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Prez. Carteris sustabdė kompiuterių 
ivimą Maskvai 

Tą padaryti jau seniai reikalavo žmonių laisve ir Amerikos saugumu susirūpinę žmones 

parda' 

UMRM 1UWT} 

YVasningtonas. — Prez. Car
ter is įsakė sulaikyti daug mili
jonų vertės kompiuterių parda
vimą Sovietų Rusijai, už tai , 
kad ši nuteisė disidentus. Vos 
parai praėjus po sugrįžimo i š 
Bonnos, prez. Carteris įsakė 
komercijos sekretoriui Juan i ta 
M. Kreps atmesti aplikacijas, 
prašančias parduoti Sperry-
Univac kompiuterius. Stanley 
Marcus, komercijos sekretoriaus 
pavaduotojas, pareiškė, k a d 
prez. Carteris įsakė ateityje tu
rėt i JAV vyriausybės leidimus, 
norint ką nors parduoti Sovietų 
Rusijai. 

Baltieji rūmai atsisakė ko
mentuoti prezidento akcijos 
klausimu. Taip pat bus svars
tomas Tasso agentūros San 
Prancisco mieste klausimas. 
Tai irgi kerštas už dviejų ame
rikiečių Maskvoje nuteisimą 

tos gėrybės Maskvai labiau reika
lingos, negu Amerikai svetimų 
kraštų valiuta. Juo labiau, kad 
Maskva su satelitais yra jau Va
karų pasauliui skolinga 47 bil. 
dolerių. Pasak žurnalisto, kuris 
susipažinęs iu Amerikos prekybi
ninkais, ieškojusiais rinkų komu
nistinių kraštų sostinėse, deten-
te yra geras reikalas, bet ji turi 
būti dviejų krypčių. Rėmimas eko 
nomiškai nežmoniškojo režimo 
yra stiprinimas diktatūros. Esą 
prez. Carteris, šalia deklaravimų 
apie žmogaus teises, turėtų pa-
kelbti, kad JAV daugiau nerems 

Maskvos, parduodama jai tech
nologiją ir maistą. 

Taip rašo "Chiiago Tribūne" 
kclumnistas, bet panašių straips
nių yra ir daugiaul todėl "Prav-
da" parašė, kad nutraukimas su 
Sovietų Rusija kultūriniu ir pre
kybinių ryšių vien dėl disidentų 

o 4977 m. jau už 374 mil. Žalia
vų per tą patį laikotarpį išveži
mą pakilo nuc 71 mil. dol. ligi 
181 mil., fabriko gaminiu nuo 
10 mil. ligi 89 mil dol. ir chemi
jos nuo 21 mil. dol. ligi 40 mil. 
dol. Parduota įvairių įrankių ir 
šiaip cheminių medžiagų, kaip tai 
aliuminijaus ir celiuliozės. 

Su Sovietų Rusijos pareigūnais ! teismo, yra kvailas. Esą biznis ir 
bus tariamasi Wasbingtone ar t i - i kooperavimas yra labai abiems 
miausioje ateityje. Prez. Carte- ! kraštams naudingas. 
rio įsakymas dar negaliojo su 
laikyti pardavimą įmonės, ga 
minančios alyvos ieškojimo šu-

Kiek ko parduodama 

Pastaruoju metu prekyba su 
liniam reikalingus įrankius. T u o l Sovietais klek sumažėjo. 1976 m 
reikalu Maskva tariasi su Dres-
se Industries bendrove Dalias, 
Te*. Biznis liečia 144 mil. dol. 
Komercijos vicesekret. Marcuss 
pareiškė, kad visa ta prez. Car-
terio akcija rišasi su disidentų 
nuteisimu. 

Senato daugumos vadas Ro-
bert Byrd (D.-W. V.), pagyrė 
tokią prezidento akciją, nes So
vietų žmonių engimo krit iką 
j au lydi konkrečiais darbais. 

Sen. Jackson reikalauja, kad 
būtų a tšaukta tiek kompiute
rių, tiek alyvos reikalams įmo
nės įtaisų gaminimo įmones par
davimas. 

San Francisco mieste reziduo
jąs Tasso korespondentas Vi-
talyj čraksev pareiškė, kad to
kie JAV ir Maskvos santykiai 
gali vesti prie jo biuro užda

rymo. 

Prekyba su Maskva laikoma 
kvailu reikalu 

Dienraščio "Chicago Tribūne" 
kolumnistas Bob Wiedrich iš
spausdino dienraštyje straips
nį, skelbiantį, kad Amerika yra 
kvaila, prekiaudama su Sovietų 
Rusija. Esą laisvieji kraštai žiūri 
į Ameriką kaip kvailą, veidmai
nišką ir išdavikiškai kapitalistiš
ką. Esą nepaisant, kad Sovietų 
Rusija brutaliai persekioja savo 
gyventojus, Amerika remia So
vietus ne tik maktu bet ir tech
nologija, kurią Sovietų Rusija pa
naudoja stiprėjimui ir kovai su 
kapitalistais. Nepaisant, kad 
prez. Carteris pradėjo kampanija 
už žmogaus teises, prekyba su 
Sovietų Rusija kaip tik padidėjo. 

Visur . kalbama apie žmogaus 
teisiu gynybą, bet Amerika remia 
Sov. Rusiją ekonomiškai, o visos 

sieke 2.3 bil dol., bet šiais me
tais tesieks tik 2 bil. dol. Bet nuo 
1972 <m, eksportas į Sov. Sąjungą 
labai paaugo. Jei 1972 m. maisto 
ir mėsos Sov. Rusijai buvo par
duota už 356 mil . dol., 1977 m. 
už 876 mil. Sunkiųjų mašinų 
1972 m parduota už 62 mil . dol., 

Priimta energijos 
plano pirmoji dalis 
VVashingtonas. — Užvakar J 

AV senatas priėmė prez. Carterio 
energijos taupymo plano pirmą
ją dalį ir tai jau šioks toks laimė
jimą , siekiant krašto energijos 
klausimų išsprendimo. Priimta 
92:6 balsais ir dar turės kongre
so būti patvirtintas. Planą įvyk
džius sumažės alyvos į Ameriką 
įvežimas net 1.3 mil. statinių per 
dieną, nors prezidentas nori, kad 
būtų sumažinta įvežimas ligi 2.5 
mil. statinių per dieną. 

Nuplėšė taikos 
siekimo plakatus 

ATSTOVU ROMŲ KOMISIJA ATMETĖ 
CARTERIO PLANĄ LIGONINĖMS 
Amerikos medikų draugijos ir ligoninių laimėjimas 

r.š demonstracijų Chicagoje su plakatais paleisti V. Petkų 
Nuotr. L. Meilaus 

Priminė nuteistąjį 
V. Petkų 

Šimtas lietuvaičių šoko, dainavo ir verkė 

Brattleboro, V:. — "Chicago j Laikraštis pastebi, kad di:i-
Sun Times** dienraštis vakar pa-1 dento V. Petkaus byla tylomis 
skelbė trijų skilčių straipsny apie j praėję, kai kitų dviejų disidentų 

Tel Aviv. — Izraelio gynybos 
min. Ezer Veizmanas įsakė nu
plėšti prez. įstaigoj taikos siekimą į korenp 
vaizduojančius plakatus, jis ta-1 Jai gyv 
čiau pane'gė tvirtinimą, kad kai 
kurie vyriausybės žmonės nenori 
taikos. 

GYVENA JAV AMBASADOJ 
MASKVOJ 

Aleksandro Skopo pėdomis 

demonstracijas, Įvykusias Ver-
monto valstijos brattleboro mies
te. Pasak dienraščio šimtas lietu
vių kilmė; mergaičių šoko, daina
vo ir verkė, norėdamos atkreipti 
dėmesį, Maskvcj nuteisto 10 me
tų disidento lietuvio Viktoro Pet
kaus likimą. "'Demonstracijose 
dalyvavo ir Simo Kudirkos moti
na Marija Šulskienė, 72 m., kuri 

ondentams pareiškė, kad 
Lietuvoj besirūpi

nant koncentracijos stovykloje į-
kalintu sūnum Simu, daug padė
jo rusai disidentai. 

"sčaranskio ir Ginzburgo 
plačiai išgarsinta. 

Laikraštis atkreipęs dėmesį į de 
menstracijas, daugiau primena į 55 bilijonų dolerių 

VVashingtonas.— Atstovų rū
mu prekybos komisija atmetė 
Carterio planą uždėt; privalomus 
federalinius varžtus ligoninių kai
nų didinimui, tačiau užtvirtino 
įstatymo projektą, reikalaujantį 
tik savavališką kainų kontrolę. 
Privalom; federalinai varžtai ne
praėjo tik vienu balsu: 22 prieš 
21. Ligoninių savavališkas kainų 
kontrolės projektas buvo priimtas 
15 balsų prieš 12. 

Sveikatom mokslo ir gerovės 
sekretorius Jo^eph Califano tuo
jau pasmerkė priimtą savavališ
kos kontrolės projektą kaip ap
gaulę. 

Birželio 7 d. Carteris, spausda
mas kongreso narius priimti jo 
siūlomą privalomų federalinių 
varžtų projektą, pareiškė, "kad 
jų nuosprendis šiuo reikalu bus 
svarbiausias prieš - infliacinis 
šios kongresinės sesijos nutari
mas". 

Daugiau kaip metus Carteris 
ragino kongresą greitai ieškoti 

buvo j būdų sulaikyti nuolatinį didėji-
| mą ligoninių patarnavimo ir vais 
Į tų kainų, kurios pernai pakilo iki 

Pradžioj jis 

Chicagoje Amerikos medikų 
draugijos valdybos pirmininkas 
Robert Hunter pagyrė kongresi
nės komisijos nutarimą atmesti 
privalomą federalinę kontrolę. 

"Amerikos medikų draugija 
džiaugiasi, jis pareiškė, kad kong
resas įvertina privataus sekto
riaus pastangas savavališkai 
kontroliuoti kainų kilimą šioje 
srityje. 

"Šitokios suderintos ir bendrai 
daromos gydytojų ir ligoninių pa 
stangos sulėtinti sveikatos prie
žiūros kainų kilimą yra vieninte
lis atsakingas kelias gerai sveika
tos priežiūrai tęsti". 

Liepos 7d. sveikatos priežiūros 
įmonių vadai, tvirtindami, kad 
jų savavališkos pastangos iš tik
rųjų veikia, nurodė, kad per pir
mus keturis šių metų mėnesius 
ligoninių kainų metinis augimo 
tempas buvo tik 12.7 nuošimčių 
palygintas su pernykščių metų to 
paties laikotarpio 15.6 nuošim
čiais. 

Sčaranskio žmono: atvykimą į j pasiūlė kainų kilimui 9 nuošim-
VVashingtoną, tačiau, šiaip ar j c ;ų vožtuvą, bet pasiūlymas už-
taip, į šimto mergaičių ir moterų į kliuvo kongrese. 

Maskva. — Amerikos ambasa
doje Maskvoje jau trečia savaitė 
gyvena atvykusi iš Sibiro pentt-
ccstalistų sektos septyni asmenys. 
Jie gyvena ambasadoj, miega ant 
suolų, antklodžių jiems parūpi
no amerikiečiai, taip pat pa
rūpina šalto ir kartą per dieną 
šilto maisto. Grupės vadovą: 
Piotr Vaščenko, 67 m., sakosi, 
kad jie Čia sėdės, kol jiems bus 
duota leidimas išvykti į Ameriką, 
kur jie galėtų savo tikėjimą prak
tikuoti. Jie prašo_i jau 17 metų 
jie tol sėdės Amerikos ambasadoj, 
kol jų prašymas bus patenkintas. 
Amerikiečiai kasdien juos prašo 
išeiti, bet a m b a a d o s vienas pa
reigūnų pasakė, kad nenori jų iš
mesti ir jei reiks galės juos laikyti 

amžinai. Kai ambasados tarnau
tojai išvyksta arba miega, tai šie 
į laisvę ištrūkti norį žmonės mel
džiasi. Šeimos 17 m. sūnus buvo 
sovietų agentų sulaikytas einant 
į ambasadą ir šeima nieko dau
giau apie jį negirdėjo. Pentacos-
tal evangelikų sektos tikinčiųjų 
Sov. Rusijoje yra 500,000. 

"Chicago Tribūne" primena, 
kad ambasadoje sėdėjo ir lietuvis. 
daba; jau į Ameriką atvykęs A-
leksandras Skcpas. Sėdėjo kai ku
rios grupės ir vėliau, o 1972 m. 
15 asmenų grupė Sibiro baptistų 
ambasadoje išbuvo 24 valandas, 
bet kai jie išėjo iš ambasados, 
engebistų buvo suimti. 

Maskva apie 
terore New Yorke 
Maskva — Kaip žinome, prieš 

kiek laiko New Yorke, prie sovie
tinės Inturisto atstovybės sprogo 
bomba ir tik atsitiktinai išveng
ta žmonių aukų. Tassa tuo rei
kalu piktai puola Amerikos val
džią, kad ši nesugavusi kaltinin
kų, pastebėdama: "Amerikos val
džios organams aiškiai nuolai
džiaujant. ..ionistų smogikai įvyk 
dė jau ne pirmą provokaciją. 

Nors buvo reikalaujama imtis 
reikiamų priemonių, kad nepasi
kartotų provokacinės akcijos, ka
ringi sioni itai, kaip ir anksčiau, 
turi visišką veiksmų laisvę. JAV 
valdžios organai gerai žino, kas 
nusikaltėliai ir kur jie gyvena, 
tačiau nė vienas iš pavojingų pro 
vokacijų dalyvių iki šiol reikiamai 
nenubaustas. 

Tokia nuolaidžiavimo atmos
fera tik skatina sionistinius tero
ristus." 

demonstracijas atkreipė dėme
sį net Chicagos spauda, kuri a-
pie tokius įvykius, buvusius net 
Chicago}, kartais nedaug parašo. 
Primenama taip pat, kad jau 
anksčiau nuteisto disidento Or
lovo apeliacinis skundas Sovietų 
valdžios buvo atmestas. Apie tai 
pranešė jo žmona Maskvoj esan
tiems Vakarų pasaulio korespon 
dertams. 

Gydytojų- ir Amerikos ligoni
nių draugija ištisus mėnesius stip 
riai įtakojo kongreso narius 
prieš federalinės valdžios kiši
mąsi į jų sąskaitų rašymo prakti-
ką. 

KALENDORIUS 

Liepos 20 d.: Česlovas, Seve
rą, Alvydas, Aukštuolė. 

Liepos 21 d.: Laurynas Br. 
Prakseda, Rimvydas. Lasota. 

Saulė teka 5:33 vai. 
8:20 vai. 

ORAS 

leidžiasi 

Chicagoje i r apylinkėse tvan
ku, galimas lietus su perkūnija. 
Temperatūra apie 85 1. 

Angola taps 
Sovietų Vietnamu 

Kinshasa, Zairas. — Angolos 
sukilėlių vadas pareiškė, kad An
gola taps Sovietų - Kubos Viet
namu, nes jie negali ir nemoka 
kariauti skirtingose ir jiems ne
įprastose sąlygose. Siekią laisvės 
Angoloje sukilėliai kontroliuoja 
gana didelę Angolos dalį. 

Baigėsi lygiomis 
Baguio City, PhilippinaL — 

Pirmoji partija tarp Korčnojaus 
ir dabartinio pasaulio šachmatų 
meisterio Karpovo baigės; lygio
mis. Šiandien žaidžiama antroji 
partija. 

Nauja vyskupija 
Vatikanas. — Popiežius Pau

lius VI-sis įsteigė naują vyksupiją 
Califomiįoj. Tai bus San Bernar
dino mieste, Calif., su vyskupu 
Phillip Francis Starling. Ji suda
roma priskiriant dalį iš Los An
geles ir San Diego vyskupijų. 

Londono savaitraštis 
apie lietuvius 

"Vien tik Lietuvoje išsivystė 
masinis tautinis sąjūdis", .rašo 
•profesorius Peter Reddaway ilga
me traipsnyje "Užrašai, ir po
grindžio" (Notės from the U n -
derground), pasirodžiusiame 
Londono "Times" Literary Sup-
plement savaitraštyje (birželio 
16 numeryje). Straipsnio tema 
yra rusų "samizdatinio" leidinio 
"Bėgamųjų įvykių kronika" de
šimtinis jubiliejus. Pažymėtina, 
kad ta proga rusų "Kroniką" svei 
kino ir "Lietuvos Katalikų Baž-

I Lietuvių dienų Toronte metu iškilmingai pagerbiami žuvusieji dėl Kanados laisvės Nuotr. VI. Bacevičiaus | nyčios Kronika" (32 nr . ) . (E.) | 

Zairo užsienio reikalų ministeris 
Umba di Lutete. Jis teigia, kad Ku
bos kariai buvo įsiveržę j Zairą 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Amerikoje šiandieną vidu
naktį gali prasidėti pašto tar
nautojų streikas, kai 500.000 
tarnautojų negalėjo susitarti su 
pašto administracija. Federa-

| line valdžia, manoma, pakvies 
j 90,000 karių kad šie galėtų iš-

siūsti bent pensininkams pri
klausančius čekius. 

— Fordo bendrovė investuos 
4.3 mil. dol. įmonės praplėtimui 
i r pagerinimui Philippinuose. 

— Afrikoje, JAV žvalgybos 
duomenimis, per trejetą metų 
žuvo 1.500 Kubos karių. 

— Vietnamas ieško galimu
mų kaip nors užmegzti diplomą 
tinius santykius su Amerika. 

— Amerikos darbo unija 
AFLCIO pasmerkė disidentų 
nuteisimą Maskvoje. 

— Kom. Kinijoj surasta nau
jų alyvos laukų. 

Vliko piimininko 
pastangos 

Dr. Kęstutis Valiūnas, VLIKo 
pirmininkas, palaiko nuolatinius 
ryšius su dr. Martinu Abendu, 
TV 5 kanalo žinių komentat<>-
r i u m Šių pastangų dėka birželio 
15 d. dr. M. Abendas vėl kalbė
jo apie Lietuvos pavergimą ir a-
pie genocidinius išvežimus (kū
dikių, ligonių, senelių ir suaugu
sių). Paminėjo ir ištremtųjų lietu
vių skaičių (35,000 ir 400,000). 

