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KOMUNISTINIS JAUNIMO 
FESTIVALIS PASMERKĖ KINIJA 

Havana. — Kuboje įvyko ko
munistinio jaunimo festivalis, 
kuriame dalyvavo 18,300 jauni
mo, tarp jų net 400 įvairaus plau
ko jaunuolių iš Jungtinių Ameri
kos1 Valstybių, kurie pasirodė nai
vūs, kaišiodami kredito korteles 
ir kelionių čekius, nieko nesupras 
darni apie dabartinius JAV ir Ku
bos santykius. Festivaliui buvo 
ruoštasi pora metų, jis kainavo 
60 mil. dol., jame dalyvavo kai
raus jaunimo iš 140 kraštų, įvykį 
stebėjo 1,500 žurnalistų. Kom. Ki
nija festivalyje nedalyvavo, bet 
tame festivalyje buvo pasmerkta. 
Festivalis nebuvo vieningas, nes 
buvo iškelta daugybė politinių 
reikalų, kai kurie britų delegatai 
iškėlė žmogaus teisių reikalą So
vietų Rusijoj. Iš Sovietų Rusijos 
festivalyje dalyvavo 1,000 asme
nų. 

Kinija kapitalistų bendrininkė 

Festivalio pagrindinė mintis 
buvo "už taiką, smerkiant kapi
talistinį pasaulį". įdomiausia, 
kad čia taip pat buvo pasmerkta 
ir komunistinė Kinija. Ypač tai 
buvo pabrėžta posėdyje, pavadin 
tame "Jaunimas kaltina imperia
lizmą". Čia Vietnamo atstovas, 
festivalio garbės svečias Suan 
Thujo susilaukė gausių ovacijų, 
kai jis pabrėžė: "Kinijos vadovai 
brandina beprotiškus ekspanio-
nistinius ir hegemonistinius pla
nus. Kinijos veiksmai prieš Viet
namą, ypač suaktyvėjo po JAV 
prezidento padėjėjo nacionalinio 
saugumo klausimams Z. Bžezins-
kio vizito į Pekiną. Neatsitikti
nai po šio vizito Pekinas viena
šališkai nutraukė ekonomini 
bendradarbiavimą su Vietnamu 
ir atšaukė savo specialistus. Ki
nijos vadovai mėgina kaltinti ki
tas šalis, taip pat Vietnamą, sve
timų teritorijų grobimu, smurtu 
ir hegemonizmu. Pekino valdy
tojai brandina grobuoniškus pla 
nus, svajoja išplėsti savo teritori
jas smurtu Pietryčių Azijoje." 

Pagyręs Maskva, atstovas kalbė
jo: "Kinijos valdytojai visomis 
priemonėmis mėgina gauti kaip 

galima daugiau ginklų, tankų, 
lėktuvų, aiškiai ruošdamiesi gro
buoniškam karui. Jie priešpasta
to save socializmui, judėjimams 
už nacionalinį išsivadavimą, tau
tų kovai už taiką ir socialinę pa
žangą." 

Etiop įja ginasi 
laimėjimais 
f • «-*•• 

NanrotM. — Etiopijos kariuo
menė paskelbė, kad nuo ofenzy
vos pradžios, ji užėmė Eritrėjos 
provincijos miestus ir atėmė apie 
95 nuoš. teritorijos, kurioje vieš
pataudavo eritrejiečiai sukilėliai. 

Eritrėjos Laisvinimo frontas pri 
pažįsta didelius pralaimėjimus, 
tačiau teigia, kad Eritrėjos parti
zanų yra 40,000 ir jie geriau gink
luoti ir organizuoti, kaip anks
čiau. Jau 17 metų eritrejiečiai ko
voja, siekdami atsiskyrimo nuo 
Etiopijos. Tik sovietų ir Kubos 
dalyvavimas kovose atnešė F.'iopi-
jos laimėjimus. 

Tūkstančiai eritrėjiečių pasi
traukė iš Etiopijos į kaimyninį 
Sudaną, kur yra jau 300,000 pa
bėgėlių nuo karo veiksmų ir žiau 
raus komunistinio režimo. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 10 d.: Laurynas, 

Asterija, Tautenis, Laima. 
Rugpiūčio 11 d.: Tiburtas, Kla

ra, Putvinas, Porutė. 
Saulė teka 5:54 v., leidžiasi 

7:56 v. 
ORAS 

Chicagoje ir apylinkėje malo-

Amerika turi 12 
kardinolu 

Washingtonas. — Amerikiečių 
kardinolų dešimt gali vykti į Ro
mą, laidoti Šv. Tėvo Pauliaus VI-
-jo. Jie taip pat dalyvaus ir nau
jojo popiežiaus rinkimuose. Iš vi
so Amerika turi \2 kardinolų, 
kurių du, buvę Los Angeles vysk. 
kard. Mclntyre ir Washingtono 
kard. 0"Boyle rinkimuose dėl se
no amžiaus negalės dalyvauti. 
Naujojo popiežiaus rinkimuose te 
gali dalyvauti tik kardinolai ligi 
80 m. Vyresni negali dalyvauti, 
nes tokius nuostatus paliko ve
lionis popiežius Paulius VI-sis. 

Afganistanas prašo 
daugiau paramos 

Washingtonąs. — Naujoji, pro 
komunistinė Afganistano vyriau
sybė kreipėsi į Ameriką prašyda
ma padidinti paramą. Afganis
tanui buvo numatyta duoti Šiais 
metais 20 mil. dol. paramos. 
Prieš tris mėnesius buvo nuvers
ta Afganistano vyriausybė ir 
naujoji valdžia tuoj pasirašė su 
Sovietų Rusija apie 30 draugišku
mo ir bendradarbiavimo sutar
čių. 

Naujasis prezidentas Noor Mo-
hammad Taraki priėmė Kabule 
valstybės pasekretorių David 
Nevvsom ir pareiškė jam, kad 
Afganistanas toliau sieks gerų 
santykių su Amerika. 

Apsaugos 140,000 
šiaurės elnių 

Ottava. —Kanados šiaurės rei
kalų ministeris H. Faulkneris pa
skelbė gamtos draustinio įsteigi
mą šiauriniame Jukono trečdaly
je. Draustiniui yra numatytas 
15,000 kv. mylių plotas į šiaurę 
nuo Pcrcupine ir Bell upių iki 
pat Beauforto jūros. Šiame plote 
bus uždraustos naftos, natūralių 
dujų bei mineralų paieškos. Ats-
kita sutartimi su JAV norima ap
saugoti 140,000 šiaurės elnių, 
kurie kasmet keliauja į Aliaską ir 
grįžta į Jukoną. 

Viena iš istorinių nuotraukų, velionis šv. 
Genezereto ežero 

Tėvas Paulius VI-sis savo lankymosi metu Šventojoj Žeme j prie 

FORDO FABRIKAS ŠUKELE 
[TAMPA KANADOJ 

Toronto. — Fordo įmonės, i ilgokos "trinties^OTrt?rTio premje-
kaip jau buvo mūsų dienraštyje 
minėta, ruošiasi Kanadoje statyti 
automašinų variklių gamyklą. 
Tai sukėlė įtampą tarp federali
nės ir Ontario vyriausybių. For
das statys 533 dol. milijonų ver
tės variklių gamyklą, kuriai yra 
pasiūlytas Ontario Windsoras. 
Tokioje gamykloje darbo gautų 
2,600 kanadiečių. Problemą bet
gi sudaro Ohio valstija, kur For
das jau turi nedidelę variklių ga
myklą. Ohio vyriausybė tos ga
myklos praplėtimui yra pažadė
jusi finansinę paramą, norėdama į 
užtikrinti darbą savo gyvento
jams. Fordo bendrovė pareikala
vo iš Ontario vyriausybės 75 mi
lijonų paramos, o pastaroji krei
pėsi į Ottavą. Buvo tikimasi, kad 
Ottava duos du trečdalius šios 
sumos, kaip buvo žadėjusi. Preky
bos min. J. Horneris teisinasi, 
kad tokio pažado jis niekada nėra 
davęs. Tada jam buvo priminta, 
kad panašią gamyklą Quebeco 
provincijoje ruošiasi statyti Ge
neral Motors bendrovė su finan
sine Quebeco ir Ottawos parama, 
kurios net 80 proc. padengs fe
deracinės vyriausybės iždas. Po 

ras W. Davis paskelbė, kad dėl 
paramos gamyklai Windsore jau 
yra pasiektas padalos susitarimas 
su Ottava, bet jis bus paskelbtas 
tik tuo atveju, jeigu Fordas pasi
rinks vietovę. 

Japonijos - Kinijos 
taikos derybos 

Tokio. —Japonijos užsienio 
reikalų ministeris Sunao Sonoda 
atvyko į komunistinę Kiniją ir 
pradėjo pasitarimus su kinų mi-
nisteriu Huang Hua apie taikos 
ir draugiškumo sutartį. Derybos 
užtruks tris dienas. Jau treji me
tai, kai taikos derybos prasidėjo. 
Jos vis nutrūkdavo, kai japonai 
atsisakydavo įrašyti į taikos su
tartį "hegemonijos" pasmerkimą. 
Sovietų Rusija visą laiką spau
džia Japoniją nepasirašyti tokios 
sutarties, kurios tekstas, kad ir 
netiesiogiai, pasmerkia sovietų 
politiką Azijoje. 

Japonai tikisi, kad šį kartą nau 
ja Kinijos vyriausybė sutiks su to
kiu sutarties tekstu, kuris neliečia 
kitų kaimynų. 

Slaptas arabų karas 
Ne visi palestiniečiai klauso Arafato 

Lankosi kiniečiai 
žurnalistai 

Pekinas. — Amerikos laikraš
čiu leidėjų organizacijos kviečia
mi į Ameriką atvyko didžiųjų Ki
nijos laikraščių žurnalistų ekskur
sija. Ekskursijos vadovas Tseng 
Tao, Naujoji Kinija žinių agentū
ros direktorius ir Chiene Chi -
-chen, užsienių reikalų ministe
rijos atstovas. Skelbiama, kad vi
zitas yra atsakymas į amerikie
čių vizitą Kinijoj 1975 m. 

Amerikiečių moksli
ninkų protestas 

New York, N.Y. — Daugiau 
kaip penki šimtai amerikiečių 
mokslininkų, protesto ženklan 
prieš disidentų mokslininkų Yuri 
Orlovo ir Sčaranskio nuteisimą, 
nutarė susilaikyti nuo pasikeiti
mo mokslinėmis informacijomis 
su sovietų mokslininkais tarptau
tinėse konferencijose. Apie tai 
pranešė amerikiečių Argonne 
valstybinės fizikos laboratorijos 
narys prof. Malcolm Derrick. 

WashingtDnas. — Prezidentas 
Carteris pakvietė rugsėjo 5 d. 
Egipto prezidentą Anwar Sadat 
ir Izraelio premjerą Menachem 
Begin atvykti į Camp David pa
bandyti sudaryti planą Vidurinių 
jų Rytų taikai įgyvendinti. Abu 
valstybininkai pakvietimą priė
mė. Baltyjų Rūmų spaudos sekre
torius Powell, pranešdamas apie 
planuojamą pasitarimą, pridėjo: 
"Neturime Hiuzijų, kad šis susi
tikimas atneš susitarimą. Pasku
tiniu metu paaiškėjo, kad tas il
gametis Viduriniųjų Rytų konflik 
tas nejuda taikos kryptimi, bet 
tolsta nuo taikos". 

Taikos ieškojimui nepadeda pa
skutiniu metu paaštrėjęs, ne
paskelbtas, slaptas karas tarp 
dviejų arabų palestiniečių grupių. 
Ilgų metų ginčai tarp karingo
sios Irako palestiniečiu grupės ir 
nuosaikesnės, Arafato vadovauja
mos, Palestinos laisvinimo orga
nizacijos šiais metais prasiveržė 
teroristiniais puolimais ir atenta
tais. Vien Libane jau buvo nužu
dyta 20 arabų ir 45 sužeisti. Puo
limai vienų prieš kitus pasipylė 
į Europos sostines: Londoną, Pa
ryžių, taip pat persikėlė į Pakista 
ną, kur praėjusią savaitę buvo nu 
žudyti trys palestiniečiai ir pakis
tanietis sargas. 

Atmeta derybas 
Irako valdžios remiami, pales

tiniečiai vadina save "atmetė-
jais". Jie atmeta bet kokius pasi
tarimus su Izraeliu ir tvirti
na, kad Libane veikianti palesti
niečiu ai Fatah organizacija sie
kia būti priimta į Ženevos taikos 
derybas, siekia pasitarimų su žy
dais, nori įsteigti mažą Palestinos 
valstybėlę, kada Irako remiama 
grupė kovoja prieš sionizmą ir 
svajoja išvaduoti iš žydu rankų 
visą Palestiną, suvarant "visus 
izraelitus į jūrą". 

Ginčai tarp palestiniečių ir Ira
ko prasidėjo prieš 10 metų. Tuo 
metu Jordano karalius Husseinas 
nutarė išvaryti jo žemėje vei
kiančius palestiniečių ginkluotus 
dalinius, kurie pradėjo karaliaus 
nebeklausyti, bet veikti atskirai. 
Tuo metu, kai karaliaus karei
viai kovojo su palestiniečiais, 
Jordane buvo laikomas Irako tan 
kų batalionas. Irakas, užuot pa
dėjęs revoliuciniams palestinie
čiams nugalėti karaliaus kariuo

menę, įsakė tankų daliniui grįžti 
namo. Palestiniečių vadai tada 
paskelbė Irako vadus išdavikais. 

