireiškimais, yra 
oątartina. Nei Floridos pietuose, I gA "~ l^ j . 
nei šiaurėje nieko panašaus ne- X3aL%. 
galima nė ieškoti. A. M. 

— Eoston Evening Globs 
Vili . SĮ paskelbė žinutę, kad 

KAI ŠUO PBITARIA SMUIKUI Vak. Vokietijos finansistas au-
Bemiukas namie ^ f e f a f e j > ' P f e g g g g ^ g l J&»»& W. 

m$o muzikos pamoką, tuo tar- ^terif> * * * * « į f n ? ^įkaIaV1-
pu kai verandoje jojo sesutė m ^ 3 ^ m < k ) l e n '* $ ranS" 
žaidė su šuneliu. Kada jis tik * 3 ™ įnf P f įraukus] iš So-
pradėdavo čirpinti, šunelis tuo j t

v l e t T i S" d m V" K o r c n oW-
imdavo liūdnai kaukti. Mažylė, Į — Buv. Mlchigano ir Detroito 

Perkant narnąs gerai apsigalvo-' nebesiientus, kiek įstengdama meisteris Kazys Škėma, po 10 m. 
tins, k¥d nė vlerias neina jau 
nyn," o senyn. Gal greitai net au
tomobilio vairuoti * nesųgebėsim. 
Rinktis vietą prie pirkimų cent-1 
ro, kur pėsčias, reikalui esant, ga
li rfueiff ar triraeiu nuvažiuot' 
h* nusipirkti ko reikia. 

tfežnai nždinojamo turto par-
<SaVê ai gkia namus prie kanalų, 
prie vandens. Kadangi vanduo 
pakyla ir aus'lėidžia kiekviena 
dfėhf, tai nusileidimo atveiu 
dumblo kvapo m vjena§ neiį-
vengs. Apsigyvemis prig kana
lo, norom nenorom žmogus pra
deda galvoti apie laivelio įsigiji
mą. Laivelį laikytį vandenyje 
nuolat neįmanoma, nes jis ap-
ayga moTuskais- Kai vanduo ky
la, laivelį daužo. Jei laively iš
keltas virš vandens, tąį, audrai 
ušeju? jūroj, vanįyo pakylą ga
na aukštai, (ikį 8 pėdu) ir pra
deda laivelį apsemti. Vandeniui 
nusėdus tepką gejąi p^irbėti , 
kad ati^edųs laivelį | pirmykšti 
ŝ Lvi. Mf^oras nuo vandens rudi-

Gyyenti prie ežero gana pavo
jinga, nes ten dar vis gana dai
nai krokodilai pasirodo., p pasiro
dę nerętaį ir žalos padaro. Gy
vačių taip pat apstu. Kai kuriose 
vig©vėse, kaig į pietus nuo 6a-
rasotos, centrinėj Floridoj ap'e 
Sanfordą, uodų ir %uglovers*' 
spiectai. iTeri vakare eidamas lauk 
dėsies maskę, nes kUaip pražūsi. 

Perkant sklypą, patartina ge-j 
rai a p t u r ė t i , kokiam gylyje, bus ' 
ra'ndarnas* vanduo ir iots jis* bus. 
Gat stera atsiduodantis, kaip ne
retai pasitaiko. 

pasistiebė prie atviro lango ir pertraukos, dabar dalyvavo vie-
riktelėjo: į nąm šachmatų turnyre Micniga-

A. + A. M . ZIGMUI KUNGlUi 
netikėtai miins, jo seseri BMBOR^ JARBTIF^ 
ir kitus šeimos narius nuoširdžiai užjaučia 

Dr. Marija Ringiene 

Mūsų nuoširdžiam bičiuliui 

A. t A. Dr. ZHMI t IUNGIUI mirus, 
>̂ žm:iią REGERiJ, VAIKUČHJS ir visus artimuosius 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

L F. B. Centro Valdyba 

• A. t A. Dr. ZIGMUI KUN6IUI mirus, 
jo žmoną REOHflį su šeima, taip pat SESERIS ir 
BROLIUS ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime. 

