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RAGINA KIETAI LAIKYTIS 
DERYBOSE SU MASKVA ' 

Vyriausias JAV-bių generolas skatina iRmeriką "kietai 
laikytis" SALT pokalbiuose. 

Washingtonas. — Generolas 
tas Jungtinių karo štabų vadas, 
antradienį pareiškė, kad Jungti
nės valstybės turėtų "kietai lai
kytis" savo strateginių ginklų ap
ribojimo derybose su Sovietų Są
junga. 

Nesvarbu, ar bus pasiektas 
naujas susitarimas SALT derybo
se, ar ne, mūsų kraštui reikės 
daugiau išleisti strateginiams 
ginklams ateityje, negu praeity
je, tvirtino Jonės. 

Savo pirmoje konferencijoje 
nuo naujų pareigų perėmimo lie
pos 1 d. Jonės pareiškė, jog 
senstantis "Minuteman tarpkon-
tinentmių balistinių sviedinių ap
saugos sistema vis tiek jau tam
pa pažeidžiama" ir "mano ma
nymu yra svarbu kuo nors ją 
pakeisti". 

Jis taip pat pareiškė, nepai
sant prez. Carterio B-l bombone
šio projekto atmetimo lakūnų 
valdomi bombonešiai bus reika
lingi Amerikos apsaugai. Jonės 
taip pat pasakė tikįsis "ir kitus 
įtikinti", matyt ir prezidentą, nau 
reikalu pakeisti senstančius B-52 
bombonešius, tačiau, pridūrė, ne
kalbąs apie B-l bombonešio iš 
numirusių prikėlimą. 

Pentagone ir kitur Jonės buvo 
kaltinamas per dideliu klusnu
mu savo civiliniams politiniams 
vyresniesiems takiais kontroversi
niais klausimais, kaip B-l, SALT 
pokalbiai ir Panamos kanalas. 

Užklaustas apie jam taikomą 
kritiką, kai jis dar buvo Oro ka
ro jėgų štabo vadas, Jonės pri-

Kas paveldės 
Brežnevo poste? 

Maskva. — Liepos 19 d. miręs 
sovietų politbiuro narys Fiodoras 
Kulakovas paliko nelengvą mįs
lę Vakarų sovietologams. Jis bu
vo laikomas labai galimu Brež
nevo įpėdiniu, nes šr jo jaunas 
amžius, 60 metų leido laikyti ji 
geresniu kandidatu už kitus po
litbiuro narius. Kas jį pakeis? 

Tarp likusių partijos šulų mi
nimi trys kandidatai į Brežnevo 
postą: Leningrado partijos vadas 
Romanovas, Ukrainos partijos bo
sas Ščerbkki ir slaptosios milici
jos KGB galva Andropovas. Pas
tarojo iškilimas į vadovaujančią 
vietą būtų priimtas su įtarimu 
dėl jo dabartinės pozicijos. Par
tiją tuomet dominuotų slaptosios 
milicijos veikėjai. Kiti sovietolo-
gai tačiau teigia, kad ir dabar, 
Brežnevui dar vadovaujant, svar
biausias veiksnys sovietų partijos 
viršūnėse yra KGB. 

Manoma, kad po Brežnevo 
mirties Kremliuje prasidėtų slap
tos varžybos dėl pirmenybės ir 
niekas negali išpranašauti, kas 
galėtų jas laimėti. 

Sulaikomos oficialios 
keliones į Maskvą 

Washingtonas. — Valstybės 
departamentas paskelbė, kad iš
skyrus nusiginklavimo kontrolės 
komisiją, visos oficialios kelionės 
į Sovietų Rusiją sulaikomos ry
šium su žmogaus teisių pažeidi
mais Sov. Sąjungoje. Valstybės 
departamento pareigūnas Carter 
III pareiškė, kad atšaukiama ir 
numatyta namų ir planavimo vi-
cesekretoriaus Lawrence Simons 
kelionė liepos 31 — .rugpiūčio 
13 d. 

sipažino rėmęs B-l gamybą ii 
"kietai daug metų už ją kovo-
jęs . 

Tačiau po to, kai prezidentas 
nusprendė negaminti tų bombo
nešių, jis jautė "savo pareiga 
esant prezidento nuosprendį iš
tikimai įvykdyti". 

Jonės taipgi pripažino, kad kai 
kurie ne oro karo jėgų asmenys 
skatino jį priešintis Carteriui dėl 
B-l projekto panaikinimo, tačiau 
jis atsisakęs "įsivelti" ir kongre
sui pasakęs, "nebandysiąs netiesio 
giniu būdu prezidentą nugalėti". 

Kalbėdamas apie SALT dery
bas, Jonės pareiškė, kad Sovietų 
žmogaus teisių traktavimas vė
liausiu laiku ir jų brovimasis į 
Afriką sudaro didelę pagundą 
jiems pasakyti "nutraukime de
rybas". Tačiau jiis galįs atsispir
ti tai pagundai dėl to, kad tei
singas SALT sutarimas "būtų 
naudingas" abiem kraštam. 

Vis dėlto, jis įspėjo, "SALT 
sutarimas neišrištų visų mūsų 
problemų" ir dėl jo vis tiek ne
galėtume mažinti savo apsaugos 
biudžeto. 

Jonės dar pareiškė, kad jis ir 
kiti karo štabų vadai yra prie
šingi Sovietų peršamam suma
nymui, neįtraukti į strateginių 
ginklų sąrašą Sovietų moderniau
sio "Backfire" bombonešio. 

SENATAS ATŠAUKĖ GINKLŲ 
BOIKOTĄ TURKIJAI 

1974 metais Kipro salos turkai Turkijos invazinę armiją sutiko su didžiausiu džiaugsmu. Šiandieną senieji salos 
gyventojai — turkai jau rimtai pykstasi su naujai atvy-kusiais kolonistais iš Turkijos. 

BRITAI IR ŽMOGAUS TEISES 
Londonas. — Sovietų spaudai 

piktai puola Britanijos konser
vatorių vadovę Margaret That-
cher. Ji pareiškė BBC pasikalbė
jime, kad Vakarai turėtų daug 
stipriau reaguoti į Sovietų Sąjun
goje vykstantį žmogaus teisių per
sekiojimą. Ji siūlė nutraukti mais
to siuntimą, nutraukti prekybos 
kreditus ir pažangios technologi
jos eksportavimą. "Aš atsisakau 
tikėti, kad Vakarai negali grieb
tis stiprių, nekarinių priemonių, 
atsakydami į rusų disidentų teis
mus ir į jų bei kubiečių veiks
mus Afrikoje", — pareiškė ponia 
Tatcher. 

J konservatorių pirmininkės pa
reiškimus tuoj atsiliepė Maskvos 
radijas, pavadindamas ją "gele
žine merga" ir "karo kurstyto
ja". Sovietų ambasadorius Londo
ne, nuvykęs į britų parlamentą, 
susirado ponią Thatcher ir karš
tai jai išmetinėjo dėl jos pareiš
kimų BBC programoje. 

Darbiečių vyriausybės užfienio 
reikalų ministeris David Owen ir
gi nenori atsilikti nuo konserva
torių. Jis įsakė visiems britų am

basadoriams komunistų kraštuo
se sekti ir registruoti visus prasi
žengimus prieš Helsinkyje sutar
tas žmogaus teisių taisykles. Kas 
pusę metų ambasados turės įteik
ti užsienio reikalų ministerijai 
specialius raportus apie žmogaus 
teisių laužymus komunistų valdo
mose šalyse. Šitoks ministerio 
įsakymas supykino sovietų "Prav-
dą'\ Ji paraše, kad Owen turė
tų pasižiūrėti į padėtį arčiau na
mų, Siaurinėje Airijoje. 

JAV diplomatas Maskvoje Ray-
rnond Smith, kuris buvo Sovietų po
licininko užpultas ir apstumdytas. So
vietai aiškina, kad Smith pats kal
tas, nes pradėjo muštis, kai rusas 
policininkas paprašė dokumentų. 

Nuteisė ukrainieti 
disidentą 

Maskva. — Šalia laisvajame 
pasaulyje pagarsėjusių ščarans-
kio, Petkaus ir Ginzburgo teismų, 
Sovietų Sąjungoje buvo nuteistas 
ir pasižymėjęs Ukrainos kovoto
jas už laisvę advokatas Lev Luk-
janenko, 50 metų amžiaus. Jis 
jau 1961 m. buvo nuteistas 15 
m. kalėjimo už reikalavimą at
skirti Ukrainą iš Sovietų Sąjun
gos. Sį kartą jis buvo teisiamas 
už Helsinkio žmogaus teisių riu-
tarimų vykdymo stebėjimą. 

Ukrainoje buvo susidariusi 11 
žmonių grupė, iš kurios tik pen
ki dar tebėra nesuimti. Grupės 
vadovas Mykolą Rudenko buvo 
nuteistas 1977 m. 

Lev Lukjanenko teisme stipriai 
laikėsi, atsisakė valdžios paskirto 
advokato ir buvo paskelbęs bado 
streiką. Jis nubaustas 10 m. sun
kiųjų darbų koncentracijos sto
vykloje ir 5 m. ištrėmimo Sibi-
David C. Jonės, naujai įvesdin-
ran. 

Arabai, politika 
ir futbolas 

Alžiras. — Trečiose Afrikos žai
dynėse įvyko 'nemalonumų — su
simušė Egipto ir Libijos futbolo 
komandos. Alžiro policijai truko 
10 min., kol muštynes sustabdė, 
tačiau per tą laiką dviem egip
tiečiams buvo sulaužytos rankos 
ir keturi buvo sunkiai sužeisti į 
galvas. 

Po muštynių Egipto žaidynių 
dalyviams buvo įsakyta važiuoti 
namo, nors tas futbolo rungty
nes egiptiečiai ir laimėjo. Egip
tiečiai skundžiasi, kad ne tik Li- i 
bijos sportininkai juos mušė, bet i 
prisidėjo ir Alžiro policininkai. 

Egipto vyriausybė apkaltino 
Alžirą, kad tas nesuteikė egiptie
čiams apsaugos. Ateityje Egipto 
sportininkai nebus siunčiami ne 
tik į Libiją ar Alžirą, bet nežais 
ir su Sirijos, Irako ir Pietinio Je
meno sportininkais, nes visos tos 
valstybės atmetė Egipto taikos 
planus, o tie politiniai skirtumai 
pasireiškia ir sporto aikštėse. 

KALENDORIUS 

Liepos 27 d.: Rudolfas, Nata
lija, žintautas, Živilė. 

Liepos 28 d.: Viktoras I pop.. 
Ada Agaraa, Alė. 

Saulė teka 5:39 vai., leidžiasi 
8:14 vai. 

ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien sausiau ir vėsiau. Tempe
ratūra apie 80 1. 

Albanija smerkia 
kom. Kiniją 

Tirana, — Buvusi ligi šiol 
Kom. Kinijos globotinė Europo
je Albanija jau nebėra patenkin
ta kom. Kinija ir ne retai viena 
kitą išplūsta spaudoje. Neseniai 
Albanijos žinių agentūra ATA pa
skelbė ilgesnį rašinį prieš kom. 
Kiniją. ATA rašo: "Kinijos liau
dies respublikos vyriausybė nu
siuntė Albanijos ambasadai Pe
kine notą, kurioje pranešė apie 
savo nutarimą nedelsiant nu
traukti bet kokią pagalbą ir kre
ditų teikimą Albanijai, nebaigti 
daug svarbių statybų šioje šalyje 
ir atšaukti visus Albanijoje dir
bančius Kinijos specialistus. 

Šiuo vienašališku savavaliavi
mo aktu, sakoma agentūros pra
nešime, Kinijos vyriausybė žen
gė sąmoningą žingsnį, siekdama 
paaštrinti dviejų šalių santykius. 
Bet kokios pagalbos nutraukimas 
ir Albanijoje dirbančių specialis
tų atšaukimas demaskuoja Kini
jos vadovų veidmainiškumą Al
banijos atžvilgiu ir šios pagal
bos savanaudiškumą". 

"Nutraukta pagalba ir Kinijos 
specialistai atšaukti iš Albanijos 
tcdėl. kad KLR vykdo didžiavals
tybinę liniją, atsisakė mokslinės 
marksizmo-leninizmo teorijos, su
artėjo ir bendradarbiauja su vi
so pasaulio imperialistinėmis ir 
reakcingomis jėgomis, atsisakė 
teikti pagalbą ir paramą revoliu
cinėms ir išsivadavimo jėgoms 
tarptautinėje arenoje". 

Naujas Bolivijos diktatorius Juaoa 
Pereda Asbun, 47 m., aviacijos ge
nerolas. 

Japonų eksportai 
kelia nerime 

Tokijo. — Japonijos premjeras 
Fukuda paskelbė planą, kaip eu
ropiečiai galėtų geriau susipažin
ti su Japonija ir ją geriau su
prasti. Jis pasiūlė kas metai pa
sikviesti po 50 jaunų europiečių, 
kurie studijuotų Japonijos politi
nį, socialinį ir ekonominį gyve
nimą. Japonija apmokės visas iš
laidas. 

Premjero Fukudos lankymasis 
Bonoje ir Briuselyje ir dalyvavi
mas pramonės didžiųjų pasitari
muose nesumažino Europos prie
kaištų Japonijos pramonei. Bijo
ma nepaprastai didelio pramonės 
gaminių eksporto. 

Japonija per pirmuosius šešis 
šių metų mėnesius eksportavo 
prekių į Europos Bendrąją Rin
ką už 4.85 bil. dol., o importa
vo tik už 2.7 bil. dol. Dar blo
gesnis yra japonų prekybos santy
kis su Amerika. Japonai ekspor
tavo Amerikon už 11.8 bil. dol., 
o importavo tik už 6.7 bil. dol. 

Atsakydamas į priekaištus 
premjeras Fukuda pažadėjo pri
laikyti Japonijos biznio bendro
ves, kad jos sumažintų eksportus, 
tačiau jis pats pareiškė spaudai, 
kad "stebuklų sunku laukti". 

Rytu Vokietija 
įsivėlė Afrikoje 

Stokholmas. — Švedijos spau
dos žiniomis, Maskva savo pozi
cijas Afrikoje stiprina ne tik ku
biečių, bet ir rytų vokiečių ran
komis. Rytų Vokietija stipriai įsi
vėlusi Afrikos reikaluose. Ir Etio
pijos diktatorius pulk. Megistu 
neseniai pripažino: "Mūsų Rytų 
Vokietijos draugai dalyvauja mū
sų mūšiuose ir kovoja petys į 
petį mūsų pusėje". 

Tie patys sluoksniai teigia, kad 
Rytų Vokietija Afrikoje laiko apie 
10,000 civilių ir karių. Kovo mė
nesį lėktuvo nelaimėse Etiopijoje 
ėuvo įtakingas Rytų Vokietijos 
komunistų politbiuro narys Wer-
ner Lambertz. Jam žuvus, Etiopi
jos sostinė buvo išpuošta jo port
retais ir kelias dienas mieste 
skambėjo gedulingi maršai. 

Demonstracijos 
Bolivijoj 

La Paz, Bolivija. — Skelbia
ma, kad buvo suimta apie 130 as
menų, kurie kėlė demonstracijas. 
Opozicijos vadai skelbia, kad ma
sinės demonstracijos gali padėti 
išspręsti padėtį, jeigu vyriausybė 
tuoj neskelbs rinkimų. Dabarti
nis Bolivijcs diktatorius gen. Pe
reda be kraujo padarytame per
versme pašalino buvusį prez 
Hufo Banzer. 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris laimėjo dar vieną neleng 
vą užsienio politikos mūšį, kai 
senatas 57 balsais prieš 42 at
šaukė Turkijai taikomą ginklų 
pardavimo boikotą, kuris tęsėsi 
trejis metus. Boikoto atšaukimas 
dar turi praeiti per Atstovų Rū
mus, kur demokratų atstovai yra 
nusistatę prieš boikoto atšauki
mą. Ir senate demokratinis pre
zidentas pasinaudojo respubliko
nų senatorių balsais. Tik 10 res
publikonų balsavo už boikoto tę
simą, o 27 balsavo už atšauki
mą. Demokratų tarpe 30 senato
rių balsavo už atšaukimą, o 32 
— už tolimesnį boikoto taikymą. 

Ginklų pardavimo boikotas bu
vo Turkijai taikomas nuo 1975 
m. už Kipro salos puolimą ir 40 
proc. teritorijos okupavimą. Kip
re apie 200,000 graikų tapo pa
bėgėliais iš turkų okupuotos zo
nos. Buvo tikima, kad uždraudus 
parduoti Turkijai ginklus, turkai 
bus priversti apleisti Kipro salą, 

Atmetė tremtinio 
apeliaciją 

Maskva. — Sovietų teismas at
metė žydų veikėjo Joseph Begun 
apeliaciją ir patvirtino ankstyves
nį sprendimą tris metus ištrėmi
mo. Begun, 46 m., buvo suimtas 
Maskvos teismo prieangyje, kur 
buvo teisiamas aktyvistas Jury 
Orlov. Begun kaltinamas, kad jis 
prasižengė dokumentų nuosta
tams, nes atvyko į Maskvą ne
leistinai. Jis buvo. anksčiau nu
teistas ištrėmimu į Sibirą už va
dinamą parazitizmą. ,\\\ 

te 

I tačiau turkai kietai laikėsi ir, at
silygindami, uždarė Turkijoje bu
vusias 26 Amerikos karines ba
zes. 

Senatoriai, kurie siekė boikoto 
atšaukimo, nurodė senato deba
tuose, kad boikotas neišsprendė 
Kipro salos problemų, o tik su
silpnino Turkijos karines jėgas. 
Turkija yra svarbi NATO narė, 
turinti su Sovietų Sąjunga 370 
mylių ilgumo sieną. Turkija 
NATO sąjungai duoda pusę mi
lijono kareivių. Jų silpninimas 
per Amerikos ginklų boikotą yra 
nenaudingas nei Amerikai, nei 
NATO sąjungai. 