Kadangi Lietuvos byla užsitęsė, 
lietuvių tautos priespauda ir jos 
laisvės šauklių kančia nemažėja, 
ir kiti laisvieji lietuviai turėtų 
jieškoti kitose televizijos ar radi
jo stotyse panašaus būdo lietuvių 
tautai padėti. (E.) 

Prašoma žinių apie 
nuteistąjį Jašūna 

Henrikas Jašūnas, Jonava, 30-
-čio gatvė No. 25, b. 18, buvo su
imtas 1976 gruodžio 22. Apkal
tintas anti-sovietine veikla, pa
vergtųjų tautų Manifesto Jungti
nėms Tautoms platinimu. Yra pa
vojus, kad jį paskelbs psichiniai 
nesveiku. 2mona Monika, protes 
tuodama, tvirtina, kad jos vyras 
yra visai sveikas. Nėra žinių apie 
teismą. 

Jašūnas jau prieš tai buvo du 
kartu suimtas ir nuteistas: 1946-
1955 buvo Intoje šachtose (ka
syklose); 1957-1959 buvo Morda-
vijos lageryje, Zubovo - Berucho 
rajone. 

Kas turi naujų žinių apie kan
kinį Henriką Jašūną, prašome 
skubiai rašyti: ELTA Informa
tion Service, 29 West 57th Street, 
New York, New York 10019. 

"Kryžių šalis" 
Michael Bourdeaux parašyta 

knyga "Land of Crosses" (Kry
žių šalis) šį rudenį išeis Angli
joje. Knyga nušviečia religinį ir 
tautinį pasipriešinimą Lietuvoje 
1940 - 1978 metų laikotarpyje. 
Jos autorius, anglikonų kunigas, 
yra Religijos ir komunizmo stu
dijų centro (Kento College, 
Kent) direktorius. Knygą leidžia 
St. Augustine Press. (E.) 

Ištrauka iš Tomo Venclovos 
studijos apie literatūrinę cenzūrą 
Lietuvoje išspausdinta dvimėne-
siniame I^ondono žurnale "In-
dex" (July - August, 1978). ( E ) 

• 
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Prez. Carteris sustabdė kompiuterių 
ivimą Maskvai 

Tą padaryti jau seniai reikalavo žmonių laisve ir Amerikos saugumu susirūpinę žmones 

parda' 

UMRM 1UWT} 

YVasningtonas. — Prez. Car
ter is įsakė sulaikyti daug mili
jonų vertės kompiuterių parda
vimą Sovietų Rusijai, už tai , 
kad ši nuteisė disidentus. Vos 
parai praėjus po sugrįžimo i š 
Bonnos, prez. Carteris įsakė 
komercijos sekretoriui Juan i ta 
M. Kreps atmesti aplikacijas, 
prašančias parduoti Sperry-
Univac kompiuterius. Stanley 
Marcus, komercijos sekretoriaus 
pavaduotojas, pareiškė, k a d 
prez. Carteris įsakė ateityje tu
rėt i JAV vyriausybės leidimus, 
norint ką nors parduoti Sovietų 
Rusijai. 

Baltieji rūmai atsisakė ko
mentuoti prezidento akcijos 
klausimu. Taip pat bus svars
tomas Tasso agentūros San 
Prancisco mieste klausimas. 
Tai irgi kerštas už dviejų ame
rikiečių Maskvoje nuteisimą 

tos gėrybės Maskvai labiau reika
lingos, negu Amerikai svetimų 
kraštų valiuta. Juo labiau, kad 
Maskva su satelitais yra jau Va
karų pasauliui skolinga 47 bil. 
dolerių. Pasak žurnalisto, kuris 
susipažinęs iu Amerikos prekybi
ninkais, ieškojusiais rinkų komu
nistinių kraštų sostinėse, deten-
te yra geras reikalas, bet ji turi 
būti dviejų krypčių. Rėmimas eko 
nomiškai nežmoniškojo režimo 
yra stiprinimas diktatūros. Esą 
prez. Carteris, šalia deklaravimų 
apie žmogaus teises, turėtų pa-
kelbti, kad JAV daugiau nerems 

Maskvos, parduodama jai tech
nologiją ir maistą. 

Taip rašo "Chiiago Tribūne" 
kclumnistas, bet panašių straips
nių yra ir daugiaul todėl "Prav-
da" parašė, kad nutraukimas su 
Sovietų Rusija kultūriniu ir pre
kybinių ryšių vien dėl disidentų 

o 4977 m. jau už 374 mil. Žalia
vų per tą patį laikotarpį išveži
mą pakilo nuc 71 mil. dol. ligi 
181 mil., fabriko gaminiu nuo 
10 mil. ligi 89 mil dol. ir chemi
jos nuo 21 mil. dol. ligi 40 mil. 
dol. Parduota įvairių įrankių ir 
šiaip cheminių medžiagų, kaip tai 
aliuminijaus ir celiuliozės. 

Su Sovietų Rusijos pareigūnais ! teismo, yra kvailas. Esą biznis ir 
bus tariamasi Wasbingtone ar t i - i kooperavimas yra labai abiems 
miausioje ateityje. Prez. Carte- ! kraštams naudingas. 
rio įsakymas dar negaliojo su 
laikyti pardavimą įmonės, ga 
minančios alyvos ieškojimo šu-

Kiek ko parduodama 

Pastaruoju metu prekyba su 
liniam reikalingus įrankius. T u o l Sovietais klek sumažėjo. 1976 m 
reikalu Maskva tariasi su Dres-
se Industries bendrove Dalias, 
Te*. Biznis liečia 144 mil. dol. 
Komercijos vicesekret. Marcuss 
pareiškė, kad visa ta prez. Car-
terio akcija rišasi su disidentų 
nuteisimu. 

Senato daugumos vadas Ro-
bert Byrd (D.-W. V.), pagyrė 
tokią prezidento akciją, nes So
vietų žmonių engimo krit iką 
j au lydi konkrečiais darbais. 

Sen. Jackson reikalauja, kad 
būtų a tšaukta tiek kompiute
rių, tiek alyvos reikalams įmo
nės įtaisų gaminimo įmones par
davimas. 

San Francisco mieste reziduo
jąs Tasso korespondentas Vi-
talyj čraksev pareiškė, kad to
kie JAV ir Maskvos santykiai 
gali vesti prie jo biuro užda

rymo. 

Prekyba su Maskva laikoma 
kvailu reikalu 

Dienraščio "Chicago Tribūne" 
kolumnistas Bob Wiedrich iš
spausdino dienraštyje straips
nį, skelbiantį, kad Amerika yra 
kvaila, prekiaudama su Sovietų 
Rusija. Esą laisvieji kraštai žiūri 
į Ameriką kaip kvailą, veidmai
nišką ir išdavikiškai kapitalistiš
ką. Esą nepaisant, kad Sovietų 
Rusija brutaliai persekioja savo 
gyventojus, Amerika remia So
vietus ne tik maktu bet ir tech
nologija, kurią Sovietų Rusija pa
naudoja stiprėjimui ir kovai su 
kapitalistais. Nepaisant, kad 
prez. Carteris pradėjo kampanija 
už žmogaus teises, prekyba su 
Sovietų Rusija kaip tik padidėjo. 

Visur . kalbama apie žmogaus 
teisiu gynybą, bet Amerika remia 
Sov. Rusiją ekonomiškai, o visos 

sieke 2.3 bil dol., bet šiais me
tais tesieks tik 2 bil. dol. Bet nuo 
1972 <m, eksportas į Sov. Sąjungą 
labai paaugo. Jei 1972 m. maisto 
ir mėsos Sov. Rusijai buvo par
duota už 356 mil . dol., 1977 m. 
už 876 mil. Sunkiųjų mašinų 
1972 m parduota už 62 mil . dol., 

Priimta energijos 
plano pirmoji dalis 
VVashingtonas. — Užvakar J 

AV senatas priėmė prez. Carterio 
energijos taupymo plano pirmą
ją dalį ir tai jau šioks toks laimė
jimą , siekiant krašto energijos 
klausimų išsprendimo. Priimta 
92:6 balsais ir dar turės kongre
so būti patvirtintas. Planą įvyk
džius sumažės alyvos į Ameriką 
įvežimas net 1.3 mil. statinių per 
dieną, nors prezidentas nori, kad 
būtų sumažinta įvežimas ligi 2.5 
mil. statinių per dieną. 

Nuplėšė taikos 
siekimo plakatus 

ATSTOVU ROMŲ KOMISIJA ATMETĖ 
CARTERIO PLANĄ LIGONINĖMS 
Amerikos medikų draugijos ir ligoninių laimėjimas 

r.š demonstracijų Chicagoje su plakatais paleisti V. Petkų 
Nuotr. L. Meilaus 

Priminė nuteistąjį 
V. Petkų 

Šimtas lietuvaičių šoko, dainavo ir verkė 

Brattleboro, V:. — "Chicago j Laikraštis pastebi, kad di:i-
Sun Times** dienraštis vakar pa-1 dento V. Petkaus byla tylomis 
skelbė trijų skilčių straipsny apie j praėję, kai kitų dviejų disidentų 

Tel Aviv. — Izraelio gynybos 
min. Ezer Veizmanas įsakė nu
plėšti prez. įstaigoj taikos siekimą į korenp 
vaizduojančius plakatus, jis ta-1 Jai gyv 
čiau pane'gė tvirtinimą, kad kai 
kurie vyriausybės žmonės nenori 
taikos. 

GYVENA JAV AMBASADOJ 
MASKVOJ 

Aleksandro Skopo pėdomis 

demonstracijas, Įvykusias Ver-
monto valstijos brattleboro mies
te. Pasak dienraščio šimtas lietu
vių kilmė; mergaičių šoko, daina
vo ir verkė, norėdamos atkreipti 
dėmesį, Maskvcj nuteisto 10 me
tų disidento lietuvio Viktoro Pet
kaus likimą. "'Demonstracijose 
dalyvavo ir Simo Kudirkos moti
na Marija Šulskienė, 72 m., kuri 

ondentams pareiškė, kad 
Lietuvoj besirūpi

nant koncentracijos stovykloje į-
kalintu sūnum Simu, daug padė
jo rusai disidentai. 

"sčaranskio ir Ginzburgo 
plačiai išgarsinta. 

Laikraštis atkreipęs dėmesį į de 
menstracijas, daugiau primena į 55 bilijonų dolerių 

VVashingtonas.— Atstovų rū
mu prekybos komisija atmetė 
Carterio planą uždėt; privalomus 
federalinius varžtus ligoninių kai
nų didinimui, tačiau užtvirtino 
įstatymo projektą, reikalaujantį 
tik savavališką kainų kontrolę. 
Privalom; federalinai varžtai ne
praėjo tik vienu balsu: 22 prieš 
21. Ligoninių savavališkas kainų 
kontrolės projektas buvo priimtas 
15 balsų prieš 12. 

Sveikatom mokslo ir gerovės 
sekretorius Jo^eph Califano tuo
jau pasmerkė priimtą savavališ
kos kontrolės projektą kaip ap
gaulę. 

Birželio 7 d. Carteris, spausda
mas kongreso narius priimti jo 
siūlomą privalomų federalinių 
varžtų projektą, pareiškė, "kad 
jų nuosprendis šiuo reikalu bus 
svarbiausias prieš - infliacinis 
šios kongresinės sesijos nutari
mas". 

Daugiau kaip metus Carteris 
ragino kongresą greitai ieškoti 

buvo j būdų sulaikyti nuolatinį didėji-
| mą ligoninių patarnavimo ir vais 
Į tų kainų, kurios pernai pakilo iki 

Pradžioj jis 

Chicagoje Amerikos medikų 
draugijos valdybos pirmininkas 
Robert Hunter pagyrė kongresi
nės komisijos nutarimą atmesti 
privalomą federalinę kontrolę. 

"Amerikos medikų draugija 
džiaugiasi, jis pareiškė, kad kong
resas įvertina privataus sekto
riaus pastangas savavališkai 
kontroliuoti kainų kilimą šioje 
srityje. 

"Šitokios suderintos ir bendrai 
daromos gydytojų ir ligoninių pa 
stangos sulėtinti sveikatos prie
žiūros kainų kilimą yra vieninte
lis atsakingas kelias gerai sveika
tos priežiūrai tęsti". 

Liepos 7d. sveikatos priežiūros 
įmonių vadai, tvirtindami, kad 
jų savavališkos pastangos iš tik
rųjų veikia, nurodė, kad per pir
mus keturis šių metų mėnesius 
ligoninių kainų metinis augimo 
tempas buvo tik 12.7 nuošimčių 
palygintas su pernykščių metų to 
paties laikotarpio 15.6 nuošim
čiais. 

Sčaranskio žmono: atvykimą į j pasiūlė kainų kilimui 9 nuošim-
VVashingtoną, tačiau, šiaip ar j c ;ų vožtuvą, bet pasiūlymas už-
taip, į šimto mergaičių ir moterų į kliuvo kongrese. 

Maskva. — Amerikos ambasa
doje Maskvoje jau trečia savaitė 
gyvena atvykusi iš Sibiro pentt-
ccstalistų sektos septyni asmenys. 
Jie gyvena ambasadoj, miega ant 
suolų, antklodžių jiems parūpi
no amerikiečiai, taip pat pa
rūpina šalto ir kartą per dieną 
šilto maisto. Grupės vadovą: 
Piotr Vaščenko, 67 m., sakosi, 
kad jie Čia sėdės, kol jiems bus 
duota leidimas išvykti į Ameriką, 
kur jie galėtų savo tikėjimą prak
tikuoti. Jie prašo_i jau 17 metų 
jie tol sėdės Amerikos ambasadoj, 
kol jų prašymas bus patenkintas. 
Amerikiečiai kasdien juos prašo 
išeiti, bet a m b a a d o s vienas pa
reigūnų pasakė, kad nenori jų iš
mesti ir jei reiks galės juos laikyti 

amžinai. Kai ambasados tarnau
tojai išvyksta arba miega, tai šie 
į laisvę ištrūkti norį žmonės mel
džiasi. Šeimos 17 m. sūnus buvo 
sovietų agentų sulaikytas einant 
į ambasadą ir šeima nieko dau
giau apie jį negirdėjo. Pentacos-
tal evangelikų sektos tikinčiųjų 
Sov. Rusijoje yra 500,000. 

"Chicago Tribūne" primena, 
kad ambasadoje sėdėjo ir lietuvis. 
daba; jau į Ameriką atvykęs A-
leksandras Skcpas. Sėdėjo kai ku
rios grupės ir vėliau, o 1972 m. 
15 asmenų grupė Sibiro baptistų 
ambasadoje išbuvo 24 valandas, 
bet kai jie išėjo iš ambasados, 
engebistų buvo suimti. 

Maskva apie 
terore New Yorke 
Maskva — Kaip žinome, prieš 

kiek laiko New Yorke, prie sovie
tinės Inturisto atstovybės sprogo 
bomba ir tik atsitiktinai išveng
ta žmonių aukų. Tassa tuo rei
kalu piktai puola Amerikos val
džią, kad ši nesugavusi kaltinin
kų, pastebėdama: "Amerikos val
džios organams aiškiai nuolai
džiaujant. ..ionistų smogikai įvyk 
dė jau ne pirmą provokaciją. 

Nors buvo reikalaujama imtis 
reikiamų priemonių, kad nepasi
kartotų provokacinės akcijos, ka
ringi sioni itai, kaip ir anksčiau, 
turi visišką veiksmų laisvę. JAV 
valdžios organai gerai žino, kas 
nusikaltėliai ir kur jie gyvena, 
tačiau nė vienas iš pavojingų pro 
vokacijų dalyvių iki šiol reikiamai 
nenubaustas. 

Tokia nuolaidžiavimo atmos
fera tik skatina sionistinius tero
ristus." 

demonstracijas atkreipė dėme
sį net Chicagos spauda, kuri a-
pie tokius įvykius, buvusius net 
Chicago}, kartais nedaug parašo. 
Primenama taip pat, kad jau 
anksčiau nuteisto disidento Or
lovo apeliacinis skundas Sovietų 
valdžios buvo atmestas. Apie tai 
pranešė jo žmona Maskvoj esan
tiems Vakarų pasaulio korespon 
dertams. 

Gydytojų- ir Amerikos ligoni
nių draugija ištisus mėnesius stip 
riai įtakojo kongreso narius 
prieš federalinės valdžios kiši
mąsi į jų sąskaitų rašymo prakti-
ką. 

KALENDORIUS 

Liepos 20 d.: Česlovas, Seve
rą, Alvydas, Aukštuolė. 

Liepos 21 d.: Laurynas Br. 
Prakseda, Rimvydas. Lasota. 

Saulė teka 5:33 vai. 
8:20 vai. 

ORAS 

leidžiasi 

Chicagoje i r apylinkėse tvan
ku, galimas lietus su perkūnija. 
Temperatūra apie 85 1. 

Angola taps 
Sovietų Vietnamu 

Kinshasa, Zairas. — Angolos 
sukilėlių vadas pareiškė, kad An
gola taps Sovietų - Kubos Viet
namu, nes jie negali ir nemoka 
kariauti skirtingose ir jiems ne
įprastose sąlygose. Siekią laisvės 
Angoloje sukilėliai kontroliuoja 
gana didelę Angolos dalį. 

Baigėsi lygiomis 
Baguio City, PhilippinaL — 

Pirmoji partija tarp Korčnojaus 
ir dabartinio pasaulio šachmatų 
meisterio Karpovo baigės; lygio
mis. Šiandien žaidžiama antroji 
partija. 

Nauja vyskupija 
Vatikanas. — Popiežius Pau

lius VI-sis įsteigė naują vyksupiją 
Califomiįoj. Tai bus San Bernar
dino mieste, Calif., su vyskupu 
Phillip Francis Starling. Ji suda
roma priskiriant dalį iš Los An
geles ir San Diego vyskupijų. 