SvarbuspalestnieSjj learo iWjr 
vis yra Palestinos politikas, buvęs 
PLO atstovas Irake, Sabry ai Ban 
na, 40 metų teroristas, kurio slap
tas vardas yra Abu Nidai, ara
biškai "Kovos Tėvas". Jis pritarė 
Irako politikai ir buvo išmestas iš 
palestiniečių organizacijos. Al 
Fatah jį nuteisė už akių mirties 
bausme už grupės išdavimą. Ker
šydamas jis dabar vadovauja Ira
ko remiamiems puolimams prieš 
PLO narius. Arabai lieja kraują, 
kuo džiaugiasi Izraelis. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

nus oras, temperatūra apie 80 1.1 tas pasmerkimas mažiausia rūpi 
Kinijos jaunimą ir senimą pasmerkė Havanos komunistinis festivalis tta matyti Kinijos seniej\ kuriems 

—Europoje doleris vis krinta 
ir aukso kaina pasiekė aukščiau
sią laipsnį, o už dolerį duodama 
jau mažiau negu dvi vokiškos 
markės. 

— Solomomų salos, kurios ne
priklausomos tapo liepos 6 d., 
prašosi priimamos į Jungtines 
Tautas. Tai bus jau 156-ji valsty
bė Jungtinėse Tautose. 

— Rumunijos viceministeris 
Ion Pacepa, prieš dvylika dienų 
Vakarų Vokietijoj pasiskelbęs ne 
brgrįšiąs į savo kraštą, dabar no
ri patekti į Ameriką. 

— Japonija pradėjo dviejų me-
tj programą, nrėdama ištirti, 
kiek galima energijai pajungti jū
ros bangas. Projektas kainuos5.3 
mil. dol. 

—Kinijos delegacija Hanoi 
mieste pradėjo derybas dėl pabė
gėlių iš Vietnamo reikalu. Dery
bose dalyvauja abiejų kraštų už
sienių reikalų viceministeriai. 

— Didelės liūtys šiaurinėje 
Indijoje sukėlė potvynius, atsky
rė nuo pasaulio 92 kaimus. Val
džia pasiuntė kariuomenę su he

likopteriais gelbėti apsemtų kai
miečių. 

— Afganistano karo aviacijos 
lėktuvas MIG-17 atskrido į Pakis
taną. Lakūnas majoras Moham-
med Hakim yra tardomas. 

— Pietų Afrikon atvyko Jungti
nių Tautų delegacija derėtis Na-
bimijos nepriklausomybės reika
lais. Delegaciją sutiko priešiška 
juodųjų demonstracija, kurios na
riai teigė toliau norį pasilikti Pie 
tų Afrikos globoje. 

• — Australijos premjeras Mal
colm Frazer atleido iš pareigų 
administracinės tarnybos minis-
terį Reginai Withers. Jis kaltina
mas prasižengimais praėjusiuose 
valdžios rinkimuose, rinkiminių 
rajonų sienų kaitaliojimais 

— Puerto Rkroje gastroliuoja 
šokėju grupė iš Kubos. Rugpiūčio 
7 d. vieno spektaklio metu, prie 
salės sprogo bomba, nepadariusi 
didesnių nuostolių ir nepareika
lavusi aukų. Spėjama, kad bom
bą padėjo pabėgėliai kubiečiai, 
kurių Puerto Ricoje vra apie 40,-
000. 

Rumunų prezidentas 
lanke Brežneve 

Maskva, — Tasso agentūra ati
dengė, kad Krime, prezidento 
Brežnevo viloje, lankosi Rumuni
jos prezidentas Nicole Ceauses-
cu. Pasikalbėjimų temos: abipusiai 
klausimai ir užsienio politiko da
lykai. 

Ko Tass agentūra neminėjo, 
tai Kinijos komunistų partijos 
naujojo pirmininko Hua Kuo 
fengo numatyto vizito Rumuni
joje. Sis Mao Tse Tungą pakeitęs 
komunistinės Kinijos vadas pir
mą kartą atvyksta į Europą. Jo 
vizitas įvyksta tokiu metu, kada 
Kinijos santykiai su Sovietų Rusi
ja yra pačiame blogiausiame lai
kotarpyje per daugelį metų. 

Statys lėktuvnešį 
Washingtonas. — Kongresas 

patvirtino projektą statyti mil
žinišką atominį lėktuvnešį, ku
ris kainuos 2.1 bil. dol. Tai bus 
1.100 pėdų ilgio laivas, penktas 
atomų varomas lėktuvnešis. Ad
ministracija turėjo kitus projek
tus ir tokio laivo iki kitų metų 
nenori statyti. Lėktuvnešiai yra 
tokia sritis, kur Amerikos dar ne
pralenkė rusai. 

Keisti anarchistai 
Philadelphia. — Susišaudyme 

tarp miesto policijos ir keistos 
juodųjų grupės antradienį žuvo 
vienas policininkas, o šeši buvo 
sužeisti. Sužeisti taip pat penki 
ugniagesiai ir du grupės nariai. 

Negrų įsteigta MOVĖ organiza 
cija propagavo "grįžimą į 
gamtą". Anarchistinės taisyklės 
nepripažino jokios valdžios, jokių 
civilizacijos priemonių: nenaudb 
jo muilo, šukų, skalbimo, šiukš
lių išvežimo, mokyklų. Grupės 
namo karminystėje buvo šimtai 
žiurkių ir blogi kvapai sklido po 
visą apylinkę. Kaimynams skun
džiantis, miestas bandė tą grupę 
iš namo išvaryti ir 56 dienas na
mas buvo policijos apsuptas. Ant 
radienį įvyko susišaudymas ir 12 
grupės narių buvo suimti. 

Didelis Solženicyno 
kalbos pasisekimas 

New York. —Harper and Row 
leidykla atskiru leidiniu, anglų ir 
rusų kalbomis, išleis Aleksandro 
Solženicyno kalbos, pasakytos 
Harvarde, tekstą. Kalba susilaukė 
didelio pasisekimo ir Harvardo u-
niversitetas jau išsiuntinėjo tos 
kalbos tekstų 4,000 egzempliorių. 
Siuntinėja nemokamai. Pats ra
šytojas gavo 2,500 laiškų, pra
šančių jo kalbos teksto. 

• Amerikoje iš žuvusių pės
čiųjų 5 0 ^ sudaro vaikai ligi 15 
m. amžiaus. 
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VYČIŲ SEIMO KALBĖTOJAI 
Kalbas pasakys kovos už žmogaus teises žinovai 

Du žinomi fcetuviai politiniai 
aktyvistai dalyvaus žmogaus tei
sių simpoziume "Lietuva šian
dien — mūsų atsakomybė" 65-
ame Lietuvos Vyčių seime. Kęs
tutis Jokubynas, du sykius įkalin
tas už jo nacionalistinę bei žmo 
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gaus teisių veiklą, ir kun. Kaži- į radijo New Yorke tarnyboje, 
mieras Pugevičius, Vyčių Lietu- Per 25 kunigystės metus kuni-
vos reikalų komiteto pirminin- gui Kazimierui Pugevičiui teko ei-
kas, bus pagrindiniai simpoziumo ti parapijos klebono, Baltimorės 
dalyviai. Simpoziumas prasidės arkivyskupijos radijo ir televizijos 
10:30 vai. ryto šeštadienį, rug
piūčio 19 dieną, Syracuse mies
to , Syracuse viešbutyje. 

tuo nepasibaigė. 1957 metais K 
Jokubynas padavė prašymą emi
gruoti į Vakarus ir pagaliau, 1977 , . , _ , „ 

, , ,,. . . . . Australijos lietuvių ir Detroito "Kovo 
m. balandžio menesj sovietai, paj w § j o

 J
6 9 : 3 9 

kartotinai atsisakę Jokubyną iš- ' 
leisti, jam suteikė leidimą. K Joku
bynas šiuo metu dirba Laisvės 

klubo krepšininkai draugiško 'susitikimo proga. Tada detroitiškiai 
',, Nuotr. Jono Urbono 

Kęstutis Jokubynas yra ilgos ir 
skausmingos kovos su sovietiniu 

direktoriaus, bei Amerikos kata 
likų konferencijos etniniais bei 
kaiminystės reikalais vedėjo parei
gas. Jis įsteigė Maryland valstijos 
Piliečių koaliciją už kabelio susi
siekimą. Paskutiniu metu kun. Pu-

okupantu veteranas. Jis įstojo įlgevičius sukoncentravo savo jė-i ZZ21 '• '"•' 
Lietuvos rezistencinį sąjūdį bū - ' Amerikos lietuvių katalikų I P h u s k o m e n e 

damas t ik 17 metų. Už jo ant i - ; ^ t i k i n č i ų j ų Lietuvoje reika- « -
sovietinę veiklą jis buvo nuteistas; i a m s > 1974 ^ įsteigė liet. katalikų! 
atkalėti 10 metų griežto režimo | t a r n ybą, kuri skiria ypatingą dė-
koncentracijos stovykloje. 1957 Į m e s į iįe tUvių katalikų parapi 

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už i 
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus i 
prašymą. 
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 

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

MENO VAKARAS 
DAINAVOJE 

Literatūros ir dainos vakaras 
įvyks šį šeštadienį Dainavos sto- I 
vykioje 7 v.v. Dalyvauja sol. Ona 

iŠ Philadeiphijos, 

metais, prabėgus tik 3 metams po 
to, kai jis paliko kacetinį gyveni-

joms. Dabar, eidamas Lietuvos ka 
talikų religinės šalpos direkto-

mą, K Jokubynas vėl buvo suim- j riaus i r V v č i ų Lietuvos reikalų 
tas.,įr vėl nuteistas 10 metų griež- ( k o m i t e t o pirmininko pareigas, 
\C režimo stovyklon už tai, kad jis, ^ pugevičius turi svarbų vaid-
bande nelegaliai išvažiuoti iš S o - j ^ ^ j ^ i š k e l t i Lietuvoje gy-Į 
vietų Sąjungos. Nors sovietai Jo-į v e n a n č l ' ų žmogaus įeisiu akty-
kubyna paleido iš kaceto 1967 me-1 vistų veiklą Amerikos spaudos ir ' 
tais, bet KGB persekiojimai su ' viešosios nuomonės dėmesiui. 

kevičiūtė, mūsų mieli Braziai ir 
daug kitų asmenų. 

Sunku būtų išvardinti, kokius 
į darbus kuris vytis atliko. Nuo dar-

i i w j ^ o „ } _ 7 r _ bo sušilęs buvo gegužinės rengi-
pagalbos kursai. Instruk- j mo pirmininkas Vincas Samoška. 

•tore — vytė Birutė Pumputienė. Jam padėjo visi didieji Chicagos 
Kiekvieną vakarą vyčiai uoliai lanį vyčių veiklos ramsčiai: Irena San-, J 
k ė paskaitas. Ne tik teoretiškai Bijkutė, PranasZapohs .Aleksand-

PIRMOSIOS PAGALBOS 

KURSAI 

Liepos 17, 18 ir 19 dienomis 
Vyčių salėje, Chicagoje, buvo pir
mosios 

TUtė aiškino, ką daryti širdies 
^smūgiui ištikus, kol atvažiuos pir-
. moji pagalba, bet ir praktiškai de-
. monstravo su lėlėmis. Tos lėlės bu 

vo išnuomotos iš Chicagos Heart 
Association, ir Birutė pati už jas 
sumokėjo nuomą. Kai pasibaigė 
kursai, buvo egzaminai. Juos iš
laikė 20 asmenų ir gavo Cardio-
pulmonary Resuscitation pažymė-

- - - t • • • . 

:r. 

ras Mockus, Geraldine Mack, Mo
nika Kasper, Albertas Zakarka, 
Klemensas Vidžius, Antanas 
Stefanija Jonučiai, Juozas Lauri
naitis. Solistė Prudencija Bičkienė 
šeimininkavo apie stalus, prižiū
rėjo kad būtų jie švarūs, Adelė 
Zunienė, Estelle Rogers, Sabina 
Klatt, Salomėja Daulienė ir Ona 
Nevereckienė nešiojo laimėjimų 

Sol. O. Pliuškonienė 

jai akompanuos muz Aloyzas 
Jurgutis. Naujas kūrybas paskai
tys šįmetin:s "Draugo" premijos 

ureatas Anatolijus Kair. ir A-
loyzas Baronas. Detroitiečiai 
kviečiami atsilankyti. 

NAUJA DIEVO APVAIZDOS 
LIETUVIU PARAPIJOS 

TARYBA 

[imą. Chicagos vyčiai yra dėkingi j bilietus prie stalų sėdintiems sye 
Birutei už gerą širdį, ir žino, kad \ eiams. Visą laiką grojo 
ji bus gera daktarė. Šį rudenį išvyks 
ta^'i į Floridą mokytis medicinos 
mokykloje. 

E. Pakalniškienė 

1LUNOIS — INDIANOS 
APYGARDOS GEGV2INĖ 

plokštei 
muzika. 

Trečią valandą atėjo jauni mu
zikantai, ir pasigirdo galingesnė 
muzika. Sodno aikštėje ir salės vi
duryje pradėjo suktis poros. Ir šo
kių varžybos buvo, ir gražiausiai 
šokantieji gavo dovanų. 

Buvo pagerbtas Faustas Stolia. 
H n S T t n d i a n o 1 C a p ^ r t s ° ^ | K ą tik buvo grįžęs vyčių choras I į ^ į j — M a t T Q -lmois - I n d i a n o s a p y g a r d ^ v y Į., ^ ^ ^ T w m ^ Joye L ^ ^ ^ r e i k a l a i _ 

'Faustas Strolia dirigavo jaunųjų. člų suruošta gegužine, 
graži, didelė ir linksma. Dievas 
davė puikų orą, salėje ir sodne
lyje prie stalų sėdėjo daug žmo
nių, buvo linksma, visų nuotaika 
pakili. 

Salės durys atsidarė 12 valandą. 
O kas gali apsakyti, kelintą va
landą atėjo darbuotis rengėjai? 
Dvyliktą jau buvo viskas paruoš
ta, sutvarkyta. Ir žmonės tuojau 
sustojo į eilę prie kugelio, dešrų 
kaldūnų, kavos ir pyragų. Eilė
je stovėjo ir prie įvairiausių gė
rimų, pradedant apelsinų sunka 
ir baigiant stipresniais gėrimais. 
Eilės buvo ir prie laimės šulinio, 
ir matėsi, kiek daug sunaudotų 
bilietų ant žemės numesta, lai
mingų ir nelaimingų. Ir saldai
nių maišas buvo laimei pamėgin
ti. 