Senato balsavimui įtaką turėjo 
ir nuolaidesnis Turkijos vyriau
sybės pareiškimas Kipro salos 
klausimu. Turkija paskelbė, kad 
ji nesipriešintų, jei pabėgėliai 
graikai sugrįžtų į Kipro salos vie
ną didžiausių miestų — Fama-
gustą. Turkai sutiktų, jei mies
te tvarką palaikytų Jungtinių 
Tautų kariuomenė. 

Amerikos kongreso nariams 
nemažą įtaką darė ir Amerikos 
graikų mažumos laikysena. Grai
kai reikalauja, kad Turkija vi
sai •pasitrauktų iš Kipro. Gal to
dėl ir abu Illinois senatoriai: de
mokratas Adlai E. Stevenson ir 
respublikonas Charles H. Percey 
balsavo prieš boikoto atšauki
mą, nes Chicagos graikų bendruo
menė stipriai spaudė palikti boi-

J kotą. 

Kovotojas už Ukrainos laisvę Lev 
Lukyanenko. 

Papeikęs Maskvą, 
paprašė laikytis 

detantes 
Belgradas. — Belgrade vyksta 

konferencija. Tame suvažiavime 
Jugoslavijos diktatorius Tito, 86 
m., pabrėžė, kad reikia priešin
tis ne tik imperializmui ir ne-
okolonizmui, bet ir kitų kraštų 
įtakai ir dominavimui, priminda
mas Sov. Rusijos ir Kubos įtaką 
Afrikoj. Belgrado penkių dienų 
konferencijoj dalyvauja vadina
mų nesusi rišusių 86 kraštų 800 
delegatų. Tito pabrėžė, kad to
kios svetimųjų intervencijos ken
kia pasaulio taikai. Tito taip pat 
apeliavo į Sov. Rusiją ir JAV, kad 
būtų išlaikytas ir atnaujintas de
tantes procesas ir būtų išvengta 
naujų susirėmimų, kenkiančių 
tarptautiniems santykiams. 

TRUMPAI IŠ VISUR 
— Prez. Carteris rinkimų me

tu pažadėjo įvesti sveikatos ap
draudimą, tačiau dabar skelbia
ma, kad tuo reikalu žygių bus 
pradėta daryti ne anksčiau 
1980 metų. 

— Norvegija sulaikė Sov. Ru
sijos laivą, plaukusį neleistinai 
arti Norvegijos krantų. , 

— Japonijos gen. Hiroomi Ku 
rišu pasalintas už tai, kad pa
darė kontraversinių pareiškimų 
krašto gynybos reikalais. 

— P. Afrikos mergaitė Marg. 
Garadinere, 18 m,, išrinkta Mek 
sikoj pasaulio gražuole Antroj 
vietoj liko amerikietė. 

— Australijos buvęs min. pir
mininkas Gough Whitiam, val
dęs kraštą 1972-75, pasitraukė 
iš politikos ir pradėjo dirbti 
Canberra universitete. 

— Puerto Rico valstybę, per
ėjusią j Amerikos kontrolę prieš 
80 metų, norima padaryti 51-
ma Amerikos valstybe. Apie tai 
skelbia krašto gubernatorius 

Romeero. 
— Prez. Carterio patarėjas 

kovai su infliacija Strauss ragi 
na prezidentą Carterj vykdyti 
kainų ir atlyginimų užšaldymo 
programą, nes kitaip nebus ga
lima sulaikyti infliacijos. 

Komunistu vadu 
pasitarimai 

Maskva. — Maskvoje reziduo
ją užsienio korespondentai labai 
nustebo, kada politbiuro nario 
Fiodoro Kulakovo laidotuvėse ne
dalyvavo pagrindiniai politbiuro 
nariai: prezidentas Brežnevas, 
premjeras Kosyginas ir Suslovas. 

Paaiškėjo, kad tuo pačiu metu 
Kryme buvo skubiai sušauktas 
Rytų Europos komunistų vadų su 
važiavimas. Jame aptarta tolimes
nė komunistinio bloko laikysena 
Vakarų protestų dėl disidentų tei 
smų šviesoje, buvo aptarta ir pa
dėtis Afrikoje. 
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terų klube J. Daužvardienė pa
gerbta organizacijos garbės pirmi
ninkės titulu. 

Vienu metu J. Daužvardienė 
priklausė lietuvių tautosakos gru
pe1. Ją sudarė trys — Daužvardie
nė, dainininkė Ona Biežienė ir 
pianistė Zita Simutienė. Po visą 

. plačią Chicagą keliavo jos su sa-
Įvo programa, į kurią įėjo paskai

tos, dainos ir liaudies meno paro
dėlė. 

Daužvardienė buvo viena iš 
atgaivintojų vyčių choro Chica 
goję 1948 

AUSTRALIEČIŲ VIEŠNAGĖ 

JUOZAPINA DAUŽVARDIENĖ — 
NAUJA GARBĖS NARĖ 

su choro vadovu Leonardu Simu 
čiu jaunesniuoju. Jos ir Zitos Si
mutienės pastangomis vyčių cho
ras susipažino su Čiurlionio an-

,. . -. . sambliu Vakarų Vokietijoje. Už 
Už nuopelnus ir pasišventimą ordinatore ruošiant lietuvių d a i" j maįsto pakietėlius Čiurlionio an 

Lietuvos vvčių idealams per ei-; nu ir tautmių šokių šventes. Į - -
k metų, 112 kuopa nutarė Juozapina Daužvardienė per 
Juozapina Daužvardienė pakelti, savo g>venimą daug kartu(buvo 

garbės nares, ir viešai pagerbta. 1977 metais ją metais 
lliriois-Indianos apvgardos siūly- P^erbe; L i e t u v o s * £ * Z Z Z Z 

mą patvirtino. Jos prašymą pri- į cjos Illinois - Indianos apygar-
ėmė Garbės narių komitetas, ir da. Apdovanota Chicagos miesto 

Liepos 18 d., antradienio va
kare, į Detroitą atvyko Ameri
koje besilanką australiečiai lie-

vj^ų v..~.x, tuviai sportininkai. Jų pasitikti 
metais, kartu veikusi į susirinko gražus būrys detroitie 

čių. Trečiadienį jie vyko apžiū
rėti Green Village — Fordo mu 
ziejų. Vakare žaidė draugiškas 
rungtynes su Detroito sporto 
klubo "Kovo" tinklininkėmis ir 
krepšininkais. Mūsų merginos 
neatsilaikė prieš geriau susižai
dusias australietes ir pralaimė
jo santykiu 16:5 ir 15:0. Vyrai 

patvirtino 64 seimas Providence 
mieste. 

Ji gimė Worcesteryje. Juzė Rau 

- - - - - ^ 
samblis siuntė vyčių chorui me
džiagas tautiniams drabužiams, 
tautines juostas vyrų kaklaraiš-
čiams, ir išsiuvinėjo palaidinu
kes moterims. 

Salia visokeriopos kultūrinės 
veiklos, J. Daužvardienė padėjo 
savo vyrui Petrui eiti konsulo pa
reigas. Po jo mirties ji tapo Lietu-

rodo, pabijojo karščio! 
Baigiant dar kartą reikia pa 

girti sporto sąjungos valdybą! 
už iškėlimą idėjos ruošti Pasau
lio lietuvių dienas ir Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes. 

Jonas Urbonas 

PAVERGTŲ TAUTŲ 
FESTIVAUUl PASIBAIGUS 

Daug darbo kainavęs, paverg
tų tautų festivalis pasisekė vi
sais atžvilgiais. Buvo gera proga 
priminti Amerikos visuomenei sun 
kią Lietuvos ir kitų pavergtų 

TOE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Second clasi postage paid at Chicago. IH. PAHshed daily 
except Sundays, Legal Holidays, days after Chnstmas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Soctety. 
Š^bscription Rates $33.00 -^"Chicago, Cook County 

CUnois and Canada. Ebewfaere in the U.S.A. $31.00. Foretgn 
countries $34.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iŠ jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 men. 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kitur J.A.V 31.00 18.00 13.00 
Kanadoje (U. S.) 33.00 19.00 15.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

irgi neišlaikė dėtų vilčių ir pra-1 tautų būklę, pademonstruoti tau-
laimėjo 75:68. Bet užtai atsire- i tinį meną, šokius ir muziką 

• Redakcija straipsnius taiso sa- š 
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips- 2 
nių nesaugo. Juos grąžina tik ii • 
anksto susitarus. Redakcija už s 
skelbimų turinį neatsako. Skel- : 
bimų kainos prisiunčiamos gavus s 

_ prašymą. | 
TilHtIiillIlilIUIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIiIiIIIIIIIIIIIIIIiillHi? 

• Administracija dirba kas
dien nuo 830 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

Nuopelnų medaliu, Pavergtų 
tautų Eisenhovierio medaliu, Uk
rainos valdžios tremtyje 60 metų, _ . 0 „ . __ , . 

Ai*™ bnvo1 Sukaktuviniu medaliu; Lietuviui vos generaline konsule Chicago-
ktyte nuo mazen dienų buvo; bukaKu ^ ^ ^ L g — į a t s t o v a u j a apie 
auklėjama l ie tuvia i , nes tėvai, toi lūas pas^e ioej4 i y l i p t l l v i u > — — .•-.-.: . . m , ; ^ . ^ »nv-
buvo gimę Lietuvoje. Ji lankė lie- terimi. Buvo pagerbta letuvių 

^ , _ - k y k M , H ^ : ^ * * * ^ 
T S S S S pradėjo vaikys-1 pavadinta \ » vardu.^Pagerbta 
tėję. Tada buvo per jauna stoti į:aukšc.ausiu Saulių atzymejimu. 
organizaciją, tai su pradžios mo-

Pavergtų tautų komitete lie
tuvius atstovavo dr. Algis Baraus
kas, Vytautas Petrauskas, Birutė 
Janulevičiutė ir kartais B. Brizgys. 
Be to, dr. A. Barauskas atstovavo 

kyklos draugėmis nueidavo į Vy
čių namą Waverly gatvėje Wor-
cesteryje, pasižiūrėti kaip žaidžia 
ir pasiklaus} ti kaip dainuoja. 

Kada mintis kilo organizuoti 
vyčiu kuopą Aušros Vartų Die
vo Motinos parapijoje Pietinia
me VVorcesterv ;>. Juzė kartu su ki
tais kreipėsi į kunigą Vembrę. Ir 
taip 1928 metais įsisteigė 116 vy
čių kuopa. Juzė buvo pirmoji 
kuopos sekretorė ir koresponden-1 
tė "Vyčiui" ir kitiems lietuviš
kiems ir angliškiems laikraš
čiams. 

Lankydama vidurinę mokyklą 
dirbo "Amerikos Lietuvio" redak
cijoje ir administracijoje. Padėjo 
paruošti knygą "Valgių gamini
mas", kurioje yra Lietuvos ir ki
tų kraštų valgių gaminimo nu
rodymai. Tas jos darbas ir nuola
tini? domėjimasis kulinarijos me
nu, iššaukė gyveniman jos pa
čios knygą — "Popular Lithua-
nian Recipes". kurios jau septy
nios laidos išėjo ir kuri yra vi-
sierm gerai žinoma. 

Massachusetts universitete bai
gė psichologijos ir visuomeninio 
darbo kursus, vėliau baigė North-
eastem universiteto teisės mo
kyklą ir gavo teisės mokslų ba
kalauro laipsnį. 

Pasiruošė veikliam gyvenimui. 

kitų valstijų lietuvius: Sudaro ir 
tvirtina dokumentus, daro verti
mus, išduoda Lietuvos pasus, tvar
ko palikimų reikalus, siunčia pra
nešimus laikraščiams, mokslo 
žmonėms parūpina žinių apie 
Lietuvos istoriją ir kultūrą, rea
guoja į netiesioginius laikraščių 

vanšavo penktadienį ir nugalėjo 
svečius 69:39. Ketvirtadienį jie 
lankėsi Dainavoje, gaivinosi 
Spyglio ežere ir žaidė šachma
tų žaidynes su detroitie- p 
čiais Detroitiečiams šachmati-; lietuvius delegacijoje pas Michi-
ninkams atstovavo Kazys Škė- ! gano gubernatorių ir dažnai lan-
ma Juozas Janeckas, Mindau-; kėši Detroito miesto įstaigose pa-
eas Gilvydis ir Karolis Balys, j vergtų tautų festivalio reikalais. 
Australiečiams — Aleksas Bal- i Jis taip pat palaikė ryšius su radi-
tutis, Juozas Dambrauskas, Jurj jo stotimis ir televizija. Stefanija 
e i s Karpavičius ir Juozas Ka-į Kaunelienė kalbėjo apie paverg-

Vincas Rinkevičius atvykstan- (priemonių ir lengvus daiktus kuo 
čius sutiko, pasveikino ir pavaiši- j nors prispausti, 
no. Vaišėms buvo paruoštas ir į Varduvininką Vincą pasveikino 
lauke pastatytas ilgas stalas. Sesių i kuopos pirmininkas Alfas Šukys, 

100.000 lietuvių Chicagos apy-i/~ J u o a 8"~ Janeckas, Mindau 
linkėse, ir aptarnauja daugelio ^ - - -

lygio- tas tautas per WDEE radijo stotį. 
Penktadienio festivalio progra

moje dalyvavęs Detroito tautinių 
šokių vienetas "Šilainė", vado
vaujamas Rusnės Baltrušaitytės 
buvo rodomas antram ir septin 

švyturiečių skaniai pagamintą j 
maistą turėjome patys pasiimti 
ir atsinešti, nes malonus vėjelis į 
ne tik švelniai glost ėsvečių vei
dus, bet kartais pasigriebęs ir visą 
lėkštę su maistu nusinesdavo. Ir 
kad tas neįvyktų teko griebtis 

počius. Žaidynės baigėsi 
mis 2:2. 

Vakare australiečių delegaci-
tiesiogimus M U * , . — , ja dalyvavo tautybių priėmime 

straipsnius apie Lietuvą. Per jos Respublikonų ^ n t ^ k ° ^ 
rankas pereina 2 - 3000 laiškų to « * " » į j ™ ^ savo tVm televizijos kanale/Faip pat ir 
per metus. Pati išsiunčia apie d ' ^ s ^ t r o % J W i n d s o r o lietuvių tautinių šo-
1000 laiškų per metus. Kasdien suvažiavimą. ^ ^ ^ ^ r ^ ^ 
apie 20 kartų kalba telefonu. Su stovai d o m ė ^ i ^ ų v * * 
vfdurinių mokyklų mokiniais ir i tautybių• P - ^ j J ^ 
universitetų studentais turi ilgus viarns atstovavo ^indsoro m 
pa kalbėjimus apie Lietuvą, ne \ ^ ų tautinių « * * * £ £ 
F • - » - » —• ! 'Nerijan, vadovaujama p. « o o -

Stanevičiūtės. 

ii. L. 
Juozapina DeAižvardieriė, Lietuvos 

generalinė konsule Chicagoje 
Nuotr. V. Noreikos 

Lietuvių Romos katalikių mo
terų sąjunga suteikė jai atžymė-
jirną už nuopelnus. Balzeko Lie
tuviškos Kultūros muziejus davė 
jai garbingos amerikietės titulą. 
Moterų reklamų klubas pavadi
no ją viena iš dešimties žymiau
sių moterų Chicagoje. Pagerbi
mų sąrašas nesibaigia. 

Daužvardienė buvo viena iš 
tų, kurios suorganizavo Chica-

mažiau kaip po vieną tokį pasi
kalbėjimą kiekvieną savaitę. 

Nors konsulės pareigos yra ne
lengvos, ji vistiek dar randa laiko 
padėkoti ir patarti lietuvių orga
nizacijoms, kai kreipiasi į ją. Pa
klausta apie lietuvių jaunimo 
ateitį, J. Daužvardienė pareiškė, 
kad jaunimas nėra abejingas lie
tuviškumui, kad trečios ir ketvir
tos kartos jaunieji lietuviai prade
da labai domętįs savo kilme ir tė-
vĮ genealogija. 

Nuo jaunystės VVorcesteryje iki 
šių dienų J. '.Daužvardienė yra 
ištikima Lietuvos vyčių organi
zacijos narė. Dabar ji priklauso 

k 

kių vienetas "Neris", vadovauja
mas Eleonoros Stanevičiūtės — 
Holmes, atlikęs programą šešta
dienį ir sekmadienį buvo rodomas 
televizijoj. Gėrėjomės puikiai atlik 
tais "Neries" šokiais. Mažutė 
VVindsoro lietuvių kolonija gali 
vertai didžiuotis tokiu puikiu vie
netu. 

Algirdo Vaitiekaičio įrengtas 
informacijos namelis buvo labai 
gausiai lankomas. Jis, atrodo, tu
rėtų būti padidintas h* turėti dau
giau asmenų informacijai teikti. 

Tautodailės namelį organizavo 
Stefanija Kaunelienė. Jai talkino 
V. Tamošiūnas, J. Račiukaitis, A. 
Jonynienė, L. Mingėlienė, L. Al-
kevičiūtė ir K. Moulding. Daug 
buvo parduota gintaro dirbinių, 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir motėm Ugoe 
Ginekologine Chirurgija. 

6448 So. Putoki Rd. (Cmwford 
Medlcal Building) Tel. L l 5-6446 
M n<»tsuiepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

nes, Eleonoros 
Priėmimas buvo labai gražiai 
suorganizuotas. Cia tenka pa
sveikinti jo organizatorius — 
Josefiną Janulevičiūtę ir Vitą 
Petrauską. Dienos metu įvyku
sioje spaudos konferencijoje, 
kurioje iš lietuviu, dalyvavo Al
gis Zaparackas J?, Jonas Urbo
nas, respublikonų'partijos cent
rinio komiteto pirmininkas sen. 
Bill Brock buvo supažindintas 
su tautinių grupių problemo
mis. Buvo iškeltas nevienodas 
sovietų disidentų traktavimas 
įuos ginant ir nojmt išlaisvinti, j D U V O P a r u u"« „ 

• ~-~ — m i „ mnkvk-1 ^ y ? 1 ! , juostų ir įvairių lietu
vių tautodailės dirbinių. Šį name-

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

MarqueUe Medical Center 
6132 So. Redzie Avnnue. 

Vai.: plrmad.. antrad ir ketvirtad. 
6 Iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 Iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso teief. \XA 3-2*70. 