i <^HSi visoms progonu 
8EVERLY HDJLS GtLINYCIA 

2443 WEST «3rd STREET 
Tttotomk f S M O S ir n W«S4 

G « M DTtahfų krautuvė 
THE DAIS> STORt 

T«L «»-tS1f 

A. t A. Dr. ZIGMUI UMGHII mirusr 
jo fcnonai REGINM, broliams JUOZUI, STASIUI ir 
KliRSUI, seseriai BARBORAI ir ŽYMANTŲ šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

i . 
Kazys Račiūnas 

i tA.S8FUAIBAU2IENtl mirus, 
pg vyrui JURGIUI, dukrai KIJOLĘĮ įr jeg seimai, sūnui 
VYTAUTUI, sesėms STĄ§ĘI, ELĘ$I4J ir broliui JURGIUI 
ir jų šeimoms, aJiūkei REGINAI ir joa imo^l marčiai YO-
LANDĄI ir jos dukrelėms ir visiems kitiems 4ėl jog liūdin
tiems artimiesiems, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū-
dime. 

Gustavus ir HUSL švarplaič«ii (Fęa. Vokietija) 
Marta š\arplaitienė ir Vaikai 

*^<m« v , ^S m 

A. t A. DANGUOLEI STRIMAITIENEI mirus. 
liūdesio prislėgtiems tėvui, mūsų kolegai, LEONAR
DUI JAMAUSKUI, motinai MAfllfAI JANKAUSKIE
NEI, vyrui ALGIUI ir našlaičiams vaikams nuošir
džiausią užuojautą reiškiame. 

Prekybos Instituto Bičiuliai 

•- : u i 

PADĖKA 
rlima žmona, mama ir močiute 

u t A. SOHJA BAUZIENfi 
po ilgos ir sunkios ligos 1977 rugpiūčio l d. iškeliavo amžinybėn. 
Palaidota rugpiūčio 4 d. Sv. Kryžiaus kapinėse Detroite. 

Nuoširdi padėka artimiesiems ir pažįstamiems už korteles ir 
gėles, lankiusiems velionę ligoninėje, taip pat atsilankiusiems kop
lyčioje, padljiisiems daug gražiu, gėlių prie karsto, sudėjusiems 
gražią auką Lietuvos Fondui veliones vardo Įamžinimui. Labai dė
kingi už pareikštą mums užuojautą ir aukas fy. Mišioms; daly
vavimą gedulingose pamaldose bažnyčioje ir palydėjusiems j am
žino poilsio vietą. 

- " . " 
Dėkojame klebonui kun. K. Simaičiui už sukalbėjimą rožinio 

koplyčioje ir pasakytą gražų pamokslą bažnyčioje ir u2 palydė
jimą j kapus. Padėka kun. Kriščfcneyičiui ir kun. Lengvinui, asis
tavusiems kun. Šimaičiui gedulingose mišiose; taip pat dėkingi 
kun. K. Simaičiui ir kun. Butkui lankiusiems velionę ligoninėje 
ir suteikusiems paskattBj religinį patarnavimą. 

Labai dėkingi karsto nešėjams. 

. . . 

• 
A. f A. 

JAUUKIENEI mirus, 
dukrai J3JIHLEI ir įcs vyrui .aFOHSOI GEČDI. vi
siems šeimas nariams bei 1 tiems giminėms gilią 

iETUViy OPZRA 
užuojautą reiškia 

A. t A. DR. ZIBMUI KUNGUi 
staiga iškeliavus amžinybėn, jo žmon^ REGINA, 
vaikučius, seseris PRANĘ, BABBORA, brolius JUO
ZĄ, STASĮ, FELIKSĄ ir jų Šeimas giliai užjaučia ir 
kartu liūdi 

Juozas ir Giedre Kcnciai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS & GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID 
TRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 South California Avoj.ua 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3 98S'/ 

4605 0? South Hermltiti AVMUO 
Telefonai- TAida 7-1741-2 

w 

TUcraj nuoširdus 
laidotuvių Jstaigos 
tvarkymą. 

Yoteid^i Zaparaduenei — Vai. S. Bauža 
už gražų" ir rūpestingą laidotuvių pa-

dutet, arrtįfi ir ieserjs 

-
-

•Vi- J » * f c --'.i? :— * - * - •«» * * * ' 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH YVESTffiN ME. 

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

E T H U 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TEYAS IR ŠONUS 
TRYS 3IODĘKN1ŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West7lstSL — Tol. GRovehilI 6-2345-6 
I4I0 So. 50th Avi., Cicero T0wnhait 3-2i08-9 

AUiATfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių DinktoriŲ Asociacijos bariai.. 