Londono savaitraštis 
apie lietuvius 

"Vien tik Lietuvoje išsivystė 
masinis tautinis sąjūdis", .rašo 
•profesorius Peter Reddaway ilga
me traipsnyje "Užrašai, ir po
grindžio" (Notės from the U n -
derground), pasirodžiusiame 
Londono "Times" Literary Sup-
plement savaitraštyje (birželio 
16 numeryje). Straipsnio tema 
yra rusų "samizdatinio" leidinio 
"Bėgamųjų įvykių kronika" de
šimtinis jubiliejus. Pažymėtina, 
kad ta proga rusų "Kroniką" svei 
kino ir "Lietuvos Katalikų Baž-

I Lietuvių dienų Toronte metu iškilmingai pagerbiami žuvusieji dėl Kanados laisvės Nuotr. VI. Bacevičiaus | nyčios Kronika" (32 nr . ) . (E.) | 

Zairo užsienio reikalų ministeris 
Umba di Lutete. Jis teigia, kad Ku
bos kariai buvo įsiveržę j Zairą 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Amerikoje šiandieną vidu
naktį gali prasidėti pašto tar
nautojų streikas, kai 500.000 
tarnautojų negalėjo susitarti su 
pašto administracija. Federa-

| line valdžia, manoma, pakvies 
j 90,000 karių kad šie galėtų iš-

siūsti bent pensininkams pri
klausančius čekius. 

— Fordo bendrovė investuos 
4.3 mil. dol. įmonės praplėtimui 
i r pagerinimui Philippinuose. 

— Afrikoje, JAV žvalgybos 
duomenimis, per trejetą metų 
žuvo 1.500 Kubos karių. 

— Vietnamas ieško galimu
mų kaip nors užmegzti diplomą 
tinius santykius su Amerika. 

— Amerikos darbo unija 
AFLCIO pasmerkė disidentų 
nuteisimą Maskvoje. 

— Kom. Kinijoj surasta nau
jų alyvos laukų. 

Vliko piimininko 
pastangos 

Dr. Kęstutis Valiūnas, VLIKo 
pirmininkas, palaiko nuolatinius 
ryšius su dr. Martinu Abendu, 
TV 5 kanalo žinių komentat<>-
r i u m Šių pastangų dėka birželio 
15 d. dr. M. Abendas vėl kalbė
jo apie Lietuvos pavergimą ir a-
pie genocidinius išvežimus (kū
dikių, ligonių, senelių ir suaugu
sių). Paminėjo ir ištremtųjų lietu
vių skaičių (35,000 ir 400,000). 

Kadangi Lietuvos byla užsitęsė, 
lietuvių tautos priespauda ir jos 
laisvės šauklių kančia nemažėja, 
ir kiti laisvieji lietuviai turėtų 
jieškoti kitose televizijos ar radi
jo stotyse panašaus būdo lietuvių 
tautai padėti. (E.) 

Prašoma žinių apie 
nuteistąjį Jašūna 

Henrikas Jašūnas, Jonava, 30-
-čio gatvė No. 25, b. 18, buvo su
imtas 1976 gruodžio 22. Apkal
tintas anti-sovietine veikla, pa
vergtųjų tautų Manifesto Jungti
nėms Tautoms platinimu. Yra pa
vojus, kad jį paskelbs psichiniai 
nesveiku. 2mona Monika, protes 
tuodama, tvirtina, kad jos vyras 
yra visai sveikas. Nėra žinių apie 
teismą. 

Jašūnas jau prieš tai buvo du 
kartu suimtas ir nuteistas: 1946-
1955 buvo Intoje šachtose (ka
syklose); 1957-1959 buvo Morda-
vijos lageryje, Zubovo - Berucho 
rajone. 

Kas turi naujų žinių apie kan
kinį Henriką Jašūną, prašome 
skubiai rašyti: ELTA Informa
tion Service, 29 West 57th Street, 
New York, New York 10019. 

"Kryžių šalis" 
Michael Bourdeaux parašyta 

knyga "Land of Crosses" (Kry
žių šalis) šį rudenį išeis Angli
joje. Knyga nušviečia religinį ir 
tautinį pasipriešinimą Lietuvoje 
1940 - 1978 metų laikotarpyje. 
Jos autorius, anglikonų kunigas, 
yra Religijos ir komunizmo stu
dijų centro (Kento College, 
Kent) direktorius. Knygą leidžia 
St. Augustine Press. (E.) 

Ištrauka iš Tomo Venclovos 
studijos apie literatūrinę cenzūrą 
Lietuvoje išspausdinta dvimėne-
siniame I^ondono žurnale "In-
dex" (July - August, 1978). ( E ) 

• 
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Įėję Atlantą Luvo prie Lietuves 
žiavirnams, Darinus ir Girėno 45 
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„ , . , "_, . . <T\ .- . . . T T , - metų sukaktie-5 minėjime daly-
gelj metų priklauso sporto klu- i ų šaulių kuopt s ir Jurų saulri slenksčio Soldino miške, Vokie- v a v * ^ perdautiausia žmonių 
bui "Kovas". Geras golfininkas, Š\yt U ri3". Mišioms pasibaigus tijoje. U ž gražų ir įspūdingą ^ • 

(Nukelta į 4 psl.) 
pranešimą jam padėkojo Jus tas 

Ftrsdešris, 

Po pranešimo vyko klubo sve-

žaidęs praėjusj sezoną už Way- sugiedotas Lietuves himnas. 

ne universiteto komandą, laimė- 12 vai. Dariau..-, ir Girėno sve-

jęs kelis kartus sporto klubo tainėje buvo tęsiamas tol iau jų 

"Kovas" golfo sekcijos žaidy- : ūnėjimas. kur pravedė Jus tas \ c i a m s ^ p a r į m T c s V a i š i " V y k s -
nėse pirmas vietas ir jau eile p„sde5ris. Atsistojimu ir ty los t a n t „ ^ P a v e r ^ j ^ f e s . 
metų yra s iauro . Amerikos lie- a ė s ^ > b u v o p a g c r b t i l a k ū n a i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

tuvių golftmnkų tarpe vienas i š nar ius ir Girėias. 

geriausių golfo žaidėjų. Saulius Edvardas Milkauskas 1933 m. 
praeitą vasarą sėkmingai bai- I i e p o s 1 7 d ^ 1 ^ ^ v i s ą n a k t j 

gęs Marinų korpo. karininkų K a u r l 0 aerodrome laukdamas la-
kandidatų mokyklą, dabar ĮSI- k f j n u atskrendant, s m u i k m ? n i š . 

g i jęs universiteto diplomą, ga- k a ; fc | | p M B ^ B i papasakojo tos 
vo leitenanto laipsnį ir šį rude- ^ ^ ^ fc k o k g 

i m u n d a s Čekauskas, sūnus 

> ir G a n o s Čekauskų. gy-

nčių \Vest lande. Michigane, 

ivasarį b a i g ė studijas Law-

D Techn. inst i tuto Archi-

i r o s m o k y k l ą ir g a v o 

imą. Studi juodamas pasižy-

nj išvyks trijų metų karinei 

tarnybai. 

Sveikiname juos ir linkime 

sėkmės jų darbuos". 

Jonas Urbonas 

D A R I A I S IR GIRĖNO 

MINĖJIMAS 
i 

Dariaus ir Girėno klubo inicia-

; tyva liepos 16 d. buvo paminėta 

I lai iaus ir Girėno drąsusis A t -

i lanto perskrk'in'us ir jų trag ;š-

k o s mirties 15 metų sukaktis. 

buvo nuliūdimas gavus žinią, 

kad mūsų drąsūs lakūnai nuga-

. kaip g a b u s s tudentas , lai-; 1 ( , : 3 ° v a L »v- A n t a n o b a ž " > " 
s už s a v o projektus pre- čioje jų intencija klebonas kun. 

s. • Kazimieras Simaitis atnašavo 

Šv. Mišias ir pa , ,r>kslc pr. minėjo 

l imundas . kar tu su savo tė- j„ drąsų ?yei i; tragišką ž i r i -

ds. pr iklauso Dievo Apvaiz nią Mišiose organpacijos daly-

l ietuvių parapijai, South- v a v o su šiomis vėliavomis: Aane. 

e. Mich. L a n k ė D B Detroito r ikes . Lietuvos. LK kūtėj- ?a-
inkės Žiburio l ituanistinę 

yklą ir reiškėsi l ietuvių 

entų ir j a u n i m o veikloje, 

•tūlius G i n t a u t a s Petrulis , 

i š V y t o ir M a r y t ė s Petrulių, S 

;nančių Redford , Mich.. bir- = 

> mėn. g a v o Bachelor o f H 

nce diplomą - Wayne valst . -E 

ers i tete i š kriminalinės tei- E 

vanorių, Dariais Girėno klubo. 

St . Butkaus šaulių kuopos ir Jū-

DR, K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medieal Building) Tel. L l 5-6446 

Jei neatsiliepia skambint 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Vai 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 
pirmad., antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2*70. 

Rezid. tel. WAlbroak 5-3048. 

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 - 5.00 vai. popiet. treC. ir SeSt. 

tik susitarus. 

Saulius Gintautas Petrulis 

aulius ta ip pat yra Dievo = 

aizdos l ietuvių parapijos į 

ys. J is y r a ba igęs devynius H 

rius šeš tadieninės lituanisti- 5 

m o k y k l o s . Šoko "Šilainės" E 

:inių šok ių grupėje. N u o , E 
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Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje 
JONAS N A R B U T A S 

Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978 : 

m.. 432 pusi. Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje su- j 

telkta įdomios Lietuvos sportinį gyvenimą liečiančios me- ; 

džiagos ir daugybė nuotraukų. 

Užsakymus siųsti: 

"Draugas", 4545 W. 63rd St., Chicago, m . 60629. 

Illinojaus gyventojai prideda extra 45 et. taksų. 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS R STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

TeL — 476-3409 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
T d . — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt 
lfi-4; seStad. 10-3 vai. 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Court, Cicero, UI. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treč ir Sestad 

Tei. ofiso ir boto: OLympio 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Tred. ir šeštad. uždaryta. 

rr. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Krliikll' IR VAIKŲ UCOS 

SPIXriAl.IST£ 
MEDICAL BUIIJDIN'O 

3200 W. 81tt Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. nopiet 

Ofs. t e l 737-1168, rex 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

71-os ir Campbell Ave. kamp. 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
penktad S iki 7 v. p. p. Tik susita-rut 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ IJIGOS — CBTRIRGMA 
Ofisai: 

111 NO. WARASH AVE. 
4200 NO. CESTRAIJ AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 
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APLANKYKITE LIETUVĄ 1978 METAIS 
SU MOŠŲ EKSKURSIJA 

ĮVYKDYSITE SAVO SVAJONĘ — TURĖSITE 
NEUŽMIRŠTAMŲ PRISIMINIMŲ 

Ofis. t e t 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervų tr 
Emocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLOG. 
6449 So. Pnlaski Road 

IŠVYKIMO DATOS 

liepos 28 fld rngp. 11 d. H,V74.M 

Rngp. 18 fld nigs. 1 d. $l,t74.00 

RogB. 15 fld 23 d. $849.00 
Rags. 22 fld rngs. M d. $849.90 

Rags. 28 fld spaHo 7 d. $849.00 

Spalte 12 fld spal. 21 d. $84900 

Grood. 22 fld saum. 5 d. $1,949.00 

NAKTYS KIEKVIENAME MIESTE 
Vilnioje 5. Druskininkuose 3, 
Maskvoje 3, Leningrade 3 
Vilniuje 5. Druskininkuose 3, 
Maskvoje 3, Leningrade 3 
Vilniuje 5, Maskvoje 2 
Vilniuje 5, Maskvoje 2 
Vilniuje 5, Maskvoje 2, 
Kopenhagoje 1 
Vilniuje S, Maskvoje 2. 
Kopenhagoje 1 
Vilniuje S, Varšuvoje 3, 
Leningrade 3. Maskvoje 2 

Vienos dienos eksfcnrslja i Kauna ir puses dienos kelionė j Trakus jskaitoma. 

" N.VS A D O M Ė N A S , 
Kelionės vadovą* 

rRANS INTERNATIONAL TOURS. LTD. 

535 FiftJi Avenoe 

Ncw York, N. Y. \ W , 

212 — 697-7257 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K 6 A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr penkt 
nuo 12 Iki 2 vai. ir nuo 5 lkl 8 vai 
vak. SeStad. nuo 1 lkl 4 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviSkai) 

OPTOMirrRISTAS 
Tikrina nkLs. Pritaiko akinius Iv 

"Contad lenseB* 
2618 W. Tlst St. — Tel. 737-5149 

: Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

T)R. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

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

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

Rezidencijos telef. GR 6.0017 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

OK PO 7-6000 Res, OA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. HE 4-2133. Namų GI 8 - « m 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai : pitm . antrad.. ketv. ir penktad 

2-5 Ir 6-7 — 19 anksto susitarus. 

— 327-1985 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 

1002 No. We»t©rn Avewue 
Ofiso tel. 489-4441 

Valandos pagal susitarimą. 

TeL ofiso PR 6-6446 

F. C. VVIHSKUNAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet. 

Tre<3. tr ftojitad. pa«ral susitarimą. 

'Ofs. teL 596-3198; narna 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 

I Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
i 2-7 : Šeštadieniais pagal susitarimą. 
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Politine propaganda ir 

LAIMĖJIMAI ERDVĖSE 
šiandien sukanka 9 m., kaip gose kalbose nepaminėjo mėnu-
1969 im. liepos 10 d. amerikiečiai lio, nes tai labai kenktų Sov. Ru-
išsikėlė mėnulyje. Lenktynės erd- sijos 'propagandai 
vėse ir ryšium su tuo susijusi * 
propaganda tarp Sov. Rusijos ir Tenka pripažinti, kad ne tik 
Amerikos prasidėjo prieš dvide- čia Sovietai pralenkė ameri 
šimt metų. Tai palyginti gana kiečius, jie daugiau kur buvo 
ilgas laikotarpis nuo pirmųjų į pirmieji. Jie pirmieji paleido šu-
erdves išmestų satelitų su bez- nį Laiką, pirmą žmogų į erdves 
džionėmis ir šunimis ligi žmo- Jurį Gagariną, pirmą moterį iš-
gaus išsikėlimo mėnulyje. kėlė į erdves, — tai Valentiną 

Balandžio pradžioje iš erdvių Tereškovą, pirmas žmogus 
po 96 d. kelionės nusileido Sov. vaikščiojęs erdvėj taip pat buvo 
Rusijos- kosmonautai. Jie už re- rusas Eleksei Leonov, o taip -pat 
kordinį išbuvimą erdvėse buvo į savo įgulą priėmė ne rusą, — 
apdovanoti, ir diktatorius Brež- čeką ir lenką. Tačiau Sovietų Ru-
nevas pasakė pasigiriančią kalbą sija dar įr kitur buvo pirmoji. 
Vis tat buvo padaryta su milži- Nepaisant aiškių įrodymų, kad 
niškomis iškilmėmis, su tarybi- paleistuose satelituose žuvo kos-
nių hejojų iškėlimu, nieko tačiau monautai, pirmas kosmonautas, 
neužsimenant, kad Sov. Rusija kurio mirtį pripažino Maskva, 
nebuvo pajėgi išsikelti mėnulyje, buvo Kaanarovas, 1967 m., ba-
nors erdvių lenktynes pradėjo pir landžio 23 d., taip pat kolektyvi-
moji, paleidusi pirmoji sputniką nė mirtis buvo irgi Sovietų kos-
ir pirmuosius gyvus keliaunin- monautų, kai erdvėje 1971 in
kus. Sov. Rusijos propagandistai birželio 30 d. žuvo Dobrovolskį, 
nuolat kalbėjo, kad mėnulyje pir- Volkov ir Patsiajev. 
masšs išlips Lenino krašto žmo
gus, ir, žinoma, viso tautos už 
geležinės uždangos labai džiau
giasi, kad tai neįvyko, nes butų 
propagandoj nuolat ir nuolat tai 
kartojama, būtų vis primenama 
įvairais mitingais ir rezoliu
cijomis, k 
užkariauti ne tik žemę, bet ir 
mėnulį, kad tik socialistinio 
krašto mokslas yra tai pajėgus 
atlikti. 

JAUNIMAS PLB SEIME 
Jaunosios ir vyresniosios kartos bendradarbiavimas 

V. RIMŠELIS Visi pastebėjome, kad Pasau
lio lietuvių dienose Toronte da
lyvavo labai daug lietuvių jau
nimo iš visų kraštų. Matėme 
daug jaunų lietuviškų veidų ir 
PLB seime. Žinoma, daug jauni
mo suvažiavo su chorais į dainų 
šventę. Jaunimo reikalams svars
tyti posėdyje Algimantas Rugie
nius, Siaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto sąjun
gos vicepirmininkas, paaiškino, 
kokios reikšmės 

roko. Ji pastebėjo, kad jau seno
vėje Sokratas sakęs, jog jaunimas 
vyresniųjų neklausąs ir iš jo ma
ža ko galima tikėtis. Visais am
žiais buvę nesusipratimų žmoni
joj tarp vyresniųjų ir jaunesnių
jų kartų. Tačiau lietuvišką jau
nimą riša su vyresniąja karta vie
nas ir tas pats tikslas, išlaikyti 

turėjo lietuvių ; j š e i v i . o j e l i e t u ^ • d ^ i r 
dienoms ir PLB seimui sportuo-, ^ tf ^ i š l a i s v i n i m 0 . T l k 

mas. J* pranešė, kad j a u n i m o g a l v o j i m a s i r s p r e n d i . 
mai yra skirtingi. Todėl kyla kai 

jos referavo klausimą, ko tikisi iš 
PLB jaunimas kituose kraštuose. 
To klausimo išaiškinimas, kaip 
sakė referentas, gali paryškinti ir 
palengvinti jaunimo bendravimą 
su Pasaulio lietuvių bendruome
ne. Pietų Amerikoje jaunimo vei
kimo sąlygos yra skirtingos nuo 
kitų kraštų. 

Vyresnieji yra pergyvenę Lie
tuvos tragediją, ir tėvynės meilė 
jiems yra natūrali, o jaunesnie
siems tas jausmas susiformavo ki 
tu keliu. Jaunimas myli natūra 

je. Suminėjo Marytę Dambriū-
naitę, Rasą Soliūnaitę, Liną Koje-
lį, kurie besilankydami Pietų 
Amerikoje, tiek daug gero atne
šė jaunimo kursuose ir stovyklo
se. 