Rezid. tel. VVAlbroaiš 5-3048. 

(Nukelta į 4 psl.) 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.49th Court, Cicero, III. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Oskyrus tre* ir Seštad 

TeL ofiso b boto: OLympic 2-4155* 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

1443 So. 50th Ave,, Cicero 

-

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

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) 
3825 West 59 th Street 

Vai.: pirmad.. ant rad. . ketvlrtad. ir 
penk t nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

. 

Vai.: 
1:00 

pirm., antr., ketv. ir penkt. 
• 5:00 vai. popiet, treč. ir Se$t. 

tik susitarus. 

, Konsularinio Korpuso ponių 
Naujosios Angluos srityje ^ % , D a u g m e « i buvo to klu-
Siaurės Amerikos p.l.eaų ^un-, ^ h ^ J ų ^ ^ Kln-
gos imigrantams direktorė, ne
paprasta tardytoja nepilname
čių teisme, dirbo VVorcesterio 
miesto viešosios gerovės įstaigo
je. Plačiai buvo įsijungusi į lietu
viu kultūrine veiklą Worcpste-
ryje ir atidarė savo kelionių biu 
rą. Čia dirbdama susitiko Lietu
vos vice - konsulą New Yorke 
Petrą Daužvardj ir vėliau u? jo 
ištekėjo. Keletą metų Daužvar-
džiai gvvrno New Jersey srityje, 
paskui persikėlė į Cbieagą, kur 
Petras l)au?.vardis buvo paskirtas 
Lietuvos generaliniu konsulu. 

Daužvardziai išaugina du sū 

- . „ Klu
bui priklauso konsulų žmonos ir 
konsulės moterys, o klubo tikslas 
panašus yra j Jungtinių Tautų 
—- per jo veiklą ir susirinkimus 
narės susipažįsta savo tarpe, ge 

_ 1UUS gi l i*"**- *• ( - ^ •, 
"\\2 kuopai, Chicagoje. Per Sv. Ka- P a r a m a tautinių gmP ix» ^ o k y K 

zimiero dieną 1958 m. buvo pa- | l o m S i r kultūriniams ^ ^ f " 
kelta į IV vyaų laipsnį. Jos a. a. j j ^ t a s Kanados.pavyzdys, ^KUT 
yras taip pat buvo IV laipsnio 

vytis. 
J. Daužvardienė yra patarėja 

ir patikėtinė mūsų organizacijo
je Daug prisidėjo prie įvedimo 
Chicagoje tradicijos nepriklauso
mybės paskelbimo dieną minė
ti "Lietuvos atsiminimų" banke
tu. Jį dabar kasmet suruošia Illi
nois _ Indianos apygarda. 

J. Daužvardienė labai maloni 
nare> SUSIĮW/K>I<« « " V ~—r~> o - j . >-"* < cn..n 

riau pažinti pradeda kitus kr aš- h r vaišinga moteris, mylinti savo 
tus ir jų papročius ir Chicagos I lietuvišką kilmę. Mes didziuoja-
miestą. ! mės, kad ji yra veikli mūsų orga-

Dau/vardienė yra visiems ži-]nizacijos n a r ė - fa 

išlaikyti juos nuo žuvimo. Jos pa-,dalyvauja mu^ų _ 
stangomis populiari pasidarė lie
tuviška Kalėdų eglutė ir šiaudi-

«—e - - niai jo«; papuošalai. Daugiau kaip 
nu: Petrą ir a. a Fabijoną. Petras 30 metų Lietuvių dienos progra-
su savo /.mona Dolorr<; Srubšai- ; ma prieš Kalėdas Mokslo ir pra-|ma 
te dabar gyvona netoli Chicagos. 

Dnu/vardicnė turi jau j jos 

ir ne 
kartą yra pasakiusi, kad vyčiai tu
ri ypatingą savo vietą jos širdyje. 

Juozapina Daužvardienė, mes 
eikiname Jus. Tamstai parodo-

pagarha sv 

jr vieną pro-
Juozapina 
dešimtį vaikaičių 
anūke 

Cikagiočiai žino. kaip 
buvo ir tebėra Juozapina Dauž 

tikrai užsitarnauta 
s Ka.ec.as v.u^.u .. ^ " J , t j L i e t u v o s vyčių 

mones muziejuje neapsieina b e - įvedama esate i 
Jos pastangomis į kalėdinius. organizacijos garbes narių ^rpą 

pasirodymus tame muziejuje 
įtraukti ir vyčiai, jų choras ir 

veikli i tautinių šokių šokėjai. Pati pa
rašė tris lietuviškų kūčių vaidi-

vardinė įvairiose visuomeninėse; nimus, kur.e va.d.narn bekvie 
miesto organizacijose. Ji Bendro 
Amerikon lietuvių šalpos fondo 
n.irė; Antrojo pasaulinio karo 
metu buvo oficiali jo atstovė 
Chi< ig"i<-; buvo Amerikos Rau
donojo kryžiaus kam fondo kal-
bė<njų pirmininkė, kur buvo la
bai įvertinti už darbą tose parei-
JJOV; dah. ivo lietuviu komitete 
padėti Imigrantų aptarnavimo 
sąjungai. • i ruošė letuviškus 
koncertus, p-ogramas ir .aimum 
talentu parodymus; Clur-agos 
mugėse buv pr<.gramų tvarkv 
toja ir pravt<!<)... patarėja ir ko 

•V-

Irena Sankutė 

''Vyčio'' — vertė 
A. Pakalniškis) 

AUGALAI SUGERIA TOLtOt.A 
Zatieji augalai valo atmosferą ne 

tik nuo anghes dvideginio, jie suge
ba valyti ir kitas atmosferą teršian 

motcių M u m j , ,. i čias chefnjnes medžiagas, pavyzdžiu;. 
ė taip pat padėjo.Jame jaunos arornatmius vandeninus. Neseniai 

- - •••«-*•»>•! inrf* ioe iva.rių auga-

nais metais per Lietuvių dieną 
muziejuje. 
''Gintaro"' balius, kuriuo kiekvie

nais metais suruošia Chicagos 
Liet. moterų klubas, J. Daužvar 
fene ....r 
mergaitės iškilmingai pirmą kar 
tą pasirodė viešame gyvenime. I 

mokshninkai įrodė, jog įvainų auga 
lu lapai ir šaknys sugeba sugerti * 
pasisavinti totuoią. suskaldyti jo aro-

Kiekvirna gauna gintarinį papuo-i mart |1j ^edą.. 
Šąlą šokami lietuviški šokiai, susidariusius junginius l * J « ^ a 

)ebiutantės turi žalių rūtų ir 11 bendrą savo ™&W 

yra net speciali njŪnisterija tau 
tybių reikalams. Taip pat įtrau Į 
kimas daugiau taurinių grupių 
žžmonių į partijos aparatūrą. 

Penktadieni australiečiai pa
vieniai apžiūrėjo_kitas Detroito 
įdomybes. O vakare Kultūros 
centre dar žaidė draugiškas 
rungtynes su pastiprinta "Ko
vo" komanda, j i e pralaimėjo, 
kaip anksčiau minėjau, 69:39 
santykiu, čia svečiams ir detroi
tiečiams buvo pristatyti Pasau
lio lietuvių sporto žaidynėse, To 
ronte, pirmąsias vietas — auk
so, sidabro ir bronzos medalius 
laimėjusieji Detroito sporto klu
bo nariai. Taip pat buvo prista
tytas australiečiams kelionpini
gius atvežęs ŠALFASS pirm. 
Pranas Berneck'as iš Toronto. 
Australiečių vardu padėkos žodį 
tarė jų vadovas Antanas Lau
kaitis ir specialiu žymeniu ap
dovanojo austranečius globoju
sius LB Detroito apylinkės 
pirm. Algį Rugienių, Dievo 
Apvaizdos parapijos kleboną 
Viktorą Kriščiūnevičių, sporto 
klubo "Kovo" pirmininką Vytą 
Rugienių ir jų globėjus — Juozą 
Orentą ir Juriną Rugienių. Po 
to vyko vaišės ir šokiakiai. gro
jant Rimo Kaspučio orkestrui. 
Su svečiais buvo linksminamasi 
iki paryčių. Šeštadienį rytą jie 
išvyko į Chicagą. 

Australiečiai paliko organi
zuoto vienetą vaizdą. Reikia ti-

lį filmavo kelios Detroito televi
zijos stotys ir Lansing 5-tas televi
zijos stotis. Dr. Patty Rice festiva
ly nupirko ir už 400 dol. gintaro 
ir kitų mūsų tautodailės dirbi
nių. Be to, ji atvažiavo pas V. Ta
mošiūną ir fotografavo jo gausų 
tautodailės rinkinį. Ji rašo knygą 
apie Lietuvos tautinę kultūrą ir 
meną. Sekmadienį 4 vai. po pietų 
buvo prisimintos komunizmo au
kos. Scenoje matėme 10 tautų 
dvasiškius, tautybių atstovus ir 
tautines vėliavas. Bendrą maldą 
gražiai pravedė U. S. laivyno ka
pelionas kun. Pančuk. Lietuvius 
bendroje maldoje atstovavo Šv. 
Antano parapijos klebonas kun. 
K. Simaitis. Pagrindinis kalbėto
jas valstijos senatorius Anthony A. 
Derrezynski, kandidatas į U. S. se
natą. Į šį festivalį atsilankė re
kordinis skaičius senosios kartos 
lietuvių. Pasirodo, kad juos mūsų 
radijo stotys ir laikraščiai jau ne
pasiekia. Jie apie festivalį sužino
jo iš Amerikos radijo, televizijos ir 
laikraščių. Jie dar domisi mūsų 
pasisekimais ir vargais. Niekur ki
tur jų netenka sutikti. Valgius ir 
gėrimus organizavo A. Sukaus-
kas, S. Šimoliūnas ir B. Brizgys. 

Dr. Jonas 6. BYU-BYLAITIS 
GALVTOS IK STUBURO UGOS 

2858 West 63rd Street 
CUcago, Illinois 60629 

Tel. - .4764469 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGe 
KCDIKtV IK VAI K V U G O S 

ISTE 

U 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. GIARA 
OPTOMETRISTAS 

2769 West 51st Street 
T«l. — GR 6-2406 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. ir p e n k t 
10-4: šeStad. 10-3 vai. 

SPECIALU 
MEDICAIi B t ULUINO 

ttOO W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. nopiet. 
Otg. te l 737-1168, rex g H j j j j 

Ofa. HE 4-1818; rez. PR 6-9861 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 Weet 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

TeJef. — 282.4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTŲ U G O S — CHKURGI4A 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

Offe teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SpedaJ j t e — » r r u Ir 
Emocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL RLDG. 
6448 So. Palaski Road 

DR. A. B. 6ŪVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis . Pr i ta iko akinius tr 
"Contact lenses* 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2886, rezid. 448-5545 

Ofiso tel. — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K S A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 6Srd Street 
Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
[vak ŠeStad nuo 1 iki 4 vai. 

, M , • • , i t„,i žaliu rutu ir.i oemrą = » - ,™ ~ apykaita.. s i m i„ imus iš automobilrų sosu 
Drbiutantes turi /ajm ruių i r 1 ^ ° ^ pasižymi žilakrū- ., k ^ j^įvežė gražius pn 
raudoni, bei geltonų ž:edUpuolŠ-; ^ J ^ ^ ^ e v a , Kle-! ^ J į į ^ G S T kad . 
,.,. reprezentuojančias v.sa t s 1 ^ , ^ kiiogmrnas; per̂ parą , " « susirinko ne —. ••! ' . , , , . i vų medžių tepu .„ 
Lietuvos vėliavos spalvas. I z J i - ^ ^ ^ gagati keliolika mihgrâ  
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ATŠVENTĖ VARDADIENI 

Vincas Rinkevičius juros šau
lių "Švyturio" kuopos iždininkas 
savo draugų ir bičiulių ratelyje, 
Pilėnuose, liepos 22 d. atšventė 
vardadienį. I jo vardadienį atvy
ko ir dalyvavo net 4 jo kaimynai 
daktarai: Alfonsas Pakalniškis su 
žmona Irena, Valerija Barauskie
nė, Algis Barauskas su žmona Bi
rute ir vaikaičiais ir V. Misiulis, o 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Oflao telef. R E 5-4410 

Rezidencijos teief. GR 0-0*17 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

jais atsisveikinti susirinko n e - | t a i p p ^ kuopos šauliai, draugai, 
perdaugiausia detroitiečiu. Ai- J artimieji. 

OK PO 7 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Bes. — 327-1965 

DR. K. A. IUCAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
1602 No. We*tera AvessM 

Ofiso tei 486-4441 
V abuidos pagal susitarimą. 

Ofiso tel. H E 4-2123. Namv OI 8-S1SS 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
QA 3-7278 vai.: pirm., antrad. , ketv. ir penktad 

6-7 — 15 anksto susitarus. 2-5 ir 

TeL ofiso PR *6448 
F. C. IVINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3167 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vai. popiet 
Treč Ir ŠeStad pagal susitarimą. 

Ofa. teL 586-3166; narna 381-3772 
DR. PETRAS ŽII0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 6Srd Street 

Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 

http://Ka.ec.as


Kas nerodoma arba « • • 
.v 

KO NESUGEBAMA PAMATYTI 
"Prie Nemuno kitas išaušo jau dangumi valdžios cenzūra dar 

rytas", okup. Lietuvoj verčiama griežtesnė negu caro laikais, nes 
dainuoti daina rodo, kad tikrai ir cenzoriai daug gudresni ir iš-
ten kitas, sovietiškas rytas, kad tikimesni. Už be leidimo išspaus-
nebėra to, kas buvo, kad laisvas dintą knygą bausmės nė kiek ne
žmogus prie Nemuno tapo nuo mažesnės negu prie Nikalojaus". 
Maskvos priklausančiu vergu. Ta- O toliau kalbant, net rašomo-
čiau pavergtoj Lietuvoj besilan- šios mašinėlės, kaip teigia LKB 
kantiems nerodomas tas kitas, tik- kronika, yra registruotos, atimi-
riau, sovietinis rytas, bet rodomas nėjamos knygos ir knygelės, kaip 
tik tas Nemunas. ir caro laikais, jeigu jos ne mask-

Prieš kiek laiko Bostono "Ke- vos palaimintų leidyklų spaus-
leivis" rašė: "Visai suprantama dintos. Kaip ir caro laikais emge-
ir nepeiktina, kad po daugelio me- bistiniai žandarai atiminėja mal
tų aplankiusieji Lietuvą išeivijos daknyges, kaip ir prie caro Kra
ta utiečiai nuoširdžiai džiaugiasi žiuose atiminėjamos bažnyčios, 
ir pakiliai gėrisi savo gimtuoju Jei caras nelietė, tai naujieji žan-
kraštu. Juk iš tikrųjų gražu, darai griauna visas pakelės kop-
Upės skuba ta pačia amžinąja lyteles, naikina paminklus, o jų 
kryptimi į Baltiją, ežerai tyvu- vieton stato okupaciją įteisinusius 
liuoja vasaros dangaus mėlyne ar ir ją palaikančius stabus. Viso to 
aistiškai sūpuoja baltų debesė- turistas nesugeba matyti. O paga
lių įžą, virš dirvų neįžiūrimose liau nuolatinis rusinimas mokyk-
aukštybėse čirena seniai girdėti lose, nuolatinis žmonių persekio-
mūsų jaunystės vyturėliai, meis- jimas, neleidimas grįžti iš Sibiro, 
triškai sklando mūsų ir mūsų vai- neleidimas įsivežti iš užsienio laik-
kų kūmas gandras". Žodžiu, vis- rasčių ar žurnalų, trėmimas į 
kas labai gražu ir pro vyturio čiu- psichiatrines, grūdimas į įstaigas 
renimą nebegirdėti okupanto bo- rusų, stengimasis neatsakingai 
tago švilpimo. Nemunas tas pats, nuskurdinti marksistiniu realiz-
bet rytas prie jo kitas, kurio iriu mūsų meną, kratos ir teis-
didžiausias tvarkytojas yra oku- mai stavi už gražiųjų fasado sie-
pantas. Turistas gėrisi Nemunu, nų. To turistas nesugeba matyti 
nebegalėdamas jame įžiūrėti iŠ- ir, be abejo, joks inturistas jam 
tremtųjų ir palikusiųjų ašarų. apie tai ir nekalba. 

* , , Suprantama, turistas nuvykęs 
Ir laimingasis tėviškės oru ir su- nežiūrės į • istorijos vadovėlius 

sitikimo džiaugsmu ir ašarom ap- kaip ten klastojama Lietuvos is-
svaigintas turistas tik klauso apie torija ir nesigilins i komunistų 
naujas statybas, apie naujas mo- partijos instrukcijas meno reika 

Anglijos konservatoriai lygina 
priešrinkiminės duobes 

Griežti dešinio sparno diktuojami žodžiai ir prieš kitas rases nukreipti pareiškimai 
pritilo rinkiminėje propagandoje 

KAS TALKININKAUJA MARKSIZMUI 
Jam plisti padeda ir demokratines valstybes 

B. JABLONSKIS . ^ . 
Baigiantis I pas. karui tuome- ir kitų ginklų. Sąjungininkus . 

D; Britanija, demokratijos lop
šys, per pastaruosius kelerius me
tus buvo įvaldoma darbiečių par
tijos politikų. Per šį valdymo lai
kotarpi vyriausybė pergyveno 
nuosmukius ir politiško gyve
nimo kilimo pakopas. Dar šių me
tų pradžioje politiniai stebėtojai 
tikėjo, kad min. pirm. James Gal-
laghan mėgins likti pirmininko 
kėdėje, ligi pasibaigs dabartinio 
parlamento kadencija, sekančiais 
metais. Jis tas savo tolimesnio vai 
dymo dienas grindė viltimi, kad 
ekonomiškas piliečių gyvenimas 
žymiai pagerėjo, kai žibalas iš 
Šiaurės jūros versmių pradėjo te
kėti į Anglijos rafinerijas. Atrodė, 
kad viskas bus tvarkoje ligi 
1979 m. 