• • • ' . . . . — - •• • — ' I • ! , W 1 • . 

AMTA1AS M. PHIUIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SS07 SO. LTTLAN1CA A VE. TeL TArds 7-S401 

STEP0IAS C, UCK (LACIAW1CZ) ir S0N0S 
» 1 4 W. 2Srd PLACE *"J * m Trt. Vlrginia 7-6672 
2424 W. tath STREET TeL REpablic 7-1213 
11029 S o s t t m r t Hlgbwmj, P*kM Hm*, tlL TeL 974-4410 

% ' ' • *• - -
PETRAS BIELIŪNAS 

4S48 8 0 . CAiJFOSMA AVE. TtL LAia>ette 5-3472 

M f l U S U RIDIKAS 
UM Mi UALSTEp STREET THL f A n b 7-1911 

JURGIS F. RU0MIN 

•819 SO. 1JTLAN1CA AVE. T«l. k Ard* 1-1158-39 

VASAITIS - IUTKUS 

1*4« m *m 4 V & . CtOEBO, CLL> f«L OL>«|»tr 2-1003 

http://-vietp.se
http://Avoj.ua


mmmmmmm 

J 

DRAUGAS, pirmadienis, 1977 m. rugpiūčio mėn. 22 d. 

X Ateitininkę IX kongresui 
ne tik Clevelande, bet ir Chica-
goje stipriai ruošiamasi. Iš čia 
vyks rež. Darius Lapinskas su 

i aktorių grupe vaidinti Algirdo 
Landsbergio dramos "Šventojo 
narvo". Taip pat vyks didelis 
būrys Chicagos ir apylinkių at-

X KUDL Juozas Dambrauskas,! eitininkų lėktuvais, automobi-
MIC, Marijonų vienuolijos pro-1 uais, autobusais ir kitomis prie-
vinciolas, dalyvavo ALRK mote- j nionėmis. Specialus autobusas 
rų sąjungos 37 seime Worces- | organizuojamas nuvežti būriui 
tery, Mass., ir Lietuvos Vyčių; atstovų ir visiems aktoriams. 
64 seime Povidence, R. I. Seimai ! J j s išvažiuos nuo "Draugo" pa
jam padarė gražų įspūdį, nes 
rūpestis Amerikos lietuvių ir 
pavergtos Lietuvos reikalais 
abiejuose seimuose buvo gyvas 
ir pagrindinai nagrinėjamas. 

X Jonas R. Simanavičius 

' • ' 

Pasaulio lietuvių dienų, kurios 
įvyks ateinančių metų birželio 
28-liepos 3 dienomis Toronte, 
pirmininkas, buvo atvykęs į Chi 
cagą aptarti įvairių su šia di
džiule švente susijusių reikalų. 
Jis tarėsi su PLB valdyba, cho
rų vadovybėmis, jaunimu ir kt. 
Toronte Pasaulio lietuvių dienos 
apims PLB seimą, dainų* šventę 
ir sporto žaidynes. J. R. Sima
navičius buvo apsistojęs savo 
brouo Vinco Simanavičiaus šei
moje. Šeštadienį išvyko atgal j 
Torontą. 

X Vita Bulbytė - Vasaitienė. 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
suvažiavime, įvykstančiame dar
bo dienos savaitgalyje Union 
Pier, praves meninę programą, 
kurioje akt. Jonas Kelečius at-
l&s S. Beckett "Paskutinį kra
po įrašą" ir Pulgio Andriušio 
"Neįsileido". 

X Kun. Juozas Maeiulionis, 
MIC, sulaukęs 80 metų amžiaus, 
stipriai yra susirgęs ir šiuo me
tu paguldytas dr. P. Kisieliaus 
priežiūroje Loretto ligoninėje. 

X Santaros-Šviesos dvidešimt 
ketvirtame suvažiavime, įvyks
tančiame Tabor Form. Sodus, 
Mich., literatūros vakare pa
kviesti dalyvauti Živilė Bilaišy-
tė, Marius Katiliškis, Czeslaw 
Milosz, Austė Pečiūraitė, Liūne 
Sutema, Rasa Šilėnaitė ir Tomas 
Venclova. 