B PLB jaunimas Pietų Ame
rikoje tikisi įrekorduotų lietuviš
kų juostelių, skaidrių, vadovė
lių, nes ten kai kur lietuvišką vei
kimą reikia pradėti iš pat pra
džios. Ryšium su pavergta Lietu
va referentas pastebėjo, kad rei
kia pasinaudoti iš pavergtų bro
lių ir seserų veiklos, ypač lietu
viškos kalbos puoselėjime, ir jų 
neapvilti, nes pavergtieji iš mū
sų, esančių laisvėje, daug ko ti
kisi. Jaunimo sąjunga yra būtina 
kiekviename krašte ir, jei ji ne-

sporto žaidynėse dalyvavo tūkstan
tis sportininkų, kad su jais suva
žiavo bent tūkstantis jų brolių kada nesusipratimų tarp dviejų 

kartų. Reikia dialogo ir bendra-ar seserų, paskui kitas tūkstan- j d a r b i a v j m o J a u n i m a s m o k o s i g 
tis suvažiavo sportininkų (IU) • 
draugų ir dar bent tūkstantis jų 

šalia propagandinės reikšmės 
yra ir praktiškoji, kiek tai liečia 
karo ar šnipinėjimo reikalams 
skirti satelitai. Amerikiečių kai 
kurie įžvalgensį asmenys teigia, 
kad Amerika negali sustoti erd-

: j vių lenktynėse, kad vėl neištiktų 
,si,„_:->..».- *.M. r t_-.T :_ nemalonus pralaimėjimas, kaip 

tai įvyko paleidus pirmąjį Sput
niką. O 'pagrindo baimei esą, nes 
1977 m. Sov. Rusija paleido 105 
satelitus, o Amerika tik 19 Tie
sa, daugelis jų tėra tik rutininiai, 
nieko naujo moksliniu atžvilgiu 
neduodą bandymai, tačiau per 

galėtų Ameriką erdvėse pralenkti 
kariniu, ekonominiu, moksliniu 
k propagandiniu atžvilgiu. Kai 
Amerikai viskam trūksta lėšų, 
tai Sov. Rusija lėšų turi, nes kol-

Sovietų Rusija sputniką į erd
ves išmetė >1967 m. spalio 4 d., o 
po mėnesio paleido kitą sputni-
ką su šunimi Laika. Amerikai d . a ?S"?J f 1 ™ * d f " f a u _ k o * ? 
pirmasis satelitas paleisti į erdves s!e kJ- Maskya tuo labai rūpinas, 
1967 m. pabaigoje nepavyko, bet ^ f f j į ^ ^ ^ ^ J į į 
1968 m. sausio 31 d. Expiorer I 
buvo paleistas iš Cape Canave-
ral Jupiterio C raketa, kurią su
projektavo grupė mokslininkų, 
vadovaujamų vokiečio dr.W. von 
B .. . . . chozminkas dirba sunkia- ir ma-

raun, mirusio praėjusiais metais. „ . „, . , , , . , ; , -r , li4. .v - j zai atlyginamas. Maskvai lesų Ias satelito išmetimas i erdves , -, ' . . -, _ v. . » ; w. . ,. . -i - netrūksta, i ai trūksta žinių, 
buvo pradžia tolimesnių, sekmm- ' ' ^ 
gų amerikiečių žygių. Maskva galėjo iškasti milžiniš-

Tenka priminti, kad Explorer kus kanalus kalinių pagalba, bet 
tesvėrė tik vieną šeštadalį, ką koncentracijos stovyklų kaliniais | 
svėrė Sovietų 134 svairų sputni- mėnulio nepasieksi. Reikia ne jė-
kas. Tačiau sputnikas nukrito po gos, bet supratimo ir technikos, 
trijų mėnesių, o JAV Exploreris * 
išbuvo erdvėse 12 metų. Taip pat Amerika šiandien pirmauja 
Explorer atsiuntė į žemę gana jau vien tuo, kad ji pirmoji išsi-
svarbių žinių apie radiaciją. Nuo kėlė menulyje. Ir 1969 m. liepos 
1957 m. amerikiečiai ir Sov. Ru- dvidešimtoji turėtų būti neuž-
sija į erdves išmetė daugybę sa- mirštama, kaip to labai nori 
telitų ir šiandien erdvėmis ke- Maskva, nuolat savo propagandom 
liauja 10,548 objektai, kurių tar- je minėdama, kad ji pirmoji ant 
pe Sov. Rusijai priklauso beveik mėnulio numetė kūjį ir piautuvą 
tūkstančiu daugiau. Seniausias Nereikia užmiršti, kad šalia pir-
apie žemę lekiąs satelitas yra a- mojo žmogaus į mėnulį išlipusio 
merikiečių, paleistas 1958 m ko- Armstrongo, dar po mėnulį 
va 17 d. Jis jau aplėkė žemę 80,- vaikščiojo kitų vienuolika vyru ir 
000 kartų ir dar lėks apie ją ir jie visi amerikiečiai, 
kitame šimtmetyje. Komunistinė spauda nuolat ir 

Be Amerikos ir Sov. Rusijos nuolat įvairiais būdais stengiasi 
žemės satelitų yra paleidusios įrodyti/kad ji yra pirmoji erdvė-
Prancūzija 15, Japonija 12, Ka- se, kad, jei mėnulio nepasiekė, 
nada 8, Anglija 7, kom. Kinija 3, tai todėl, kad Sov. Rusija* saugo 
V. Vokietija 3, International Te- žmogų, bijo, kad jo neištiktų ne-
le komunikacijos satelitų b-vė 2. laimė, o antra, ji tas lėšas su-

Vėliau į erdves amerikiečiai iš- naudoja žmogaus gerovei Sov. 
metė erdvių laboratoriją Skylab, Sąjungoje kelti. Visa tai melas, 
'170,000 svarų, kuria trys asmeri* nes gerai žinoma, kaip negerbia-
kiečiai astronautai apkeliavo ma gyvybė Sovietuose ir kaip ten 
1973-4 m. 84 d. trūksta buitinių daiktų. 

Sovietų Rusija, nepajėgdaima Prisimindami pasaulio istori-
išsikelti mėnulyje, norėjo ameri- jai reikšmingą liepos 20-sios da-
kiečius nugalėti bent ilges- tą, turime prisiminti, kad visa tai 
niais išsilaikymais erdvėje ir jų buvo 'pasiekta aukštos Amerikos 
kosmonautai skrido 96 paras, o technologijos pastangomis. Tai 
kai grižo į žemę Sov. Rusijoj bu- visiems pavergtiesiems ir laisvę 
vo milžiniški propagandiniai mi- mylintiems žmonėms yra tam 
tingai. Buvo kosmonautams tikra paguoda ir viltis, kad suge-
įteikti atžymėjimai, o ta proga bėjusi vaikščioti po mėnulį, A-
Brežnevas pasakė kalbą, pabrėž- merika sugebės reikšmingai 
damas, kad tai išliks visiems stovėti ir žmogaus laisvės sargy-
amžiams. Tačiau niekas savo ii- boję žemėje. Al. B. 

DAUG NEGYVENAMŲ SAIĄJ savo stebėjimų duomenis sa 
dirbtinių Žemės palydovų pada-

Kaž kada tradicinis I n d o n e z ^ ^ ^ nuotraukonris, nustatė, 
jos pavadinimas buvo « tūkstan- k a <^ archipelage yra daugiau 
čio salų kraštas". Vėliau indo- k a i p 1 3 ^ tūkstančių salų, iš 
neziečiai apsižiūrėjo, kad sa l U j ų ^ 6 t u k u s i a i salų turi 
yra kur kas daugiau ir s a v o p a v a d i n i m u ^ Q n u o I a t m i ų gy. 
šalį pradėjo vadinti neoficialiu v e n t o j ų ^ 992 galose. Taigi, 
•trijų tūkstančių salų kraštu", geografams bei atradėjams ir 
Deja, paaiškėjo kad ir tas p a - d a b a r g a l y b i ų suras-
vadinimas nėra tikslus. Per ke
lis pastaruosius metus indone-*1 negyvenamą salą ir pavadinti 
zieciai kartografai, lygindami ją originaliniu vardu. JBI 

tėvelių. Tai štai kaip Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjunga papras
tu apskaičiavimu vertina savo 
reikšmę Lietuvių dienoms ir 
PLB seimui. 

Apie naujakurių amžių 
Jaunimo reikalai buvo svarsto

mi seime liepos 3 d. po pietų. Sei
mo pirmininkas Vytautas Kaman-
tas 3:30 vai. posėdžiui pravesti ir 
padaryti pranešimą pakvietė 
Gabiją Juozapavičiūtę, Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos pir
mininkę. Ji pranešė, kad nebus 
pagrindinio referato, bet iš įvai
rios jaunimo veiklos bus keletas 
pranešimų, tvirtindama, kad ak
tyvusis jaunimas reiškiasi visame 
lietuviškajame gyvenime ir turi 
vaidmenį visose lietuviškos veik
los srityse. Ji apribojo diskusijas 
ir sakė, kad visų pirma reikia iš
nagrinėti jaunimo bendravimo ir 
bendradarbiavimo su vyresniai
siais klausimą. Lietuvių bend
ruomenėje amžius nuo 30 m. iki 
40 m.yra ppoblematinis amžius. 
Tai amžius, kuris jau atsiskiria 
nuo jaunimo. To amžiaus jauną
ją kartą Gabija Juozapavičiūtė 
vadina naujakuriais šeimos ir pro
fesijos atžvilgiu. 

Atsiranda nemaža mišrių šei
mų. Iškyla klausimas, kaip tas 
šeimas įjungti į lietuvišką bend
ruomenę. Profesiniu atžvilgiu po 
30 m. žmogus jau bus save atra
dęs ir pradėjęs savo naują gyve
nimą, kuriam ruošėsi mokyklo
se, universitetuose ir 1.1. Į šio am
žiaus lietuvius, Juozapavičiūtės 
nuomone, Lietuvių bendruome
nė yra mažai atkreipusi dėmesį. 

Sėkmingas jaunimo 
bendravimas su vyresniaisiais 
Klausimui referuoti, kas skati

na sėkmingą jaunimo ir vyres-

vyresniųjų patirties, bet labai 
nenusimena, kai pas juos mato 
tiek daug ginčų, nesklandumų 
veikime ir nesutarimų. Jauni
mas tų ginčų visai nesupranta. 

Vyresnioji karta yra augusi 
Lietuvoje, viename krašte, kur ji 
išmoko lietuvių kalbą. Jaunes
nioji karta yra gimusi skirtinguo
se kraštuose ir skirtingose kultū
rose yra išauklėta. Jaunimą jun
gia lietuvių kalba, kurią jis varto 
ja 

liai tą kraštą, kuriame yra gi- bus remiama, tai ir PLB greitai iš 
męs ir užaugęs. Tik vyresnieji 
jaunimą išmokė mylėti tėvų kraš
tą. Todėl jaunimas laukia iš vy
resniųjų tikros tėvų žemės mei
lės perdavimo. 

Jaunimas iš PLB tikisi vienin
gumo ir visuotinumo. Jis PLB 
įsivaizduoja kaip savo ramstį ir j 
palaikytoją.. Iš jaunosios kartos 
ne visi žino, kad lietuviškas vei
kimas yra toks platus ir gyvas vi
suose kraštuose. Tą veikimą jun
gia ir skatina, kaip matome, Pa
saulio lietuvių bendruomenė, ku
ri referento nuomone, yra be ga
lo reikalinga kaip visų lietuvių 

silpnai ir su akcentu, jaunimas' jungties organizacija. Jaunimo 
kongresai Pietų Amerikoje jau
nąją kartą subrandino ir išryški
no jai veikimo kelius. Ketvirtasis 
kongresas bus ne mažiau naudin
gas ir įvertintas. Senoji PLB val-

ieško bendradarbiavimo pavyz
džių, kurių vyresniųjų tarpe ma
žai temato. Jis jaučia vyresniųjų 
paramą, kuri jam yra be galo 
svarbi. Lietuvybės išlaikyme jau 
nimas žiūri į vyresniuosius kaip'dyba, referento tvirtinimu, pui-
į mokytojus. Tik iš vyresniųjų 
jaunimas sužinojo, kas yra Lietu
va ir kodėl ją reikia išlaisvinti. 
Lietuvybės ugdyme jis nori dirbti 
su vyresniaisiais lygiose sąlygose. 
Jaunimas nenori gyventi istorijo
je, bet dabartyje. Jaunesnieji, ku
rie lankėsi Lietuvoje, susidarė 
tikrovinį Lietuvos vaizdą. Tai 
yra jau jų patirtis. Kokia bebūtų 
mūsų jaunimo patirtis, ją reikia 
dalintis su vyresniųjų patirtimi. 

Ko jaunimas laukia is PLB 

kiai atliko savo paskirtį jaunimo 
atžvilgiu. 

Pietų Amerikos jaunimas lau
kia ir iš naujosios PLB valdybos 
tų pačių rūpesčių dėl jaunimo 
veiklos ir tų pačių darbų, — at
siųsti lankytojų, mokytojų, or
ganizatorių, kurie tolimuose 
kraštuose jaunąją kartą pažadin
tų lietuviškai veiklai ir jungtų į 
vieną lietuvišką bendruomenę. 

nyks, nes nebeliks tų, kurie ją pa
pildys. 

Baigdamas pranešimą, Kęstu
tis Slotkus padarė porą pasiūly
mų, — kad seimas naują PLB 
valdybą įpareigotų įsteigti ben
druomenės vienetus kraštuose, kur 
jų dar nėra, ir, bendradarbiau
jant su Jaunimo sąjunga, įkurti tos 
sąjungos skyrius kraštuose, kur jų 
dar nėra, kad seimas paskatintų 
PLB naują valdybą remti finan
siškai Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos pastangas bendrauti su 
visų kraštų jaunimu. 

Suderinti jaunimo veiklą 
su PLB veikla 

Algis Kuolas pateikė praneši
mą apie PLB ir Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos ryšių ir veiklos 
ribų klausimą. Pagal statutą 
jaunimo sąjunga dirba PLB rė
muose, bet tai daugeliu atvejų 
sunku suprasti, kaip tai gali kon
krečiai įvykti. Kalbama apie PLJS 
savarankiškumą. PLB valdyboje 
išrenkamas asmuo švietimo rei
kalams, bet pagal jaunimo kon
gresą PLJS valdyboje yra vieta as
meniui, kuris turi rūpintis švieti
mu. B tikrųjų švietimas yra nu
kreiptas i jaunimą. 

PLJS valdyba siuntinėja laik 
Ypač reikia kituose kraštuose lie- Į raščiams ir jaunimui informaci-
tuvių kalbos kursų. Referentas j !U biuletenius, bet laikraščiai 
gražiai įvertino prof. Antano Kli-

Kęstutis Slotkus iš Kolumbi-'mo apsilankymą Pietų Ameriko-

niųjų bendradarbiavimą, ji pa 
kvietė Violetą Abariūtę, atvykusią I š p^uUo lietuvių dienų Toronte. Iš k.: VLIKo pirm. dr. K. Valiūnas, n 
į P. L. B-nės seimą is Det- Į to atstovas ir Kanados LB pirm. J. Simanavičius. Nuotr. V. Bacevičiaus 

ieško originalių straipsnių ir ne
benori tų informacijų panaudo
ti, jei jos yra siunčiamos visiems 
laikraščiams. Sunku surasti kiek 
vienam laikraščiui originalių in
formacijų jaunimo veikloje. To
dėl plačioje spaudoje mažai apie 
jaunimą buvo rašoma. PLB ir 
PLJS valdybos turėtų susitarti 
dėl panaudojimo jaunimo sky
riaus "Pasaulio Lietuvyje". Gal 
geriau būtų visai atsisakyti in
formacinio biuletenio, o naudo
tis "Pasaulio Lietuviu", kuris pa
laikytų ryšį su paskirom jauni
mo sąjungų valdybom. 

Praeityje PLB veikla kultūri
nėje ir politinėje srityje kai kada 
nesiderino su PLJS veikla, nes ne
buvo tinkamos komunikacijos. To 
dėl PLB naujoji valdyba turėtų 
sušaukti bendrą posėdį su PLJS 

valdyba, kad asmenys, įpareigoti 
kultūros, švietimo, politikos ir in
formacijos srityse, suderintų sa
vo veiklos planus. Abi valdybos 
turėtų panagrinėti jų statutinį 
ryšį. Kai kuriuose kraštuose nėra 
ryšių tarp Liet bendruomenės ir 
Liet. jaunimo sąjungos. Tik JAV ir 
Kanadoje jaunimo sąjungų pir
mininkai įeina į Liet. bendruome
nės krašto valdybas. Lietuvių 
bendruomenei reikalingas ben
dravimas su jaunimo sąjungom, 
kad galėtų išsiauginti sau vadų. 

Jaunimo kongresai 
Gabija Juozapavičiūtė pranešė, 

kad antrajame pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese buvo įkurta jau
nimo sąjunga, kuri yra Liet ben
druomenės dalis. Jaunimo kon
gresai užtikrina jaunimo sąjungos 
gyvavimą. Todėl vyresniųjų lie
tuvių bendruomenė turi remti 
jaunimo kongresus. Pasaulio liet. 
jaun. kongresas reikalingas lietu
viškos visuomenės pritarimo ir jos 
finansinės paramos. PLB pritari
mas ir visuomenės parama užtik
rina pastangas įtraukti į lietuviš
ką veiklą. Kraštas, kur vyksta 
jaunimo kongresas, yra parenka
mas sąmoningai pagal jaunimo 
poreikius lietuviško gyvastingu
mo atžvilgiu. Tretysis jaunimo 
kongresas vyko Pietų Amrikoje, 
nes ten reikėjo išjudinti lietuviš
kos kilmės jaunimą. 

Pastebėta, kad iš Europos vis 
mažiau ir mažiau jaunimo kon-
resuose dalyvauja. O PLB turi už

sitikrinti sau prieauglį visuose 
kraštuose. Jaunimo sąjunga ir 
kongreso ruošimo komitetas ir to
liau prašo PLB rūpintis lėšų tel
kimu ketvirtajam pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresui, kuris 
įvyks Europoje ateinančiais me
tais, nes jaunimas nėra pajėgus 
šioje srityje. 