I gegužinę atvyko Lietuvos ge-

Liepos 24 d. įvykusiame Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos Ta
rybos posėdyje prieš porą mėne
sių išrinkta nauja parapijos Ta
ryba pasiskirstė pareigomis ir per
ėmė parapijai vadovaimą. Tary
bos pirmininkas — Jonas Urbo
nas. Viceprimininkė ir adminis
tratorė — Vanda Majauskienė. 
Sekretorė ir informacijos vadovė 
— Liuda Rugierrenė. Liturgija 
— Benediktas Neverauskas. Švie
timas ir jaunimas — Aldona 
Milmantienė. Administracija — 
Vanda Majauskienė ir Kazys Gri
cius. Finansai —Marijus Sajaus-

Bcnd-
Vytas 

Petrulis ir Ramūnė Stonytė-Fran 
ei sco. ..' 

Posėdyje buvo aptartas artė
jantis parapijos balius, kuris į-
vyks rugsėjo 30-tą ir parapijos 
penkmečio atžymėjimas. Koncer
tinei baliaus programai yra pa
kviesta, puikiai pasirodžiusi per 
Dainų šventę, Toronte, solistė 
Gina Čapkauskienė, gyvenanti 
Montrealyje, Kanadoje. Jai akom 
panuos muzikas Jonas Govėdas. 
Penkmečio proga yra numatytas 
išleisti specialus leidinėlis. Se
kantis parapijos Tarybos posėdis 
yra šaukiamas rugpiūčio 14 d. 
(pirmadienį) 7:30 vai. v. 

Jonas Urbonas 

PRISIMINĖ BALTIJOS 
TAUTAS 

Michigano valstijos kongres-
manas VVilliam M. Brodhead lie
pos 18 dieną Amerikos kongrese 
pasmerkė Baltijos kraštų okupa
ciją ir patalpino į "Congressio-
nal Record" Detroite trėmimų 
minėjimo metu priimtą rezoliu
ciją. (B.B.) 

IŠ BALFO VEIKLOS 

— BALFo seimas, kaip buvo 
skelbta, įvyks spalio 28-29 dieno
mis, Chicagoje. Skyriaus v-ba 
kviečia narius,.,norinčius vykti į 
seimą, atstovauti skyrių, re
gistruotis pas skyriaus valdybos 
narius. 

— Viktorijai Staskevičienei, 
buv. nuolatinei skyriaus v-bos 
talkininkei, padaryta sėkminga 
akių operacija Fordo ligoninėje. 

—Dir. E. Paurazienė, 76-to 

skyriaus steigėja, grižo iš igoni-
nės. Sveiksta namuose. Gąsdinan
tys simptomai, davė džiuginan
čius rezultatus. Balfininkų nervų 
įtampa ilsisi. 

— Česys ir Ona Šadeikos, abu 
dirba skyriaus valdyboje, liepos 
30 d. atšventė vardines. Abiejų 
vardinės supuola liepos mėn. pa
baigoje. Jų pasveikinti susirin
ko gražus būrelis artimųjų. Jonas 
Švoba pasveikino visų susirinku
sių vardu ir pakvietė visus sugie

doti Ilgiausių metų... 
— BALFo 76-to skyriaus išva

žiavimas įvyks rugpiūčio 13 d., 
sekmadienį, 12 vai., Šadeikų so
dyboje, 28975 VVellington Rd., 
Farmingtone. Važiuojant Middie 
Beit Rd. keliu — rytų pusėje, tarp 
12 ir 13 mylios. Balfo išvažiavi
me bus lietuviški pietūs, gaivi
nantys gėrimai, švelni lietuvis-į 
ki pietūs, gaivinantys gėrimai 

švelni lietuviška muzika. Pasi
vaikščiojimai. Polsiavimai medžių 
pavėsyje... 

Bus dovanų skirstymas. Viena 
(Nukelta į 4 psL). 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
GinefcologinS Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Bmlding) Tel. L l 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Buvusi "Nida" resortas, dabar 

"The Outpost" Beverly Shores, 
Ind.t Lake 9hore County Rd. ir 
Rogers, puse bloko nuo ežero. 
Valgykla, baras, kamb. isnuoma-J 
vimui. Dienai 10.40 dol. vienam ir 
12,48 dol. dviem, savaitei 67.60 
dol. ir 78 dol. dviem. Rezervaci
joms skamb. 219-879-510L 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie ATenoe. 

Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. YVA 5-2670. 

Rezid. tel. WAJbroc»k 5-3048. 
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Banaičio 

JGRATE IR KASTYTIS 
S veiksmu opera 

Dainuoja Chicagos Lietuvių Operos 
choras, Dana Stankaitytė, Marga
rita Momkienė, Aldona Stempužie-
nė, Stasys Baras. Groja aimfoni-
nis orkestras. Diriguoja Alekaand-
rasKučiūnas. 
Puiki dovana. Albumas, 3 plokš
telės. Kaina su persiuntimu $15.55 
ras Kučaūnas. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS 
4545 West 63rd S t . Chicago, DL 
60628 
illlllllllllllllllllllllllMlllliUIIIIIIIIIIUIIUI 

chorams, ir su jais gražiai pasiro- j 
dė. Choro vicepirmininkas Stasys 
Čepas padovanojo jam savo sesu-
tės išaustą lietuvišką juostą, o 
choro pirmininkė Estelle Rogers 
užrišo ant kaklo. 

Apie 8 vai. muzika nutilo, sve
čiai skirstėsi namo. Šeimininkės 
džiaugėsi, kad puodai tušti, kad 
maistas išparduotas. Mieste aidė
jo šūviai, skelbdami, kad Ameri
ka yra laisva. Gera gyventi lais
voje ir gražioje Amerikoje ir kar
tais pasilinksminti vyčių tarpe. 

E. Pakalniškienė 

<F 

DIDŽIAUSIAS SRAIGTAS PASAULY 

Japonijoje "Kobe tU" kompanijoje 
pagamintas didžiausias pasauly laivo 
sraigtas. Jo skersmuo — 9,7 metrų, 

neralinė konsule Juzė Daužvar- svoris — 80 tonų. t. y. 19 t sunkesnis 
dienė Altos sekretorius kun Ado!- už didžiausią iki šioi pagamintą sraig 
, « ' . r o i \/-»u,c Ar fc* J«s skirtas dabar statomam 400 
fas Stasys, prof. Balys Vitkus, d r. t ū k s t a n f i u Wtių taipos tanklaiviui. 
A . i r O n a čerakai , dr. Ona VaA- jm 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt 
1:00 - 5:00 vai. popiet, trec. ir Sešt. 

tik susitarus. 0* 

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

2858 West 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt Į 
10-4; šeštad. 10-3 vai. 

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

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.49tb Oourt, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus trec ir Seštad 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REUance 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

S925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
p e n k t nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. Ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
k r u i K U ' TR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL M B M M 

32W W. 8Ist Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki 1 vai- noplet. 
Ofs. teL 737-1168, rea. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS D3. CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

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

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

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHrRX.TRGT4A 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal susitarimą. 

COME TO LITHUANIA IN 1978 
JOIN US AND FULFILL A DREAM THAT WILL HAYE 

ENDLESS MEM0RIES 
NIGHTS IN EACH CITY DEPARTING DATES 

Sept. 15 to SepL 23 
Sept. 22 to SepL 30 
SepL 28 to OcL 7 

Oct. 12 to OcL 21 

Dec. 22 to Jan. 5 

- $849.00 
- $848.W 

- S849.il 

- S849.N 

- $1,049.61 

Vilnius 5, Moscow 2 
Vilnius 5, Moscow 2 
Vilnim 5, Moscov 2, 
Copenhagen 1 
Vilnios 5, Moscow 2, 
Copenhagen 1 
Vilnius 5, Warsaw 3, 
Leningrad 3, Moscov 2 

A foll day's ezcnrskn to Kaunas and a balf day trip to Trakai is included. 

JONAS ADOMĖNAS 
Tour Manager 

TRANS INTERNATIONAL TOU&S LTD. 
53o Fifth Avenue 

New York, N. Y. 10017 
2L2—697-7257 

^ / 

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervo Ir 
Emocines ligos. 

CRAWFORD BCEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEYECKAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K 6 A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. Ir nuo 5 iki S vai. 
vak. šeštad. nuo 1 iki i vai. 

Ofa, PO 7-6900 Rec OA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS TR CHTRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 
•'Contact lenses" 

261S W. 71st St. — TeL 737-5149 
; Vai pagal susitarimą. Uždaryta trefi 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, FCSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

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

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

Rezidencijos M a t GR 0-0617 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Re*. — 327-1965 
DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
1002 No. Westera Aveuoe 

Ofiso teL 489-4441 
Valandos pagal susitarimą. 

Ofiso tel. H E 4-2123. Narni) GI 8-6103 

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

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

2-5 Ir 6-7 — U anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3107 West Tlst Street 

Valandos: 1-6 vai. popiet 
Treč. ir Se&tad. pagal susitarimą. 

'Ofs. teL 586-3108; namq 381-3772 
DR. PETRAS aiOBA 

GYDYTOJAS TR CHTRURGAS 
6745 West 63rd Street 

!Val.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
i 2-7; Šeštadieniais pagal susitarimą. 

B j f l f tBąMHPBW.!**SJ 

mmĖĖmmmmĖįmmįM a % « i h H s a . 

http://S849.il


Derliaus nuėmimas. 

D A R B A I IR B O T A G A I 
Laisvam pasauly gyvenant vimą, nuimant išaugintą derlių 

keistai atrodo pavergtos Lietuvos Įkvepiantis ir žvalinantis spaudos 
laikraščiai, kurių pirmi puslapiai žodis turi padidinti visaliaudinės 
prirašyti apie derliaus nuėmimą, kovos už didžiąją duonos įkarštį, 
pasiruošimą kulti ir iškultus įkūnyti visuomeninių pasižymėju-
grūdus nuvežti okupantui. Ant- sių nuopelnų pripažinimą, padė-
raštės yra raginančio pobūdžio, ti nedelsiant likviduoti trūkumus, 
tik vežk, krauk, sėk, pasirūpink, Teisingai daroma ten, kur esant 
geriau panaudok, daugiau pri- materialinėms techninėms gali-
kulk, neprarask nė vieno grūdo, mybėms tokiu metu daugelis ra-
ruoškis priimti derlių, pasiruošk joninių laikraščių išeina kasien, 
piūčiai ir taip be galo. Juk atro- o vietos radijos žemės ūkio lai
do, kad kiekvienas, kuris dirba, dos transliuojamos anksčiausiu 
savo darbą gerai žino, ką jis turi paros laiku", 
atlikti. Žodžiu, visi turi rašyti apie 

Amerikoje be jokių raginimų kolchozus, o radijas kalbėti anks-
prisėjama ir prikuliama, kad net ti rytą, kol kolchozininkai neiš-
į Maskvos puodus galima ne vie- varyti į darbą, 
ną milijoną tonų grūdų nusiųsti. * 
Visa tai galėtų liudyti laisvojo 
pasaulio pranašumą, ką paverg
tieji kolchozininkai gerai ir žino, 
bet komunizmas remiasi melu ir 
todėl tuo remiasi ir ūkininkavi-

2odžiu, partija plaka žurnalis
tus, kad šie ragintų kolchozinin-
kus, kad taip būtų galima pasiek
ti daugiau naudos. Suprantama, 

T . . . . ,. . _ , kolchozininkai to viso neskaito, mas. Ir jei tai neliestų mūsų bro- , , . . . . . .. . ,. ,. v. ,__,. . . ^ . bet skaito pareigūnai ir įe sten-lių, galima čia būtų apie visa tai 
ir nekalbėti, juo labiau, kad visi 
tie raginimai yra tam, kad oku
pantui būtų daugiau parūpinta 
duonos. 

giasi sudaryti įvairias lenktynes, 
paplakti ir atžymėti, kaip spauda 
ir emgebistai reikalauja. Liepia 
atžymėti laimėjusius, jiems įtei
kiami pažymėjimai, pagyrimo 

* lakštai ir pereinamosios vėliavos. 
Skelbiama, kad Lietuvoje ne- Tos vėliavos reikia saugoti, kol 

bėra arklių. Be abejo jų tikrai laimės kitas. Jos yra pereinamo-
sumažėjo ir milžiniški plotai ap- šios, kad kiaulininkų ar melžėja 
ariami traktoriais. Nebeliko ark- nepasisūtų iš jos bliuskutės ar 
lių, bet botagas liko, ir šiuo metu kolchozininkas kokios užuolaidos, 
plakama ne dirvas aria arkliai, Tai dar mažos bėdos, bet blo-
bet plakami žmonės. Galimas giausia papeikimai, nes dažnai 
daiktas, kad kolchozininkai su juos seka prokurorai, o jei ir ne
nuolatiniu raginimu yra labai seka, tai tais papeikimais kolcho-
apsipratę, yra rambūs, pagaliau zo vadovas gali gintis nuo prašy-
jie neskaito kokios "Tiesos", nes mų. Jis gali susilaikyti ir neduoti 
jie žino, kad joje nėra jokių žinių, vieno ar kito kolchozininkui rei-
o tik raginimai ir propaganda, kalingo dalyko, pvz. net ir kuro, 
Bet yra ir kita medalio pusė. kuris yra labai svarbus ir jo prob-
Tuos visus raginimus, botagavi- lema nėra lengvai sprendžiama, 
mus turi skaityti brigadininkai, Kuro nėra ir vieno į Vakarus at-
komunistų partijų sekretoriai, į- vykusio lietuvio kolchozininko 
vairūs komjaunuoliai, komsorgai teigimu, kūrenama džiovintu 
ir partorgai ir priedo dar enkave- mėšlu. Žodžiu, papeikimai^ gan 
distų talkininkai draugovininkai, būti laikomi stalčiuose ir ištrau-
Jie visi tas instrukcijas skaito ir kiami tada, kai kolchozininkas 
jų neskaitantį kolchozininką se- ko nors prašo ar pakartoti-
ka ir plaka, kad tik jis dirbtų, nai nusikalsta, 
kad tik ko nors nepaimtų, kad ko * 
nors lauke nepaliktų kad visa K o l c h o z i n i n k a i plakami kokio 
taupytų galingąja! Maskvai. Sverdlovsko ar Ipatovo kolchozi-