X Karolis Milkovaitis, Liet. 
šaulių sąjungos tarybos pirmi
ninkas, šiuo metu atostogauja 
Union Pier. Mich., iš kur atsiun
tė "Draugo 
sveikinimus 

talpų rugsėjo 1 d. 10 vai. vak. 
(ne: Z vai.) ir Clevelande bus 
rugsėjo 2 d. ryte. Gr|š rugsėjo 
5 d . ' 

X Jaunimo centro 20 metų 
sukakties minėjimas įvyks spa
lio 9 dieną. Bus sukaktuviniai 
pietūs ir mugė jaunimui. 

x Aleksandras Traška, To
mas Lapas ir Arūnas Dagys su
daro tarpmiestinių golfo žaidy
nių pravedimo ir teisėjų komisi-' 
ją. Žaidynės įvyks rugsėjo 3-4 
dienomis Silver Lake Golfo klu-1 
be. 

x Jonas ir Laima šalčiai, 
Arlington Hts, 111., džiaugda
miesi savo dienraščiu, atsiuntė 
didesnę auką jam stiprinti. Ačiū-

CHICAGOS 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE I Daugiausia taikų surinko Vil

niaus žirgyno raiteliai. Sekan-
— Inžinierius Paulius Z a l u b a s j ^ v a r jybos bus Uteflfcje. Cia 

iš Washingtono persikėlė į King Y&itu. vyks ir žirgų —- ristūnų 
of Prussia, Pa. {prie Philadel-' p a r o d a ( 0 ^ p p a t j ų pardavi-
phia). Nuo liepos 5 d. jis padėjo mas _ pirkimas. 
dirbti General Electric Co 
Vlley Forge Space Center kaip 
dirbtinių satelitų sistemų inži
nierius. Dar studentu būdamas 
jis dirbo satelitų srityje Navai 
Research laboratorijose. Pabai
gęs studijas dirbo National Ae-
ronotics and Space administra-

Andriaus Bulotos 70 metų 
amžiaus sukaktį mini okupantų 
spauda. Tai buvo žinomas 1929 
metų atentato prieš Lietuvos 
ministerį pinnininką dalyvis. Gi
męs 1907 m. 1925 m. b į g ė Ma
rijampolės realiąją gimnaziją ir 
Lietuvos universitete Kaune 

Po sėkmingo koncerto LF bičiulių stovykloje Da navo je. Iš kairės: akompaniatorė Vida Kazlauskaitė, sol 
Ona Blandytė-Jameikienė ir sol. Elena Blandytė Nuotr. Jono Urbono | 

ei joje. Goodard Space FSgkt studijavo teisę. 1929 nu po ne-
Center ir paskutiniu metu C o m - ' p a v y k u s i o a t entato, kartu su 
puter Sciences Corporation, j fa^j. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
SEKMADIENIAI LIETUVIO 

SODYBOJE 

Sciences 
Greitai ir visa šeima 
ten gyventi. 

persikels 

Gražus oras ir rugpiūčio pir
maisiais dviem sekmadieniais 
leido pensininkams ir lankyto
jams pasigėrėti gaiviu oru tarp 
žalumynų ir gėlių. Rugpiūčio 7 

su uogom, kaip padėka Šutvė- pos ir iš New Yorko "Simo Ku 
rėjui už dosnią ranką. Į dirkos" šaulių kuopos. Suvažia- į 

Anelė Kirvaitytė sugiedojo vime dalyvavo LŠŠT pirminin-; 
Apsaugok, Aukščiausias, tą my- kas K. Milkovaitis. Po vėliavų 
Urną šalį. Pradžia visų bendrai pakėlimo prie Lietuvių namų, 
buvo sukalbėta Tėve mūsų. Juo- buvo paplaukiota šaulių laivu ir i 
zas. Paliūtis paskaitė savo su- j pasimaudyta. Dviejuose posė-
kurtą eilėraštį Marijos garbei, džiuose aptarti įvairūs šauliški 

d. malonu buvo pasiklausyti iš A n e l ė Kirvaitytė įf Alfonsas ši- reikalai. Pasisakyta ir nutarta 
ROMOS atrytaiaas V Į - Į S S ^ " d a g i s pasidaliję posmais giedojo j griežtai kovoti su šauliško dar-

Sveika Marija Motina Dievo... J bo ardytojais. Vakare, po vėlia-
Antanas Kevėža gerbė Mariją \ vų nuleidimo, L. namuose buvo 
savo kūryba, grįždamas minti- bendras pobūvis. Pilnai salei sve 

tojams. Dėkojame. 