Ketvirtasis jaunimo kongresas 
Kęstutis Ivinskis, kongreso ruo

šimo komiteto Vokietijoje atsto
vas, pateikė pranešimą apie IV 
jaunimo kongresą, kuris turi įvyk
ti ateinančiais metais Vokietijo
je Jaunimo kongresai, jis sakė, 
aptaria jaunimo reikalus visame 
pasaulyje. Kiekvienas kongresas 
daug naujo atnešė į jaunimo lie
tuvišką gyvenimą. Sekantis kon
gresas turės naujai pagrįsti ir 
įprasminti jaunimo dalyvavimą 
išeivijos veikloje. Jaunimas turi 
pats įsisąmoninti savo veiklos pa
grindus. Vyresnieji labai išvystė 
kultūrinę ir visuomeninę veiklą, 
bet jaunimas tik iš dalies į ją yra 
įsijungęs. Nutautimas jaučiamas 
visuose kraštuose. 

Vyresniųjų patirtis jaunimui 
yra svetima, todėl jis turi išvys
tyti savo veikimo būdus, kad ga
lėtų duoti savo įnašą lietuvių 
bendram tikslui. Jaunimas turi 
prisidėti prie lituanistinio švieti
mo. Kongreso ruošėjai laukia iš 

(Nukelta į 5 psL) 
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Kas jai tas vyras, tas — Almis Dangerutis ? Jai, iš

tekėjusiai moteriai, apsivylusiai, diena iš dienos stu
miančiai skurdų gyvenimą... 

Išsrėbus paskutinį sriubos šlakelį, ji sėdėjo tiesi, 
lyg suakmenėjusi. Ir, vis dėlto, kažkur giliai virptelė
jo karšta žarijėlė. Kas jai tas žmogus? — Jis yra kaž
kuo, jei paparašė būti jo sesers kūdikio krikštomotina. 
Juk tai — giminystė! Dvasinė giminystė. Kažkokie 
slapti siūleliai rišo ir narpliojo žmonių sielas. Juk ji 
nei nepažino jo sesers.Ji niekad nematė to kūdikio. Be 
jokių pastangų, be jokio noro ji nepastebimai įsiskver
bė į tų lietuvių gyvenimą. Lietuvių... Juk jos senelis 
mokėjo lietuviškų maldų... Prūsų kilmės, už Karaliau
čiaus kitados gyvenęs... Moka daugelį žodžių, moka 
maldų, — jo motina buvusi lietuvė... Ar tai likimas? 
Štai, jai šyla ir šyla vidus. Veidai atvėso nuo nerviško 
karščio, bet vidų užliejo šilima. Jau ji nebėra tokia vie
niša. Jau šituose penkiaaukščiuose mūruose yra žmo
gus, kuris praeidamas stabtelia, j ją prakalba; ir jai 
malonu prie jo prieiti. Gal kad jie užsieniečiai, kad jų 
amerikinis gyvenimas nėra visiškai prisijaukinęs. Gal 
kad jų gyvenimai buvo prismaigstyti kartėlių J i per 
daug nežinojo apie Dangerutį, bet iš vieno, antro pra-
sitarimo spėjo, kad ir jo rožių dygliai buvo gerokai 
sukruvinę. 

Mažais žingsneliais ji kaukšėjo iš valgyklos. Bu
vo patenkinta, kad niekas neužkalbino, kad nereikėjo 
prisivertus šypsotis. Nors po "penkinės" nemalonaus 
nuotykio jos labai netraukė savas aukštas, bet reikė
jo grįžti ir dirbti. Kaip nors dieną prastums... 

Thelmos pianinas vakare ją užmaršins... Pasipasa
kos draugei, Thelma, žinoma, nusijuoks, ar ją išbars 
už kvailą jaudinimąsi... Alfredui nei neverta sakyti 
Draugei dar neturėjo progos... Ji porą dienų nakvino 
viešnią iš toliau. 

Reikia dirbti, nori ar nenori. Marianne mėgino tikrai 
užmiršti savo didįjį nemalonumą. Išpakuojant dėžę 
lempų, jai atėjo mintis, kad tą vakarą ir Almis vėlai 
dirbs, jeigu priešpiečių buvo tuo metu. Rytiniai darbi
ninkai pietauja daug anksčiau. Ir, keista, kažkaip jau-

— Aš vis maniau, kad jis mane mėgsta, o ne tave. 
Marianne jokio noro neturėjo su ja ginčytis. Mė

gino kuo norą užsiimt, kad būtų nuo jos toliau. Feli
cija vis prisiartindavo. 

— Gee, Marianne, ką aš turiu daryt, kad Al mane 
mėgtų? Jis man patinka! 

— Tai tavo problema, Fel, ne mano. 
— Marianna, tu pavydi! — Suktelėjo mergiotė. 
Marianne Klinger nepatiko, kaip Felicija iškraipė 

jos vardą — Marianna; — ir jai nepatiko toks sekioji
mas ir persekiojimas... 

— Peter sakė, kad tu dabar užimsi pirkėjus ,0 aš 
turiu peržiūrėti naują siuntą, a r viskas tvarkoj. — Ma
rianne pasakė griežtai ir truput) pameluodama; bet to-

kiau ir smagiau buvo žinant, kad šiuose mūruose kaž- kiu būdu nusikratė Felicijos plepalų iki pat darbo pa
le u r krutėjo, plušo žmogus, kuriuo galėtum pasikliau- • baigos; Felicija dirbo ankstesnio jo j pamainoj. O pirkė-
ti. Jei kas atsitiktų, jei suspaustų širdį, jei kokia nelai
mė ar liūdesys... 

"Ar gi išdrįsčiau kreiptis, skųstis?"... — Kalbėjo 
su savim. 

Juk jau išdrįso! Ir vien jau nuoširdžiai su kuo 
nors pasikalbėt yra geriau... Geriau, negu kalbėtis su 
savimi... 

Felicija elgėsi keistai ir nedraugiškai Pirmiausiai, 
prikišamai kalbėjo, kad mačiusi juos valgykloj; ne, ne 
ji, — jos draugė mačiusi... 

— Gee, kodėl su manim Al nepasikalba? Mėgi
nau kelis kartus. Ar aš kuo blogesnė? 

— Fel, jis neieško draugysčių su jaunom mergai
tėm ; jis tik nori inteligentiškai su kuo nors pasikalbė
ti. — Aiškino jai Marianne. 

— Gee, ar gi aš ne inteligentiška? 
— Gal būt. Tai gal ir pasikalbėsit, kai atsiras pro

ga-

jų, vistiek, nebuvo. Ji net susigėdo savo gudrumo... 
Vakare Marianne turėjo dirbti visiškai viena. Bet 

jai nuolat buvo mintyse, kad "Vyrų papuošalų" sky
riuje dirba ir Almis. Nebemanė, kad tektų tą dieną dar 
susitikti, bet vistiek buvo ramiau ir jaukiau... Kad kas 
nors iš artimų žmonių — tame pačiam pastate... 

Nudulkintos ir nublizgintos lempos rikiavosi ne
taisyklingomis eilėmis; kur keistesnio pavidalo, 
pačios moderniausios, spietėsi ant grindų 
trokampiu, arba pusračiu pūpsojo ant žemų stale
lių. Pasieniais gilumų vaizdą sudarė didžiuliai veidro
džiai, išminkytu ir sustingusiu auksu aprėminti. Keli 
paveiklsai sienose šaukė pirkėjo akį spalvomis ir 
keista darna Skaudančia galva Peter, kuris tą vakarą 
irgi liko su Marianne dirbti, užsidarė raštinėj; girdi, 
žmonės jam dar paaštrina migreną, o ir daug visokių 
popierių reikia sutvarkyti. 

(Bos dragtea) 

* 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. liepos mėn. 20 d. 

DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta ii 2 paaL) 

SUSITBOME su 
AUSTRALIOS LIETUVIAIS 

DETROITE 
Liepos 18 d., pereitą antradie 

ių, į Detroitą atvažiavo 70 lietu 

bais. įvažiavimą ir masinu pa
statymą tvarkys Juozas Duoba ir 
Vytas Petrulis. Bilietėlių parda
vimą — Antanas Tumosa ir Jur
gis Idzelis. Laimėjimų stalą — lo
teriją Edvardas Skiotys, Viktoras 
Veselka ir Vacius Lelrs. Maistu ir 

vių sportininkų iš Australijos, kita talka rūpinsis Jadvyga Darnu 
Trečiadienį jie aplankė Green-
field village, o ketvirtadienį rytą 
— Dainavos stovyklą 

Liepos 20 d., ketvirtadieni, 6 
vai. vak. Dievo Apvaizdos Kultū
ros Centre bus draugiškos mote
rų tinklinio, o 7 vai. vak. vyrų 
krepšinio rungtynės tarp svečių 
ir Detroito sporto klubo "Kovo". 

Liepos 21 d., penktadienį, 6:30 
vai. vak. bus dar vienos vyrų krep 
finio rungtynės, o po to šokiai, 
vaišės ir atsisveikinimas su sve
čiais australiečiais. 

Detroite Australijos lietuvių 
sportininkus globoja sporto klu
bas "Kovas", JAV LB Detroito 
apylinkės valdyba, Dievo Apvaiz 
dos parapijos taryba ir visi det-
roitiečiai, kurie svečius pas save 
apnakvidino, vaišina, vežioja ir 
su jais bendrauja. Džiaugiasi 
jais mūsų jaunimas, o ypač tos 
skautės, kurios dar taip neseniai 
pačios stovyklavo Australijoje 

Visi detroitiečiai kviečiami at
silankyti sporto rungtynėse ir 
neužmiršti dalyvauti atsisveiki
nime su mūsų broliais Lietuviais 
iš tolimosios Australijos liepos 
21 d., penktadieni, 6:30 vai. vak 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centre. Šokiams gros Rimo 
Kaspučio orkestras. 

Svečiai iš Detroito išvažiuoja 
liepos 22 d. apie 9 vai. ryto ir 
vyks į Chicaga. 

Vytautas JCutkus 

šiene. Pamaldų pravedimu — Be
nediktas Neverauskas. Informaci
ja — Jonas Urbonas. 

Dainavos vadovybė maloniai 
kviečia visus detroitiečius ir sve
čius iš kitų vietovių tą dieną at
vykti j Dainavą ir tuo prisidėti 
prie šio lietuviško židinio išlai
kymo. Loterijai fantai priimami 
Danavos svetainėje. 

DAINAVOS REIKALAI 

— Dainavos rėmėjų suvažiavi
mas bus šaukiamas rugsėjo 17-tą. 

— Stovykla lietuviškai nekal
bančiam jaunimui įvyks rugpiū-
čio 13 — 20, d., jei susidarys pa
kankamas skaičius, bent ketu
riasdešimt, stovyklautojų. Sto
vyklai vadovaus Eleonora Grigai
tienė. 

— Prieš porą metų sėkmingai 
pravestas Dainavai paremti au
kų vajus ir vėl bus atnaujintas. 
Ypač bus koncentruojamasi j jau 
Dainavoje išaugusius ir dabar į-
vairiose profesijose dirbančius. 

— Kryžių kalno priežiūra rū
pinasi Viktoras Veselka. Visais 
kryžių statymo bei kryžiams me
džiagų parinkimo klausimais 
kreiptis į jį- Dažnai menininkų 
padaryti ir įvairiais ornamentais 
papuošti kryžiai ilgai neatsispi
ria žvarbiems Michigano vėjams 
ir klimatui. 

Jonas Urbonas 

C L A S S I F I E D G U I DE 
s f l S G E L L A N B U U b 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

•visų rasių grindi*. 
J. B U B N Y S — Tei. B E 7-5168 
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B E A L E S T A T JE H E L P W A N T E D — M O T E * Y S 

2 botai. 9 metų tenumo. 2 po 5 
kamb. (3 mieg.). 
Tik $82,500.00. 

Murinu. 2 butai. Naujai atremon
tuoti. Vieną tuoj galima užimti. 
Brighton Parke. 

72-ra ir Canapbeit 1*4 aukšto nau
jesnis mūr. namas. 3 mieg. Įrengtas 

EXPBL HAIRDRtSSER 
51-ma u i Kedzie.. į J>Q XAKE O V E B FOULOWING. 

Full or Part t ime. Mušt have own 
transportatian. App ly in person. 

TRIO SALON. 3 4 1 2 W. l l l t h St . 

miiiii i i i i i i i i i i i i i i i i iniiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i;! rts*f- ^ ^ s v a r u s *65.o°a,° 

I 
Iš Dievo Apvaizdos parapijos Detroite gegužinės. Lietuvių tautodailės paro
dėles organizatores — Gražina Urbonienė ir Gintė Damušytė 

Nuotr. Jono Urbono 

{vairia prekių p*sirtnkima.s nebran 
Kiat iš mūsų sandelio. 

COSMOS PABCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 

3333 S. Halstcd St., Cblcago, 111. «060S 
2501 W. «»tn St., Chicago, I U. «0«M i 

Teief.: 925-2737 — 254-3320 
Vytautas Valan t inas i 

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiuiiiiiiiiiiit S I M A I T I S R E A L T Y 

S2-ra ir Rutherford. Liuksus 5% 
: kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. 
j "randi". $69,500.00. 

10% akro žemes netoli Burlington, 
į Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 

$25,000.00. 
48 ir KoUn. 8 kamb. med. namas. 

Maži taksai. Daug vietos. $36.500.00. 

MALK A-VD F E M A L E 

KATALIKŲ BAŽNYČIA SKAIČIAIS 1976 METAIS 
nėse mokyklose ir 60,376 aukš-

• tesnėse teologijos mokyklose. Bet 
Vatikano Valstybės sekretoria 

to centrinis statistikos biuras iš 
leido Bažnyčios metraštį už 1976 j jų tais pat metais nubyrėjo 
metus. Tame 392 puslapių met- • 14,238. Kiekvienam šimtui die-
raštyje randame, kad 1976 m. vi-jcezinių kunigų 1972 m. teko 
šame pasaulyje buvo 724 milijo- j 54,8 klierikai, o 1976 m. tik 50,4. 

M O V I N G ! 
i Š E R Ė N A S perkrausto baidus ir 
Į k i tus daiktus . Ir iš toli miesto lei

dimai ir pi lna apdrauda. 

j Tel. _ HA 5-8063 
IINUIIIIIIIIinillllllllllimiMlIUIIIIIIIIIHH 

nai 434 tūkstančiai katalikų. 
Kadangi tais metais pasaulyje! 
buvo 4 milijardai, 16 milijonų ir j 
330 tūkstančių gyventojų, tai ka- | 
talikai sudaro tik 18,3 nuošim 
čius visų gyventojų. 

Įdomu palyginti 1976 metų ku-
nigų skaičių su 1971 metais. M l j į f S ^ * 9 7 6 m 

Pakrikštyta 1976 m. iš viso 
16,664,000. Jų tarpe 94 procen
tai vaikų iki 7 metų amžiaus. 
Suaugusių 1976 m. pakrikštyta 
1,600,921. 

Katalikų, priėmusių santuokos 
buvo 

Insurance — Incotne TaJt 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 

6 room 2nd fl. apt. Carpeting in 
living and dining rooms. No laun-
dry. $250,month. incl . heat and 
water; month's securi ty reąuired. 
N o children/pets. 
7316 So. Maplevvood. 268-5100. 

COOK, EXPERD3NCED 
Mušt have own transportalion. South 

West Suburbau area. 
Ple&so Apply in Person. 

Chicken Basket Restaur&nt 
79ih St. A Frontase Bd. 

Hlnsdaie, tU. 61257 
TEL. — FA 5-0780 

iimiiiiiiiimimiiiiiiiiimiii iiiiiiiin 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

i r fcltUS k r a Š t U S s t o r e a n d 2 iųtfs . M a r ą u e t t e Pk. 
N E D Z I N S K A S , 4065 Archer Ave. i B r i c k bui id ing , 3 b e d r o o m a n d 
Chioago, BĮ. 606S2, telef. 927-5980 
lllllllllllllllliuililllllllllllllllllllllllllllliii 

1971 m. gale diecezinių kunigų 13,676,138, mišrių santuokų buvo 

POSĖDIS VASARIO 16 
MINĖJIMO REHCALU 

Liepos 26 d., 7:30 vai. vak. 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centre šaukiamas JAV Lie
tuvių Bendruomenės Detroito a-
pylinkės valdybos posėdis, kuria
me bus aptariamas 1979 Vasa
rio 16 ininėjimo klausimas. Det
roito apylinkės valdyba siekia ir 
trokšta, kad Detroite būtų tik 
vienas Vasario 16 minėjimas, ku
riame vdsi lietuviai pajustų mums 
brangios šventės nuotaika, ku
ris būtų įdomus ne tik vyres
niesiems, bet ir jaunimui ir ku
riame aukos išlaisvinimo reika
lams būtų renkamos pagal auko
tojo laisvo apsisprendimo valią. 

To siekdama, apylinkės valdy
ba, vykdydama pereito metinio 
apylinkės susirinkimo nutarimą, 
tarsis su Detroito lietuvių orga-
nizacrjų centru dėl bendrai JAV 
LB valdybos ir Detroito organi
zacijų Centro ruošiamo 1979 m. 
Vasario 16 minėjimo. Toks vie
nas bendras minėjimas yra JAV 
LB Detroito apylinkės noras ir ji 
sieksime įgyvendinti, tikėdamie
si, kad mes visi Detroito ir jo 
apylinkių lietuviai tiipsime po 
vienu stogu mums šios brangios 
šventės metu. 

Vytautas Kutkus 

DAINAVOS METINĖ ŠVENTĖ 

Po viso svečiavimosi Pasaulio 
lietuvių dienose Toronte, atrodė 
kad viskas turėtų sustoti. Bet 
taip nėra. Gyvenimas bėga pir
myn, o su juo kr visokie darbai 
vėl kartojasi. Štai prieš akis ir 
Dainavos stovyklos metinė šven
tė. Ji šiemet įvyks liepos 30 d. 