Pavergtos Lietuvos laikraščiai n m k u pavyzdžiu, kurie sudarė 
labai daug deda įvairių raginimų, mįiž,iniškus planus javams nu-
tačiau ragintojus dar ragina kiti pjautį_ Kiekviename "Tiesos" 
ragintojai. "Pravda" prieš porą n u m e r y j e tie rusai kolchozinin-
savaičių, liepos 24 d., paskelbė ve- ^ s t a t 0 mi lietuviams pavyzdžiu, 
damąjį, kurį "Tiesa" persispausai- Q lietuviški laikraščiai ragina 

Lietuvių susiartinimo šventėje liepos 23 d. Putname šv. Mišias laikė ir pamokslą pasakė kun. dr. J, Grabys. 
Iš kairės pirmoje eilėje sėdi: kun dr. J. Grabys, kun. dr. M. Čyvas, prel. V. Balčiūnas, ses. Margarita Ba
reikaitė, kun. V. Martinkus, VLIKo pirm. dr, K. J. Valiūnas, E. Valiūnienė, A. Lipčienė, kun. L. Zaremba ir 
kt. . , Nuotr. Edman 

MOKSLO METAMS ARTĖJANT 
Mūsų šeštadienių mokyklų 

veikla, laiku skaičiuojant, jau 
peršoko ketvirtį šimtmečio. Ket
virtį šimtmečio peršoko, dar išsi
laikiusios lietuvių parapijų kas
dienėse mokyklose suorgani
zuotos ar perorganizuotos lietu
vių kalbos pamokos, kurios yra 
kaip ir šeštadieninė mokykla. 

Laikas keičia gyvenimo sąly
gas, aplinką ir būdą. Keitimas pa
lietė ir mūsų lietuviškas mokyk
las. Vienos nustojo veikti, kitos 
buvo naujai steigiamos. Nebo
jant keitimosi yra didelė dalis lie
tuviškų mokyklų, kurios galėjo 
minėti 25-rių metų veiklos su
kaktį. 

Veiklos metų skaičius nepada
ro mokyklos geresne ar blogesne, 
bet akivaizdžiai rodo, kad mūsų 
lietuviško švietimo veikla jau yra 
antrojo dvidešimtpenkmečio pra
džioje. Tai nuopelnas tėvų, kurie 
apsisprendė už tautinę gyvybę ir 
ją stengiasi perduoti augančiai 
kartai, ir mokytojų. 

Rūpestis pripildyti lietuvių mokyklą 

JONAS JASAITIS 

no "'vyresniojo brolio" raginimus. 
O tame vedamajame rašoma: 
"Didėjantys valstybės ir kolūkių 
įdėjimai į žemės ūkį, ypač įsak 
miai 

Laiko bėgyje keitėsi mokiniai, 
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savo kolchozininkus skubėti ir keitėsi ir mokytojai. Bet hetuvis-
vykdyti planus. "Tiesa" vedama-' kos mokyklos tikslai nepasikeitė, kolchozinin-jame net nustato 
kams normas". Parduodami gal-

reikalauja sumaniai, tau- - a j t u r i s v e r t i 450 - 500 kilo-
. • * • • • - • • J - - = * — -•* - r o d i k -piai, atsakingai naudoti šiuos iš- g r a m U j praėjusių metų 

teklius, gauti iš jų kuo didžiau- yys 429 kilogramai". Toliau ra
sią naudą. Spaudos organai turi g j n a m a padidinti pieno primelži-
duoti toną kovojant už ekonomi- mą^ padidinti kiaušinių dėjimą, 
ją, kuo spačiausią kapitalinių są- bekonų auginimą ir taip toliau, 
naudų išsimokėjimą, visokeriopą v i $ t i k didinti ir auginti "Tiesa" 
darbo našumo didinimą ir pro- j i e p o s 28 d. laidoj rašo, kad kol-
dukcijos savikainos mažinimą. c n o z u o s e dirba 36,000 komunistų 
Ir, žinoma, jie turi užimti princi- i r . ų pareiga skatinti visus 
pine, bekompromisinę poziciją, d i r b a n5į u o s ius . 
kai kalbam apie planines draus- , 
mes laikymąsi, valstybinius in- Arkliai sumažėjo, bet botagas 
t e r e Sus" liko ir šį kartą plakamas ne ark-

Toliau "Pravda" be jokių pa- lys, o kolchozininkas tuns dirb-
daiiinimų moko: "Pirmaeilis už- ti kaip arklys kad gelbėtų komu-
davinys dabar - dalykiškai, mo- nistinį pasaulį nuo amžina ne 
bilizuojami nušviesti lenktynia- pritekhų. 

Al B. 

Spaudoj ir gyvenime 

reikšmė ir svarba lietuvybės iš
laikymu; nesumažėjo. Dargi lie
tuviška mokykla tapo svarbesniu 
ir reikšmingesniu veiksniu mūsų 
tautiniam gyvenimui, negu anuo 
laiku mokyklas organizuojant. 
Taip pat nepasikeitė rūpesčiai 
mokyklų išlaikymu, mokytojų ir 

mokinių sutelkimu, mokymui 
priemonių paruošimu ir daugeliu 
kitų dalykų. 

Pažinti save 

Prieš gerą dešimtmetį baltieji 
amerikiečiai pradėjo domėtis sa
vo tautine kilme. Aišku, kad jie 
yra į Ameriką atvykę iš Europos, 
bet iš kurios Europos dalies? Eu
ropoje yra daug tautų, daug skir
tingų kalbų ir kultūrų. Atneštos į 
Ameriką kalbos ir kultūros tau
tų tirpinimo katile susiliejo į vie
ną' masę — tautą, kuri kalba vie
nos Europos tautos kalbos kiek 
skirtinga tarme. 

Domėtis savo kilme paskatino 
ir tai, kad kitų rasių amerikiečiai 
tirpinimo katilo išvengė ir už sa
vo įnašą Amerikai pradėjo reika
lauti net išskirtinių teisių. Japo
nų kilmės amerikietis žino, kas 
jis yra, taip pat žino, kas jis yra, 
kinų kilmės amerikietis, nors ja
ponai ir kinai yra tos pačios ra
sės. 

Baltajam amerikiečiui dabar 
jau ne gėda, bet garbė yra žino
ti, iš kurios tautos kilęs, turėti ži
nių apie savo tautą ir didžiuotis 
jos nuopelnais. Jau vien tik to
dėl ir mes lietuviai negalime atsi
likti nuo kitu, negalime palikti 
savo vaikų, kad jie apie savo tau

tą ir kilmę tebūtų girdėję tik iš 
tėvų ar senelių. 

Lietuvių mokyklos yra tas šal
tinis, iš kurio žinias apie savo tau
tą ir kilmę, apie save semiasi 
kiekvienas mokyklos lankytojas. 

Dabartyje žmonės yra daug 
daugiau išprusę. Juos sutinkame 
kasdieniniame gyvenime ir su 
jais bendradarbiaujame. Todė' 
didesnio išprusimo žinojime apre 
save labai reikės mūsų augančiai 
kartai. Tą išprusimą duoda lie
tuvių mokykla. Pridėjus, kad lie
tuvių mokykla yra esminė dalis 
tautinei gyvybei išlaikyti, sunku 
suprasti tuos tėvus, kurie savo 
vaikų į lietuvių mokyklą nelei
džia. 

Esminiai klausimai 

Artinantis mokslo metų pra
džiai pirmiausia susiduriama su 
dviem esminiais klausimais, tai 
mokinių suteikimu ir mokyklos 
išlaikymu, šie du klausimai išky
la kas metai nuo pat lietuvių mo
kyklų veiklos pradžios. Kas metai 
jie išsprendžiami, bet su didelė
mis pastangomis ir rūpesčiais. Jei
gu pirmaisiais mokyklų veiklos 
metais sunkiau buvo sprendžia
mas mokyklų išlaikymo klausi
mas, tai jau visa eilė metų^ kai 
sunkiau sprendžiamas klausimas 
mokinių sutelkimo. 

Išskiriant lietuviškas mokykla.-, 
parapinėse mokyklose, kur pa

mokos vyksta reguliarių pamo
kų metu ir į kurias mokiniai su
sirenka iš apylinkių, kitose lietu
vių mokyklose — šeštadieninėse 
—mokiniai suvežami iš tolimes

nių vietovių. Ir vienose ir kito
se mokyklose mokinių galėtų bū
ti daugiau, nes yra dar lietuvių 
mokyklinio amžiaus vaikų, kurie 
lietuvių mokyklų nelanko. 

Pasaulio lietuvių dienų metu 
Toronte įvykusioje mokytojų stu
dijų savaitėje, nebojant, kurį 
klausimą nagrinėjo paskaitinin
kai, diskusijose vis iškildavo lie
tuviškų mokyklų nelankančiųjų 
mokinių klausimas. Tai rodo, 
koks šis klausimas yra svarbus. 

Pasisakymų ir pasiūlymų bu
vo įvairių, bet bendros formulės 
nerasta. Bene arčiausia prie ben
dros formulės buvo, kad apylin
kių bendruomenės vadovybės ir 
mokyklų tėvų komitetai kontak
tuotų tėvus. Vertėtų pamėginti 
užmegzti ryšį su tomis šeimomis, 
kurios mokyklinio amžiaus vai
kų neleidžia į lietuvių mokyklą. 
Ir tai atlikti geriausia tiktų apy
linkės valdybai ar mokyklos tė
vų komitetui. 

Kiekvienu atveju užmezgimas 
ryšių su šeimomis būtų naudin
gas ir ne vien tik mokyklai, bet 
ir visai lietuvių bendruomenei. 
Kartais reikia tik mažo paskatini
mo, padrąsinimo ar patarimo., 
kad reikalas pasuktų kita linkme. 

Prieš mokslo metams praside
dant, mokiniams sutelkti į lietu
viškas mokyklas, reikėtų lietuviš
kojo švietimo reikalą padaryti gy
vu visoje visuomenėje. Gyvu po
kalbiuose, spaudoje, bažnyčiose, 
radijuose, susirinkimuose ir pan. 
Gyvumas atkreipia dėmesį, pas-
skatina ir patraukia. 

Mokyklos turėtų pasirūpinti 
priimti mokinius, kurie pirmuo
sius skyrius jau praaugo lietu
vių mokyklos nelankydami. Tai 
sunkokas uždavinys, nors jau da
bai kai kuriose mokyklose vykdo
mas. 

apsisprendėme išlikti savo tautos 
nariais. Ir ne vien išlikti, bet k 
tautinę gyvybę perduoti iŠ kartos 
į kartą. Tam tikslui sukurtos or
ganizacijos, vykdomi įvairūs tau
tiniai pasireiškimai, tautiniam iš
likimui užtikrinti sekiama visų 
laisvojo pasaulio lietuvių jungties 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
je. 

Tautinės gyvybės išlaikymu tu
ri rūpintis visi lietuviai, o mo
kykla yra ta srovė, kuria tauti
nė gyvybė teka iš vienos kartos 
į kitą. Taigi lietuvių mokyklų iš
laikymo reikalai neturi būti vien 
vaikus turinčiųjų tėvų rūpestis, 
bet visų lietuvių, kurie yra apsi
sprendę išlaikyti tautinę gyvybę 
gyvendami ne savo tautos žemė 
je. 

Praėjusių kelerių metų laiko
tarpyje Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos pastangomis 
tautinės gyvybės išlaikymo stip
rus skersvėjis pertraukė Pietų 
Amerikos valstybėse gyvenančius 
lietuvius. Ir čia pirmiausia su
krusta organizuoti lietuviškas mo
kyklas, kad tautinės gyvybės sro
vė tekėtų į augančią kartą. 

Jungtinėse Amerikos Valstybė
se mokyklų turime pakankamai. 
Chicagoje ir apylinkėse net gali
ma pasirinkti, kurią lietuvišką 
mokyklą lankyti. Bet turime pa
sistengti, kad, mokslo metams 
prasidėjus, jos būtų pripildytos 
mokiniais. 

TĖVŲ TEISfc 
AUKLĖTI VAIKUS 

Ispanijos katalikų vyskupų 
konferencijos komisija švietimo 
reikalam paskelbė dokumentą, 
kuriame pabrėžia tėvų neliečia
mą teisę auklėti vaikus pagal 
savo įsitikinimus. Dokumente 
pažymima, jog valstybė privalo 
sudaryti tėvam tokias sąlygas, 
kuriose jie galėtų pilnai ir ne
varžomai pasinaudoti tąja teise. 
ši teisė turi būti užtikrinta ir 
krikščionim tėvam, kurie trokš
ta, kad jų vaikai būtų auklė
jami religinėje dvasioje. Val
stybė privalo remti mokyklas, 

pirmą,* skyrių ar darželį ateis j ^ ^ ^ . . ^ i ^ 0 * 
naujų mokiniu, bet to negana. R e i ^ k a * ^ ^ l < 1 M * » -
kia įjungti ir tuos, kurie iki š io l | f* k o s i o s mokyklos", _ pažymi 
lietuvių mokyklos nelankė. Jiems 

Tikimasi, kad mokslo metams 
prasidėjus į lietuvių mokyklas su
grįš visi lankiusieji praėjusiais 
mokslo metais, laukiama, kad į 

sukviesti turėtume skirti daugiau 
dėmesio ir pastangų. 