ŽINIOS 
KULTŪRINIS FESTIVALIS 
Chicagos miesto bibliotekos 

centriniuose rūmuose, 78 E. Wa-
shington gatvėj, rugsėjo 15, 16 
ir 17 d. rengiamas kultūrinis 
festivalis, amerikietiškai pava
dintas Wild Onion Festival. Ja
me dalyvaus rašytojas M. JPet-
rakis, dramaturgas D. Memet, I 
Sally Rand, Chicagos kamerinis 
orkestras, dainininKų ir šokėjų 
grupės, Chicagos poetai W. 
Hunt, L. Mueller, M. Perlberg, 
dr. B. Rodgers, aktorė M. Bach, 
Antrojo miesto komikai ir kt. 
Biblioteka kultūros dienas ruo
šia gavusi finansinę paramą iš j 
JAV fondo humanitariniams j 
reikalams. I tas kultūros dienas 
visi gali lankytis nemokamai 

rašinį ir malonius I Galima ir įsijungti su savo kūry-
redakcijos darbuo- bos skaitymu, iš anksto užsire-

maitienės pasakojimų apie Ro
mą ir jo įžymybės, taipgi išgirs
ti apie gyvenimą ir veiklą lietu
vių, gyvenančių Italijoje. Van
dos vyras, Algirdas Žemaitis, 
yra Jungtinių Tautų Maisto ir 
Agrikultūros tarptautinės orga
nizacijos ekonomistas, prižiūri 
projektus Egiptui a r Sirijai. V. 
Žemaitienei buvo gyvai padėko
ta už atsilankymą ir pokalbį.— 

Adelė Duoblienė skaitė pas
kaitą apie- sveikos mitybos pa
ruošimą ir demonstravo savo 
paruoštus valgius. Meninę dalį 
dainomis atliko Alfonsas Šida-
gis, Jonė Bružienė ir Adelė 

mis į Lietuvą, kur buvo laimė 
švęsti Dievo Motinos šventes. 
Pabaigai An. Kirvaitytė, A. Ši-
dagis, Marinienė ir Paliūtis gie
dojo giesmę Marija,, Marija. 

Toliau, Anelė Kirvaitytė, tik 
šiomis dienomis grįžusi iŠ vieš
nagės Europoje (Londone), ap-

Chicagoje gyvenančiu 
sėbru, pabėgo į užsienį. Gyveno 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Vie
noje. 1936-1939 m. aktyviai da
lyvavo Ispanijos pilietiniame ka
re, komunistų pusėje. 1940 m. 
grįžo į bolševikų okupuotą Lie
tuvą. Vokiečių okupacijos meta 
slapstėsi Vilniuje ir dirbo bolše
vikiniame pogrindyje. Lietuvą 
vėl rusams okupavus, ėjo įvai
rias aukštas pareigas. Mirė 
1974 m. Yra parašęs knygą 
"Ten, už kalnų, Ispanija" kuri 
išleista Vilniuje. 

PAS LATVIUS 

Duoblienė. Deklamavo Liucija j rįnjų vietųjdomybes. Apie gyve 

čių dainavo šaulė sol. I. Petraus
kienė, šokiams grojo šaulio A. 
Markausko orkestras. 

Sekmadienio rytą uniformuo
ti šauliai dalyvavo šv. Mišiose,! 

kurias atnašavo' ir nepaprastai 
jausmingą pamokslą pasakė jė
zuitų provinciolas tėvas L. Za-

sakė savo kelionės įspūdžius.! r e m b a g^ys j D e k e r i s a t l i k o 
Ypatingą gerą įspūdį palikęs, į a ^ į į į į į 0 šarfyį A . Ašoklis 
Anglijos, sostine .Londonas savo | į į ^ į g a U k ų rinkimu. Mišiose,: 

senovišku stihumi, kaip istorinis k ū r i o s v y k o «Giniaro" rajone,' 
miestas. Smulkiai nupasakojo fcįįfcįį didelis skaičius Žmo- j 
muziejų, bažnyčių, parkų ir isto- j ^ 