šventei artėjant jos rengimo ir 
kitus Dainavos jaunimo stovyk
los reikalus aptarti liepos 9 d. bu
vo sušauktas Dainavos valdybos 
ir Detroite gyvenančių tarybos 
narių posėdis.Posedyje dalyvavo: 
Antanas Tumosa, Stepas Sma-
linskas, Jurgis Idzelis, Vytas Pet
rulis, Viktoras Veselka, Antanas 
Lelevičkis, Vacius Lelis, dr. Adol
fas Darnusis, Jadvyga Damušie-
nė, Juozas Duoba, Edvardas Skio
tys, kun. Viktoras Dabušis, ir Jo
nas Urbonas. 

Pirmiausia buvo aptartas šven
tes ruošimas ir pasiskirstyta dar-

TRUMPAI 

pasaulyje buvo 270,737, tai 1976j3 3 8 '4 7 3" J į į i š * " **** 
m. gale tas skaičius sumažėjo _ | n i u santuokų buvo 4,014.611. 

. , V atikano spaudos biuras, pn-
., .. įstatydamas viešumai 1976 m. 

atkrito . . . v . i -»• i j statistini metrastj, pabreze, kad 
nereikia kreipti perdaug dėmesio 
į kai kuriuos sumažėjusius skai-

I čius, o pasidžiaugti, kad šių me-
l Afrikoje ku- į ^ metraštyje, palyginus jį su 

nigų padaugėjo 48,1 procentas,! ankstesniųjų metų panašiu leidi-
Siaurės ir Pietų Amerikoje suma-! m u - P f s j e b . i m a s senuolių novici-

o i A •• • J-J-- I ių padidėjimas ir augantis skai-zejo 2,1 proc. Azijoje padidėjo į7 . ,. , , . , - i j čius vienuolių kandidatų i kuni-

tik 256,573. 1971 m. naujų ku-1 
nigų įšventinta 4,469, 
1,894, mirė 4,971, o 1976 m. 
naujų kunigų įšventinta 3,786, 
atkrito 1,329 ir mirė 4,331. 

Kunigų skaičiai atskiruose že-

vedėjas, laišku gražiai padėkojo j 2 proc Bendrai paėmus visame 
Dievo Apvaizdos parapijos kle
bonui kun. Vikt. Kriščrūnevičiui 
už sėkmingą aukų surinkimą sa
vo parapijoje persekiojamai ir ko
vojančiai bažnyčiai Lietuvoje. 

19,9 proc. Europoje sumažėjo 
12,8 procentai, o Australijoje ar- \ fs- ^ S 1 * 1 . a u ^ . i r P a s t ™ ų f į 

! konų skaičius. Visa tai rodo, kad 
pastebimas atgimi

mas, augimas, bet kitose formo
se ir srityse, negu seniau. J.V. 

— Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Lietuvių katalikų religinės šalpos Į *» tiknau Okeanijoje padaugėjo ; * fi 

j . - . _ i-;«-._ —r.-..- —jxt,„:^12 proc Bendrai paėmus visame 
pasaulyje kunigų sumažėjo 7,2 
procentai, lyginant su 1971 me
tais. Tas sumažėjimas yra ne tik 
dėl kunigų atkritimo, bet ir dėl 
didelio skaičiaus senų kunigų mi-

Tam reikalui parapija susi rinko j rimo. 
925 dol. Vienuolių 1976 metais buvo vi-

, „ i šame pasavlyje 144,595. Sudėjus 
_ Sukurs lietuvišką šeimą. i. d r a y g ę ' d i e c e z i n i u s ; r j i m m h 

Karole-Lamia V e s e l k a ^ R o m u - . H u s k u n j g v i s o pasaulyje žemės reikės gabenti daug įvai 
aidas A. Paulenas (B Chicagos) I ] 9 ? 6 m b u v Q 4Q1 1 6 8 k u n ! f a i 
sukurs lietuvišką seimą rugsėjo p a g a J k a t a H k ų s k a i č į ų 1Q tQks. 
9 d., jų moterystė bus palamin- t a n ^ u k a t a ] i k ų t m k a 55 k u n i 
ta Dievo Apvaizdos bažnyčioje. 
Vaišes vyks Kultūrinio centro sa-
lėje. Vestuves ruošia Birute ir V:k-

PLANUOJAMAS 
KOSMINIS BURLAIVIS 

Rašoma, kad ateityje, pradėjus 
eksploatuoti saulės sistemos 
planetų niineralinius turtus, iš 

'iiiiiiiiiiiiiiiiiimiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
M. A. Š I M K U S 

VOTARY PUBLIC 
INCOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplevood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIKTYBfiS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
įimnmiiHiimiiimimiiiiiiimHimiHHni 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111! 

P A C K A G E E X P R E S S A G E N C i 
MARIJA NOREIKIENE 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas i i Europos sandeUn. 
260S W. 69 SC, a i lcaso , m. «0«29. 

TEL. — WA 5-2787 

HiiiiiiiiimiiMiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiini: 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

S tereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 th St., tel. 776-1486 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-188> arba 376-5996 
IIIIIIIIIINIIIIIIIIIllIllllililMIlHllllllillliiiii 

1 bedroom apts., full bsmt., 2-
car garage. Priced for imane-
diate saie. 

JIM QUINN KEALTY 
8 6 1 - 2 2 4 4 

M.4RQUETTE PARK 
25 metų t kamb. mūr. (Georgian). 

Platus sklypas. Gazu šildymas su 
centr. vėsintuvu. Garažas. Prašo 

Į 534,900, 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Taz 

Nota ri a tas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6 4 5 5 S. K e d z i e A v e . — 7 7 8 - 2 2 3 3 

E X P E R . C 3 U R 4 N I N G H £ L P 
N H E D E D F O R C L I N 1 C 

Sat . and Sun.. 2 to 11 p m.. 
11 p.m. to 7 a m . Sun. moming . 
2 to 11 and 11 t o 7. 

H o m e n also needed for gejieral 
hoasework. 

22 days a week. Mušt have o w n 
transportat ion. 

O O R B E T T C L X M C 
1380 W. Lake S t . — TeL 666-0028 

PAPAS PIZZA 
Part Time Day Heip Waoted 

Good starting pay, Hours — fleadble 
TEL. 963-6900 

2738 Mapke, Downers Grove 
1̂ 4 mi. East of Rte. 53 

Part- or full-time in-the-home de-
monstrations. Guaranteed $6.50/hr. 
against oommissions. Mušt speak 
English and have a car. For appt. 
piease call from 9-5 Mr. Lipschuitz 

764 8181 

Liudvika ir toras Veselkos, dr 
•Julius Paulėnai. Q H k u s i e j i 

— Leonas ir Danutė Petroniai,! lims. 
savininkai Petronis Industries, i Seserų vienuolių 1976 m. gale 

riaušių krovinių, sveriančių 
šimtus tūkstančių tonų. JAV 
mokslininkai didelių krovinių 
transportavirnui siūlo pasiteik- i '<><̂  — 20% — so«fe pigiau mokėsite 

uz apdrauda iroo lųfnlot įr automo
bilio pa* mus 

FRANK Z A P 0 L I S 
S20SVį West »5Ui gtreet 

Chicasjo. nilnoit 
TeJrf. GA 4-8R54 

ti kosmines bures. Tokios bu-
pasaulyje buvo 3,322. Iš jų Šiau-' rės bus iš plonos tvirtos plast-
rės ir Pietų Amerikai tenka 2,411, j m a s ė s , aptrauktos aliuminiu. 

kitoms pasaulio da- j Didžiausias burių plotas — 

savo įmonės prekybos reikalais iš
vyko vienam mėnesiui į Europą 
Petroniai yra duosnus rėmėjai 
mūsų institucijų bei organizacijų, 

703 kv. m. Toks aparatas pri
mins didžiulį popierinį aitvarą. 
Kosmines bures varys "saulės 
vėjas" — korpuskulinis saulės 
spinduliavimas, kurio slėgimo 
rrulžiniškoms burėms turėtų pa
kakti. Burių kampuose bus 

visame pasaulyje buvo 956,734. 
Iš jų Europoje — 537,046. 
77,502 —Azijoje, 292,159 Ame-
rikose, 33,683 —Afrikoje ir 

Danutė yra pasižymėjusi kaip so- j 16,344 Okeanijoje. 
listė ir vadovauja šaulių kankli- 1976 m. gale visame pasauly- ^ ^ Į , ! , , ^ , , kaupiančios 
ninkių būreliui. j je buvo 141,431 klierikas vidun-, e n e r g i j ą manevravimui burė-

— Tautinės sąjungos Detroito i _ mis. Pirmąjį saulės burlaivį 
skyriaus valdyba ruošia vasarinę Į ALKIOS MNIOS planuojama paleisti 1981 me-
išvyką liepos 23 d. Sadeikų sody-i | » ^ * " ^ ^ . a W ^ ^ p i l o t u o j 

amo kosminio 
boję Farmingtone. Rengėjai kvie- — Grįždami ii Pasaulio lietu- laivo. Eksperimentuojama bus 
čia ir Detroito visuomenę išVyko-: vių dienų. Detroite lankėsi Pet- trasoje žemė — mėnulis. Eks-
je dalyvauti. Maistas ir gėrimai ras ir Ona Griškebai. Jie yra perimentams pavykus, NASA 
bus parūpinti vietoje. Pradžia 12 apsistoję pas dukrą Liudą ir planuoja užsakyti visą flotilę! leista* ir tinka bet kokia progs 

miiiiiiiiiiiiiimiiiimmiiiimmtiiiiiiiiiii 

THE BALTIG NATIONS 
P r o t dr. BRONIO i. R A S I / ) 

naujas ang lų kalboje veikalas, ku 
rj sudaro t r y s dalys. Pirmoji pa 
teikia Balt i jos Valstybių istoriją 
bei politinę struktūrą, antroji — 
s a u g u m o s iekius sritinėje integra
cijoje, trečioji — H D karo* jta 
kos anal izę tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu Veikalas gražiai is 

85 ir Saerunento. 6 kamb. mūr. re- i 
zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg. 
2 maš garažas. (45,000. 

58 ir Massasoh. 2 ar 3 miegamų, 
muro rezidencija Įrengtas rūsys. 2 Į 
maš. garažas. $54,500. 

67 ir Kedzie. 4 miegamų mūrinis 
Įrengtas rūsys. Centr. šaldymas. 2 j 
maš. garažas. $46,000. 

46 ir Talman. 2-jų butų medinis. 3 ' 
mieg. apačioj. 2 mieg. viršuj. Labai 
gerai išlaikytas. Tik $26.500. 
M Ir RockweU 3-jų butų, 2 aukšt ! 
mūras. Atskiros šilumos 2 maš. ga
ražas. $45,000. 

4« ir Sacramento. Naujesnis VĄ 
aukšto mūras. Tinka giminingom šei
mom 3 mieg. 1-me aukšte, 2 mieg. 
2-rame. $69,900. 

M Ir Homtn. 20 metų senumo. 2-jų 
butų mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
tas. $74.900. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

AFDRAUST 
Įftsų nuosavybe, prašome kreiptis i 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

CLEAMNG PERSON 
DEPENDABLE. R E L U B L E 

Full Time. Days. Part-time and or 
Full Time Nig-bts. Mušt have own 

transpcirtatloin. 
CALL 968-4184 

Downen Grove Are*. 
After 9 A. M. 

HELP WANTED — VYRAI 

EXPER. SPRAY PAIUTSfiS 
N E E D E D I M M E D I A T E L Y 

Steady yr. around work in clean 

modern suburban plant. 

Apply at 

DAVIDSON — VfHOFF, INO. 

448 Park Ave. , CUrendon Hills 

TRAILER MECHANIOS 
Sobcr. Reliable. Mušt speak Engliah. 

Good workirvg conditions. 
Call — 

927-9740 or 927-6129 
or Apply: 3927 & EbUsted 

after S P. M. 

N O R I P Į R K T I 

lečkaa pirkti s e n o s mediniu* baldas 
gamintus prieš 1930 m.: Komodas, 
s ta lus , kedro skrynias , kėdes. t. t., 
"Oriental" kilimą, už prieinamas 
kainas 312-891-3334 

vai. Į Algį Rugienius. 
- Dainavos stovyklavietės me- ; . ^ f ^ ^ ^ ' T S " 

tinė šventė įvyks liepos 30 d. remti, laimėpmų bibetehus Det-
Prasklės H vai. pamaldomis. ™te platina Jonas Urbone 

_ St Butkaus Saulių kuopos 'Draugui" paremti babus įvyks 

tokių burlaivių. 

išvažiavimas — gegužine įvyks 
rugpiūčio 6 d. Vasiulių sodybos 
prie Dainavos. 

— Lietuvos vyčiai, veikiantieji 
prie šv. Antano parapijos, ruošia 
išvyką — gegužinę Pilėnų sto
vyklavietėje rugpiūčio 13 d. 

— Žurnalistų popietė įvyks 
rugpiūčio 20 d. Pilėnuose. Visuo
menė kviečiama dalyvauti. 

— Dievo Apvaizdos parapijos 
Šventė, kuri praėjo su lakai gera 
pasisekimu, suvedus visas sąskai
tas, davė gražaus pelno 5,943 dol. 
Pinigai lieka parapijos kasoje — 
bažnyčios ir Kultūrinio centro 
reikalams. (sk\) 

— Kas manytų, kad labdariu būti 
reiškia būti pačiam turtingam, kas 
manytų, kad labdarybė tremtyje ne
gali reikštis, nes visi vienodi vargšai 

Kristus duoda palyginimą 
apie našlę, kuri, mesdama tik vieną 
skatiką, paaukok) Dievo akyse dau--
giau už visus. , 

Kun. dr. F . Gureckas 

rugsėjo mėn. 16 d. Chicagoje. 
— Delegacijoje pas Michigano J 

gubernatorių, pasirašant pa
vergtų tautų savaitės prokla
maciją. Jonas Urbonas buvo 
pakviestas dalyvauti ir atsto
vauti lietuvius, Pavergtų tautų 
komiteto pinnininko S. Rudzy-
čio. 

Dainavos metinėje šventėje, Vonių, virtuves sinkų 
kuri įvyka liepos 30 d., meninę \ *»<*vtnvų specialistai. 

amerikieč iams įteikti kaip dovaną 
Kaina $12.00. 320 pusi Užsakyt) 
pastų 

D R A U G A S , 4546 Wmt 6Srd Street 
Gblcago, 111. 80629 

Illinois gyventojai prideda 60< 
mokesčių ir persiuntimo išlaidom* 

itimiiiiiiiifiiiiiimiiiiiiMiuiiiiiiiiimiiiM 
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P L U M B I N G 
ir vandens 
Virtuves ir . vonios kabinetai. Keramikos ir kt. prograrną atliks dabar jK>je ato-; p l y t e l ė a ^ ^ ^ g i n k o -

vyklaują, jaunučiai ateitininkai, vamzdžiai išvalomi elektra Gs-
Sventė prasidės pamaldomis, 11 lite kreiptis nuo 7 Iki 8 vai. ryto 
vai. ryto. Dovanas loterijai pra- ' a r h * po 5 vai vakaro 
šome palikti Dainavos svetainė
je. Jonas Ūrbona* 

SERAPINAS — 6M-2M0 

Jonas Mulokas 

VILNIUS 
LENKŲ OKUPACIJOJE 
Si k n y g a neseniai gauta . Kie

tais viršeliais . 116 pusi Išleista 
Melbourne, Australijoje. Raina su 
persiuntimu $4 30. 

U ž s a k y m a s siųsti — D R A U G A S . 
4546 W s s t ttrd S I . CMeaflo. IH 

tmm. 
v> J9-Tm*= 

Rimtas Namy 
Pardavimas 

Lieruvhi mėgianioj ffamtoj, netoli 
mio Chicagos. prie ežero didelis na-; 
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie-1 
statų, švarus oras. aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. > 

Modernus IS metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par-' 
ke. Auksu kokybe. $50,000.00. 

4 vienetų marai ir garažas. Mar- 1 
ųuette Parke. Naujas gazu Šildymas. | 
Našlė atiduoda už $38.800. 

Gražus platus sklypas ta* garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui 

Valdis Real Estate 
2625Wes17lstStrMt 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuom. mieg. kamb. prie vienos 
moters, pensininkei moteriai ar vy
rui. Galimybė naudotis virtuve. Ma
ža nuoma. Marąuette Pke. 

Skambint 925-8781 

D fi M £ S I O 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortel ių naudoj imas yra 
gražus paprotys. Biznieriai j a s pla-
čiai naudoja. B e t t inka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
t ines korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsi te patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

Apsimoka skelbt is dier D R A U G E , 
nes jis plačiausiai ska i tomas lie-
tuvfų dienraštis, gi skelbimų kmi-
non vrs vtstemu prieinamos 

Perskaitę "Draugą" 
jį kitiems pasiskaityti. 

duokite 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt. 

# • 



Lietuvių Katalikų susivienijimo 67-tojo seimo banketo dalyviai. Seimas vyko 1978 m. birželio 18-21 dieno
mis White Haven, Pa , Pocono kalnų ir ežerų rajone. Dalyvavo 60 akredituotų atstovų. Seimas paskyrė 
2000 dol. padėti Liet Kunigų vienybei leisti anglų kalba "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikas" ir pra 
vedė kitus nutarimus savo organizacijos naudai. 