Mokyklų išlaikymo naštos vi
sas svoris tenka mokinių tėvams. 
Gaunama parama iš organizaci
jų ar atskirų asmenų yra labai 
vertinga, bet per maža be vienos 
kitos išimties, kad mokyklos galė
tų ja remtis. Tačiau ji yra reikš
minga, nes tėvai ir mokytojai jau
čia, kad visuomenė jų pastangas 
remia. 

Tautinės gyvybės srovė 
įsikūrę ne savo tautos žemėje 

dokumente Ispanijos vyskupą 
komisija, — "religinėje dva
sioje auklėdama vaikus, ugdo 
juose savitarpio solidarumą ir 
meilę žmogui, žadina socialinio 
teisingumo ir laisvės supratimą, 
tai yra tas pagrindines vertybes, 
kuriomis privalo būti pagrista 
pažangi ir teisinga visuomeni
nė santvarka. 

— Kenksmingiausi melagiai 
tie, kur be paliovos slidinėja 
tiesos pakraščiais. 

Julius Ch. Hare 
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JAPONIJA PIRKS TOLIMO 
SKRIDIMO LĖKTUVUS 

Iš Tokijo pranešama, kad Ja
ponijos vyriausybė yra numa
čiusi pirktis tolimo skridimo 
lėktuvų, kuriais galėtų keliauti 
vyriausybės nariai ir svečiai iš 
užjūrių. Tebestudijuojama, kiek 
tokių lėktuvų būtina pirkti bei 
kas rūpinsis jų eksploatacija ir 
aptarnavimu. Tikima, kad arba 
"Japan Air Lines" ar Orinės 
gynybos ministerija ar Laivy
nų saugumo taryba turėtų šiais 
reikalais rūpintis. Taip pat bi
joma ir mokesčių mokėtojų kri
tikos. Mat, ligi dabar tokiais 
pusiau valstybiniais a r net val
stybiniais reikalais atvykusius 

— Tęskite, — ji linktelėjo, — okey, tęskite. Juk 
atėjot išsikalbėti, ar ne? — Jos balsas buvo šaltas 
kaip metalas. Almis tai pastebėjo ir užsikirto; noras 
atverti širdį jam visiškai praėjo. 

— Tai viskas, Mrs. Bridge. 
— Labai gerai. Palaukit, ką dabar su jumis da

ryt? Jūsų problemos, žinoma, nėra mūsų problema. 
Tai aišku. Ar ne, Mr. Dandžer-rut? Mes negalim išpil
dyti kiekvieno svajones. Cia atėjot dirbti "Blue kom
panijai", ir mes žiūrim savų interesų. — Ji pradėjo 

Vrn.idvda.vo' k^bėt s u tikru įkvėpimu. — Mes paskirstom žmones, 

Almis jau kaukšėjo tuo pačiu koridorium atgal. 
Ji neprisiminė, kaip atsisveikino, kaip išėjo. Ir iš pra
džių nesuprato, ko jis tuo pasikalbėjimu pasiekė. Da
bar, nuobodžiai bildant jo žingsniams ir pro akis pra-
slenkant visų didžiųjų viršininkų durims, jam vis la
biau aiškėjo, kad jis nieko nepasiekė, kad iš tikro, jis 
net degraduotas. Juk nepastovusis numeris yra tik že
miausios rūšies tarnautojams. Reiškia, galės jį stum
dyt iš vietos į vietą, iš skyriaus į skyrių. Gal kelias 
dienas dirbs Vyrų skyriuje, kelias — Foto aparatų, 
pusdienį — Knygose, vėl — kokiame Sporto skyriu
je... I r taip bus pastumdėliu be galo... 

Pamažu jam kaito veidai, ir ėmė trūkčioti dešinė 
balkstiena. Krūtinėj augo lyg koks kamuolys, buvo 
trošku ir sunku. Praeinant viešąjį telefoną, staiga už
sinorėjo kam nors paskambint. Austei? Gal kuriam 

bėjimo su Mrs. Bridge jis nebeturėjo grįžti į savo sky
rių; tas likusias penkiolika ar kiek minučių galėjo pa
vaikščioti krautuvėj ar nešdintis namo. 

Jis nepajuto, kaip pakilo į ketvirtą aukštą. Feli
cija buvo išėjusi vakarienės, matyt, dirbo vėlesnėj pa
mainoj. Marianne buvo užsiėmusi net su dviem pirkė
jais. Jam tik pamojo ranka pasisveikindama, šyptelė
jo ir vėl jsitraukė į darbą. 

Vistiek, Dangerutis grįžo namo, lyg jo visos naš
tos nuo pečių būtų nukritusios. 

Tik po vakarienės, kai Lėlytė buvo užmigusi, ir 
kai Austė pasiprašiusi kažkur išėjo, jis užvirto aukš
tielninkas ant sofos ir įniko skaityti lietuvišką žurna
lą; tenai buvo Virgilijaus Trumpio straipsnis: "Lietu
vių literatūros skerspiūvis." 

Almio Dangeručio pavardė straipsny paminėta 
draugui? Karoliui? Ogal Daivai?.. Net kilo mintyse pik-11*1? eilės kitų, kurie, girdi, rašę, net ir knygas išleidę, 

svečius visada 
"Japan Air Lines" (vyriausy 
bes kontroliuojama orinio susi 
siekimo bendrovė). Tikima, kad : *»*£*> k a d Jus e«te mėgiamas, ir kad mes nema 

kur mums reikalinga. Jūs esate inteligentiškas vyras 
1 ir suprantate. Ar ne, Mr. Dadžer-rutis ? Leiskite man 

šis reikalas yra svarbus, kai 
Japonijos užs. reik ministras 
Sunao Sonoca negalėjo laiku 
surasti japoniško į namus skren
dančio lėktuvo, aptarnaujamo 
"Japan Air Lines" b-vės ir jis 
turėjo grįžti namo transporto 
lėktuvu, kuris perskraidino gy
vulius iš JAV į "Tekančios sau
lės" kraštą. Na, kartais ir mi-
nisteriams tenka gyvulių kom
panija pasitenkinti. (AW & ST, 
7/10, Bs. As.). 

nom jūsų patarnavimų atsisakyti. Aš padarysiu šį 
kartą tokį planą: jūsų pavardę įtrauksim į "nepasto
vaus numerio" sąrašą. Tada galėsit pakaitomis dirbti 
įvairiuose skyriuose. Gal kada pasitaikys, kad būsit 
reikalingas ir Knygų skyriuje. 

Almis nurijo seiles. 
— Tai, reiškia, manęs negrąžinsit į "Knygų sky

rių" pastoviai? 
— Tuo tarpu visiškai negalima, Mr. Dandžer-utis. 

Tuo tarpu mūsų kiti planai. Jus išimsim iš "Vyrų sky
riaus" ne kad jums tenai nepatinka, bet kad jūs ten 
neproduktingas. Pabandysim siuntinėti jus iš vieno į ki
tą skyrių, kol išmoksit būti patenkintas bet kur. Lin
kiu jums geros dienos! 

tas juokas: gal paskambint Daivai ir pasipiršti? Juk ta 
mergina turi gerą darbą prie pinigėlio... Tada trenktų 
"Blue kompanijos" duris ir nueitų neatsigręždamas. 
Ir pats susigėdo tokios minties. Pirmiausia, gal Daiva 
su juo nebesikalbėtų? Nuo ano vizito į jo namus jis 
Daivos nėra matęs, nei girdėjęs. Daiva juk nėra naivi ir 
tokia labai atlaidi mergytė. Tą vakarą jis pamatė, kad 
jis Daivos tikrai nepažinojo. Ano įžeidimo, atrodo, ji 
nepamirš. Antra: o jeigu ji ir kalbėtųsi, tai — kas? 
Ar jis, Almis Dagerutis, galėtų būt tokiu niekšu, kad 
vestų mergaitę dėl jos gabumo geriau uždirbti, dėl jos 
materialinio užvėjo, pats, kaip zuikis, pabėgdamas nuo 
nemėgiamo darbo? Ar galėtų? 

Nė nepajuto, kaip sustojo prie "Knygų skyriaus" 
ir palinko į vieną lentyną. Elizabeth Barrett Browning 
poezijos knyga kukli, daug kartų vartyta ir skaityta. 
Pirštai skleidė puslapius, akys bėgo eilutėmis... "How 
do I love Thee"?.. 

Jo darbo diena jau buvo pasibaigusi. Po pasikal

bėt nieko gero neparašę... 
17 

Aš atsikeliu ne iš karto. Nepašoku, kaip sporti
ninkas, nesimankštinu, nekartoju pastoviai ir meto
diškai savo kūno ir aplinkos susitvarkymo ritualo, 
kaip higienistas. Pabundu iš lėto, šiaip taip atsiplėšiu 
iš sapnų... Kartais kankinančių, kartais malonių, — 
fantastiškiausių sapnų. Tirpsta nakties tamsa, brėkšta 
dienos aiškumas ir realybė. Traukiasi Lietuvos takai, 
medžiai, Kristinos šešėlis; kartais — knygom nukrau
ti stalai, Marianne. odinį diržą besirenkantis pirkėjas... 
Važiavimas dviračiu pakriaušėj, neužsivedanti maši
na, rankom ir nagais kabinimasis į kalną... Sapnai, 
sapnai! Bet laikas teka, trykšta pro langus aušra, su
kniurksi ir ima su savim garsiai kalbėtis Lėlytė... Ir 
sapnai traukiasi... 

(Bos dasgfam) 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. rugpiūčio mėn . 10 d. natoliujus Kairy;. Koncerto pra J 
džia 8 vai. v. 

—Poils io ir studijų savaitėje 
dalyvauja Simas Kudirka, p. Mi-
ronienė, Vanda Stašaitienė (nese
nai atvykusi iš Lietuvos), dr. T o 
mas Remeikis ir kiti. Šeštadieni 
įvyks Fronto Bičiulių konferenci
ja. Lietuvių fronto bičiuliai kvie
čia visus dalyvauti paskaitose ir 

koncerte. Dėl paskaitų laiko skam
binkite stovyklos vadovybei. 

Jonas Urbonas 

Vyresniųjų ateitininkų stovyklos uždarymo pamaldų metu, Dainavoje Nuotr. Jono Urbono 

DETROITO 2TNIOS 
(Atkelta i š 2 psL) 

iš jų didelio gintaro žiedas ir aus
karai iš Lietuvos, kuriuos a:vežė 
ir padovanojo Marcelė Didku-
vienė. Skyriaus valdyba kviečia vi
sus Detroito, Windsoro ir apylin
kių lietuvius išvažiavime daly
vauti. 

R. Ražauskienė, 
sk. p-kė 

PATIKSLINIMAS 

Pavergtų tautų festivalio apra
šyme pasakyta, kad maistu ir gė
rimais rūpinosi A. Sukauskas, St. 
Simoliūnas ir B. Brizgys. Turi bū
ti A. Sukauskas, S. Simoliūnas, ir 
A. Vaitėnas. B. Brizgys 

DAINAVOS JAUNIMO 
STOVYKLOS ŽINIOS 

rias tarp žaliuojančių medžių ir 
primenantį gražų Lietuvos baž
nyčių šventorių, paukščiams 

ir G. Valiukienienė pyragaičiais 
ir kava, o St. Bartkus "padores
niais" gėrimais. Po pietų vyko 
rr.er.ir.ė programa, kurią pravedė 
kuopos vicepirmininkė St. Kaune-17 bilijonus dolerių. Naf tos ir 
lienė. Pirmiausia buvo pagerbti dujų atsargos po vandenyno 
Lietuvos sporto rungtynėse laimė!dugnu gali būti didesnės, negu 

V A N D E N Y N U TURTAI 

Statistiniai duomenys rodo, 
kad Pasaulinis vandenynas tu
ri tiek mineralų, kad patenkin
tų 100 metų žmonijos poreikius. 
Nustatyta, kad žemėja yra 300 
bilijonai kubinių mylių jų van
dens, kuriame ištirpusi daugy
bė kietų mineralinių medžiagų. 
Pavyzdžiui, 1969 m. iš jūrų van
dens buvo gauta mineralų už 

vargonuojant, atnašavo Kuopos „ i ~ , 
kapelionas kun. Alfonsas Babo- :> dovanas: Jonas Sostakas - 2 , s a u s u m o j Dabar pasaulyje u 

nas. Mišių metu pasakytame pa = uk*; medalius ir Vitalijos šėpa 
:= — 2 sidabro medalius. \ pa-
gerbtuvcs buvo įjungti ir Jono 
Sc stakc :ėvai; Ona ir Jonas šosta-
kai. 

Naujas kryžius kryžių kalne 
Liepos 29 d., Dainavos kryžių 

kalnas pagausėjo dar vienu nau
ju kryžiumi. Jis pastatytas kun. j 
Viktoro Dabušio šeimos atmini
mui įamžinti. Kryžių suprojekta-j 
vo ir pagamino dailininkas Vik

toras Veselka, kuris yra kryžių kal
no prižiūrėtojas Dainavoje. Da
bar Dainavos kalneliai puošiasi 
šešiais įvairiom intencijomis pa
statytais kryžiais. 

Dainavos metinė šventė 

" Tradicija tapusi Dainavos jau
nimo stovyklos metinė šventė į-
vyko liepos 30 d. Į ją buvo su
važiavę svečių ne tik iš Detroito, 
bet Ir tolimensių vietovių. Kaimy
ninio VVindsoro, Grand Rapids, į 
Clevelando ir Chicagos. Šv. Mi- j 
šias už Dainavos stovyklos gera
darius, rėmėjus ir jos darbuoto
jus atnašavo kun. A. Saulaitis. 
Meninę programą atliko Daina
voje stovyklavę jaunučiai ateiti
ninkai. Gaila, kad programai 
vieta buvo parinkta laba; nedė
kinga, prie pat svetainės, kur vy
ko visas kermošius, ir nustelbė 

moksle iškėlė dvi l ietuviams ten
dencingas savybes: lietuvišką pat
riotizmą ir religingumą. Jei visi 
lietuviai tuos du dalykus turėtų, 
nebūtų tokių, kurie būtų dirbę 
su vokiečių naciais ar su Lietuvos 
okupantais komunistais. Mišios 
buvo atnašaujamos už mirusius, 
žuvusius ir nukankintus šaulius. 
Nors vargonininko ir giedojimo rynėse jo pagerbime nedalyvavo 

! vadovo ir nebuvo, bet dalvvau- _ . 
' jantieii mišiose gražiai sugiedo-i ***** 2 i e d i e n , e R e k l a m a v o 

jo Pulkim ant kelių ir mišioms i' 
pasibaigus. Marija, Marija. 