— Dr. Petras Pamataitis (San
ta Monica) paskelbė laiškus • 
amerikiečių spaudoje. Dr. Pama
taitis "Evening Outlook" dien
raštyje V m . 12, pacitavęs gyny
bos sekretoriaus Harold Brown 
pareiškimą, kad "mūsų pagrin
dinė problema tebėra Sovietų 
Sąjunga" rašo: "Pavergtos tau
tos tebėra geriausi ir ištikimiau
si Amerikos draugai. Bet iki šiol 
rusai veda politiką sunaikinti 
tautinį ir kultūrinį savitumą ne-
rusų gyventojų, kurių respubli
kos prievarta buvo įjungtos į — Latvių skautai šiais metais 
Sovietų Sąjungą. Žiauriausiai mini savo įsikūrimo 60 metų su-
žmogaus teisės ir tarptautinė kaktį. Pirmasis skautų vienetas 
teisė paneigta buvusių trijų ne- buvo įkurtas Rygoje 1917 m. 
priklausomų Pabaltijo respubli- balandžio mėnesį. Netrukus at-
kų žmonėms. Lietuviai, latviai ir sirado skautiški vienetai Cesyje, 
estai neprašo Amerikos dolerių, Alūkstoje, Mintaujoje, Taisos, 
nei karių, o tik oficialaus Ame- Daugpilyje ir kitose vietose, 
rikos prezidento paraginimo ru- Latvių skaučių pradžia laikomi 
sams pasitraukti iš okupuotų 1922 metai, taigi jos mini savo 

Tomeckienė ir Antanas Kevėža j n ančius mieste ir apylinkėse ne
savo kūrinius. Dr. J . Adomayi-1 tuvius prisiminė šiltai. Jie šu
čius kalbėjo medicinos temomis, Į tartinai veikia savo bendruome 

Pabaltijo valstybių". 
-— Vincas Kazlauskas milijo

ninio tiražo "Los Angeles Ti
mes" sekmadieninėje laidoje 
VUI. 14 paskelbė laišką, kuria
me stebisi, kad Carteris, pirma-

Po pamaldų šauliai rinkosi i 
L. namus pusryčių, kurių metu 
Šaulių Sąjungos pirmininkas K. 

duodamas patarimus, kaip. iš-j r e je , turi nuosavą namą, klubą, Milkovaitis pasakė kalbą, iškel
damas šaulių ideologijos verty
bes. Po jo kalbėjo S-gos vykd. 
vicepirm. A. Šukys... Jūros die
ną šį kartą rengė Cicero "Klai
pėda" jūrų saulių kuopa. I*. 

'•engti susirgimų. Atvirame ore 
ilgai dar pasižmonėta besišneku
čiuojant. 

gistravus ir pateikus savo kūry-
X Jaunimo centro televizijos bos pavyzdį. Rugsėjo, spalio, 

vakaras įvyks rugsėjo S d. Jau- i lapkričio ir gruodžio mėnesiais į-
mmo centre. 

X S t Gaflevičius, Toronto. 
Ont., yra nuolatinis "Draugo" 
skaitytojas. Išvažiuodamas il
gesniam laikui atostogų į Scar-
borough, Ont., nepanorėjo likti 
be lietuviško dienraščio, pakeitė 
adresą ir atsiuntė 10 dolerių au
ką. Esame labai dėkingi. 

X Liudas Stašaitis, Chicago, 
Dl., maloniai padėkojo už jam 
anksčiau atsiųstas korteles, su
mokėjo prenumeratos mokestį 
ir paliko 7,50 dc-1. auką. Ačiū. 

X Vladas F^upas, Philadel-
phia, Pa., maloniai pasveikino 
savo dienraščio leidėjus, atsiųs
damas 10 dolerių auką. Labai 
a2iū. 

x Vincas Keršys, Rockford. 
111., prie metinio prenumeratos 
mokesčio pridėjo 7 dolerių auką. 
Dėkojame. 

X Aukų atsiuntė: 3 doL — 
Eug. Celkis; po 2 dol. — Vai 
Gricius, F . Janonis, A. Melnin-
kas, Alf. Adomaitis. Dėkui. 

* A. a. Leonardo šimuču 
surinkta dokumentine medžią 
ga — itaip Amerikos lietu via 
laimėjo VVashingtono užtarimą 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb 
ta knygoje "Amerikos Lietuvių 
Taryba". Knyga kainavo 10 
dol., dabar ją "Drauge" galima 
gauti o i 3.35 dol. su persiun 
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vairūs kultūriniai parengimai 
bus tęsiami. 