Jie padarė išvadą, kad tuki- Be maisto medžiagų, pagumb-
mas gali prasidėti prie gims- rio funkciją veikia kai kurie 
tant, embrioninio vystymosij hormonai, pirmiausia insulinas 
metu. ir antinksčių hormonai. Žinoma, 

P. Ravelis su savo kolegomis jog streso metu kraujuje pa-
ištyrė apie 300 tūkstančių vo- gausėja antianksčių hormonų, 
kiečių, kurie karo metu 1944 - ' Nuo sreso žmogus gali pradėti 
1945 m. badavo pirmaisiais gy- netikėtai tukt i . Labai retas at-
venimo metais a rba dar būdami i vejis, paskelbtas prancūzų 
motinos įsčiose. Žmonių, kurie spaudoje, pvz., M. Varleris vai-
buvo nepakankamai maitinami kystėje niekuo nesiskyrė nuo 
pirmąją embrioninio vystymosi savo bendraamžių. Korėjos ka-
pusę, svoris buvo didesnis už ro metu pamatęs šiuolaikinio 
vidutinį. P . Ravelis mano, kad ginklo panaudojimo pasekmes, 
taip yra todėl, jog pirmaisiais jis išgyveno sunkią psichinę 
vaisiaus vystymosi mėnesiais trauną. Netrukus jo kūno svo-
formuojasi pagumbris (hipota- ris ėmė katastrof iškai augti ir 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. liepos mėn. 20 d. 5 -

pasiekė negirdėtą bei neregėtą Bo to, stresinių situacijų tu-
svorio dydį — 532 kg. M. Var- kinantis poveikis ne kartą buvo 
leris nebegali nei vaikščioti, nei įrodytas mokslininkų bandy-
apsirengti. mais su gyvūnais. jm 

JAUNIMAS PLB SEIME 
(Atkelta iš 3 psl.) 

visų kraštų jaunų lietuvių kū
rėjų, nes nė vienas kongresas ne-
apseina be studijų, be paskaitų 
ir be kūrybos. Svarbiausia, visų 
kraštų jaunimui susitikti ir už
megzti santykius. Tai supranta 
Europos lietuviai. Didžiausia naš
ta ruošti kongresą Vokietijoje ten
ka to krašto lietuviams. Ruoši
mo komitetui Vokietijoje vado
vauja Andrius Šmitas. Tačiau 
kongreso rengėjai yra PLB-nė ir 
Pasaulio jaunimo sąjunga. Tik 
praktišką darbą atlieka Vokieti
joje sudarytas ruošos komitetas. 

Kongreso atidarymas ir jauni
mo stovykla vyks Anglijoje, stu
dijų dienos ir uždarymas Vokie
tijoje. Stovykloje gali dalyvauti 
iki 450 jaunuolių, studijų dieno
se dalyvaus iš viso pasaulio at
stovų ir prelegentų apie 180 
žmonių. Iš svetimų kraštų at
vykusiems bus ruošiamos ekskur
sijos. Europoje ruošti kongresą 
labai sunku, nes jaučiamas žmo-

dėi jaunimo politinė konferenci
ja bu \o uždara. Viktoras Nakas 
atsakė, kad jaunimas norėjo iš-

studiją apie tai, kaip spauda ne-'girsti tiktai savąsias nuomones ir 
atliko savo uždavinio 1936 m. ry 
šium su olimpijada Berlyne. To
kia informacija būtų perspėjimas 
\ B C transliacijų ruošėjams. 
Šiems būtinai reikia perduoti tikrą 

norėjo patys susitarti apie ateities 
projektus. Jaunimas nenorėjo ki
tų išjungti, bet atrodė, kad bus 
geriau pirma patiems susitarti ir 
paskui kreiptis į plačiąją visuome-

lamus), kontroliuojantis ir žmo-
Nuotr. R. P r e l y | g a u s a p e t i ^ 

Pastaruoju metu pagumbrio i 
funkcijos geriau pažintos. Pa
vyzdžiui, pavyko mokslininkam 
lokalizuoti pagumbrio plotelį, i 
nuo kurio priklauso staigus ape- ' 
tito padidėjimas. 

A T T E N T I O N ! 
Those acąuainted with the farr.ly 

of Helen Pralgauskis, daughter of 
Adolf and Ann Pralgauskis, plej .? 
call daughter Emily: 446-8470. 

lietuviški] pavardžių ištarimą, i nę. Be to, konferencijos viena da-
I.ietuviškas jaunimas turi prisi- lis buvusi politinių mokslų kur-
sistatvti kaip padėjėjai tame rei
kale. Viena iš veikimo sekcijų bū
tų tokia, kuriai priklausytų lei
dinių, memorandumų paruoši
mai ir platinimas. Tai reikalinga 
plačiosios spaudos informacijai 
Aktyvistų sekcija turės įvairiose 
kolonijose skatinti laiškų rašy
mą. 

sas, pritaikytas tik jaunimui. 
Po diskusijų pamatėme, kad 

jau čia pat ir vakarienės metas. Su 
ypatingu dėmesiu vyresnieji sekė 
jaunimo pranešimus. Visi gavo
me įspūdj, kad mūsų jaunimas 
yra kūrybingas, todėl turi savo 
veikimui planų ir naujų minčių. 

ŽMONIŲ NUTUKIMO 
PROBLEMA 

Atrodo, kad pastaraisiais me-i 

A. t A. KSAVERAI PIMPiENEI 
mirus, jos vyrui ALFONSUI, dukrai DR. RURELIJrU 
ir vyrui INŽ. BRONIUI P0LIKAIČIAMS bei jų šeimos 
nariams reiškia gilią užuojautą 

Ida ir Kazys Bartašiai 

Jaunimo konferencijoje yra nu
matyta sudaryti penkias politines 
sekcijas, kurios rūpestingai ruo-
š's sutikti olimpijada Maskvoje 
su iš anksto paruoštomis infor
macijomis. Dabar yra šešių as- į tais p a s žmones kyla labai ak-į 
menų komitetas, kuris tam pol i - i tualus klausimas, bū ten t : kokio! 
tiniam veikimui renka įsipareigo-l amžiaus žmogus ima tuk t i ? O: 
jimus įvairiuose kraštuose. gal tokio amžiaus nėra, viskas i 

M. Drunga pabrėžė, kad lietu-' priklauso nuo individualių sa-| 
nių trūkumas. Europoje kainos vių jaunimas visais atžvilgiais v y b n * ' g e n e t i m o polinkio mity-
yra labai aukštos. Visa tai apsun-j yra kompetentingas sueiti į ryšį b o s režimo, nuo fizinio krūvio 
kiną ruošos darbus ir pačius a t - Į s u N B C , —ir kaip Europos gyve- i r gyvenimo būdo! 
vykstančius iš svetimų kraštui n imo ekspertai ir kaip JAV pi-! Tačiau ka i kurie specialistai 
kongreso dalyvius. Organizaci- i liečiai. Minėtas politinis projek- mano, kad žmogaus svoris labai 
nių išlaidų padengimo rengė- tas yra sukurtas Pasaulio lietuvių priklauso nuo mitybos pirmai-
jai nereikalaus iš kitų kraštų, jaunimo sąjungos iniciatyva, bet šiais gyvenimo metais. J A V Ko-
bet negalės paremti atvykstan-1 iame gali dalyvauti visi lietuviai, himbijos universiteto mokslinin-
čių iš užsienio. P. Amerikos ir $ i u o projektu yra susidomėjusi taip ko P . Revelio ir kitų tyrinėtojų 
Lenkijos lietuviškas jaunimas sa- pat Lietuvos vyčių sąjunga. buvo įdomūs ir netikėti praneši-
vo lėsVffrm negalės atvykti į kon- Kazys Laukaitis paklausė, ko- mai. 
gresą. Todėl tų kraštų jauni
mui ;r atvykstantiems meninin
kams paramos tikimasi iš PLB 
valdybos. 

Politiniai jaunimo projektai 

Mykolas Drunga aptarė pro
jektą, kuris buvo formuluotas i 
jaunimo politinėje konferencijo
je, įvykusioje birželio mėn. Chi-
cagoje. Yra sudarytas organizaci-j 
nis komitetas, kuris rūpinasi to 
projekto vykdymu. 1980 m. vasa
ros sporto olimpijada vyks Mask-1 
voje. NBC televizijos tinklas turi] 
išimtinos transliavimo teises Va-į 
karų pasaulyje. Sovietai turi išsi-, 
kovoję didelę kontrolę cenzūros 
atžvilgiu. Todėl transliavime pra
sikiš sovietinė propaganda, kuri j 
gali likti neatremta. 

Organizacinis jaunimo komite
tas siūlo dvejų metų akciją, ku
ri siek^ apsaugoti visuomenę nuo į 
sovietinės propagandos. Jaunimo 
akcija sieks, kad NBC transliaci
jose nerusai žaidėjai nebūtų va
dinami rusiis, kad lietuviai būtų 
vadinami lietuviais, latviai — lat
viais ir t. t. Toliau kolektyvines 
komandas, jei jos yra sovietinės, 
tai jas ir turi NBC transliacijos 
vadinti sovietinėmis, o ne rusų 
komandomis Jaunimas darys žy
gių, kad NBC perduotų ir visus 
disidentinius pasireiškimus, joi 
tokių būtų žaidynių metų. kad 
kasdien primintų tuos kraštus, 
kurie nepripažįsta Lietuvos, La . 
vijos, Estijos ir kitų tautų oku
pacijos. Vadinasi jaunimo politi
nė veikla stengsis paveikti NBC, 
kad Maskvoje vykstanti olimpi
jada netaptų komunizmo propa
ganda ir pergale, kaip 1936 m. 
spauda ir radijo padarė iš olimpt-
jado Berlyne nacizmo tr'umiu. 
Dabar yra proga parodyti Mask
vos pelitinį terorizmą. To siekiant, 
reikia įsigyti televizija tinkle įta

kos. 

Visų pirma reikėtų paruošti 

Brangiai draugijos narei 

A. t A. KSAVERAI PIMPiENEI 
mirus, į: s vyrui ALFONSUI ir artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A. t A. KSAVERAI PIMPIENEI, 
m i r u s , 

vyrui ALFONSUI, dukrai AURELIJAI su šeima liū
desio valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

šumskiu šeima 

i - , 

Mielai mamytei 

A. f A. KSAVERAI PIMPIENEI 
mirus, jos dukrai dantų gydytojai AURELIJAI POLI-
KAITIENEI su šeima ir vyrui ALFONSUI bei kitiems 
giminėms nuoširdžiausią užuojautą reiškiame 

Chicagos lietuvių Dantų Gydytoju Sąjunga 

A. t A. KSAVERAI PIMPIENEI 
mirus, vyrą ALFONSE, dukrą DR. AIRELMA ir žentą INŽ. 
BRONIŲ POLIKAICILK, anūkę MOKYTOJA MIRGĄ su vyru 
ALGIMANTU VALAIČIUS ir anūkus DALIA ir ARCNA. nuo
širdžiai užjaučiame. 

GRAŽINA IR JOKŪBAS GRAŽIAI 
GENOVAITĖ IR JUOZAS MAŽEIKAI 
JADVYGA. ALFONSAS IR ALVYDE EITUČIAI 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. + A. 
ONA NORKIENĖ (Papečkyte) 

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą mamytę, kurios netekome 
1973 m. liepos 15 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. La i gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ra
mybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 23 d. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus —.gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Onos Norkienės sielą. 

Nuliūdusi duktė Nijolė Izokaitienė su šeima 

Dukrelei A. t A, VIKTORIJAI mirus, 
M. K. KIKUČIUS ir jos vyrą su dukrele širdingai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Dr. čerškus ir šeima 

A. t A. KSAVERAI PIMPiENEI 
mirus, giliame liūdesyje pasilikusiems vyrui p. AL
FONSUI, dukrai dr. AURELIJAI, žentui inž. BRONIUI 
P0UKAIČIAMS, anūkams MIRGAI su vyru ALGIMAN
TU VALAIČiAMS. ARŪNUI ir DALYTEI nuoširdžiausią 
užuojautą reiškiame. 

Garimu šeima 

<» 

A. t A. J U O Z U I Z A U K A I 
iškeliavus amžinybėn, dukterims BIRUTEI, ALVY-
RAI, SILVIJAI, anūkams ir žentams reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Antanas ir Birute Balsiai 

A D K 4 
Skaudžiai išgyvendami mylimo vyro, tėvo, senelio ir proser.ei:') 

A. f A. JONO DDCINIO 
praradimą, reiškiame nuoširdžią padėką kan. V. Zakarauskui už 
prisiminimą velionio šv. Mišiose, kun. P. Garšvai už atlaikytas 
šv. Mišias ir tartą žodį Tėvų Marijonų koplyčioje, visiems išreiš
kusiems mums paguodos žodį spaudoje, laiškais ir asmeniškai, 
visiems dalyvavusiems šv. Mišių aukoje už velionio a. a. Jono Di-
kinio sielą Tėvų Marijonų koplyčioje. 

Liūdesyje likę žmona, duktė ir sūnūs su šeimomis. 

E U D E I K I S i 

i 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S i r G E R A L D A S F . D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3-0440 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArds 7 -1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Te l . 737-8600 
Te l . 737-8601 

. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. IITL ANICA AVE. Tel YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONŪS 
2314 VV. 23rd PLACE 
2424 VV. o«th STREET 

1102<J Southvvest Highvvav. Palos Hills. III. 

Tel. VlrRinia 7-6672 
Tel. REpublic 7-1213 

Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. C AI IFORN1A AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
331» SO. Ll I LANKA AVE. Tel. YArds 7-1138-30 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HAL5TED STRFET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. 50th A ve.. CICERO. III Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. liepos mėn, 20 d. 

X Simas Kudirka dalyvaus 
Lietuvių Fronto bičiulių studijų 
ir poilsio savaitėj, Dainavoje. 
Stovykla vyksta rugpiūčio 6— 
13 dienomis, o ne 5—13 dieno
mis, kaip buvo anksčiau skelb
ta. Savaitės rengėjų pastango
mis pakviesta eilė paskaitinin
kų įvairioms mūsų ir okupuotos 
Lietuvos temomis. Šioje studi
jų ir poilsio savaitėje gali da-

X Viktorui Petkui, ryžtin
gam kovotojui dėl žmogaus tei
sių, jau trečią kartą esant įka-

AŪ^TRALIJOS LIETUVIŲ SPORTININKŲ 

i PROGRAMA CHICAGOJE 

Šeštadieni, liepos 22 d. apie I lauko teniso rungtynės ta rp 
1:30 vai. p . p . sutikimas prie australiečių ir Chicagos teniso 
Jaunimo centro, 7 vai. vak. Jau- klubo. 

lintam, visi turime imtis prie- i lyvauti visi besidomį mūsų išei-
monių padėti, kaip sėkmingai | vijos politinio ir visuomeninio 
pajudėjome gelbėti Simą Ku-! gyvenimo problemomis. 
d i rką Amerikos Lietuvių Tary-1 x D r J o n a s Gliaudelis, šių 
ba padės persiųsti telegramas j m e t ų .Draugo" romano mece-
ir laiškus vyriausybės nariams, ^ ^ b u V o į į ^ ^ j s&vo p u s _ 
kongresmanams i r senatoriams. s e s e r ė s yy™ a . a . pik. Antano 
Altos įstaiga atidarą kasdien stapuijonio laidotuves Cape Cod, 

• vai. ryto u a 8 vai. v a k , ; M a s S Padėjęs sutvarkyti įvai-Į JAV ambasadoriaus EI Salvadoro valstybei priėmime 30 gimimo dienos proga mž. Antanas Rudis, specia-
šeštadieniais nuo 10 vaL r. iki rius~ reikalus savo giminei, grį-
2 vai. p. p. Čia bus g a l i m a ^ v ė l j chicagą. 
gauti tekstų projektus ir rei-; 
kalingus adresus. x K u n - *• Grauslys atosto-

x Birutė Budrienė, Adelai- S * * * ^ontrealyje, Kanadoje ir 
dės lietuvių kolonijos ve ikė j a -P a d e d a U e t u v i a m s kunigams. 
— choristė, moterų draugijos1 x Edvardas Slonskis, nuolat 
darbuotoja, kultūrininkė, vi- gyvenąs ir dirbąs Sydnėjuje, 
suomenininkė. parapijos talki- Australijoje, Pasaulio lietuvių 
ninkė, Pasaulio lietuvių dienų dienų proga atvyko į Siaurės 

liai kviestas svečias, taria sveikinimo žodį. Prie stalo pats ambasadorius Frank Divine. apaštališkas nun
cijus arkivysk. Emanuele Gerada ir kt. 

IŠ ARTI IR TOLI 

nimo cent re susipažinimas ir 
"cocktailis". 

7:30 vai. vak. australiečių 
pagerbimo balius. 

Sekmadienį, liepos 23 d., 10 
vai. r y to pamaldos Jėzuitų ko
plyčioje. 

12 vai . Marąuette Parko salė
j e krepšinio i r tinklinio rung
tynės t a r p Australi jos lietuvių 
rinktinių ir Neries bei Lituani-
cos klubų. 

1 vai. p . p . Jaunimo centre 
šachmatų tu rnyras , dalyvau
j a n t t r ims Australijos lietuvių j 103 išveža 22 svečius į Los An-
žaidėjams. : gėles. 

5 vai. vak. Marąuette P a r k o 3.45 vai. p. p . su United, Fl. 
aikštėje (67-ta ir Sacramento) i 111 išskrenda likusieji 

Pirmadieni, liepos 24 d., 10:45 
vaL ryto nuo Jaunimo centro 
autobusas veža svečius Chica
gos apžiūrėti. 

Antradieni, liepos 25 d., 9 vai. 
ry to išvyka an t Michigano eže
r o Šlutų ir 2umbakių laivais. 
(Kiti, turintieji laivus, prašomi 
prisidėti). 

6:30 vai. vak. stalo tenisi
ninkai vyksta j amerikiečių klu
bą pasižaidimui. 

Trečiadieni, liepos 26 d.. 10 
vai. ry to United lėktuvas, Fi. 

J. Ai VALSTYBĖSE tautinių šokiu ansamblis, vado- sus organizuoja Liet. moterų 
vaujamas Vytauto Bruzgio. katalikių federacijos New Yor-

— New Yorko lietuviai Da- k o k ] u r j a s . 
proga yra į Šiaurės Ameriką Ameriką, lankė lietuvių koloni- r i a u s - Girėno žygio minėjimą — Kultu ros židinyje, Brook-
atvykusi. Lankėsi Toronte, ki- jas Kanadoje ir JAV-bėse. Bū- suruošė liepos 15 d., prie laku- lyne. spalio 2—6 dienomis ren- =1, SALY ADO 9 

Teigiamai vertinda- k a d š i a m paminklui šiemet su- "&, atvykusi iš Kanados. Bus 

tose lietuvių kolonijose. Alfon- damas Chicagoje, užsuko į n u paminklo. Latuanicos skvere, g'-ami audimo kursai , kunems 
so Lauraičio lydima atsilankiu- "Draugą", domėjosi spaudos Kalbą pasakė Vytautas Radzi- vadovaus pagarsėjusi tautodai-
si i "Draugą" domėjosi spau- darbais, tarėsi su dienraščio v a n a s . šia proga prisimintina, 
dos darbais, tarėsi su "Laivo" vadovais, 
redaktorium kun. dr. J. Vašku. 

x Lietuvos vyčių metinis sei
mas šiais metais šaukiamas 
rugpiūčio 16—20 dienomis Sy-
racuse mieste, N. Y. I š Chica
gos ruošiasi vykti nemažas vy
čių skaičius. 