Liberalai neberemia 
Šių metų pradžioje Darbo parti 

jos dauguma parlamente, kuria 
laikėsi darbiečių vyriausybė, nu
stojo mažutės Uberalų paramos, 
kai pastarieji atsisakė .remti val
džią parlamente. Šio atsisakymo 
priežastys neliko visiškai aiškios. 
Tačiau, kokie šių priverstinių ve
dybų skyrybų motyvai bebūtų, 
darbiečiai nustojo turėtos daugu
mos. Ir bet kuriuo reikalu balsuo
jant vyriausybei nepasitikėjimo 
klausimus, J. Callaghan vyriau 

BR. AUŠROTAS 

kyklas, nuostabius kelius ir di- lu, bet okupaciją jis gali matyti isybė galėtų būti išbalsuota iš 10 
dingus sovietizmo laimėjimus. Vi- ir jausti jau vien iš saviškių ne
si tik ir turi šaukti, kaip viskas noro kalbėti kambaryje. Ir tie, 
nuostabu. Ką kitą jis turi daryti, kurie laikos; oficialios Maskvos 
kai taip valdininkai gražiai šyp- nuomonės, kad visa yra kaip par-
sosi ir tik įtaigoja, kad nieko tu- tijos pastatyti žmonės sako, rikiuo-
ristas neužmirštų, kad tik viską jasi į savo tėvynės niekintojų ei-
įsidėmėtų ir paskui, grįžęs toliau les. 
vergauti į kapitalistinę Ameriką, * 
galėtų giminėms ir pažįstamiems Yra besidžiaugiančiųjų tuo ki-
pasakoti, kaip Buvo malonu ir ko- tu rytu prie Nemuno "Gimtojo 
kia didelė pažanga, tiesiog nuosta- krašto" puslapiuose, bet nė vie-
būs laimėjimai, tikrai jau prie nas nepakalba apie dvasinę lietu-
Nemuno išaušo kitas rytas. vio padėtį, o vis tik apie statybas, 

Be abejo, kiti tyli, o kiti sten- apie kelius ir kolchozus. Reikia 
giasi tuos vaizdus filmuose paro- džiaugtis statybomis ir buitiniais 
dyti, bet nė vienas iš giriančių- reikalais, bet gaila, kad vis tai li-
jų ar tylinčiųjų nenorėjo pasi- gi patenkinimo dar labai toli. 
likti ten pastoviai prie Trakų Valdžios pareigūnai kartais kitaip 
pilies ir džiaugtis Druskininkų pasako, negu mūsų valdiškus fa-
vasarviete. Visi skubėjo atgal į sadus matę turistai. Gal Nerin-
kapitalistinį kraštą. goj ir gerai davė valgyti, bet rei-

Būtų gera, kad jie pamaty- kia tikėti ir Brežnevu, kai jis sa-
tų, kas už to valdiško fasado, kas kosi, kad mėsos trūksta ir jos bus 
už tų gražiausių durų, kad jie stengiamasi parūpinti daugiau, 
pamatytų, koks tikrasis gyveni- Bet tai visa materija, apie ją ga
mas. • Įima pakalbėti ir valdiškuose ir 

Be abejo, pavergtoj Lietuvoj išeivijai skirtuose okupanto leidi-
dirbama ir kuriama, pavergtasis niuose, bet pavergtasis žmogus at-
lietuvis sunkiomis sąlygomis sten- stovaująs tą turistų nematomą-
giasi pasiekti bent įmanomos kū- ją ar nenorimą matyti gyveni-
rybinės laisvės, stengiasi gražinti mą, kreipnasi į pasaulį per LKB 
savo kraštą, stengiasi sukurti dau- kroniką ir kitus leidinius ar net 
giau buitinių vertybių. Jam tai per laisvojo pasaulio spaudą. Tie 
sunkiai sekasi, nes trukdo nevaly- kreipimaisi yra kitoniški, negu 
vasis rusas ir bet kokios kultūros oficialūs pranešimai ar kaip ku-
ir civilizacijos priešas komuniz- rių turistų pareiškimai komunis-
mas. Mes nenorime paneigti, kad tinėje spaudoje, 
okupacijoje lietuvis jau visai pra- Šalia oficialaus fasado yra tik-
rado darbo nutaiką ir kūrybinio rasis, kasdieninis pavergtas Lietu-
darbo polėkius. Ne, taip nėra, lie- vos pasaulis, kurio dažnai turis-
tuvis, pagal Solženicyną, net ir tai nenori matyti, lyg jie nieko 
Sibire mokėjo geriau įsikurti už nebūtų girdėję nei apie Tamonį 
kitus. Mes norime pastebėti, kad ar Kazlauską, Gajauską, Petkų 
besisvečiuoją tėvynėje nemato ar Sadūnaitę. Komunistinė daina 
tikrojo vaizdo, tikrosios okupaci- tikina, kad prie Nemuno kitas iš-
•]OS, aušo jau rytas, ir tenka sutikti su 

* tuo, kad kitas rytas, nelietuviškas, 
Kaip besidžiaugtume Nemu- pilnas persekiojimų, priespaudos 

nu, faktų negalima nuneigti, ir nuolatinės baimės, 
kad, anot "Keleivio", "Po žydriu 

nacionalizacijai, kai .tuo tarpu 
konservatorių — balsuotojų skai
čiai, priešingi valstyrįinimui, sie
kė net 97 proc! Tačiau pačią 
stambiąją staigmeną pateikė pro
fesinių s-gų nariai: 69 proc. trvir-
tino, kad suvalstybinimas nepa
siekė tikslo, 6 75 prpf. pageida
vo, kad Darbo partijos valdžia 
neskatintų tolimesnės valstybini-
mo eigos..." 

Taigi, būsimųjų rinkimų kovo
je, bankų, žibalo įmonių ir ap
draudimo įstaigų suvalstybini-
mas bus nesibaigiančių ginčių te
ma tarp dviejų svarbiųjų varžovų. 

Rinkimai netrukus 

Ši sudėtinga ir nepalanki vy
riausybei padėtis, kaip rašo NYT 
7.10 laidoje, spaudžia min. pirm. 
J. Callaghan, maždaug po tri
jų mėnesių skelbti naujus parla
mento rinkimus". Galvojama, 
kad J. Callaghan įtikins savo par
tijos kairiojo sparno rėmėjus, 
kad, norint laimėti, teks atsisaky
ti nuo suvalstybinimo planų. 

Anglijos spauda kasdien pilna 
pirmojo puslapio aliarmuojan
čių antraščių, kad 'Suvalstybin
tos įmonės neša nuostolius iždui 
ir platina infliacija^.. Ir tokios 
nuotaikos nepadedai valdantie
siems. : -v"> 

Konservatorių yingiai 
Nors dar oficialiai.'nepaskelbta, 

bet britų vidaus politikos žinovai 
tiki, kad "rinkimai Anglijoje tik
rai įvyks po 3 mėnesių". 

Konservatoriai, siekdami lai
mėjimo, o ypač sužinoję piliečių 
nuomonę apie suvalstybinimą, 
atsisakė nuo kraštutinių dešinių

jų teorijų. Šiandien jų partijos va
dams labiau rūpi vienybė, negu 
ideologinis grynumas. 

Partijos vadovė Margaret.That 
cher, ilgą laiką rėmėsi kraštuti
nių dešiniųjų teorijomis, tačiau 
nuo š.m. vidurio jos pareiškimų 
tonas žymiai sušvelnėjo. Ji jau 
neprisimena apie spalvotų žmo
nių neįsileidimą į D. Britaniją, 
taip pat primiršo ir referendumr 
apie mirties bausmės sugrąžini
mą. Ji taip pat neieško akystati-
nės kovos su profsąjungų kraštu
tiniais kairiaisiais vadais. Ji dau
giau klauso savo pavaduotojo 
VVilliam Whkelaw ir, gal būt 
būsimojo gynybos*" ministro Si) 
Ian Gilmour. Vengdama nerei
kalingų ginčų su profesinių s-gv 
vadais, ji stengiasi išvengti buvu
sio Anglijos min. pirm. Ed 
Heath susirėmimo, kokį jis per 
gyveno Glasgow mieste — s-gt 
Mekoje. Ir pralaimėjo rinkimus 

Politinio gyvenimo stebėtojai 
galvoja, kad kraštutinės politinėr 
pažiūros ar tai jos būtų iš kairė 
ar dešinės nemėgiamos nei Ang 
lijos, nei JAV balsuotojų. Čia pa
lyginama 1972 m. rinkimai JAV 
kai R. Noxonas nušlavė save 
varžovą Mc Governą ir kai 197^ 
m. Anglijos konservatoriai, vado
vaujami Ed. Heath, pralošė rinki
mus darbiečių vadui H. Wilson. 

Patarėju įtaka 

Vadinami, įtakingieji konser
vatorių partijos vadai samprotau
ja, kad Darbo partija pristatys sa
vo vadą J. Callaghan rinkėjams, 
kaip "išmintingą, pastovų, visa 
žinantį dėdę, jo varžovę M. 
Thatcher vaizduos kaip kraštuti
nę, neišbalansuotą, pasimetusią 
asmenybę". Partija nepageidauja, 

(Nukelta į 5 pel.) 

tinė Vokietijos vyriausybė slap
tai iŠ Šveicarijos nugabeno mark
sizmo skelbėją V. I. Leniną į Ru
siją caro režimui nuversti. Jam 
skirtą uždavinį atliko šimtu pro
centų. Caras buvo nuverstas ir 
Rusija tapo pirmąja marksizmo 
auka ir tramplynu jam plisti pa
saulyje. 

Per II pas. karą su JAV ir Bri
tanijos karine pagalba Lenino 
įpėdinis Stalinas sutriuškino hit
lerines jėgas ir okupavo R. Vokie
tijos derlingiausius žemės plotus, 
daug pramonės (ginklavimo Er
furte), žaliavų kasyklas ir dau
giau kaip 7 mil. vokiečių paver
gė. Taip marksizmas vokiečiams 
atsilygino už paslaugą Leninui. 

JAV ir Britanijos pagalba įga
lino Sovietus pavergti eilę R. Eu
ropos valstybių. Pavergtųjų vals
tybių emigrantai sudaro didelį 
procentą JAV piliečių, kurie 
daug prisideda prie anglosaksų 
sukurtos demokratiškiausios ir pa 
žangiausios valstybės pasaulyje 

taip pat atkalbinėja nuo tokio san
dėrio. Kažkokiu sumetimu pada
ryta išimtis Izraeliui. Jam leido » 
parduoti jo statybos (su JAV mo- -
torais) lėktuvus. -

Pažangos skirtumas 
Taivanas įrodė, kad maža, bet 

laisva valstybė su darbščiais ir 
laisvais piliečiais gali pralenkti ir 
didžiausią marksizmo sistemos au
ką žemyne. Padarė valstybinės, 
ekonominės ir technologinės pa
žangos tiek daug, kad rikiuojasi į 
pasaulio pažangiųjų valstybių 
gretas. Taivanas turi aukščiausią 
gyvenimo lygį Azijoje, išskyrus 
Japoniją. Metinės žmonių paja
mos per paskutinius šešerius me
tus pasiekė daugiau kaip 1400 
dol., o kom. Kinijos tik 96. 

Derlingos žemės saloje yra ma
žai, bet, naudojant pažangius pa
dargus ir trąšas, nuo akerio gau
nama 6800 kg. grūdų, o žemyne 
tik 1900. Salos gyventojai aprūpi
nami savo maistu, Pekinas ver-

DowningSt 
Balsuotojai priešingi 

nacionalizacijai 
NYT 7.11 iš Londono prane

šė, kad "neperseniai paskelbtoji 
į viešosios nuomonės atsiklausimo 

lentelė rodė, jog žymi britų bal
suotojų dauguma esanti priešin
ga tolimesniam pramonės ir kitų 
įstaigų valstybinimui. Ten pat 
teigiama, kad suvalstybinti gele
žinkeliai, plieno pramonė 'ir kitos 
stambiosios pramonės įmonės ne
veikia sėkmingai." . 

Suprantama, kad tokios balsuo 
tojų pažiūros paskelbimas nepasi
tarnavo dabartiniam min. pirmi
ninkui, bet jo politiniam priešui, 
o konservatorių partijos vadovė 
Mrs. M. Thatcher yra griežtai 
priešinga tolimesniam nacionali
zavimo vykdymui krašte. 

Neįtikėtini lentelės skaičiai . 
Pastarąjį viešosios nuomonės 

atsiklausimą vykdė visų gerbia
mas "Opinion Research Center", 
š. m. birželį ši įstaiga apklausi-
nėjo eilę asmenų, "kurių 71 proc. 
pasisakė, kad tolimesnis pramo
nės valstybinimas yra kenksmin- A r g c n t i n 0 g fra**, tMar^- aimėjus pasaulio pirmenybes, <o~andos tre-
gas kraštui. Net 57 proc. balsuo- neris Menotti (kairėje)'buvo matomai pasveikintas valstybes vado — kari 
tojų — darbiečių buvę priešingi; nes jtmtos šefo generolo Videtos 

—JAV. Tačiau pokarinių dery- gus maitina kapitalistų grūdais, 
bų metu nei JAV prez. Roosevel- j Tik partiečiai sočiai valgo ir per
tas, nei jo įpėdinis Trimanas ne- i ka viską iš jiems skirtų krautu -
mėgino išlaisvinti emigrantų tė-jvių. Taivane 98 proc šeimų tu-
vynių iš sovietinės vergijos. ri TV, o radijų dar daugiau, nes 

Sovietai šias valstybes, isski- jais aprūpina pažangios salos elek-
riant Pabaltijo, pavertė savo sa 
telitais, suvarė į Varšuvos kari
nę ir ūkinę sąjungą. Jų karius 
naudoja nepaklusniems sateli
tams tramdyti, Afrikos ir Azijos, 
pokariniai metais gavusioms ne
priklausomybes valstybėms, pa
vergti. Išnaudoja jas ir ekonomiš
kai. Varšuvos sąjunga kiekviena 
proga gali būti panaudota V. Eu
ropos valstybėms okupuoti. 

Politiniai prieštaravimai 
Prez. J. Carteris nepraleidžia 

progos pasmerkti valstybes, ku
rios varžo politines piliečių teises. 
Daugiausia kaltinamos P. Ameri
kos, P. Afrikos ir Rodezijos vals
tybės, bet daug švelniau Sovietų 
Sąjunga su jos satelitais, Kuba, 
kom. Kinija ir Afrikos bei Azijos 
diktatoriai. 

Kelerius metu§ Washingtono 
politikai skraido į Pekiną diplo
matinių ryšių užmezgimo rei
kalu, bet nė karto šie politikai ne
sustojo tautinėje Kinijoje — Tai
vane. Tokiu nedraugišku Wa-
shingtono elgesiu tautinė Kinija 
nėra patenkinta. 

Kantriai kenčia Taivanas jam 
daromas nuoskaudas ir pažemini
mus, kurie nesuderinami su tarp
valstybine diplomatija, nes Tai
vanas labai daug metų palai
ko diplomatinius ryšius su JAV. 
Ji yra geriausias ir ištikimiausias 
JAV draugas. 

Derybų su kom. Kinija pasise
kimu prez. J. Carteris uždraudė 
Taivanui parduoti JAV lėktuvų 

tronikos dirbtuvės. 98,5 proc. turi 
šaldytuvus, kitus namų apyvo
kos reikmenis, kurių dar negreit 
galės įsigyti žemyno vergai. 

Taivano infliacija siekia tik 4,2 
proc., o bedarbių yra 2,1. Meti
nė prekyba su užsieniu viršija 20 
bil. Kasmet kyla apie 11 proc 
Pramonė stato lėktuvus, automo
bilius ir elektronikos reikmenis. 
Salai energiją parūpina dvi brand. 
jėgainės ir kitos. 

Kitų nuomonė apie Taivaną 
Užsienio ekonomistai stebisi, 

kad Taivane vyriausybė ir žmo
nės darbštūs, teisingi ir sumanūs. 
Dirbama greit ir gerai, nes brand. 
jėgainę pastatė per 6 metus. JAV 
statybininkai tokią jėgainę stato 
10 metų 

Prez. Yan Cia-kan ir min. pirm. 
Chiang Chin-kuo sąžiningai lai
kosi konstitucijos įstatymų, pa
laiko tvarką krašte ir nepiktnau-

idoja žmonių teisių ir laisvių. 
Tuo tarpu marksistinis Kinijos 
režimas pavertė valstybę vergų 
stovykla. Ten nepaisoma jokių 
žmogaus teisių, laisvių ir reika
lų. 

Laisvosios pasaulio valstybės, 
Taivano vyriausybė ir eiliniai 
žmonės samprotauja, kodėl jis tu
rėtų būti vienokiu ar kitokiu ke
liu paaukotas diplomatinių dery
bų sąskaiton su marksistine Ki
nija. Šiuo keliu demokratija tal
kininkauja marksizmui plisti pa
saulyje 

Al. B. 

P0HE2TOS PRItttt AMBASADORIŲ i 

Popiežius Paulius VI, priinv | šiems kenčiantiems ir apleiatie-
damaa naujojo Olandijos amba-j šiems, kovoja už socialinį teisin 
sadoriaus skiriamuosius rastus, į gumą. Šventasis Tėvas pasi-

^heveldt rod 
AUfc RCTA 
Romanas 
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dar kartą pabrėžė, jog katalikų 
Bažnyčia — vykdydama savo 
pasaukimą ir jai pavestą religi
nę misiją, — laiko savo pirma
eiliu uždaviniu kovoti už žmo
gaus vertų gyvenimo sąlygų su
kūrimą pasaulyje. Bažnyčiai rū-

džiaugė tuo faktu, kad katali
kai Olandijoje gali nevaržomai 
— pilnoje laisvėje — atlikti 
jiems skirtą žmonių pagalbos 
misiją. Naujasis Olandijos am
basadorius iš savo pusės pažy
mėjo, kad kova prieš vargą pa-

pį ne tiktai žmogaus dvasinė j šaulyje, už pagrindinių žmogaus 
gerovė, bet ir jo pilnutinė pa-j teisių apsaugojimą Ir pasto-
ianga įvairiose gyvenimo srity- j ^^ taikos įgyvendinimą yra jo 
ae- Dėl to katalikai, pažymėjo j ^ ^ ^ v y r U l l l i y b ė B veikios tarp 

bos reikalingiems žmonėms, vi-1 tikslai. 