SMAGU CENTRE 
Visą rugpiūčio mėnesį, išsky

rus šeštadienius ir sekmadie
nius, Chicagos miesto centre, 
State gatvėje prie Quincy nuo 
12 vai. iki 2 v. p. p. bus muzi
kos, baleto, akrobatikos, džiazo 
ir kitokios pramogos. 

BEDARBIU PAŠALPA 

Sumažėjus bedarbių procen
tui, Ulinois pašalpa bedarbiams 
sutrumpės: bus mokama 26 sa
vaites, nebebus pratęsimo dar 
13-kai savaičių iš federalinio iž
do. 

KOLEGIJOS IŠKAITAI 

Chicagos miesto kolegijose ga
lima laikyti egzaminus, nelan
kius ten paskaitų ir gauti už-
skaitus (kreditus) už gyvenimo 
patirti, iš muzikos, meno. per
skaitytų knygų ir kitų dalykų. 

GREITAS SKAITYMAS 

Padidinti skaitymo greičiui, 
kad būtų galima daugiau per
skaityti per trumpesni laiką, bus 
rugsėjo 24 d. mokoma Loop ko
legijoje, 64 East Lake St., Chi-
cagoje. Pamokos vyks per aš
tuonis šeštadienius nuo 11 v. iki 
12:40 vai. 

LATVTC ŠVENTĖ 

Chicagos Latvių namuose, 
4146 N. Elston Avs„ rugsėjo 24 
d. bus minima 58 m. sukaktis 
nuo Latvijos universiteto isteigi-

jino. 

Rugpiūčio 14 d. katalikų šven
tės, Švč. Mergelės Marijos į 
Dangų Paėmimo išvakarėse, 
ventė buvo maldom palydėta. 

Dr. J. Adomavičius įžangos žo
dyje paminėjo, kaip Lietuvoje ši 
fventė, dar vadinama Žoline, 
skendėjo žalumynuose ir gėlėse 

rengia sueigas. Turi ir savo ne
didelę, bet gražią bažnytėlę. 

Po kalbos Juzė Marinienė pa
sakė porą eilėraščių. Juozas Pa-
lutfs skaitė savo komiškus kūri
nėlius. Paskutinis buvo "Ciga
ras" — tai lyg pakedenimas at
garsių dėl dr. Adomavičiaus ve
damos kovos su rūkalais. Bai
gus kultūrinę dalį, kaip visada 
lankyta užkandinė; yra mėgėjų 

VARIKLIS BET KOKIAM 
KUBUI 

Australijoje 
merginoms ir moterims nešant į j pavalgyti atvirame ore. Šį kar- eksperimentinis 
bažnyčias pašventinti rūtas, mė-Įtą patarnavo: Marija Gotceitie " 
tas, kviečius ir kt. vaistažoles;' 
vyrams — rugių ir kviečių var
pas, gėles, bei kadagių šakeles 

SAVANORIAI MUZIEJUI 

Field muziejus kviečia sava
norius, galinčius patalkinti ant
ropologijos, botanikos, geologi
jos, šivetimo, parodų, ryšių su 
visuomene srityse. Rugsėjo 21 
pradedamas tokių savanorių tal
kininkų pamosimas. Muziejus 
skelbia, kad norinčių į tokią tal-

nė, Regina Simokaitienė ir vie
na talkininkė. Veikė ir nemoka
mas kraujo spaudimo patikrini
mas. Elzbieta Kleizienė dienomis 
laisto sodno augmeniją; aplan
ko Sodybos įnamius, sunegalė-
jusiems ko nors pritrūkus, pasi
tarnauja. 

O. Mgminienė 

sukonstruotas 
rotorinis iriž. 

Vankelio sistemos variklis, ku
ris turi tik 9 besitrinančias de-
tales. 

JCRŲ ŠAULIU DIENA 
Rugpiūčio 13 d. į Union Pier 

vasarvietę suvažiavo šauliai iš 
Chicagos. Cicero ir Detroito, 

ką įsijungti turi būti telefonu '• Taip pat dalyvaus imvieniai šau-
šaukiama Vicki Grigelaitis. Ga- į lių atstovai — iš St. Petersbur-

Naujas variklis gali naudoti 
ne tik benziną, bet h* žibalą, di-
zelinį kurą, spirito ir augalinio 
aliejaus mišinį ir pan. jm 

NEDĖKINGIEJI 

Prieglaudos vedėjas sujaudin
tas, kada viena ligonė ėmė 
verkšlenti dėl to, kad jos nie
kas neaplanko. 