I už. 

skirs šį rudenį. Iškilmingas 
premijos įteikimas įvyks Mon-
trealyje š. m. rudenį) . 

ARGENTINOJ 
— PLB seime Argentinos he

mas mūsų pastangas, paliko di- e l ° 2 0 m e t u - Minėjimą rengė 
(desnę auką. Dėkojame. komitetas, Bronės Spūdionės 

pirmininkaujamas. 
- X Kas nori susitikti senai _ Lietuviu diena Kennebunk-
maty tus : gimines, draugus ir ^ ^ sodyboje buvo suruošta 
pazjstamus, malonėkite atvykti l i e p o s 1 6 &eną Uxirdo grotoje 
l Balfo Chicagos apskrities ren- b u v o laikomos iškilmingos pa-
giamą gegužinę, kuri įvyks 1978 maldos Šia r>ro?a buvo rami i^srssr ssr™ "VTS mėn-a d-(xkm -̂ * " s u x 

piginimo korteles išduoda Cta- n | ) , n ^ P o l C T l i a G ^ kuiHrvstės 25 ™ t „ ™ 

™<~IKA+- ; » f , i M o o w w *o » p a y e n v J ^ u t l " giminėmis ir vedamas kompozitoriaus Ju-
pagelbeta jstaiga 2353 W. 63 SL pažystamais. Pasistiprinti ska- liaus Gaidelio. Jis ta ip pa t vė-

x Dr. Petras Žlioba, gv. Kry- mais valgiais ir apetitui patai- fim i s p į !dė ir hetuvių dienos 
žiaus hgoninės štabo narys, syti vaistų nepritruks. Kvie- meninės programos dalį Tauti-
skaitė paskaitą apie šypsenos ciami gausiai dalyvauti., (pr.). nius šokius pašoko Brocktono 
reikšmę pacientams. Jo nuo- '• 
t rauka įdėta ligoninės biuleteny | 
"Scope" Uepos 14 d. laidoje. 

1-monsttuojami įvairūs audimo 
būdai, rodomi, kaip audžiami 
tautiniai drabužiai, juo&'os. Kur-

x "Išganymo žinia" Sekmi-
ninkų bendruomenės, Kristui 
atsidavusios, biuletenis", leidžia
mas Vokietijoje, prisiųstas 
"Draugo' ' redakcijai. Tai šių 
metų nr. 2, balandžio - birželio 
laida. Lankraštėly y ra religi
nių straipsnių ir šiek tiek in
formacinių žinių 

CHICAGOS ŽINIOS 
MIRTYS SU MOTOCIKLU LIETUVIS KANDIDATAS 

I VICEGUBERNATORIUS 
Motociklas paslydo į kelia. 

M J Bakalio, demokratų kuriuo priešais važiavo auto-
kandidato 1 gubernatorius įstai- mobilis. ir Hoffman E s t a i s 
S a ' * l e ^ ° P ™ ^ * . k a d R i - apylinkėse buvo užmušti du 
chard Durbin, demokratų kan- j a Unuohai : B. Gamble 17 

x Lietuvių golfo diena bus • * * * * " > / c e f ^ ™ a t o r i u s > J » ir St. M. Paape, 18 m.' x uen iv ių goao mena DUS p i r m a s Amerikos lietuvis, kan-
rugpiūčio 16 d. Palos Country didatuojąs į tokias pareigas V A L © GATVES 
Qub. Komitetą sudaro B. n i i n o i s vajoje. R Duibin 
Klemka. V. Shukis. Edw. Yer- P a v e r g t u j u teu^ 

m.. 

le Farley iš Metropolitan operos 
New Yorke. Dar dalyvavo aug-

Detalė iš žf.&ancos taumr.i šokti; ziliaras vysk. Marco Rene Re-
ir stilizuot'; žaidimų 'Kai aš šokau vėlo ir kun. Paul. J. Sommer. 
su šelmiu 'smėliu" pynės, kurią T a i ^ ^ t i k r a i ^ ^ g i r „ ^ ^ 
•;upyne Hot Snnngs. Ar":, amerikie- .. . . . . . . ., -
&ą ir lietuviu visuomenei Chicagos n u S P™mimas. politines reikš-
"Grandis" vadcmmjama mok. Ire- m^3 sutikimas ir informacijo-
n< s Smieliauskienės mis pasidalinimas. Džiaugia-

mes, kad pagal seną pažintį 
skeltas, šeima gvvena Hanover mūsų lietuviškos veiklos vado-

ralyžuota. Specialiam gydymui Į skaito ir premiją (500 dol.) pa
buvo išvežta į vieną Maskvos 
ligoninę. 

— Elekt rėnų elektrinės už
tvankoje įveista naujų žuvų 
veislių — baltųjų amūrų. Tai 
žolėdė žuvis, kuri nenaudoja 
maistui kitų žuvų, o minta žo-! tuvius atstovavo atstovai: R. 

Antanas Rudis, kaip | lėmis ir tokiu būdu išvalo užže- į Stalioraitis — ALOST pirm., J . 
rašo "La Prensa Grafica" dien- Uančius tvenkinius. Ši žuvis i Mičiūdas — vicepirm., Vai. Bu-
raštis, le'džiamas San Salvado-, veisiama ir Kietaviškių tvenki- j kauskaitė de Persico — "Min-
ro mieste. EI Salvadoro sosti- n iuose. daugo" d-jos veikėja ir J. Pa
rėję, Centro Amerikoje, lankė-. _ Liaudies buities muziejų-1 pečkys — Rosario Bendruome-
si JAV ambasadoriaus Frank j ^ Rumšiškių apylinkėse, pro- j nes pirm. Susirinko Ezeizoe 
J. Divine gimimo dienos ir JAV jektuojama pas ta ty t i lietuvišką! aerodrome. K a r t u vyko i r Kar. 
sukaktie? surengtame didelia- miestelį su čia atkeltais seno- j Jankūnas iš Kordobos. Juos 
me priėmime,^ kuriame kalbas viškais, pastata is . Reikalingus j palydėjo p. p . Survilai, kun. A. 
pasakė apaštalinis nuncijus projektus ruošia architektai i r : Steigvilas ir A - Ruplėnas. Ka-
arkiv. F.manuele Gerade, švieti- kraš to tyr in inkai : R. Jalovec- dangi tą vakarą buvo labai tirš-
mo ministeris dr. Carlos Anto- kas . A. Miškinis, Birutė Puge- tas rūkas, t a i lėktuvas neskri-
nio Herrera Hcbollo ir inž. An- vičienė. Diana Volungevičiūtė, ! do, visi grįžo ir išsiskirstė po 
tanas Rudi?. Be jų. dalyvavo g. Daunys, Kl. Cerbulėnas i r namus nakvynei. Tik kitą dieną 
ir ceremonijas tvarkė ambasa- kiti. Miestelis užims 2 h a plo- 10 vai. galėjo išvykti. J. Mi-
dos informacijos sekretorius dr. tą ir t u rė s keletą gatvių, mie- čiūdas skambino iš N. Yorko, 
Vytautas Dambrava, vyriausy- s t o aikštę. Bus, įruošta bažny- kad kelionė pavyko g e r a i Jau-
bės atstovas vidaus reik. minis- čia. karčema, arbatinė, mono- nimas: L Burbaitė, M. Barz-
teris gen. Armando Leonidas polio krautuvė , iškastas šach- džiūtė ir sportininkė E . Kliau-
Rojas. informacijos sekretorius tinis šul inys su akmeniniu ren- ' gaitė išvyko kiek anksčiau. 
pik. Rafael Flores Lima, Peru tiniu ir dekoratyviniu stogeliu,1 _ žvaigždutė Valentinaitė, 
ambasadorius, Centro Amerikos Įruošta krautuvė, vaistinė, mo- gimusi ir augusi Argentinoje, 
r.niversiteto rektorius, orkestrų kykla. špitolė, pirtis, vandeninis vėliau išvykusi su savo tėveliais 
vadovas iš televizijos Boris malūnas, amatininkų namai, si- į š. Ameriką, po kurio laiko 
Eserski. ta ip pat dirigentas Po- nagoga. cerkvė, mokykla, pa- grįžo į Argentiną. Cia dirbo ir 
se J ^ r e b r i e r ir sopranas Caro- s t a t y t a gyvenamųjų namų ir k t . studijavo teises mokslus. Šį pa

v a s a r į išlaikė paskutinius eg
zaminus ir vėl išvyko į JAV. 

kes. F . Raudonis, St. Balzekas, 
T. Kuzas. J. Bacevičius. Br 
Gramont ir J. Kuzas. 

Chicaga tur i 6,500 mylių gat - Park priemiesty. Nuo motinos vas ' inž. A. Rudis dalyvavo šia-
minejime vių. Nuo gegužės 1 d. 5,244 Campbell atimti visi t rys vai- me priėmime. 

Chicagos^miesto_ centre pareis- mylios g a t v i ų b u v o m a š i n o m i s k a i_ 
kė, kad paskutinių dienų įvy- nuBuotoi. Be' to, išvalyta ] 
kiai, hecią rusų ir lietuvių disi- tuščių sklypų. 

X Rockfordo, Dl., lietuvių dentus, rqdo, kaip Sovietų Są-
šaulių 5-to būrio vadovybė per jungoje menkai tepaisoma žmo- SUGADINO LĖKTUVUS 
D. Bubelienę palinkėjo "Drau- S a u s teisių, kad amerikiečiai. Vandalai Mid\vay aerodrome 
gui" sėkmės, padėkojo už gerą būdami imigrantų iš dabar pa- Penkiolikai naujų sportinių lėk-
informaciją ir atsiuntė 15 dote- vergtų tautų ainiai, turi parei- t u v u pragręžę gazolino tankii?. 
rių auką Nuoširdžiai dėko- ZS savo kaimynams ir vaikams padarydami apie 100.000 dol. 
jame. priminti žmogaus teisių svarbą, nuostolių. 

_ A „ Prisiminęs, kad lietuviai šiemet ATfcMfc KfDIKĮ 
X I ž a a. operos solistą VIa- _ . . ^ . _ . . . , . 

dą B r i t n f c t t T S n V j T s me- ^ ^ " ^ ? " ' ' ^ ' J ^ ' 
tų mirties sukaktį, bus atna-

PARDUODA BONUS 
Cliicaga šią savaitę pradeda 

pardavinėti 100 mil. dol. bonų,, 
kur ;e sudarys fondą pigesnių 
paskolų norintiems įsigyti nuo- Į 
savybę mieste. Jau 1,252 žmo- j 
nės padavė prašymus gauti , 
' oms paskoloms. 

nepriklausomybės Valdžios 
sukaktį. Durbin r v a n o s Cambel] ta 

len 

NUTEIS*; pOLICrNINKUS 
Du Chicagos policininkai — solinio 
Berry, 35 m., ir J. Blakey, I kurso 

KUBO* 
— Havanoje, Kubos sostinė

je, liepos 29 dieną prasidės XI 
pasaulinis jaunimo bei studentų 
festivalis. Į jį ruošiasi atvyk
ti ir sovietinės Lietuvos jauni
mo "delegacija", grupė meni
ninkų. Minimos kai kurių pa- 1 T

G a b i j a Juozapavičiūtė, Pas. Liet. 
J • , r 1 x v.- • , \ Jaunimo sąjungos pirmininkė, daro 

vardes: Valstybines koservato- | p r a n e š i m ą a p i e j aUnimo veiklą Lie-
rijos dėstytojo V. Indrikonio tuvių dienose Toronte 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

šaujamos šv. Mišios š. m. lie- * * T ^ , IZ k ū d i k J u ž • * k a d J1 primušė 35 m.. rasti kaltais išreika-

dainavimo klasės 1JJ 
studentai — V. ir A. 

tautų brolių ir sesių širdvse 
pos 23 d. 9 vai. ry to Tėvų Ma- g k a j d r i a i d ^ ^ ,. 
njonų koplyčioje ir l m liepos ^ ^ ^ m Q ^ ^ R u d a i 

29 d. 8:30 v a i ryto Tėvų Jėzui- t ė 

tų koplyčioje. (pr.). 

savo du vyresnius vaikus - 6 
ir 3 m. berniukus, šiuos vaikus 

j Frankoniai, operos 

lietuvė nuo Jurbarko, at
vykusi į JAV 1911 m. Dabar 

X NAMAMS PIRKTI PA- ji gyvena Fairview Heights, 
SKOLOS duodamos mažais mė- East St. Louis apylinkėse. 
nesiniais išmokėjimais ir priei- N r r E i s ^ CAVALLARO 
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 Kriminalinio sindikato narys 
West .Cermak Road — Telef. ^ ^ Cavallaro nuteistas kalė-
Vf 7-T747 fdr ) ^ ^ mėnesių už tai. kad grasi

no savo pinigų rinkėją sužaloti 

ir baleto 
ivę 700 dol. iš padangų pre-! solistė I. Milkevičiūtė, V. Ga-

kybininko. Už tą kyšį jie su- j nelino vadovaujamos kamerinės 
tėvas nugabeno į ligoninę. Vie- tiko tylėti, kad jo krautuvėje: džazo muzikos trio. 
no berniuko galvos kaulas per- buvo rasta heroino 

0KUP. LIETUVOJE 

, X Parduodami « Lietuvos 
parodos atvečti tautiniai rū
bai. Kaina 200 do*. Taip pat į-
vairūs gražus lininiai audiniai. 
Prašome ats i la ikyt i ir pamaty
site patys. Nidn de'ikatesu par-
daotuvė, 2617 W. 71 S t , Oii-
cago m. fsk.) 

X Tahnan Delikatesų parduo
tuvė. 2824 W«rt 69th S t TH 

ir apakinti. 

DALYS VANDENI 
Sudarinėjami planai, kaip 

lygiau sutvarkyti vandens pa
skirstymą tarp Chicagos miesto 
ir 130 priemiesčių. 

TIKRINO VANDENTIEKI 
Miesto darbininkai nuo gegu

žės 1 d. patikrino 83,782 ugnia-
gesybai skirtus vandentiekio 

434-9766. Gaunamas lietuviško hidrantus. 546 iš jų pataisė, iš-
rironio muistą *v iena iena valė " 244 nervai ir QK3 ha v>tauto Didž. saulių rinktinės plrmin.nkas Vladas Išganaitis, moterų 
skomo mamtas laeirvieną dieną vaie i . ^ « pervažas ir 983 ba- v a d o v ė s t a s ė c»Li . l f i»Į .r iau'ių sąjuncos pirmininkas Karolis Milko nuo 8 vai. r. iki 8 vaL vak. Sa 
vininkai Kupcikevičiai (sk.). 

seinus. skirtus 
j niui subėgti. 

lietaus vande- , vaitis tariasi k.iltūrinio savaitgalio stovyklos ir Romo Kalantos pamink
lo reikalais 

— Vilniaus miesto rytinia- • 
me pakraštyje s ta tomas Vil~. 
niaus universiteto ir Vilniaus ! 

inžinierinio statybos instituto 
studentų miestelis. Bus pasta
ty t i bendrabučiai, fakultetų 
pastatai su auditorijomis, skai
čiavimo centras. Kai kurie pa
s ta ta i sieksią 16 aukštų. Birže
lio 27 dieną Vilniaus universite
tui buvo perduoti naujai pasta
tyti aštuonių aukštų Fizikos 
fakulteto rūmai. 

— Kova su religija, kaip ma
tyt i iš pagausėjusių straipsnių 
okup. Lietuvos spaudoje, stipri
nama. Puolami atskiri kunigai, 
kai kurios religinės bendruo
menės. 

— Muzikė Dvarionienė, žino
mo lietuvių muziko ir dirigento 

Nuotr. C. Genučio i Balio Dvariono našlė, buvo pa-

KANADOJE 
— XII-tosios Vinco Krėvės 

Li te ra tūros premijos vertintojų 
(jury) komisija jau sudaryta . 
Jo s sudė t i s : dr. H. Nagys (pir
mininkas, Lietuvių Rašytojų 
draugijos a ts tovas) , V. Žižys 
(sekretorius, dabart inis L i e t 
Akad. sambūrio pirmininkas (, 
J. Šiaučiulis (narys, KLB a t s 
tovas, dr. I. Gražytė - Maziliaus-
kienė ir M. Jonynienė (narės, 
Liet. Akad. sambūrio a ts tovės) . 
Komisija atsiųstąsias knygas 

Sveikiname. Tikimės pamatyti 
į ją "Laiko" šventėje ir baigu-
' sių aukštąjį mokslą pagerbime 
; rugsėjo 10 d. Žvaigždutė būda

ma Argentinoje įsijungė į lie
tuvišką darbą: dirbo su jauni-

I mu ir dėstė lietuvių kalbą SLA 
i šeštadieninėje mokykloje. 

— "Laiko" 30 metų minėn-
! mas ir baigusių aukštąjį mokslą 
pagerbimas įvyks rugsėjo 10 d. 

VEHECUEL0J 
— Eugenija Rudytė, gyve

nanti Caracas mieste, Venecue-
loje, ir turi svarbią vietą t rak
torių parduotuvėje, atvyko pra
leisti keletą savaičių žiemos 
atostogų pas savo tėvelius i r 
brolį Argentinon. Augenija Ru
dytė labai patenkinta Venecue-
los tvarka i r j au spėjo susipa
žinti su Caracaso lietuviais, kur 
dalyvauja jų parengimuose. J i 
atvežė iš Caracas naują leidinį 
'Gaire", kurį įteikė "Laikui" i r 
"Liet. Parapijai". 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedscfe Aveons 

TtH. _ 776-S599 

Cbfcago, r i inois 60629 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 
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Į LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis I 
I| temas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše- | 

: liai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms i 
: leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu ; 

^ $4.91. 111. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Sti.. 
I Chicago, 111. 60629 
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