Kuopos pirmininkas Vincas Ta
mošiūnas padėkojo kun. A. Ba-

gręžmių, jūros dugne gaunama 
virš 25% visos naftos. Mano
ma, kad 1980 m. iš vandenyno 
dugno bus gaunama 33-34% vi
sos naftos. j m 

C L A S S I Fl ED GU IDE 
K E A L E S T A T E 

2 butai. 9 metų senumo. 2 po 5 
kamb. (3 mieg.). 51-ma už Kedzie.. 
Tik $82,500.00. 

MiviiiU. 2 butai Naujai atremon
tuoti. V eną tuoj galima užimti 
Brighton Parke. 

72-ra ir Campbell. 1*4 aukšto nau
jesnis mūr. namas. 3 mieg. {rengtas 
rūsys. Labai švarus. $65,000.00. 

$2-ra ir Rutherford. Liuksus 5% 
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. 
"ranch". $69,500.00. 

10% akro žemes netoli Burlington, 
Wis. M-udytis ir žuvauti labai arti. 
$25,000.00. 

48 ir Kolin. 8 kamb. med. namas. 
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income T a x 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

Buvo pavaišinti šampanu Ma
rijonui Šnapščiui vadovaujant, ;IMH|lllJlllllĮimwiniimiiiiiniiimiimiii 
sugiedota džiaugsmingų metų, 
valio, valio! Vitalijus Šeputa kaip 
dalyvaująs tą dieną sporto rung-

i tė Balio Gražulio parašytą poe
mą "Auksiniai metai". 

St. Kaunelienė padėkojusi pro-
bonui už atnašautas šv. Mišias ir gramas atlikėjams ir tuo pačiu 

pranešė ir naujieną. Ona ir Jonas 
Šostakai sr. įstojo nariu ir Wayne 

|valst . universiteto lietuvių kam-
I bariui paaukojo 100 dol. 

Šauliai paruošė turtingą suau-
: kotų dovanų stalą. Galbūt ma-
•žai ir liko tokių, kurie tų dova-
! nų negavo. Dovanų pravedimą 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuves sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 va!, vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

RADIO PROGRAMA 
• 

Seniausia Lietuvių Radio programa 
Naujoj Anglijoj iš Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama valiausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 

WISCONSIN 
A real deal. Mušt sell by Sept. 1, 
63 acre farm, all tillable, 20 stan-
chion cow barn, Lge machine shed 
& car gar., 3-4 bedrm. brk. home. 
Great hunting & fishing area. 50 
miles north of Greenbay, Wisc., 15 
nules south of Marinette, Wisc., 
Asking $58,500 or best offer. Pvt. 

Tel. — 345-5852 

M A R Q U E T T E P A R K 
iy 2 aukšto mūras. 22 metų, 7 kamb. 
(3 mieg.) 2 vonios. Tinkamas gimi
ningai šeimai, {ruoštas rūsys. Gara
žas. Arti 72 ir Kedzie. Padarykite 
pasiūlymą. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymą* 
Draudimai — Income Tax 

Nottriata* — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

0455 S. Kedzie A v e . — 778-2233 

R E A L E S T A T £ 

68 ir Homan. Tinka didelei šeimai. 
4 miegamų namas labai geram stovy: 
Įrengtas rūsys. 2 maš. garažas. $40,000. 

50 ir Talman. 5 kam mūr. Beismen-
tas. 2 mašinų garažas. Platus lotas. 
$37,900. 

8809 S. Tulley Ave. Liuksusine 3-
jų miegamų rezidencija. "Cathedral" 
lubos. \y2 vonios, 2]Ą maš garažas, 
šoninis {važiavimas. $71,500. 

68 ir RockweiL 2-jų butų po 5 kamb. 
medinis namas. Pilnas rūsys. 2 maš. 
garažas. 2emi taksai $26,900 

66 ir Rockweil. 3-jų butų mūr. 6 
kamb. ir 2 po 3 kamb. Gerai išlaiky
tas namas. 3 atskiri gildymai. Naujas 
2 maš. garažas. Tik $45,000. 

45 ir Talman. 2-jų butų medinis — 
5 ir 4 kamb. Tik $26.500. 

46 ir Artesian. 2-jų butų medinis 
Geros pajamos. Garažas. $26,900. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis j 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

NOEI r m t i 
M k u pirkti SSM 
gamintus prie* 1830 m.: 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t.. 
"Onental" kilimą, u i prieinamu 

312-891-3334 

HELP WANTtt» — TYKAI 

LATHE HAND 
DESIGN 

Dft\FTSMAN 
TOOL MAKERS 

* 

T6 

Steady 
insurance. 

Dsy shtft šory. 
Paid life and bearta 

Rimtas Namų 
Pardavimas 

Modernus 15 metų mūro 
) 2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
j patalpos. Daug priedų. Marųuette Par

ke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 
4 vienetų mūras Ir garažas. Mar-

ųuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našle atiduoda už $38,800. 

Gražus platus sklypas Ir garažas 
Marųuette Parke Vertingas pirkėjui 

Yaldis Real Estate 
2625 Wesf 71 i i Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Gook & Chick Co . 
2415 W. 244h St., Chicago, III. 

P H O N E — 254-3434 

"LATHE MAN 
GENI- FACTORY 

WORKERS 
* 

M I S C E L L A N E O C S 

To 
Good pay wfth 
Paid holidays «t 
paid Medical an 
Free Colfiu, 

ve 
fafl co. 

Life 
! « •% 

tvarkė: Lidija Mingėlienė, Julija' ir Magdutės pasaka. Šią programą 
Bliūdžiuvienė ir Marijonas Snapš-! ™** Steponas ir Valentina Minkai 
t y s , telkinir^auja^tbūreUuijau-i8^ »^«iai» kreipti. * BįUc F l t > 

tys, ww" , . \rats — gėhų bei dovanų krautuvę, 
nų mergaičių. .502 E Broadway, So. Boston, Mass. 

Ši šaulių išvyka buvo turtinga 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
ir į ją atvykusiais svečiais. Joje bu- gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra-

! vo galima sutikti svečių iš arti: •*«• *&$ pasirinkimą lietuviškų kny-
į ir toli. Joje dalyvavo: kun. P. Ur - ! •* 
baitis iš Brazilijos, kun. Leonar-jS. 

1 das Musteikis iš Nebraskos, jo!" 
brolis dr. prof. Antanas Mustei- ! 

kis su žmona Alvina iš Buffalo, 
šaulys Alfonsas Patamsis iš H a -

• - s iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
SIUNTINIAI i LIETUVA 

Išnuom. Marąuette Pke. 3-jų kamb. 
butas, o nuo rugsėjo 1 d. išnuomo
jamas ir 4 kamb. butas. Abu pir
mame aukšte; abu apšildomi. Tik 
suaugusiems. Jokių gyvuliukų 
Skambint PB <M644 arba 434-7174 Į 

IŠNUOM. 3 
nam asmeniui 
ba 247-1804 

kambarių butas vie- į 
Skambint 247-0582 ar-

L. B-nes pakviestoje artistų Los 
Angeles grupėje j Detroitą savo 
vyrą lydėjusi Alma žiemelyte -
Prišmantienė aplanke močiutės EI 

Įmiltono, LB vykdomasis vicepir-
! mininkas Balys Raugas iš Phila-

delphijos su draugu inž. Kaziu 
Gasparėnu. Marija ir Balys Gra
žuliai iš Flinstono, Onutė ir Liu
das Seleniai iš Ann Arbor. Vietos 

viros žiemelienės kapą. Papuošė žurnalistai: rašyt. Vytautas Alan-
I gėlėmis. Greta stovi Almos pusbro- j t o c c n ^ n n i ) Irena. Vladas Se-

jaunus balsus. Prie šventės prave į u . S t a s y s j P e t r a u s k a s iš Toronto 
dimo darbavosi visa eile nuolati- N u o t r K Rabkwko 

nių Dainavos darbuotojų. Šventę 
reikia laikyti pasisekusia. Vien 
loterija atnešė per 500 dol. pel
no. 

Jaunučių ateitininkų stovykla 

Po Pasaulio lietuvių dienų, at
rodė kad visi bus pavargę,, išsisė-
naę, bet yra atvirkščiai. Prieš po
rą savaičių pasibaigusi vyresnių
jų moksleivių ateitininkų stovyk
la pasižymėjo savo gausumu. Tą 
patį galime pasakyti ir apie jau
nųjų stovykla. Ji buvo taip perpil 
dyta, kad ne visi norintieji ga!ė-

svečiams taip gausiai jose dalyva
vusiems. Jis čia prisiminė ir kun. 
Petrą Prunskį, kuris 1941 metais 
birželio 15 d. iš Daugai l ių baž
nyčios nuo altoriaus komunistų 
buvo atplėštas ir išvežtas į Sibirą. 
Kun. P. Prunskis anksčiau klebo
navo Palūšės parapijoje, Vilniaus 
krašte, ir į metrikus rašydavo lie
tuviškas pavardes. 

Netrukus po miš ių vėl pasi
girdo varpo garsai. Šiuo kartu 
jis kvietė pietų. Sesės šaulės St. 
Kaunelienė, N. Šnapštienė ir Ade-

tas su žmona Irena, 
lenis su žmona Brone. Buvo sve
čių ir iš Floridos. Oras buvo gra
žus, svečių daug, vieta tikrai pui
ki. Visi ią giria ir džiaugiasi Sofi
jos ir Adolfo malone. 

A. Gr. 

TRUMPAI 

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų ir poilsio savaitės užbaigi
m o koncerte — literatūros vaka
re, rugpiūčio 12 d. (Šeštadienį) 
programą išpildys solistė Onutė 
Pluškonienė iš Philadelphijos. 
Jai akompanuos muzikas Aloy
zas Jurgutis ir savo kūrybos iš 

THE F0RTY YEARS 
0F D A R K N E S S 

• 
Paraše Dr. Juozas Vaišnora 

Apie istorinius lietuvių kovos 
metus. 

Į anglų kalbą išvertė 
Juozas Balevičras 

Kaina $2. Kietais viršeliais — 3. 
Ši įdomi knyga* gaunama: 

DRAUGE, 4345 W. 63 St., 

Chicago, m. 60629 

jo patekti. Abejose stovyklose pa
stebėtas geras organizuotumas ir ; lė Poderienė svečius aprūpino; traukas paskaitys rašytojas Alo-
tvarka. Ypač puiki jaunesnių- maisto patiekalais, E. Bulatienė. yzas Baronas ir dramaturgas A-
jc stovyklautojų darbų parodėlė. 
Bravo vadovams ir jaunimui. 

Šiomis dienomis Dainavoje sto
vyklauja ateitininkai sendrau
giai. Po jų Lietuvių Fronto Bi
čiulių studijų ir poilsio savaitė. O 
po to lietuviškai nebekalban
čiam jaunimui speciali poilsio ir 
lietuvių kalbos stovykla. 

ST. B U T K A U S SAULIŲ 
KUOPOS IŠVYKA 

Rugpiūčio 6 d. St. Butkaus šau
lių kuopa, Sofijos ir Adolfo Vasiu-
lių gražioje sodyboje, surengė 
tradicinę metine išvyką. 12 vai. j Detroitiškiai su svečiais iš Australijos Jokūbaičių sodyboje: A, And-
varpo skambesiais atvykusieji bu- rikonis. A. Laukaitis. G. Kudukienė, R Sidabras, inž. R. Kudukia ir 
vo sukviesti Mišių maldoms, k u - į v . Jokūbaitis Nuotr. V. Bacevičiaus 

6 kambarių buto savininkas ieško 
partnerio. Teisė naudotis visu butu. 

SKAMBINT — 925-7750 

M I S C E L L A N E O C S 

iiimtmiiiiiiiiiiiiHiiiiiMiiiimiiiiiifiitimi 

VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindi*. 
J. BCBNVS — Tel. RE 7-5168 
tiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiitiuuiimimiiuiitim 

ir kitus kraštas 
NEDZINSKAS, 4065 Aroher Ave, 
Chicago, DZ 606S2, telef. 927-5980 

inimiiminiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiniimi 
iimiiiimiiiiiimmmiiiimiiimiiiiiimiiiii 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų 
Tel. 376-1882 arba 376-5996 

Hiiitiiimiiiiimimiimimiiiiimiimiiiiiii 

AMROO A R M A T U R E 
COMPANY 

729 N . Harvard, VUla P u f c , 11 

Tel. 378-0146 (Chg.) 

832-8240 (Suburbs) 

BEffCH M i C H A N I C 
For iighting furture mfr. Able to 
read blueprints — familiar with 
punch presses — union shop — all 
benefits. 

CALL MK. KOCH — 2774121 

V Y B A I I I M O T H t 9 

R E T A I L C L E I I I 
Full or pset dme. Loop eigar stare. 
Flessant working conditions. Mušt 
bave experience. Moaday through 
Friday. Apply ShPTC 

MONROE OGAB COMPANY 
412 So. W«li S t -

imiiiiimiimmiiiiiimiiiiiiimimiimmi 
ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 
12-ka novelių. 15 jų trys buvo pre
mijuotos. Gražiai išleista. 304 pusi., 
1977 E . Viršelis dsil. Giedros Tre
čiokaites. Kaina * su persiuntimu 
$8.30. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4S41 W. Ord Street, 
cucaft, m. nca 
'•MIIMlilI l I lMIlHllll l l l l l l l l lHIMIIIl i l l lMIIK 

LTTHUANIA IN CRISIS, National-
ism to Communi8m. 1939-1940. Au
torius politikos mokslų prof. Leo
nas SABALIŪNAS. Išleido Indiana 
University Press, Bloomington & 
London. 294 pusi., kietais viršeliais 
su aplanku. 