Įima kreiptis i r raštu. 

— Kodėl taip, — graudinosi 
ji, — kad viena motina gali rū
pintis savo dvylika vaikų, bet 
dvylika vaikų negali rūpintis 

Literatūros istorikas dr. Vincas Ma
ciūnas, dirbąs Pennsylvaoijos aarv. 
bibliotekoje, IlI-me Moksto ir kūrybos 
simpoziume nagrinės "Kaip trys kar
tos vertino J. Basanavičių". 

sis prezidentas nuo 1959, šiemet 
nebenorėjo skelbti pavergtų tau
tų savaitės. "Belgrado konferen
cijoje žmogaus ir tautinio apsi
sprendimo teisės klausimas pil
nai turi būti pristatytas tarp
tautinės bendruomenės atsako
mybei. Mūsų delegatai konfe
rencijoje pavergtų tautų teisę 

55 metų sukaktį. Sovietiniams 
rusams užėmus Latviją^ latvių 
skautų,-čių organizacija buvo 
uždaryta, o jos šefas. gen. K. 
Goppers buvo žiauriai nukankin
tas. 

— Chicagos lalviai leidžia sa
vo biuletenį *čikaįgaa^5Emas/' 
kurį redaguoja Umaras Eergma-
nis. Redakcijos adresas: 4146 
N. Elston Ave., Chicago, DL 
60641. 

— Chicagos latviai yra sukū
rę savo organizacijų sąjungą 
(Cikagas Latviešu Organizacijų 
Apvieniba), kuri rūpinasi mies
te ir apylinkėse gyvenančių lat
vių tautine, kultūrine, religine 
ir politine veikla. 
— Latvijos universiteto 58 me

tų sukaktis bus minima rugsėjo 
24 d. 7:30 vai. vak. Chicagos lat
vių namuose, 4146 N. Elston 
Ave., Chicagoje. Paskaitą skai
tys dr. Rate Medenis, Illinois 
u-to profesorius. Bus koncertinė 
dalis ir vaišės. Minėjimą ruošia 
latvių akademinės draugijos. 

|go "Palangos1' jūrų saulių kuo-1 savo viena motina. 

— Urbaaia vyskupijos komi
sija Tylos Bažnyčios padėčiai 
sekti Rytų Europoj išleido kny
gą apie Bažnyčios padėtį (1971-
1976) Bulgarijoj, Čekoslovaki
joj, Jugoslavijoj, Lietuvoj, Ru
munijoj, Rusijoj, Ukrainoj ir 

lemti" p"ačioms savo likimą* turė^ I Vengrijoj. Leidinys turi 400 
puslapių, gausiai iliustruotas. 

'Skyrių apie Lietuvą paruošė 
u . tų pastatyti pirmoje vietoje' 

0KUP. LIETUVOJE 

Dalis Cicero. Chicagos ir St. Petersburgo jiiros šaulio juro? djpnos Union Pier. Mich. metu 
i Nuotr. P, 

— Vilniaus klinikinėje ligoni
nėje buvo sėkmingai atlikta 
šimtoji Lietuvoje inksto perso
dinimo operacija. Okup. Lietu
voje* esą žmonių, kurie su perso
dintais inkstais gyvena ketvir
tus metus. 

— Mažvydo parke, Klaipėdo
je, buvo atidengta 14 skulptūrų, 
kurias sukūrė kūrybinėje sto
vykloje Smiltynėje dirbę skulp
toriai. 

— Dailės muziejuje, Vilniuje, 
buvo suruošta ekspozicija, ku
rioje išstatyta 19 dailininko Jo
no Rimšos paveikslų, kuriuos jis 
savo laiku buvo padovanojęs. 
Paveikslus įvertino ir kalbą pa
sakė kultūrinių ryšių "Tėviš
kės" dr-jos pirmininkas raudo
nosios armijos generolas F. Pet
ronis ir kiti draugijos pareigū
nai. 

— Riešėje, netoli Vilniaus, 
j buvo euruoštoa žirgų yaržyjMNki 

prel. Vincas Mincevičius (100 
puslapių ir 23 iliustracijos). 

OG) 

UETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lake) 

Dažo namus ii lauko ir S vi
daus. Darbas garantuotas.. 

skambinti YA 7-9167 
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