Šiltas pienas apramino mergytę ir, jai godžiai 
čiulpiant, buvo galima geriau apžiūrėti sumušimą. Su
vilgytu skudurėliu Austė atsargiai apšluostė veidelį. 
Kaktą palietus, Lėlytė ėmė vėl verkt, paleisdama 
čiulptuvą. Dešinė kaktos pusė buvo išplitusi dideliu iš-
tinimu, akytė užputusi, beveik nematoma. 2emiau vei
de — kita mėlynė, tartum įdrėksta, lyg sumušta... 
Dešinys petelis irgi sumuštas. 

Almis dabar negalėjo sau atleisti, kad prie lovos 
neįtaisė kokio minkšto kilimėlio, kuris kritimo smūgį 
būtų sumažinęs; arba — kad nenupirko vaikiškos lo
velės su kraštais. 

Austė tebečiupinėjo visą kūnelį; kai didesnio 
klyksmo nebebuvo, atsidususi pratarė: 

— Atrodo, niekas nesulaužyta, bet galvytę ga 
Įėjo sutrenkti... 

Almiui staiga prisiminė nebyliai, mikčioja, "retar-
ded", invalidai, bepročiai... nuo kritimo kūdikystėje. 
Norėjo užrikt ant Austės, išliet tulžį, iškoliot ją dėl 
naktinių išėjimų, dėl nepareigingumo, nesusitarimo sų 
juo išeinant... 

— Tai... — Jis pažvelgė į seserį, kuri žiūrėjo tie
siai jam į veidą kažkokiu liūdnu, labai retu jos veidui, 
žvilgsniu. 

Ji, taip pat, norėjo bartis, keiktis angliškai ir lie
tuviškai, prikaišiot broliui, kam vėlai grįžo, kai vis 

grįždavo laiku, kodėl ją apgavo, apvylė, nuskriaudė 
Lėlytę, gal sužalojo nepataisomai, amžinai... 

Bet ji pastebėjo brolio veide išraišką, niekad dar 
nematytą rūpestį ir pyktį, kaltumą ir kaltinimą, ne
apkantą ir meilę, sumišimą ir atsiprašymą... 

"Almis šiąnakt labai strange", — jai kilo mintis. 
Ir jai ėmė darytis kažko baisu ir labai liūdna. Taip jie 
ilgokai žiūrėjo į vienas kitą, nebemėgindami kaltinti, o 
abu pasijutę kalti. Prieš Lėlytę, prieš nuskriaustą nie
kuo nekaltą padarėlį. 

Jie be žodžių aptvarkė mergytę, apsitvarkė ir nu
ėjo kas sau, — miegoti. Almis tik pratarė: "Gal reik
tų pas daktrarą?.." — "Gal", — atsakė Austė. 

Ar jie miegojo? Kūdikis dar porą kartų suverkė. 
Austė, nei Almis nepajudėjo. Bet jie girdėjo vienas 
antro atsidusimus ir tarpais nežymius atsikrenkšti-
mus. Tik rytą, kai Almis patylom išsiruošė į darbą, 
Austė miegojo aukštielninka šalia Lėlytės, net prasi
žiojus, lyg būtų kažko nustebus, ar — kažką staiga 
atradusi. 

Tą dieną Austė išskalbė daugiau negu vystyklus; su
rinko visa iš spintų, nuo lovos, virtuvės rankšluos
čius, ištraukė didelę dėžę su seniai sumestais skudu
rais, naudingais dar, tik seniai laukiančiais muilo ir 
vandens. Išskalbusi ir apsitvarkiusi butą, Austė ilgai 
sėdėjo prie Lėlytės, su nerimu stebėdama jos kiek 
atslūgusį kaktelės sutinimą bet mėlynai — žalsvai 
išpampusį smailą guzą ir dešinę akytę gerokai parau
donavusią. Šiaip mergytė valgė ir miegojo neblogai. 
Austė kelis kartus pagalvojo apie daktarą, bet — kur 
važiuos, neturėdama pinigų? 

Almis grįžo tą dieną anksti, vos jai pietus pradė
jus ruošti. Ir greit, ir negreit abiems praėjo diena. 
Austė dirbo, rūpinosi, kažko laukė. Galvojo net apie 
Lėlytės tėvą Norėjo skambint, paprašyt jo pinigų 

daktarui; bet šį sumanymą pertraukė Almio grįžimas. 
Almis dirbo automatiškai, atlikinėjo "Mėlynosios" už
dedamas pareigas ir neapsakomai rūpinosi Lėlyte. Į 
ketvirtą aukštą nebuvo nuėjęs; net nežinojo, Marian-
ne tą dieną dirbo ar ne. Gailėjosi nesiuntęs Austės pas 
daktarą neparūpinęs jai (kad ir per draugus) tam rei
kalui pinigių. Gailėjos aną vakarą negrįžęs, gailėjos šį
ryt į darbą išėjęs, o ne kūdikį į kliniką nuvežęs... Jau
tėsi nepareigingu, neapsisprendėliu, žioplu, nerūpes
tingu... Ir vėl — kvailino save dėl tokio jausmingumo 
kūdikio atžvilgiu, dėl pasivergimo Austei ir jos keis
tam gyvenimui. O jam grįžus, brolio ir sesers santy
kiai buvo, rodos, normaliausi: lyg nieko nebūtų buvę, 
jokių nelaimių, lyg ta pati kasdienybė, kurios neiš
vengsi. 

— Kaip Lėlytės kakta? 
— Geriau. 
— Ar nieko nedarei? 
— Klojau, šaltu vandeniu pamirkius skudurą. 
Kai jis pastebėjo visą nurausvėjusią dešinę akį, 

vėl užsiminė: 
— Daktaro reiktų. 
— Taigi 
— Rytoj? 
— Gerai, rytoj. 
Abiejų balsai buvo lygūs, pašnekesys ramus. 
Almį gerai veikė Austės ramybė; Lėlytė irgi ne

beverkė. Jis tik susijaudino, pamatęs ant sofos nu
mestą tos dienos paštą. 

— Vladzės laiškas! Ar skaitei? 
— Tau adresuota, — neskaičiau. 
— Galėjai praplėšt. 
— Ir laiko neturėjau. Skalbiausi, tvarkiaus. 

(Boa daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. liepos mėn. 27 d. žinojo kankinĮ patriotą lietuvį 
Viktorą Petkų, dabar vėl nuteis 
tą 10 metų. Jis iš jo sužinojo 
daug apie Lietuvą ir lietuvių 
tautą. Tačiau didesnę savo kai 
bos dalį skyrė Ukrainai, nušvies 
damas ukrainiečių tautos tragiš 
ką likimo būklę. O tautinį, kul
tūrinį ir ekonominį gyvenimą 
okupantai nori visiškai nuslo
pinti. Žodžiu, Sovietų Rusijos 
komunistinė diktatoriška val
džia stengiasi ne tik Ukrainą 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A T E 

Rimtas Namų 
Pardavimas 

K E A L E S T A T E 

Savininkas pard. Oak Lawn l1/: 
aukSto mūrinį namą. 499-0998 ar 
434-55*7. 

H E L P WANTED — V Y H A 1 

MECHAHH5S — EXP£ITO 

. 

!, 
Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli 

nuo Chicagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemės. Daug kirų prie. 

n u a l i n t i , b e t i r p a č i ą t a u t ą SU-! statų, švarus oms, aplinka ir namas 

Top pay. Eftcellent fringe benefits 
plūs bonuses. 

AURORA LIPT TBUCK S E R V I C E 
Rt. 30, Aurora, lU. — 898-3720 

Beaiutifiu wooded lot f o r sa le at 

T o r o n t o "Gintaro" šokėjos šoks "Sadutę" Los Ange les , Kalifornijoje. 
vlčiūtė 

Viduryje "jaunoji' — š o k ė j a Zenke-
Nuotr . L Kanto 

DETROITO ŽINIOS 
pagarbos asmenybę ir linki jai 
greitai pasveikti ir grįžti prie pa
mėgto šalpos ir visuomeninio 
darbo. 

PASIRUOŠIMAS 
VASARIO ŠEŠIOLIKTA]AI 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

Šv. Antano parapiečių vardu Juo
zas Černiauskas ir Lietuviškų me
lodijų redaktorius ir pranešėjas 
Albertas Misiūnas. Sugiedota il
giausių metų, valio, valio! Šios jo 
vardinės buvo graži šventė Pilė
nuose, kuriuose Vincas Rinkevi
čius ne tik daug dienų, bet ir nak
tų praleido juose dirbdamas ar 
turtą saugodamas. 

Be asmeniškų Vincui įteiktų 
dovanų nepamiršta ir stovykla 
"Pilėnai". 

Kuopos pirmininko Alfo Šukio 
sveikinime pasakytais žodžiais: 
"Stovykla "Pilėnai" auga ir gra
žėja, dėka mūsų geradarių — 
aukotojų". Ir mes jos gražia pa
stoge džiaugiamės ir didžiuojamės 
ją turėdami. 

A. Gr. 

SUSIRGO 
Elzbieta Paurazienė, didžioji Det 

roito visuomenininke buvo rim- į tininkai sendraugiai, 
tai susirgusi ir paguldyta ligoni- — Vėl ligoninėje guli visuo-
nėn. Ji jau parvyko namo, bet jos i rneiuninkas ir spaudos drabuo-
sveikatos stovis yra rimtas.DLOC j tojas Vladas Selenis. Linkime 
ir visa Detroito visuomenė užjau- į jam vėl greit pasveikti, 
čia šią-nusipelniusią aukščiausios! / . U. 

litines aktualijas, kurias tenka 
pavergtoms tautoms pergyventi 
— siekiant iaisvės. 

Pagrindinę kalbą pasakė ne
seniai atvykęs iš Sov. Rusijos, 
ilgai kalintas, buvęs generolas 
Petro Grigorenko, aktyvus ko
votojas už tautų teises ir laisvę. 

i Nors jau nejauno amžiaus, ko-
! munistų ilgai kalėjime ir psi-

naikinti, norėdami ją paversti 
sovietiška Ukraina. Žmonių 
areštai ir kankinimai ten nie
kad nesibaigia. 

P. Grigorenko kalba buvo tu
rininga, gerai paruošta, dalyviai 
atidžiai jos išklausė, pareikšda-
mi nuoširdžią padėką ilgu katu
čių plojimu. Po to buvo daug 
paklausimų, į kuriuos kalbėto
jas nuoširdžiai atsakinėjo, o kai 
kuriuos dar plačiau paryškino. 

Seminaraa baigtas ortodoksų 
kunigo S t M. malda. Pažymėti
na, kad visa iakilniių eiga buvo 
nufilmuota ir vakare 7-8 valan 
dą televizijos 21 kanale rodoma. 

J. Mškns 

tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. , 
Modernus 15 metų maro namas, i 

2 butai ir profesionalui liuksus ofisu: 
patalpos. Daug priedų. Marquette Par- Į 
ke. Aukšta kokybe. $30,000.00. 

4 vienetų maras ir p B J B 
quette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našiė atiduoda už »• 8.800. 

Gražus pianai skiypas ir ga ratai 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Re3l Estate 
2625West7lstStrtet 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

t merą senumo i po 5 
kamb. (3 mieg.). 51-ma už Kedzie.. 

į Tik $82,500.00. 
Mūrinis. 2 butai. Naujai atremon-

! tuoti. Vieną tuoj galima užimti 
Brighton Parke. j Ski Mountain Resort near Wiacon-

72-ra ir CampbeU. i *£ aukšto nau- j S l n DeUs_ Mušt sell. Pr i ced for 
iescis mur. namas. 3 mieg. įrengtas i q u i c k sale. Call 60S-754-2275. 
ūsys. Labai švarus. $65,000.00. i — — . Z 

S2-r* ir Rutherford. Liuksus 5% E X P E R . C A B I N S T M A K E R S 
u „ . ;kamb. (3 mieg.). 10 metų mur. į N E E D E D IMMEDIATELY 

! "ranča". $69,500.00 
lOVv akro remis įetoh Burlington, j 

\ Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 
$25,000.00. 

48 ir Kalia. 8 kamb. med. namas. 
.Maži taksai. Dau? vietos. $36,500.00. 

S I M A I T I S R £ A L T If 
Insurance — income Tax 

12951 W. 83rd St., 436-7878 

CfeJl J e n y — 226-4800 

WOODWORKlNG CORPORATION 
OF \ M E R I C A 

1432 W. 21st S t , C h k a g o 

M1.N4JELLA.N L O l > 

MARCUFTTE PARK 
{vairių prekių pasirinkimas neonui- | 25 mero « kamb. mūr. (G-Porgian). 

jriai iš mūsų sandelio. | platus sklypas. Gazu šildymas sv 

MIRĖ VYSKUPAS 

OOSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

33*3 S. Halsted S t , Chicago. IU. 60S0S 
•2501 VV. 0tth St.. Chicajsro. IU. SO02S 

Telef.: S25-27S7 — 254-3320 
Vytautas Val&ntinas 

llllllllllllllllillllllllllllllillllllillllllllllllll 

centr. vėsintuvu. 
$34,900-

Garažas Prasr> 

Rumunijoje mirė rumunų ka-
Lzbaigęs didelį festivalio dar- chiatrinėje ligoninėje laikytas,j talikų rytų apeigų vyskupas 

bą, Detroito Lietuvių organizaci- i ^ t p Grigorenko atrodo dar; Hirtea. Vyskupas Hirtea 1948 
jų centras tęsia pasiruošimą ne- j n e p a južes. Kalbėjo ukrainietis-: metais skaudžiai pergyveno ry-
pnklausomybės minėjimui. Kalbė j k a i Romiai, aiškiai, pagrįstais ; tų apeigų kataliku Bažnyčios i x0.%.^ 20JC — s0<* P * ^ "***** 
rniame Vviptimai ian i«in<;ti ir Z T l , , , . — I F «.•«***«.ų. o-Laiyv. .JO apdraoda nuo ugnies Ir automo-

! faktais, nenutoldamas i smulk- \ panaikinimą prieš kurį jis ryž- Į *>uk> w* mus. 

i 

dėl programos jau susitarta. Šį dar; m e n a s P r i m i n ė i r Baltijos tau-
bą DLOC tęsia jau 3o metai. j t a s . l i e t u v i U ( l a t v i ų i r ^ ^ k u . 

B. Brizgysi 
tingai kovojo. Velionis vysku
pas buvo drąsus krikačioniško-

| rios herojiškai kovoja su prie- j jo tikėjimo liudytojas sunkiame 
T R U M P A I spauda, nebodami trėmimų, ka-į rumunų tautos istorijos laiko-

_ Lietuvių fronto b i M i u i ̂ j imų nei mirties. Jis gerai pa-į tarpyje. 
ruošiama kultūrinė ir politinė 
savaitė Dainavoje prasidės rug-
piūčio 6 ir tęsis iki rugpiūčio 13. 
Kviečiami ir svečiai joje daly
vauti. Registruotis pas Alfonsą 
Velavičiu. 

— Nuo liepos 30 iki rugpiū
čio 6 Dainavoje stovyklaus atei-

FRANK Z A P O L I S 
3208 H W«rt »5th Street 

Chicago. nilnols 
Telef. GA 4-86M 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namu. pirkimas — Pardavimas 

VaJdymas 
Draudimai — Income Taz 

Notariatas — Vertimai 

SELL REALTY 
J. B A C t V I C I U S 

6455 S. Kedzie Ave. 778-2233 I f i t a 

son 

Full Time 
BUILOIHG JAMTORS 

Responsibilities include house-
keeping and l ight maintenance in 
a 95 unit buildmg. Hours are flex-
ible. Mušt be a sel f -starter and 
able to work under minimum 
supervision. 

Call 739-9300 ior appoint. 
Maintenance 

GENI MAINTENANCE 
You'll need knowledge o f piunib-
:ng, welding and electrical work 
lo ąualify for t b i s posi t ion, 

In addition to a stable positioa. 
we provide a g o o d s tart ing salary 
and a full range of company bene-

Please call or apply in per-

*> — — =-0= ^^ 

3,505 DOL. LIETUVIŲ FONDUI 
Nuo šių metų pradžios iki šiandien i Dr. Petras Vilkiškas padidino iki 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Rochester, N. Y. 

JSPCDINGAS PAVERGTŲ 
TAITiy SEMINARAS 

Liepos 20 d. naujoj miesto ro
tušės salėje įvyko Antikomu
nistinio bloko suruodtas paverg 
tą tautų ir žmonių laisvės sieki
mo rninėjimas. Su vėliavomis 
dalyvavo lietuviai, latviai, estai, 
ukrainiečiai, vengrai, lenkai, 
kroatai ir Rytų vokiečių atsto
vai. 

Dalyvių prigūžėjo pilna salė. 

1 Daugelis moterų buvo pasipuo
šusios tautiniais drabužiais. 

Detroite rr jo apylinkėse Lietuvių 
Fonde buvo įamžinti šie nauji nariai: 

Kostas Jurgutis su 200 dol. auka, 
įamžino žmona Elena; 

Jurgis Sidagis su 200 dol. auka, 
įamžino giminės ir pažįstami; 

kapt. Pranas Gudynas su 100 dol. 
auka, įamžino Ona ir Jurgis Ribins-
kai; 

viena moteris įamžinta su 1,000 dol. 
auka, bet giminė? prašė pavardės 
neskelbti. 

Tuo pačiu laiku Lietuvių Fondo na
riai padidino įnašus: 

Feliksas B!au2dys padidino savo 
įnašą iki 1.000 d*>! -"abar -nešdamas 
900 dol.: 

Sofija ir Bronius Staniškiai padi
dino iki 800 dol., dabar įnešdami 200 

Prie garbės stalo iškilmingai | dol 
pagerbus vėliavas, prasidėjo 
programa. 