Si knyga yra labai vertinga do
vana supažindinti angliškai skai-1 
tančius su mūsų tautos okupantu. ' 
Dovana, kuri tinka įteikti įvairio
mis progomis ir niekad nepasens
ta. Šios knygos gauta tam tikras 

'skaičius su didele nuolaida Kaina 
j$5.00. Užsakymus siusti: Draagas. 
14545 W. 63rd St , Chkago, III. 
60629. 

Prie kainos reikia pridėti S proc 
mokesčiams. 

iiimiiiHiimiiiiiiiimmimiiiiiiiimiiiiiiii 
I»»irių prekių paalrinJtim*^ nebran

giai i i mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

3333 S. Halsted St.. Ch.k-agx>, IU. 60S08 
2501 W. «»th St., Chicago. IU. SOSSS 

Telef.: 925-3737 — 254-3320 
Vytautas Valantinas 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK 
PACKAGE £XPRESS AGENCY 

MARIJA NOBEIKIENĖ 
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Utbai paseidaujamoi geros rtMtm 

prekes. MalstM ii Europos Tn"Į*fra 
260S \V 69 St., Chicago, EU. «M3t. 

TEIA. — WA 5-2787 
JllllMIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIini 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIUUIIUIIIIIIIIIIIIII 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St., tel. 776-14*6 
m mmmiiiiimiiiuuiuimiiiummii! 

iiiimmiMinHiiimimiHiiiimiiiiiiHiiiiii 
M O V I N G 

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — \VA 5-8063 
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiliiiliimiiiiiimiiiiiiiiiii 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiimiiiniiiiiimi. 
M. A. $ I M K U S 

NOTARY PUBLIC 
INCOME TAX SERVICE 

4259 SO. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

RILIETTBftS PRAŠYMAI Ir 
kitokio blankai 

iimiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes Jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimu kai
nos yra visiems prieinamos. 

HELP WANTED — MOTERYS 
• • » • — •— M • • • — | — O — — S — - * 

E X P E l i I E N C E D 
S E A M S T R E S S 

To sew šilk blouses a n d akirtg-

Phooe Ričardą — 
4 3 2 - 2 2 • § 

iniiifiiiiiiiiiiHiiiHintiiui! 

M A S S E U S E 
needed inunediatety p v t 
ntag * sr 

PAT CHRUSZ 

WEST SUBURBAN 
YM.CA 

SI E . Ogden Ave . , L * G m a g e 

P H O N E — 352-7600 

IIIIIIIIIIIIHIIIUII 

H E L P W A > T E D — F E M A L E 

r^ 

J0<£ — 80% — SO% pifiau mokėsite 
a i apdrauda nuo uįipiem ir antomo-
biJio paa mot. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S20SH WrM 95th Street 

Chica«<'. nitooto 
TeJef. r.A 4-8SS4 

Biznieriams a p s i m o k a skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

^ 

H O U S E K E E P I N G S U P E R V I S O R 
We have an immediate full time opening for s person wbo 

supervise, as well as work with, our staff of porters and matnas . 
This is an exceUent opportunity for someone who tvarki well witfc 
people. Mušt be able to speak both EngHsh and PoUsh fluendy. We 
offer many benefits for future security, mcluding famturtnce, profit 
sharing retirement. discount on purchases & UberU vacatkn polkry 

APPLY IN PERSON 

Personnel Dept. - 7tfi FL 
L Y T T O N ' S 

235 So. State Sc, Oucago 
^ 

Perskaitę "Dri»c? r ,
f duokite kitiems pasiskaityt. 

file:///rats


Krikščionių demokratų iškyloje programą atlikusioms aktorėms pirminin
kas VI. SoJiūnas jteikia dovaną. Iš kairės: Ramunė Tričytė, Regina Krutu-
lytė, dr. K. SkEauskas, M. Pėteraitienė, VI Šoliunas ir dr. A. Rugienė. 

Nuotr. P. Povilaičio 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petctsburg, Ra. 

NENORIME, BET TURIME TAI DARYTI 
Kai J. A. Valstybių kongre

sas įsteigė pašte ypatingą sky
rių, jį pavadino "2nd Class 
Mail". Tą skyrių įvedė, kad pi
giom kainom būtų galima pris
tatyti daugiau laikraščių ir žur
nalų paprastiems piliečiams, 
juos geriau informuoti, kad jie 
darytų didesnę pažangą moksle 
ir turėtų platesnį pasaulio įvy
kių supratimą. Buvo pažymėta, 
kad tas pašto skyrius būtų ly
gus su laiškų pirmos klasės 
siuntomis. Laikraštis turėtų bū
ti panašiai vertinamas, kaip 
kaip pirmos klasės laiškas. 
Laikraščiai ir žurnalai mokėjo 
mažesnę kainą kaip laiškai. 

Tai buvo kadaise. Dabar laik-

Sunki laikraščių būklė 
Visi laikraščiai ir žurnalai 

yra pavojuje. Visuose miestuo- j nė padainavo kūrinius: Skudučių 

KONCERTAS 

Amerikos Lietuvių klubo na
muose, 4880-46 Av. N., liepos 26 
d. 6 v.v. buvo Aldonos Stempu-
žienės - Švedienės koncertas. Jai 
pianinu akompanavo J. Švedas. 
Šį koncertą ruošė St. Petersburgo 
LŠS Romos Kalantos šaulių kuo
pa. 

Solistė su savo vyru St. Peters-
burge vasaroja. Esant tokiai ge
rai progai vietos šauliai pasinau
dojo ir pakvietė solistę mums pa
sirodyti. Solistė Aldona Stempu-
žienė-švedienė sėkmingai gastro
liavo ne tik Šiaurės Amerikos di
desniuose miestuose, bet taip pat 
ji važinėjo ir dainavo Pietų Ame
rikoje. 

Solistė A. Stempužienė-Svedie-

se yra mažiau laikraščių ir žur
nalų. Lietuvių tarpe dar tik vie
nas ar kitas yra dingęs. lietu
viškų žurnalų, laikraščių leidė
jai rodo labai didelį pasiryžimą 
ir pasiaukojimą, kad jų leidiniai 
reguliariai išeitų. Kai kurie ima
si beveik heroiškų žygių, kad 
tik nenustotų jų organizacijų 
leidiniai. 

Lietuviškas pasiryžimas yra 
ir mūsų spaustuvėje, nes darbi
ninkai nevisada turi geriausius 
techniškus būdus, bet savo iš-
maningumu ir darbštumu papil* 
do trūkumus. Leidėjai aukoja-

raščiai, ir žurnalai turi blogesnę si. kad užtektų reikalingų me-
priežiūrą pašto rūmuose, kaip I džiagų ir lėšų, kad lietuviška 
vadinamas "junk mail", kuris: spauda vis toliau informuotų ir 
už labai pigią kainą reklamuoja gintų Lietuvos garbę, teiktų vi 

baladė iš op., žodžiai Balio Sruo
gos, muz. Balio Dvarionio. Ten 
kur Nemunas banguoja žo. Mai
ronio — Alekso. Aguonėlės žo. 
Kazio Rinkio, muz. J. Gruodžio. 
Antroj daly: Dainos iš ciklo mei
lė žo. Heinrich Haine, vertimas į 
Saulicko, Tada gegužis nuosta
biai, Vaį daug gėlių priaugo, Le
lijos ir rožės, Vis išgirstu dainelę 
ir Vaikinas ją pamilo. Trečioje 
dalyje: Lietuvių liaudies sutarti
nės grupės žmonių priespaudos 
laikais , kom. Julius Jurgelionis. 
Bitala, bičiuke, dobile (aukštai
čių), Pasisėjau linelių, Prašė ja-
viža, Ažu marelių cinta, Kūkali 
Baltrau cinta ir Oviža maladal. 

Ketvirtoj daly: arija, Cantilena iš 
"Bachianos Brasileiras", muz. 
Heitos Villa - Lobos, Rosinos ari
ja iš op. "Sivilijos kirpėjo" — G. 
Rossini. 

Solistę apibūdino ir jos didelę 
veiklą nušvietė G. Jasinskienė. Ji 
buvo ir programos pranešėja. 

Šaulių kuopos vadas Juozas 
Babrys painformavo apie dail. A. 
Rukštelės tapyboje nuveiktus dar 
bus VVorcester: lietuvių kolonija 
pastatė, Maironio garbei, didžiu
lius rūmus ir pavadino Maironio 
Parku. Šis pastatas kainavo 800, 
000 dol. kuriame yra trys didžiu
lės salės ir kiti patogūs, ir puikūs 
įrengimai. Šiam dideliam pasta
tui dail. A. Rūkštelė nupiešė du 
didžiulius po 18 pėdų ilgio ir 3.5 
p. pločio paveikslus, taip pat 
didžiulį Maironio portretą. Dail 
A. Rūkštelė atlieka ne tik tapy
bos didelius darbus, bet yra ir kū
rybingas poezijoj. Jis buvo pa
kviestas paskaityti savo eilėraš
čius. Skaitė keturis eilėraščius, 
trijų eilėraščių čia pateikiami pa
vadinimai. Tu mūsų žemė, I šį 

pasaulį atėjau, Viešpatie, Aš ne-i 
žinau, kokiam išbandymui statai, Į 
ir Šypsaus. Šypsaus pasauly, Jis Į 
man atsako, atsako man mirgė
jimu žvaigždžių. 

Baigus meninę programą, solis
tei A Stempužienei-Švedienei ir 
pianinu akompanavusiam J. Šve
dui buvo prisegti korsažai. St. 
Petersburgo publika yra labai dė
kinga solistei A. Stempužienei už 
jos žavinga pasirodymą atliekant 
turiningą meninę programą. Į 
koncertą atsilankė svečių ir vieti
nių apie šimtinė. 

LŠS Rome Kalantos šaulių kuo 
pos vadas J. Babrys dėkojo vi
siems prisidėjusiems savo darbu 
šį koncertą ruošaint. Taip pat dė
kojo visiems atsilankiusiems. 

L. Natkus 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. rugpiūčio mėn. 10 d. 

A. t A. JUOZAS J. BIMBA 
Gyveno Hinsdale, Illinois. 
Mir6 rugpiūčio 8 d., 1978 m., sulaukęs 94 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno virš 79 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Luber'aitė), 2 duk

terys Frances Lutz ir Helen, žentas Bouxsein. sūnus Charles, mar
ti Alfreda Bimba, 12 anūkų, 3 proanūkai, ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadieni nuo 3 iki 9 vai. popiet 
Hirsch's West End koplyčioje, 1340J Otto Blvd., Chicago Heights. 
Illinois Atsisveikinimas bus ketvirtadienį 8:00 vai. vakare. 

Laidotuves įvyks penktadienį, rugp. 11 d. iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas į St. Liborius parap. bažnyčią, Steger, m., 
kurioje 9:30 vaL įvyks ged. pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, sūnus, marti, žemas, anūkai ir 
proanūkai. 

Laidotuvių direkt West End Funeral Home — Tel. 755-9014. 

— Kiekvienos tiesos prievar 
tavimas ne tik tam tikra savi-i 
žudybė melagiui, bet ir aštrus 
smūgis žmonių visuomeninei 
sveikatai. 

Emerson 

|ri pažadinti kolonijos gyvento-

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 
m. rugp. 8 d., 11:35 vai. vak. mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas 

prekes, prašo aukų labdarybei sas galimas informacijas apie " , ' fe didesne Tėvynės meilę 
_ — I-JAI J.J1 1 *-k 1 -11 X » • i - , ! X ! t r 1 _ i J * * a r kitiems tikslams. O laikraš-, Lietuvos padėtį. Visuomenės I c;pauda reikalinga kiekvie-
čiai turi mokėti didesnį mokestį, veikla turi plačiausią reklamą, j n a m u e t u v i u L Dienraščio "Drau-
jei daugiau skelbimų yra laik- kad jos parengimai, susirinki- j „ l e i d ^ yra pasiryžę tęsti 
raštyje ar žurnale. O "junk mai, seimai, festivaliai ir kiti į l a i k r a š č i o H<t iTną> kol paskuti-
mail" yra vien tik skelbimai ar • tautiniai pasireiškimai DUIU \ ^ i^^rvig kuris moka lietu-
elgetavimas be mokslinių, poli- plačiai lankomi. Svarbu, kad j vilkai skaityti, norės turėti 
tinių ar pasaulinių informacijų, lietuviška visuomenė būtų gerai į g a v o Spau(ją. Kol bus spauda, 
Chicagos arkivyskupijos savait- informuota apie lietuviškus įvy- Į b u g veikimas, bus susikalbęji-
_**i - .vn.i r.„*w-i;-» — k i u g vykstančius Lietuvoje ir | m ^ tarp Amerikos lietuvių. 