Run. J. Vaškys specialiai tai 
dienai perskaitė invokaciją. 
Miesto meras Tomas Ryan pa
skelbė Pavergtųjų tautų prokla
maciją, primindamas, kad pa
vergtosios tautos ryžtingai ko
voja dėl teisių ir laisvės. Anti
komunistinio bloko Rochesterio 
skyriaus pirnaininkas advoka
tas Andriušis pranešu apie nu
veiktus darbus ir šių dienų po-

Martyno Stonio įnašas padidintas 
iki 525 dol., jo šermenų metu gimi
nėms ir pažįstamiems sudedant 425 
dol.; 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii 

M O V I N G 
&ERENAS perkrau3to baldus ir 
kitus daiktus . Ir i š toli mies to lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. _ WA 5-8063 
llllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllili 

iiilllliiiUiiiiiiiiiiiifiiiiiiiuiiimuiiiiiiiitii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos . Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai . 
Pardavimas ir Ta i symas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 691* St . , tel. 776-1486 
iiiiiiiniiiiiuiiiiimiiHumunimiHHimiii 
MtiMiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimimimiiiis 

PACKAGE EXFRESS AGEN'CY 
MARIJA NOREIKIENE 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
labai paipstrtJUJjJunoe ?ero» -aši** 

pr-k-s. Maistas Ii Kuropcc <w> jJėU'; 
-608 W. 69 St . Chicago. m. A0«2». 

TEL. — WA 5-2787 
Taigi šiais metais Detroito ir jo , MIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHimilHIIIUMini 

apylinkių lietuviai davė Lietuvių Fon- j 
dui 3,505 dol. Dabar mes turime 312 į lUHIllIlIlIlIlIlIlMIlIlIMIIIIIMilllllllllIMIii!. 
L.F. narių, kurie į l ietuvių Fondą į 
įnešė 70,880.83 dol . , . 

400 dol., dabar įnešdamas 100 dol.. 
Petras Tiesis padidino iki 200 dol., j 

dabar įnešdamas 100 dol.; 
Vanda ir Placidas Balynai padidino 

i iki 200 dol., dabar įnešdami 100 dol.; j 
į 

Dar vienas asmuo padidino iki 200 j 
' dol., dabar įnešdamas 100 do i , bet \ 
į prašė pavardės neskelbti. 

Taipgi šie asmenys įnešė pradinius! 
įnašus arba juos padidino: 

Bronė ir savanoris kūrėjas Tomas' 
Ciunka — 50 dol., • 

Jonas Oramtas — 20 dol., 
Sofija Ambrazvicz" padidino iki 3^. 

dabar - 10 doi. 

VYTAUTAS KLTKUS 

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

JiOTARY PtBI . IC 
EfOOME TAX SERVICE 

42St So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBfiS PRAŠYMAI ir 

kitokie Mankai. 
iimiimiiimiiiitmiiuiiiiitiimiimiiiiiiiii 

: ŝ 
COME TO LUHUANIA IN 1978 

JOIN US AND FULFILL A DREAM THAT WIU HAVE 
ENDLESS MEM0RIES 

M y S i 

Kutam U t* S«pt l 

s«pc ntiSapt a 
22 to Smpc » 

2S » O e t 7 

DEPARTTNG DATES 

U — $1,074.00 

— $1,074.00 

— $84».00 

— $849.00 

Oet. 12 » Oet. 21 

Dac. 22 t» J an. 5 

A M d q f i 

JONAS ADOMĖNAS 
To*ir Maaager 

I 

— $849.00 

— $1,04».00 

NIGHTS IN EACH CITY 

Vunhis 5, Druskininkai 3, 
Mo9cow 3. Leningrad 3 

Vilnius 5. Druskininkai 3, 
Moscow 3, Leningrad 3 

Vilnius 5. Moscow 2 

Vilnius 5, Moscmr 2 

Vunius 5, Mosoow2, 
Copenhagen 1 

Vilnius 5, MOKOW 2, 
Copenhagen 1 

Vilnius 5, Warsaw 3, 
Leningrad 3, Moscow 2 

P L U M B I NG 
Vonių, virtuvės s inkų ir vandens 
š i ldytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai Keramikos ir kt. 
plytelės. Glsss *. blocks Sinkos 
vamzdfiai išvalomi elektra. Ga-
lit» kreiptia nuo 7 iki 8 vai rytr 
arba po 5 vai. vakaro 

S E R A P I N Ą * ' — 696-2960 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
iiiiiiminiiimiimiiiiiiiimiimiiiimnnmt 
iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiifi 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

N E D Z I N S K A S , 4065 Archer A v e . 
Chioago, UI. 60632, telef. 927 -5080 
iiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiii 

! 
65 ir Sacrameato. 6 kamb. mūr. re- j 

zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg. 
2 maš. garažas. $45.000. 

58 ir Massasolt 2 ar 3 miegamų 
mūro rezidencija. įrengtas rūsys. 2 
mas. garažas. $54,500. 

67 ir Kedzie. 4 miegamų mūrinis. 
Įrengtas rūsys. Centr. Šaldymas. 2 
maS. garažas. $46.000. 

46 ir Talman. 2-jų butų medinis. 3 • 
mieg, apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai : 

gerai išlaikytas. Tik $26.500. 
• S ir RockweU 3-jų butų, 2 auklt. Į 
mūras. Atskiros šilumos. 2 maš. ga- j 
ražas, $45,000. 

46 ir Sacrameato. Naujesnis \XĄ ' 
aukšto mūras. Tinka giminingom šei-: 
mom. 3 mieg. 1-me aukšte, 2 mieg. 
2-rame. $69,900. 

64 ir H o m u t 20 metų senumo. 2-jų j 
butų mūrinis. 5 ir 4 kamb Platus lo
tas. $74,900. 

jei galvojate 
PARDUOT. NUOMOT AR 

AFDRAUST 
$ūsq nuosavybę, prašome kreiptis i 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

Tel. 543-9494 
BAK0N PRODUCTS 
50 Commsercial Dr., 

Addison, Illinois 
An Eąual Opportunlty Employer M/F 

' 

MAJTNTENANCE MACHIN1ST 

LEPT T R I C K MECHANIC 
Mušt be eseperienced. 

\VIRE D R A W £ B - TR.VESEE 
Steady full t ime employment 

Eiocellent benefits. App ly in per-
son. 

VVILSON STE3E7L & WTRE € 0 . 
4640 So. VV'estern Avenue , 

Chieago, Illinois 

MAD4TENANCE MECHAN1CS 
Young plastics company v^/tremen-
dous grovrth needs expd. all-around 
mfichanies. Exceilent starting pay, 
advancement, hospitalization & vaca, 
tion. l s t & 2nd sbift. TeL 976-S4M. 

CLARK CRATN FOAM IND 
1550 E. 97m P t , Chlcago, H. 

N O R I P I R T T I 

(ešk&o pirkti seno» mediniai* teldaa ' 
gamintus prieš 1930 m-: Komodas 
stalu-s. kedro skrynias , kėdes, t. t., Į 
"Oriental*' kilimą, a i prieinamas 
ka inas 312-891-3334 

V Y R A I I R M O T E R Y S 

to Kainas and s haH day trip to Trakai it tpcluded. 

TBANS INTERNATIONAL TOUBS LTD. 
535 Ftfth Aventie 

Now York, N. Y. 10017 
212—e9T7-7257 

J? 

ALE ROTA 

LAIŠKAI JAUNYSTEI 
Beletristika 

Macai be kraujo. Pievos žydi. Skir
t ingos kojines. Pas lėptu vardu, A š 
tau sakydavau, aš tau sakau ir kiti 
{domus pasakojimai. 

Spaudė Pranciškonų spaustuvė 1977 
m. Kaina su persiuntimu $4.30. Už 
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W 
Ord St., CMeaflo, IU. 

illlimilHIIIIII!IIIIIIIIIIIIMIHIIIIIIllllllllllll 

VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 
P l s — u n e ir v s i k o o j a m e 

visų rūšių grindis. 
J. B U B N Y S — Tel. R E 7-5168 
mi|||IIIMHIIIIIIIIIIIIIIIUUllHIIIIIIIUllinil 

IAKSKO M O M U m 

Noriu nuomod kambarj. Skambinti 
prieš 12 vai. dieną ar po 10:30 vai. 
vak. ir prasyti Walter 434-7174. 

Assemblers - Packers 
Gro^ving co. located In Skokie is 

s>eeking as&pmblers and packers for 
full time. Some cxpertcnc« helpfiil. 
Miipt be depcndable aAd aJao wlll-
in«r l)o learn. Good oo. benefita. Hrs. 
7:3d a.m. to 4 p-m. 

Apply TV>: ' * » ' * 
R. i . M A C D O N A L D 

INTERNATH>NAJL OORP. 
7707 N o . A n s t m , Skokie , IU. 

TOOL R00M LATHE HAWS 
Engine and CJi.C. 

l s t Sbift — 7 AM - 5 :30 PM 
2nd Sbift — 3:30 P M to 12 

Midnight. 
Air conditioned shop. Mold et-

perience preferred. Pernaanent po-
3ition. Good start ing rate . ALL 
company benefits including PAID 
holidays and vacations. 

P L A S - T O O L O O M F A N Y 
M l e s . m . TeL 6 4 7 - 8 1 2 0 

JIG & F K T U R E BCAKEB 
A N D S K T VF M A N 

For šmall Jobbing Hachine Shop 
Mornings or afternoon. Hr». flexlNe. 

PHOTO PRECISION LTD. 
2431 American Lan« 

Klk Grove Village, lUlnois 

HELP W A N T E D — MOTERYi 

Vursing 

RN or LPN 

IŠNUOMOJAMA — FOR RĘST 

U T I L I T Y H F . L P 
Needed immediately. 

3 to 11 shift. ExcelleTit oonditions. 
HOVVARD JOrTN'SON'S 

Ri-STALTVAJIT 
4IOO Denley Rd., Scfalller Park. III. 

Tel. 678-9144 

VEITimŲ KORTELIŲ 
HIIKALŪ 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet t inka ir visų luo
mų ats tovams turėti gražias vizi
t ines korteles. 

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

Isnuom. mieg. kamb. prie vienos . 
moters, pensininkei moteriai ar vy-1 
nu. Galimybė naudotis virtuve. Ma 
2a nuoma. Marquette Pke. 

Skambint 125^761 

-

Naeded part time for South aad 
Southwcst Slde area to do Insurance 
Phystcals. Set your own hours. Ex-
cellent pay. 
INSTAMEDEX, Tet 4554600 

Ieškoma vaik. prižiūrėti pirm. — 
penkt., 7:30-4:30. Vietoje gyv. arba 
atvykti. Tel 4M417I. 

H E L P W A N T E D — M A L Ė 

Išnuom, 4 kamb. butas rūsy. Skam
binti ptf 5 vai. vakaro: 

RE 7-8007 

Tšnuofft. 3 kamb. butas arti 35 g. ir 
EmeraJd. Susitarimui skamb. po 5 
val.vak. tel. 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

i dienraštyje "Drauge". 

M A I N T E N A N C E M E N 
Immediate openings on day shift for individuals wi th 2—3 

years plant maintenance eceperience. You will be m a k i n g both 
alectrical ( A C — D O and mechanical repairs and trouble shooting 
on produetion equipment. 

Apply in Person or Call 37M070 
AD0LPH PLATING. 832 So. Central, Chioago 

Perskaitę "Draug<" r Juokife kitiems pasiskaityt. 

file:///MERICA
file:///VIRE
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dėl Lietuvos laisvės. Tik jausda- darbus visi remkime. 
mas meilę savo ir savo tėvų že 
mei, mylėdamas ir gerbdamas 
kiekvieną lietuvį, tikėiau juos tu-

LAIŠKAI DRAUGUI 
GERB. REDAKTORIAU: 

Maloniai prašau jūsų reda
guojamame Drauge patalpinti j kviesti visus prie vieno stalo, su- j e i m a n o n a i v u s pasitikėjimas vv 
9\ mano paaiškinimą ir atvirą (rasti vieną kalbą, duoti galimy-
laišką East Chicagos lietuviams. Į bę išdiskutuoti nuomonių skir-

§. m. lierx»s 20 d 

apie devintą valandą vakaro, a r - na drauge su ordeno vyriausios! DRMJfJAS. ketvirtadienis. 197S m. liepos mėn. 27 d. 

n n t tuos pačius jausmus ir sie- r ė j a u tik vienvbės ir darnaus sū
kius. Tikėjau, kad galėsiu su- gyvenimo mfisų koloniioie. Bet 

ba, amerikietiškai i r angliškai tarybos nariais. Šventas Tėvas i Baigdamas dar kartą pabrėžiu, i " ^ * ^ _ . . T . f. 
kad mano intencija ir siekiai bu 9 : 0 0 P-M. Rašydamas apie įvy- audiencijos metu t a r t ame zody-
vo garbingi ir patriotiniai. Aš no- k i u s Kanadoje, moderniame, eu- je didžiai įvertino Maltos orde-

ropėjančiame kilometrų ir cel- no narių veiklą žmonių pagal-
sijų krašte , pabandžiau ir laiką bos srityje, tuo būdu konkre-
skaičiuoti europėjiškai. Raidžių čiai liudijant šiuolaikiniame pa-
rinkėjas manęs nesuprato, dvi šaulyje krikščionybės skelbiamą 
iš trijų su viršum kalbų valan- žmonių meilę. Ši jūsų veikla, 

resnio brolio lietuvio tokiais pat 
garbingai siekimais ir pažadais ta-

Naujienų , tumus ir paspaudus broliškai de- i p o prieža<timi dar gilesnio mūsų: d a s nusuko ir mano teigimą. kur į a Maltos ordenas pasižymė-
dienraščio laidoje korespondenci- j šines baigti užgydyti bent E. Chi-j tarpusavio suskilimo, aš iš visos 3<>g tai buvo kalbų orgijos, su- j 0 v i s o s s a v o i i g o s & garbingos 
joje iš East Chicagos K. Ciurins-jcagoje tą taip ilgai pūliuojantį; § i r ( i i e s apgailestauju. Kadangi griovė, nes už kelių eilučių t a - istorijos bėgyje, kalbėjo popie-
kas rašo apie Bendruomenės E.. skaudulį. j manQ t a r i amas charakterio ne- šiau, jog truputį po vidurnakčio ž i u s p i l n a i a t i t i n k a Bažnyčios 
Chicagos skyri-v jHH~ią. A . _ . _ „ : - . ^ ^ ^ , pastovumas sudarė nemalonumų išėjom, tad jei t ikėti 1šspausdin l r visų pagalbos reikalingų žmo-

idelei daugumai E. Chicagos lie- ta i s žodžiais, tik vieną valandą n i ų l ūkes ius . Maltos riterių or-
kurie mane taip n u o š i r - s u trupučiu kalbų .tesiklausę. d e n a s l š s l s a k o j e s įg^rfaco 

Nors korespondencija dalinai 
tiksli, mano p;reigos ir daiyvavi-

Aš nei atstumiu, 
nai glaudžiu bet kurią organiza-į 
ciją ar bendruomenes. Visos j o s ! t u v l u ' 
~. .L- . ._»^„ :_ _ „ : „ • • :_ • c ' y ' a i rp mas ref. bendruomenės valdybo- ' , 

ie kaio K Ciurinskas rašo vra s u k u r t o s i r P r i s t o s gerais 
klaidinantis ir reikalauja patiksli

nai rėmė ir manimi tikėjo, o taip kai tuo tuo tarpu išgyvenome s a u l i o k r a š t u o S € ) s t e i g i a ir išlai-
JJS įsteigę žmonės galvojo, kad jų V * pakenkė ir mano geram vai- tr i jų su viršum valandų fihbus- k o l i g o n i n e s < ^ ^ ^ gydytojus 
pasirinktas kelias ir kovos būdas i ^ u i b c i pasitikėjimui manim. 

j yra teisingas ir geras. Bet aš ne- j k a s m a n ypatingai skaudu, mano | 
E. Chicagos lietuviams! g a i j u pateisinti fakto, kad t a r p ; t o l i m e s n i s priklausymas bet ko-

' tų organizacijų besitęsiantis vai- Į k i ai lietuviškos organizacijos val
das, kartais pagrįstas a s m e n i n i a i s * * * nebėra galimas ar darbas 
Uaprizais, mus vis toliau skaldo efektyvus. Todėl šiuo viešai pra-
ir silpnina. Neatrodo, kad tai p a - | n ^ u visoms organizacijom 
dėčiai sutvarkyti būtų rimtai ir 
nuoširdžiai dirbama. 

ter j . ir ki tus medicinos specialistus 
nimo. 

Kaip 
jau žinoma, dabartiniu laiku E 
Chicagoje jokios Bendruomenės 
skyriaus, nei Rev. komisijos nebė
ra,-taip pat žinoma faktas, kad 
East Chicagos lietuvių tarpusa
vio sugyvenimas toli gražu nėra 
darnus ir nuoširdus. Mums, jau
nosios kartos atstovams, dažnai t J e i ? u a* š a l i u ' a § n o r i u *us 

liūdna darosi matant, kad daug i t i k i n t i> k a d t u r e ) ' a u t l k ? e r u s n o " 
daugiau laiko, energijos ir net l ė - | r u s - t l k nuoširdžiai troškau vieny-
šų pašvenčiama šmeižiant mhės m u s u t a rPe- J e i a § S a l m ' a š 

Alfonsas Nakas misijų kraštuose, 
nimo auklėjimu. 

rūpinasi jau-

PRIĖMLMAI PAS POPIEŽIŲ 

kurstant vieną lietuvį prieš kitą, 
stengiantis įkopti į vadovaujan
čius postus, negu siekiant savo 
tautai laisvės bei kovojant su mū
sų visų priešu — komunizmu. 
Tuos skaudžius faktus matyda
mas ir visa širdimi norėdamas pa
dėtį gerinti, K. Čiurinsko pasiū
lymą sukviesti visuotinį susirinki
mą mačiau, kaip sveikintiną 
žingsnį ir iniciatyvą. 

Pokalbyje su Čiurinsku buvau 
užtikrintas, kad šie jo sukviesti 
p?nki asmenys sudarys "provizo
rinę" valdybą, kurios tikslas mė
nesio bėgyje sukviesti visų 
lietuvių susirinkimą. Susirin
kimas po nuoširdžių diskusijų 
balsavimo keliu galės nuspręsti, 
kuriai Bendruomenei priklausyti. 
Tai nutarus, legaliu ir demokrati
niu būdu būtų renkama valdy
ba. Aš K. Ciurinskui jokio paža
do, kad registruotos bendruome
nės valdyboje, dargi pirmininko 
pareigose, sutiksiu pasilikti nesu 
davęs ir negalvojau duoti. Pa
brėžiu, kad savo sutikimą daviau 
būti tik provizorinėje valdyboje 
laikiname sąstate, imantis inicia
tyvos sukviesti susirinkimą. 

Mano karščiausias ir nuošir-
nuoširdžiausias noras ir troški
mas buvo ir tebėra, kad mes vėl 
pradėtume elgtis ir jaustis kaip 
vienos tautos vaikai. Kad pajus
tume lietuvis lietuviui brolis esąs. 
Kad užuot kariavę prieš vienas 
kitą, kovą be atoslūgio vestume 

noriu jus užtikrinti, kad Judas ne
buvau ir nesu. Jeigu K. Čiurins-
'.as mano gerus norus ir dar nesu
teptą vardą panaudojo savo tiks
lui siekti, tai kaltas tik mano nai
vus tikėjimas K. Čiurinsko paža
du ir užtikrinimu. 

Jeigu netolimoje ateityje kas 
nors imtųsi iniciatyvos į susirin-

Taip pat šv. Tėvą aplankė 
Paryžiaus miesto burmistras. 

Popiežius Paulius VI audien- buvęs Prancūzijos ministras 
rių valdybų narys esu, kad nuo cijoje priėmė Maltos riterių or- pirmininkas Jacąues Chirac su 
šios dienos iš tų pareigų pasi- j deno magistrą Angelo de Moja- žmona ir keliais bendradarbiais, 
traukiu. 

Reiškiu pagarbą ir padėką už į j 
suteiktą galimybę būti išgirstam.! 

]ulius Valeika\ 

A,f A. 
LEOKADIJA RAKAUSKIENE 

Gyveno 78C3 Freda St., Dearbom, Mich. 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1978 m. liepos 26 d. 1:45 vai. ry

to, sulaukusi 73 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Ukmergės apskrityje. 

Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vincas, duktė Stefanija 

Gorski su vyru, anūkai Teresa ir Michael, duktė Aldona Vasonier.e, 
3 anūkai: Gailius, Arvydas ir Algis, sūnus Antanas, anūkai Chris-
topher ir Mark bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Jarzembowsky koplyčioje, 18957 W. Warren. 
Detroit. Mich. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 29 d. Iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Kunigundos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j 
Sr Hedw:g kapines. 

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

Nuliūdę, vyras, dukterys, sūnus ir anūkai. 

21500 Jeffrey A\e. 
South Village, 111. 

PATIKSLINIMAS 

Į mano reportažą "Keletas To
ronto įspūdžių" (liepos 19 d. 

kimą kviesti, aš kviečiu ir prašau Drauge) , šalia kelių nekenks-, 
visus E. Chicagos lietuvius kuo mingų, įvelta viena taisytina 
gausiausiai jame dalyvauti. Suei- spaudos klaida. Manuskripte pa 
'dme, išdiskutuokime, kultūringu rašy ta : "Bene 21:00 valandą, 
ir atviru būdu nuspreskime, ku- d a r kavą ir vyną begirkšnojant 

ir ledus bevalgant, prasidėj kal
bos..." Sio sakinio pradžia iš
spausdinta "Bene 11 valandą". 

dyba įpareigojama vadovautis ir Rašydamas "21:00 valandą", ne 
tada tą valdybą ir jos atliekamusklydau, nes kalbos prasidėjo 

riai bendruomene; norime pri
klausyti, išrinkime valdybą, nu-

kuriomis ta val-ststvkime gaires 

TALKA MARKSIZMUI 

(Atkelta iš 3 psl.) 

kad ji konservatoriams būtų Bar-
ry Goldwater, kaip pastarasis yra 
buvęs respublikonams 1964 m. 
JAV. "Ji praloš rinkimus, jeigu 
elgsis panašiai, kaip ligi šių me
tų pradžios, galvoja patarėjai. 

Jau nuo š.m. sausio konserva
torių rinkiminei politikai, kurią 
remia ir buvęs min. pirm. 
Ed. Heath, ėmėsi vadovauti <vad. 
"1922 m. komitetas", kalbąs par
lamente opozicijos vardu. Jo na
riai įspėjo savo vadę M. 
Thatcher, kad "jos politinė lini
ja nukrypo per daug į dr-šinę ir 
kad jos kalbų tonas esąs griežto
kas". 

Rinkiminius reikalus taip pat 
aptarė ir partijos dešiniojo spar
no patarėjai su minėto komiteto 
nariais. Po šių pasitarimų įta
kingasis žurnalistas Peregrme 
Worshome "The Sunday Tele-
graph" parašė, kad "jo nuomo
ne konservatorių partija pasuku
si per daug į dešinę kelio pusę ir 
būtų gera, kad jos vadovė sugrįž
tų į vidurį" 

Atrodo, kad žurnalisto patari
mas paveikė: M. Thatcher žy
miai pakeitė saivo pažiūras ir su
švelnino pareiškimus. 2inia, ji 
niekada viešai nepasmerkė to, ką 
anksčiau buvo sakiusi. 

Būrimieji rinkimai bus Angli
jos gyventojų pažiūrų pasikeiti
mų barometras, jeigu juos laimė
tų pirmoji Anglijos moteris, sie
kianti ministro pirmininko \ietoy 

A.f A, MAGDALENA MILERIENE 
Gyveno 7728 S. Whippte, Chicagoje. 
Mirė 1978 m. liepos 26 d., 7:30 vai. ryto, sulaukusi gilios senat

vės. 
Gimė Lietuvoje, Rudaminos apskrityje, Zetenkos kaime. 
Amerikoje i§gyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Ona, ierrtas Bronius Mikė

nai, 2 anūkai: Algis ir Loreta ir kiti giminės, draugai bei pažįstami 
Lietuvoje ir Amerikoje. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, liepos 27 d., 5 vai. vak. Ma-
žeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Avenue. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 29 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Svč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nurydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: duktė ir kiti giminės. 
Laidotuvių direktorius Evans ir Sūnūs — Tel. 737-8600 

A. t A. KSAVERAI PIMPIENEI 
mirus, jos Tyrui ALFONSUI, dukrai AURELIJAI su 
šeima nuoširdžiausia užuojautą reiškia ir liūdi 
su jais kartu 

Julija Skirmuntienė. 

Mvlimai motinai 

A. t A. KAROLINAI DAUMANTIENEI 
Liotuvoje mirus, dukterims LIONEI BALTRUŠAITIENEI 
Chica.e^>je i r STASEI JSCIUVIENEI Vilniuje, giminėms 
bei artimiesiems nuoširdžiausią užuoja'ita reiškiame. 

Btrve TVtUu gimnazijos mokslo draugai 

A. f A. JOHN BEREZNAK 
Gyveno Burbank. 
Mirė 1978 m. liepos 24 d., 9:40 vai. vak., sulaukęs 43 m. arož. 
Gimė Čekoslovakijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elvyra Shaulis, 3 vaikai. 

Cheryl, Bradley ir Susan, tėvai Demeter ir Anna Bereznak, 2 se
serys: Helen Strezo ir Betty Jane, uošvis Algirdas Markevičius, 
žmonos brolis Algirdas Shaulis, žmonos sesuo Joanne Markevičiuv 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Lawn koplyčioje, 7909 State Rd. (5500 W). 
Burbank. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 28 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas j St. Albert the Great parapijos bažnyčią. 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, vaikai, tėvai, seserys, uošvis ir kiti giminės. 
Lawn Funeral Home — Tel. 636-2320 

V V / ^ V . 

• 

Vet. gy i DR. JUOZAS LESECKAS 
Gyveno 6537 S, Washtenaw Ave. 
Staiga mirė liepos 23 d. Valparaiso, IN., sulaukęs 71 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikiuose. 
Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Linas Amerikoje, brolis ir 

kiti giminės Lietuvoje. 
Priklausė N'eo-Lithuania Korp! ir Lietuvių Veterinorių sąjungai 
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western 

Avenue. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 28 d. Iš koplyčios 9 vai. ry

to bus atlydėtas į švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal 
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: sūnus Linas ir kiti giminės. 
Laidotuvių direktorius Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600. 
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ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
n DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys $2.50 

DIENA PRIE EŽERO, A. Baronas. Pasakaitė $3.00 
O DU DRAUGAI. V.. Frankione-Vaitkevičienė. Apysaka $4.00 
D GABRIUKO UŽRAŠAI, J. Švabaitė-Gylienž. Apysaka $3.00 
• KALNUOSE, Milda Kvietytė. Pasakos. $3 00 
O KIŠKUČIO VARDINES, St. Džiugas. II-ji laida. Eilėraščiai $2.50 
D KETURI VALDOVAI, St. Džiugas. Pasaka $2 50 
C KAIP ALGIUKAS VftJO IEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $2 50 
D LABAS RTTAS. VOVERE. J. Minelga. Eilėraft«ai $2 50 
O LAUME DĄUMfi, S t Petersoniene. Pasaka $500 
D MAŽI ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaitis. Pasakojimai $2.00 
• MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vytė Nemunėlis. ED. pasaka $3 00 
D PARKAS ANAPUS GATVES. D. Bindokienė. Apysaka $3.00 

PUPUCIO PASAULIUKAS. Ona Mikailaite. Pasakos $4.50 
D SAULUTE DEBESĖLIUOS, L Žitkevičius. ESlėraičisi $150 
• VYSKUPO KATINAS, C. Grincevičius. Pasakos $2 50 
• NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonušakė-Abromaitienė $300 
• PELIUKAI IR PLAŠTAKES, B. Pūketevičiūt* $1 50 
• SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. PūkekviCiutė $150 
• KLEMENTTNA IR VALENTINA, B. Puketevičiutė $1 50 
P RIMAS PAS KĘSTUTI, B. Pūketevičiutė $150 
• BALTOSIOS PELYTES KELIONĖ I MĖNULI, Danutė Bindokienė $1.50 
£ JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Narūne $130 
• RŪTELĖS AITVARAS, J. Narūne $1-50 
• ŠAUNUS PENKETUKAS, Juozas Švaistas $3.00 
• VAIKUČIO DŽIAUGSMAI, Grasė Petrenienė $500 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas i&kirpti lr siųsti: 

DBACOAS. 4546 W. « r d St. CUcSfO. ffi. 90629. 
n pwm—iiMą prtaM m « • * 
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E U D E I K I S 
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 ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

1 RYS 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 So . C a l i r o r n i a A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4603-07 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 — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
I RYS M Q K R N £ K 0 5 KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St., C h i c a g o 
1410 So. 50 th Av. , C ice ro 

Tel. 4 7 6 - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

L 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. 111UANICA AVE. Tel YArds -3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
23 14 VV 23rd PLACE Tel. VlrKinia 7-*672 
2424 VV 60th S1RFET Tel. REpublic 7-1213 

H02O Southv\est HiRrmav Palos Hills. 111 Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CA1 IFORN1A AVE. Tel LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
33 lo SO III UANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HMSIEDSTRFET lel. YArds 71<»I1 

VASAITIS 
1440 SO šoth Ave CK FRO 111 

BUTKUS 
Tel. OLvmpii 2-1003 

! 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. liepos mėn. 27 d. 

x Eugenija Bacevičienė, da
lyvavusi Lietuvių dienose, mo
kytojų savaitėje ir Pasaulio 

j Liet. Bendruomenės seime To
ronte, aplankiusi Dainavos at
eitininkų ir Rako skautų sto
vyklas, atvyko į Chicagą. Čia 
buvo apsistojusi Laucių šeimo-

X Sen. Charles Percy rinki- *>• d a b a r persikėlė pas I. ir A. 
minei veiklai prasidedant liepos I Kerelius j Palos Park, m. Po to 
19 d. Illinois Attlethic klubo pa- * VJ*8 i s k a u t t * Tautinę sto-
talpose įvyko pietūs, kuriuose ***** ° • t e n ™gpiūčio pabai-
dalyvavo eilė tautinių grupių &>& ^ i &10 P a u l o< Brazili-
atetovų. Lietuviams atstovavo » • E - Bacevičienė Sao Paulo į 
Kazys Bobelis ir Anatolijus Mi- m i e s t e vadovauja lietuviams j 
lūnas Pietuose dalyvavo taip skautams ir tautinių šokių gru-
pat sen. Charles Percy adminis- P** 3 ^ u o l i Ketuvių kolonijosi 
tratyvinis asistentas iš Wa- veikėja. Lydima I. Laučienės, 
shingtono Scott Cohen, rinkimų viešnia aplankė "Draugo" re-
vadovas James D. Nowlan su d a k c i J a i r painformavo apie 
savo padėjėju Dean Brown. Brazilijos lietuvių veiklą. 
Pietų metu buvo apibūdinta x Irena Kerelienė, Liet. skau-
rinkiminė veikla ir tautinės 5įu seserijos vyriausioji skauti-
grupės pakviestos į šį darbą įsi- ninkė. vadovaus Skaučių seseri-
jungti. jos "Sutartinės" stovyklai, ku-

X Prof. dr. Kęstutis Skrups- n bus VI Tautinės stovyklos 
kelis skaitys paskaitą ateitinin- <aa.lis. Dvasios vadovu pakvies-
kų sendraugių stovykloj, kuri tas kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
vyks rugpiūčio 12-20 d. Kenne- stovyklos komendante — R, Į 
bunkporte. Registruotis galima Lukoševičiūtė, redakcinės kcle-

IŠ ARTI IR TOLI 

Pasaulio lietuvių dienas Toronte prisimenant. Dalyviai pamaldų metu Missisaugoje Nuotr. V. Bacevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ 

DEMOKRATŲ IŠKYLA 
Prel. Pijus Ragažinskas, sve-

adresu: Rev. Superior, Francis- gijos nare paskirta Liuda Ru- č i a s i š Sao Paulo, Brazilijoje, 
can Monastery, Kennebunkport. gienienė. Stovykla įvyks rug- atsilankė LKD iškyloje, pasida-
Maine 04046. piūčio 13-26 dienomis, "prie Pax- ' . l i n 0 mintimis apie Pietų Ameri-

X LB Brighton Parko apy- ton, Mass.. 13 mylių nuo Wor-
lmkė lapkričio pabaigoje rengia c e s terio. Conn. x A a. Elena Songmlenė 
25 metų sukakties minėjimą. Į . . . . . . — , w ^. " ~ 
Ta proga Jaunimo centre ren- x Amerikos Lietuvių Tary- mirė liepos 26 d La Grange H-, t ė v y n e > nereikia apsiriboti 
giama Brighton Parko apylin- b o s vv-kdomosios valdybos po- gomneje. Apie laidotuves bus politiniais sluoksniais, bet eiti į 
kėje gyvenančių dailininkų (ir s ė d i s v v k o l i e P o s 2 1 d- &™0 aP" P a s k e l b t a r v t oJ- plačią visuomenę, jos organiza-
fotografų) darbų paroda tartas suvažiavimas. kuris x Filmą iš Stasio Badzduko j cijas ir jaunimą. Tokiu keliu 

X A. a. Jurgis Breivė mirė Jvyks spalio mėnesį Chicagoje gyvenimo ir jo darbų ėmėsi savo įtaką politiniuose sluoks-
liepos 23 d Gyveno Cicero 111 *r Amerikos lietuvių kongresas, inicityvos pagaminti Lietuvių I niuose praveda komunistai. 
Buvo savanoris kūrėjas. LVS kuris DUS ateinančiais metais fronto bičiuliai ir šiam reika-' Kelias iš apačios yra veiksmin-

kos nuotaikas krikšč. demokra
tijos atžvilgiu. Jis apgailestavo 
žurnalisto K. Čibiro mirtį. Jis 
lietuvišką krikščioniškąją demo
kratiją gebėjo labai gerai pris
tatyti savo raštais Pietų Ame
rikos pasauliui, šalia to prel. 
Ragažinskas sakė, kad, keliant 
pasaulyje sąjūdį už pavergtą 

tik 

1 A. VALSTYBĖSE 
_ Daktaratui iš lietuvių is

torijos ruošti 3000 dol. stipendi
ją skiria Kento valst. universi
tetas, norįs tokio doktoranto, 
kuris žodžiu ir raštu mokėtų 
lietuvių kalbą. Jis turėtų ap
klausinėti ir dokumentuoti po
kalbius su pokariniais ateiviais, 
išgyvenusiais dvi Lietuvos 
okupacijas ir galinčiais paliudy
ti bolševikų ir vokiečių okupa
cijos padarytus nuostolius (pa
vardės galėtų būti laikinai ir 
neskelbiamos). Suinteresuoti 
studentai turi tuoj rašyti: Dr. 
John F. Cadzow, Director, Eth-
nic Heritage Program, 729 
Wright Hali, Kent State Uni-
versity, Kent, Ohio 44242. 

Kun. Stasys Raila paskir-

rašo Pamataitis. Savo teigimui 
paremti laiško autorius pavyz
džiu paima Balį Gajauską, šių 
metų balandžio 20 nubaustą, 
koncentracijos stovykla ir ištrė
mimą kartu paėmus, 15-kai me
tų. "Nobelio premijos laureatas 
A. Zacharovas Vakarų laik
raštininkus Maskvoje informa
vo apie Gajausko areštą ir nu
baudimą... Europos spauda apie 
Gajausko bylą rašė plačiai, o 
amerikiečių — apie tai buvo ga
lima rasti vos keletą eilučių." 
"Ar mažų tautų didvyriški ko
votojai prieš tironus yra ma
žiau reikšmingi, negu didžių
jų?", klausia Pamataitis. Ir 
laišką baigia žodžiais: "Aš ma
nau kad prez. Carteris Balti
jos valstybių disidentų reikalu 
turėtų taip pat stipriai pasisa
kyti, kaip ir Sčaranskio bei tas į Atsimainymo parapiją, 

Maspeth, N. Y., nuo liepos 15 Ginzburgo". Dr. P. Pamataitis 
d. Jis Brooklyno apylinkėje vei- Į yra LB Talkos Lietuvai komi
ke nuo 1960 metų. Ugai dirbo ; gijos narys. 
Lietuvių Katalikų religinėj šal-

metuų sąskrydi-tradicinę Juros _ . . . . „«.«a.^«, +oi 
"** ~*~ * « v

 m . poj Apreiškimo parapijoje tal-
dieną, kurios metu vyKs u* 5TJ c

 1 f v r o *-».iT_ r*>w>r-T AC™ ^ i J v - tano nuo 1973 metų.. Dabar LŠST centro valdybos organi- , . . , . . n -. -. . . - ,. / n - • • darbuosis Atsimainymo lietuvių ri v e s lietuviu k. kursus mo-zuojama šauhu kultunmo sa- .. . , , , . • .__ i " yv> u c t u v l 1* "- *""*««» "^ 
vaitealio stovvkla iuneianti * • * " • » * * * k u r klebonauja k u n - ! kytojams, atvyksta į Argentiną 
I Š L ^ t S d a S P r a n - . B u l o 7 - " Ž T ^ • * « 23 d Kursai prasidės 

parapija yra labai veikli gražia- ^evos 2 4 d. lietuvių parapijoj. 
me Maspeth rajone. Lietuviai 
gali didžiuotis gražia bažnyčia, 

ARGENTINOJ 
— Danguolė TanraKonytė, ku-

LŠST kultūrinės stovyklos ir 
Jūros dienos bendrai suderinto- OKUP. LIETUVOJE 
*££%%£ST^.!?-*^.-k .̂™d™ - <***> ***** — , Šeštadienį liepos 29 d. iš ryto 
iškilmingas atidarymas ir vėlia- j 
vų 
ir 

kun. P. Bulovu. Anksčiau šiai i pradedama įvesti kai kuriose 

Ramovė su velioniu ruošia at
sisveikinimą liepos 27 d., trečia
dienį, 7 v. v. Petkaus koplyčio
je, 1410 S. 50 Ave., Cicero. 

x Reikalingas vyras palaikyti! 
švarą spaustuvėje ir raštinėse. 
Darbas — 4-5 valandoms, pra
dedant nuo 4 vai. po pietų, pen- j 
kias dienas savaitėje. Retkar
čiais reiktų ir kitiems smul
kiems darbams. Skambinti tel. i 
LU 5-9500, prašant adminis
tratorių. 

X Elena Stanikienė. New 
York, N. Y., pakeisdama savo 
adresą, mums rašo: "Esu lai
minga, galėdama kiekvieną die
ną, tegu kad ir nevisada regu
liariai (dėl blogo pašto patar
navimo) gauti "Draugą". Dė
koju redaktoriams, kurie tiek 
daug įdomių žinių iš pasaulio 
lietuvių gyvenimo surenka iri 
pateikia. Linkiu sėkmės ir siun-

Clevelande. lui pakvietė Lietuvių foto ar-! gesnis 
chyvo vedėją kun. Algimantą; Liet. krikšč. dem. Chicagos 
Kezį. Jų pastangas remia Pa-!skyriaus iškyla įvyko J. Bičiū-
saulio Lietuvių Bendruomenės I nienės viloje. Beverly Shores, 
valdyba, kurios pirmininku ii- į Ind. Mišias atnašavo ir pamoks-
gesnį laiką St. Barzdukas buvo. \ lą pasakė kun. Jonas Duoba. 
Telkiamos filmui reikalingos lė- Pamoksle buvo pritaikyta mū
šos, jsų laikams Kristaus tiesa apie 

x Loyolos universitetas šie-!geruosius ir bloguosius pašau-, _> - . , 
met turės specialų teologijos į lyje: juos reikia palikti augti j deliūno, pagal jūrų šauliškas *<• « a m » " » ^ J ^ T į 

nungas auaarvmas ir veua- . . . . . . •»..- ^ ; „ „ _ - . i ' r 

nakėlimas dr Pautieniaus I p a r a p i j a i ^ l s e 3 i m 0 * ^ 3ą Vilniaus ir Kauno spaustuvėse 
kun dr. J.' Prunskio paskai- iV a d o v a V O p r e L J ° n a S B a l k u n a s - šiam reikalui reikalingos maši-

tos, centro valdybos pareigūnų! — <*«"* Sabaliauskaitė, ok. nos atvežamos iš Vakarų Vo-
ir jūrų šaulių vadovų-vių atski- Lietuvos viena geriausių šoke- kietijos. 
ri pasitarimai, E. Vengiansko i JU. savo vyro giminėms pa- _ Klaipėdoje buvo suruošta 
iš šaulių veiklos susuktų f Urnų! gelbstint, išvyko į Izraelį. Da- žvejų arba jūros šventė. Buvo 
demonstravimas ir vakare Gen . ; b a r J1 norėtų susirasti savo suvažiavę keli ansambliai, pora 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos j b r°H Aleksandrą (Aleksą) Sa- i§ Latvijos ir Vengrijos, 
organizuojamas bendras daly- baliauską, pagal žinias gyve-Į __ M a i ^ staigmeną vflnie-
vių ir svečių pobūvis su menine j n a n t i Adelaidėje (Australijoje), čiams s u t e ikė klaipėdietė Jad-
programa, vaišėmis ir šokiais. ! t s"P P*1 ^ v o senus draugus u- ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ n e t penktą kar-

Sekmadienį liepos 30 d. Gin- pažįstamus. Jos dabartinis ad- j t ą ^ ^ ^ ^ p a g e r m u 8 i Lietuvos 
taro vasarvietės rajone pamal- resas: G. Goldberg, Maon Olim m o t e r ų j i e t i e s m e t m i o rekordą 

. 1 dos, atnašaujamos kun. K Rau- i Kirjat-Gan, ^Rechov Habflujun n u o 59 m 53 Cm iki 61 m 20 cm. 
Jai pavyko iš karto peržengti 

kursą naujiems studentams, jau: iki piūties. Gerieji turi skelbti 
studijavusiems teologiją ir spe-: gerąją tiesą visiems, bet šalia 
cialiems studentams. Regis- Į savęs pakęsti ir bloguosius, nes 
truotis reikia buvusiems stu- tokį kelią rodo Kristus. Po pa-
dentams rugpiūčio 22 d., nau- maldų visus maloniai nuteikė 

tradicijas - mirusių pagerbi-1 — Dr. P. Pamataitis, Santa j i r 6 0 m^ i r 6 1 m ribaa> Sovietų 
mas Micbigano ežero pakrantė- j Monica, CaM., "Herald J « a n u - j Sąjungos rinktinėn J. Putinie-
je 
vėliavų nuleidimas. 

Kviečiami visi Chicagos, G-

ir tų renginių uždarymas — ; n e r " dienraštyje Vn. 20 rašo, j n ė b u V Q | t r a u k t a p i r m ą k a r t ą . 
kad sčaranskio ir Ginzburgo 
teismai Rusijoje pažadino pa-

60626. Telefonu galima skam- ruoštas vaizdelis "Aidas". Jį 
binti 274-3000, prašant tik in- j atliko Ramunė Tričytė ir Regi-
formacijos. j na Krutulytė, pasipuošusios 

Pučias Stasys Santvaras skaito sa-1 x Lietuvių Fronto bičiulių vaidilučių' drabužiais. Visi buvo 
čiu mažą auką - - daugiau neiš- vo poeziją Bronės ir Kazimiero Gas- c e n t r o valdyba paėmė "Drau- labai maloniai nuteikti puikia 
sigaliu. nes esu kukli pensinin- •. P ^ 
kė". Dėkojame. 

i n o ] čios choro | eero ir Detroito jūrų šauliai-lės, saalio^ sąHnę. Protestuoja Car-
25 d. ir specialiems - rugpiū- įgiedota plokštelėje giesmė | Hetuviacoji visuomenė ir vietos; ̂ ^ ^ t T a S r S ' p u s S S 
čio 30 d. Kursas tęsis nuo rug-į "Malda už tėvyne". Po to buvo I vasarotojai šiuose šauhškuose •.«*£ W * antr«» C « į -
sėjo 5 d. iki gruodžio 20 d. Uni- į vaišės - pietūs. renginiuose gausiai dalyvauti, matau cinišką didelių n r g a t o 
versiteto raštinė yra 6525 No.' Po vaisių buvo atliktas mo- Jūros šauliai-lės, turintie ji j f ^ ^ ^ f ^ » ™*J*; 
Sheridan Rd., Chicago, m. j kyt. Marijos Pėteraitienės pa- \ uniformas, Jūros dienos ir.' vergtų mažesmų tautų teises , 

New Jersey LB apylinkės lietuviai £°" b a n k etui stalą ir 10 bilietų, šių vaidintojų tarsena. Pėterai-
renkasi Joninių proga pabendrauti., Banketas bus rugsėjo 16 d. tienė po to paskaitė įdomių 

x Brighton Parko Liet. N a - 1 P 0 ^ 0 5 klausėsi ir daug svečių iš Jaunimo centre. Komitetas ti- aforizmų. Vaizdelį palydėjo Bal 
' Pteladelfjhijos. Nuotr. K. Cflcoto kisj ^ ^ įr intos organizacijos tijos kvinteto dainos ir Br. Jo-

pasirūpins "Draugo" spaudos; nušo "Gaudžia trimitai". Prog-
nra Savininkų Dr-jos gegužinė 
įvyks sekmadienį, liepos 30 d. 
Vyčių salėje-sodelyje, 2455 W. 
47 St. Pradžia 1 vai. p. p . Šo
kiams gros Ramonio ork. Visus 
maloniai kviečiame atsilankyti. 

Draugijos Valdyba 
(pr.) 

X Petras Satulis, Chicago, 
UI., išreiškė pasitenkinimą savo 
dienraščiu, atnaujino prenume-

parėmimu ir paims bent po vie- ramai pasibaigus LK Dem. 
ną stalą. centro valdybos pirmininkas VI. 

x Mortono kolegijoj, Cicero, šoliūnas įteikė programos atli-
ratą ir dar pridėjo 10 dolerių m k a i p s k d M a ^ k o l e g i j o s kėjoms Maldeikio "Mykolo Kru-
auką spaudos pagerinimo rei- l e i d i n y g ^ k i t ų k a l b ų b u g d ^ ^ ^ ^ mOTOgrafiją. 
kalams. Labai aciu. ; t o m a i r U e t u v i ų k a l b a y ^ 

LŠST kultūrinio savaitgalio 
orogramoje dalyvauja vasarinė-1 
se uniformose. E. V g . ! ^ ^ v t i daug, nes buvo Mel 

PASTININKŲ 
TRISDEŠIMTMETIS 

x Anna ir Frank Jucikas 
šventė savo 50 m. vestuvių ju
biliejų š. m. liepos 22 d. šv. 
Mišios buvo atnašautos 4 vai. i 
p. p. Nekalto Prasidėjimo par. 
bažnyčioje. Kun. T. Kasputis 

bourao choro koncertas ir ne
nusisekęs Marąuette Parko 
"maištas", kuris atsargesnius 

Uetuvių Paštininkų s-gai šiais, sulaikė nuo išvykimo iš namų. 
metais sukako 30 metų įsistei-Į Svečiai sotinosi šeimininkių 
gimo. Tai bene seniausias po j K. Repšienės ir O. Idzelienės 
n-jo karo išeivių profesinio su- pagamintais gardžiais valgiais 
si jungimo vienetas. Gerai pa-Į i r geresniam apetitui bei troš-
daryta, nes dalinai buvo paska-i i™1"" nuraminti patarnavo K 
ta ir kitiems eiti panašiu keliu. i Repšys. O turtinguose laimėji-
Labai svarbus faktorius išeivi-1 nmose daug kas laimėjo vertin-
joje organizuoti junginiai — |Sų dovanų. Šokiams grojo Ra-
šeimos, organizacijų, šalpos, j raoni<> orkestras, kuriam ir 
ekonominių ir kitų paskirčių azartiniai šokėjai nekartą buvo 
savo rūšies bastionai. Į Paversti kapituliuoti. 

Ta proga buvo surengtas, Pobūvis, kuris užsitęsė Ori 
x Futbolo Klubas Lituaiuca X V. Bacevičius, "Draugo" T ™ , . ™ , ™ * , ^trona n i r v i 

.„„ _ , ,. .,. . . . . , 2 J TRADICINE JCROS DIENA 
ruošia trečiąjį "Mayor Daley dienraščio foto bendradarbis 
Memorial" futbolo turnyrą ir Clevelande. skautininkas, VI- Liepos 29-30 d. Union Pier, 
pikniką liepos 29 d., šeštadienį, osios Tautinės skautų stovyklos Mich., Gintaro vasarvietės rajo-
nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vak. proga išleido gražius spalvotus ne ir V. Petrausko salėje C h i - j ™ ^ ££%% v ^ T " * * ! , *ad paštininkai moka 
Marąuette parke, prie 69-tos ir atvirukus, kūnuose vaizduoja- kagos Gen. T. Daukanto jurų Į minėjimas liepos » o, v y a ų i » | • 4* a_..r „ **. 
Cailfornia Ave. Liths Pirma mas mūsų skautiškas gyveni- šaulių kuopa rengia Chicagos, i lėJe. 1 

atnašavo šv. Mišias. Po to buvo į k o m a n ^ %&& prieg Spartą, mas. i Cicero ir Detroito jūrų šaulių 
vaišes, kuriose dalyvavo apie j Lighfaung ir Wfaged Bull ko-
200 svečių. Dalyvių tarpe b u v o ; m a n d a s u ^ į^y^ koman-
duktė Patricia su vyru Bob ir ^ ^ p r i e § Rsuns Grcen-^Tii-' 
sūnum Frank Smith, sesuo te j , R ^ , r c komandas. Stena Lolevich iš Hollywood, j Bus ^ 3 , , ^ v a J g i u „ g ė r i m u \ | 
FL, teta Agota Ročius su šeima Laimėjusiom komandom bus 
iš Cedar Lake, IN. ponai Bie- įteikiami pažymėjimai. Paįvai

rinimui dienos programos, bus 
Chicagos Policijos raiteliai; vai-

uunai. Auna Stanke su šeima, 
Josephine ir Ray Hlrsch su šei-

- ma iš Ft . Lauderdale, Fl, kiti j k a m s~bus pramogos ir dovanos 
šeimos nariai ir artimieji, (pr.) j i r ^^g ^ ^ ^tų įvairumų. 

* X Šią naktį miegosi geriau: j Be to, gros šokiams Vytauto 
.f tnerson Quiet Kool vėsintuvą I Dargio orkestras 'Vytis". Visi 

gausit tuoj pas Gradinską, i Chicagos Liths Futbolo klubo 
2512 W. 47 St., 376-1998. At-! Pieteliai kviečiami dalyvauti 
darą 9-6; pirm. ir ketv. 12-6. 
Sekm. ir treč. uždaryta, (sk.) 

x Lietavi, eik pas lietuvį! 
Pas Gradinską vėsintuvą Emer
son Quiet Kool gausit tuoj, 

turnyre ir piknike. (pr.). 
X NAMAMS PmKTl PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimaia ir priei-

proga 
gal kiek ir pavėluotai, vadina-

mininkas I. Indriūnas, kuris, 
pasveikinęs susirinkusius, trum
pais žodžiais ir kondensuota 
mintimi nušvietė L. P. »-goe 

vėlyvo vakaro, visais atžvilgiais 
laikomas pavykusiu Reikia pa

tiek lauke, tiek salėse gražiai ir 
tvarkingai pravesti suėjimus. 
Tad trisdešimtmetinė sukaktis 
LPS-gos istorijoje ras teigiamą 
įvertinimą. Linkėtina sulaukti 

Sveikintinas debiutas. Už ją vis 
dar gerokai pajėgesnės R. Vo
kietijos atstovės: I vieta su 65 
m 24 sm laimėjo R. Fuchs, bu
vusi pasaulio rekordininkė, n 
vieta su 63 m 16 cm teko U. 
Homolai. 

— Garsiajame Maskvos cir
ke reiškiasi ir lietuviai — Jad
vyga Ramanauskienė ir Petras 
Pipiras. 

Advokatas JONAS G1BAITIS 
6247 So Kedarie Avenoe 

Tel. — 776-S599 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

THE F 0 R T Y YEARS 
0 F D A R K N E S S 

* 

veiklą bei jos paskirtį. Perskai- auksinės sukakties, kuri tik 
tė s-gos įkūrėjų, dar likusių gy
vų, sveikinimus: J. Gečiausko 
ir J. Janušaičio. O senųjų pašto 
veteranų vardu, kurie padėjo 
pagrindus nepriklausomybės 
pradžioje pašto darbui ir jo su
organizavimui sveikino J. Tijū
nas. 

Po minėjimo buvo atlikta me
ninė programa, kuri gražiai at
likta vietinėmis pajėgomis. Dai
navo solistė Pankienė ir Sida-
gys, akomponavo Br. Variako-
jienė, kurios graži muzikinė pa
lyda prisidėjo prie sėkmingo 
dainų atlikimo. Paskaitė savo 
humoristinį •'kurinį" ir V. Ku
liešius, kuriam paplota už dra-

riausiai bus paminėta — at
švęsta laisvoje Lietuvoje. 

Korespondentas 

Paraše Dr. J aoas Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
I anglų kalbą išvertė 

Juozas BnlevtffcM 
Kaina $2. Kietais viršeliaie — I 

Si įdomi knyga gaunama: 
DRAUGE, 4545 W. 6S SU 

Chicago. 111. 60829 

namais nuošimčiais. 
2512 W. 47 St.. 376-1998. At- Mutual Federal Savings. 2212 
darą 9-6; pirm. ir ketv. 12-6. West Cermak Road — Telef. j Cįuriionio ansambbo trys kanklininkės klėmiai seka savo dirigentą Lietuvių i*** pasirodymą... Dalyvavo dau 
Sekm. ir treč. uždaryta, (sk.) [ V| 7-T747 fnk.) | dienose - Dainų šventėje Toronte. No«r. Lino Meilaus giau kaip 150 asmenų, tai rd-

L I N K U V A 
Siaurės Lietuvos švietimo židinys 
Redagavo dr. ALF. ŠEŠPUUK1S 

Išleido Linkuvos Monografijos leisti komitetas, 
Chicago, Dl. 1978. 

Kieti viršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu 
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 et taksų. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, Dl. 60629. 