Amerikoje. Kitais žodžiais, lie-1 

tuviški laikraščiai ir žurnalai 

rastis 
nutarė 

'Chicago Catholic' 
nepriimti skelbimų. 

net 

Daugiau negu pusė 
prenumeratos paštui 

Tai prašome su ramybės jaus-
yra labai reikalingi mūsų lietu-jmais priimti naują prenumera-
viškam pasauliui. Tas, kuris ne- j tos kainoraštį, skaityti ir remti 
seka lietuviškos veiklos per laik- j laikraštį. Kiekviena auka 

Chicagos prenumeratorius, j rašeius ir žurnalus, gyvena vi-1 "Draugui" su prenumerata yra 

ir žurnalai 
ir gauses-

gryna auka. 
Prašome būti dosniems. Mes 

jausime jūsų dosnumą, nes 
nes~paramo7 lietuviškoje' visuo-1 kiekvienas centas pateks į admi-

kuris dabar moka 33 dol. į me- į suomeniškoje tamsoje 
tus už laikraštį, iš tikrųjų ad-j 
ministracijai duoda tik 13-14 į . ^ „ 
dol., nes paštui reikia sumokėti; . * J T^2 
beveik 19 dol. už laikraščio iš 
nešiojimą. Medžiaga 
daugiau ir daugiau. Darbinin
kas turi prašyti didesnės algos 
kasmet, ir reikia didinti prenu
meratos kainą. (Gaila, kad su 
kainos pakėlimu atsiranda tam . ., .. , ... 
tikras skaičius skaitytojų, kurie ^ n k o s . . ] ; e t u v i u . ™">™**- Pasilikime visi kartu, pagy-
iškrinta iš prenumeratorių są-; Maoauaoji kolonija Amerikoje, v e n k i m e A v i š k ą veiklą ir at
rašų) Tie keli doleriai, pridėti n0I"i pasiskelbti visiems lietu- liksim savo pareigą Lietuvos 
prie prenumeratos kainos, nepa- i viams, kaip ji gyvuoja ar ko-1 laisvinimui. 

kainuoia I m e n ė J e - ^ P "S** mūsu visuo- j nistracijos iždą apmokėti al-
i menė galėtų gyvuoti be spau- goms ar medžiagų kainoms. 
! dos. Net maža organizacija Prašome aukoti, kiek pajėgiate, 
stengiasi bent mažą laikraštuką mes būsime dėkingi pagerinda-
išleisti kelis kartus į metus. O mi laikraščiui leisti reikalingas 

i ką jau kalbėti apie didžiąją j sąlygas. 

dengia reikalingų išlaidų, bet 'k ius parengimus ar Nepriklau 
mes bijome didesnių kainų. To- ' „ „ „ v i , , „,;„A.U~»~, «*>„,»;„ ~^ , , . ,». . . , . i somybės minėjimus rengia, no-
del mums labai džiugu, kad kai 
kurie skaitytojai supranta mūsų 
padėtį ir prideda kelis dolerius 
prie mokesčio. 

Su naujos spaudos įvedimu 
(offset) laikraštis gražesnis ir 
iliustracijos aiškesnės. Bet 
spaudos kainą tai gerokai pakė
lė. Nemanėm, kad pašto išlaidos 
taip staigiai ir aukštai pakils. 
Turėsime laukti daugiau ir dau
giau pagalbos iš skaitytojų šiais 
ir ateinančiais metais. Dėlto 
šiais metais anksčiau keliame ir 
prenumeratos kainą. Mums rei
kia staigiai padidinti pajamas 
padengti pašto išlaidoms. 

Plačiai skaitomas savaitraštis 
"The Wanderer", kuris leidžia
mas 110 metų, skundžiasi, kad 
jiems kainuos 3.55 dol. metams 
pristatyti laikraštį prenumera
toriams. Jie siunčia tik 52 laik
raščio numerius į metus, o mes 
turime pristatyti 310 kasdieni
nių laikraščių ir dar 52 priedus. 
Jų prenumerata ateinantiems 
metams (nuo spalio mėnesio) 
bus 15 dol. metams. Tai mūsų 
prenumerata turėtų būti ne ma
žiau kaip tris kartus daugiau. 

P . P. Cinikas, MIC 
Administratorius 

Ilgamečiui Lietuvos Valstybinio Teatro 'Adminis
tratoriui, muzikui 

/L t A. PIJUI ADOMAVIČIUI mirusf 
jo dukrai baleto artistei IRENAI ADOMAVIČI0TEI-
GINTAUTIENEI, sūnui inž. VYTAUTUI ADOMAVI
ČIUI ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime. 

L B-nės East St. Louis Apylinkes 
Valdyba 

Mylimam Broliui Lietuvoje mirus, liūdinčią seserį 

J U L I J A S M I L G I E N E 
ir jos ŠEIMĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Stasys, Verutė, Algimantas 
Mykolaičiai 

A. A. 

Z I G M A S D A I L I D K A 
Gyveno Chicago, Illinois. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Valentina (Baukutė), 

dukterys Vilija Markūnas, žentas Kenneth ir Saulėna Wenger, 
žentas David, Lietuvoje brolis ir seserys ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Priklausė Vilniaus Kr. Lietuvių S-gai, Varpo Korporacijai 
ir Valstiečių Liaudininkų S-gai. 

Kūnas1 bus pašarvotas ketv., 5 vai. vak. Mažeikos-Evans 
koplyčioje, 6845 S. Western Avenue. 

Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 12 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto- bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys ir žentai. 
Laid. direkt. Evans ir Sūnūs, tel. 737-8600 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P . G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

433(*-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 

- 1 

A. t A. PRANUI BUROKUI mirus, 
jo žmonai MARTAI ir visiems šeimos artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

Brighton Parko Lietuviu 
Namu Savininku Draugijos 
Valdyba ir Nariai 

savo nariams informacijas apie naujai ii- | 
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L A I S V Ė T A I P P A T I 
Į P A R E I G O J A I 

Ar mes atliekame laisves pareigą savo tautai? = 

Bent vienu tžvilgiu mes glime ją nesunkiai atlikti, būtent j 
I pridėdami $5.00 'stojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei- £ 
: kes, išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. = 

Klubas siunčia 
: leidžiamas knygas. 

Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, i 
| ugdydami lietuvišką knygą. 
; mes galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS-
3 VA LIETUVIŠKĄ. KNYGĄ, Už tai mes gausime pasirinkti vi- j 
Į sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. 

Rašykite prie pirmos progos: 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBUI 

4M6 West ftSrd Street 
Clcago, Alinote 00629 

MMUIll l lHHil l l l l l l l l I l lMiiHll l l l lui lUIIUII I I I IUIIUMIUHIlMIlMIMMIlI l l I l IUMMIitdt* 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St., C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o 

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VlrRinia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLANTCA AVE. Tel YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. 50th Ave., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. rugpiūčio mėn. 10 d. 

x Bronius ir Veronika Aušro
tai, Juno Beach, Floridoje, šią 
vasarą daug keliavo automobi
liu, lankydami JAV ir Kanados 
ietuvių kolonijas. Buvo Chica-

goje, PLB suvažiavime Toron
te. Bostone, New Yorke, Wa-
shingtone ir visur sutiko dau
gybę savo bičiulių, artimųjų, 
pažįstamų ir kitų tautiečių. Jie 
skatino Br. Aušrotą nepavargti 
ir toliau sėkmingai bendradar-

U e r u v i ų T a t a Ū k ų ' ^ T l h i r o p c ^ i ^ ^ ^ '"&**&"• **m bendra-
ribų vardu užuojautos laišką ir d a r b i s 3™ 3 i e m s v i s i e m s d ė -
pasiuntė krad. J. Villot ir kar- k i n S a s u ž m a l o r ' l J sutikimą, pri-
dinolų kolegijai, kad ir kardi- ė m i m a - Paskatą, pareikštą pa-
nalų kolegija žinotų lietuvių į t ikėjimą ir ryžtasi toliau tęs-
susirūpinimą Bažnyčios reika- t[ k o v a P r i e š okupantą, panau-
l a i s dojant stiprų ginklą — spaudą. 

x G. V. Karoso laišką iš-

X V y s t « ineentas Brizgys, 
išgirdęs apie popiežiaus Pau
liaus VI mirtį pranešant pir
mąją žinią, tuojau parašė visų 

IŠ ARTI !R TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Jonas Karka, Pasaulio Lie
tuvių dienų informacijos komi
sijos pirmininkas, atsiuntė laiš
ką, kuriuo dėkoja lietuviškai 
spaudai, šį renginį rėmusiai 
straipsniais, žinutėmis, nuolati
ne informacija ir nuotrauko-

AUSTRALIJOJE 
— Religinės šalpos vajos dėl 

persekiojamos Bažnyčios Lietu
voje gerai pasisekė, dar neat
siskaitė Brisbane, o iki šiol 
gauta aukų 8.300 doL, beveik 
pusė iš Melbourno. Gegužės 
mėnuo kasmet bus skiriamas 

t * * v. 

mis. tuo padėdama sukviesti j persekiojamai Bažnyčiai I i e t u -
tūkstančius lietuvių į šią didin- j voje, sumosiant tą mėnesį aka-
gą šventę, vykusią Toronte.! demijas, koncertus, vajų skelbti 
"Dar kartą įrodyta, kad lietu- i kas an t r i metai . "Tėviškės Ai-
viškoji spauda (radio, TV) yra! dų" loterijos. bilietų t raukimas 

Vokietijas lietuvių atstovė dr. Plechavičiūtė-Vogei prane ša PLB seimui apie Vokietijos lietuvių veiklą ir jų sieki- j abai didelis reikšmingas veiks- vyks M elbourne Lietuvių klube 
™us- Nuotr. Jono Urbono n y s _ ^ g a lietuvybei išlaikyti, prieš Tautos Šventės minėjimą 
_ ' kilnioms idėjoms skleisti, dide- rugsėjo 10 d. Aptarti ir ki t i 

liems įvykiams, renginiams su- reikalai, ypač dėl sovietų nu-

X A. a. Zigmas Dailidka po 
ilgos ir sunkios ligos mirė nak
tį iš antradienio į trečiadienį 
Chicagoje. sulaukęs 58 metų 
amžiaus. Velionis buvo Valstie
čių liaudininkų sąjungos, s tu
dentų "Varpo" draugijos veikė-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
spausdino "Chicago Sun-Ti-
mes ' \ Laiške jis pasisako prie"; 
brangiai apmokamo Pikarskio 
ir kitų biurokratizmą. 

x Juozas Mažeika, Chicago. 
111.. dažnai didesnėmis aukomis 
paremia lietuvių kultūrinius jas. Lietuviu bendruomenės 

, . t . 'rr ,*- * J reikalus. Atsilankęs "Draugo 
darbuotojas. Kultūros fondo , , , . . . , , . . , pirmininkas, spaudos bendradar
bis. Jo kūnas pašarvotas Ma
žeikos - Evans laidojimo koply 

kalbėjosi su redaktoriais, dėmė
josi lietuviškomis knygomis, at
naujino prenumeratą ir paliko 

.- . T J •• * i i "i l? dolerių auką. J. Mažeika čioje. Laidojimo tvarka skel- * 7 

burti, sukviesti. Spaudos balsas teistųjų lietuvių disidentų. Dėl 
išklausomas, sminga širdin", šių reikalų bus tariamasi su 

ma a t i t raukt i jokių JAV įgulų, kuliatyvines akcijas vis dar su- Džiaugiamės visi bendru lietu- ALB Krašto valdyba, 
saugančių laisvę. Papasakojo, daro aukštoką procentą. v i š k u darbu ir bendrais tauti- — Adelaidės abu dienraščiai 
kaio jam su grupe kitų pavyko Investavimo komisijos narys n iais laimėjimais. minėjo Sovietų nubaustus t r i s 
nugalėti McGovern ir kitų pas- S t Baras informavo apie dole- — Kodėl tylima dėl Viktoro Helsinkio grupės kovotojus už 
tangas susiaurinti Libertv radi- rio ver'.ės sumažėjimą ir žmo- P a k a u s ? Taip klausia "Natio- žmogaus teises, neaplenkiant 
jo veikimą. Pavyko net 'padvi - niu rodomą nepasitikėjimą sa- • * Catholic Register" liepos 30 nei Viktoro Petkaus ir praneša, 
įubint i lėšas radijo bangoms vaja valiuta. Krašto vyriausy- *• numeryje. Šis katalikų sa- kad JAV Senatas 90 - 1 balsų 
pavergtiesiems. I bė neturi rimto plano infliaci- vaitraštis rašo, kad lietuvis ka- dauguma prašo Nobelio Taikos 

*p'e d i^den tų teismus sen N a i sustabdyti, bet blaškosi, talikas buvo teisiamas tuo pa- premijai nominuoti Sovietų Hel-
F - r c - -a~ei 5kė kad kongreso ] klausydama nepatyrusių patarė- čiu metu kaip žydas Ščaranskis sinkio grupės kovotojus, 
nariai rūnest i«ėai iuos sekė ' M- Vakarų valstybių galvų ir ortodoksas Ginzburgas ir tuo — ALK Federacijos valdyba 

biama 5 puslapv. 
. . ~ , . . . ' torium. L z didelę paramą nuo 

X Ilona Balyte - Laučiene 5,r(jž,; 
baigė bibliotekininkės mokslus 
Rosary College ir gavo magis
tro diplomą. Taip pa t magistro 
diplomą gavo Viktoras A. Si
dabras. Iškilmėse programoje 
dalyvavo. grodamas "Scipio" 
(G. F. Hendelio) maršą Thomas 

kelbia-as Garbės prenumera- ; r a u g i š k a i bendravo, o po vaisių 
r>rob^ln i susirinkusius ' Pažv- ™» da^g žygiu išlaisvinti Š č a - ' n m t o r e c e P t o Pašlijusiai eko-
prab.lo i susirinkusius. Paz>- s į b r ė ž ė kad ne tu r i . nomijai pagydyti. Nesubalan- nioti tokio žmogaus kančias, V. Žiogo vietą pakviesta kandi 

žiame, kad spauda gali igno- rugpiūčio 2 d. Į pasitraukusio 
uoti tokio žmogaus kančias, V. Žiogo vietą 

biudžetas ir bet jokiu būdu negalime su- datė Elvyra Šemetienė. Aptar-
iai dėkojame. 

sporto v« teranas, remia "Drau- t r r t T "kag i eua . s . kiek ^ ^ ^ 4 ^ b a l a n s a g ^ p a g r i n d i n i a i d o l e . pareigūnai pasidavė tokiam p * - ruošimas, kur is vyks rugsėjo 16 
gą" savo vertingais rašiniais ir p n

U ' p e r c y supažindino su res - ^ i a i remsime visus skriaudžia rio vertės mažėjimo elementai, ham tendencingumui^ 
aukomis. Neseniai jis. atnau- : n l b i ' i k o n u kandidatais rinkimuo- m u s žmogaus teisių sri tyje". 
jindamas prenumeratą, vėl at- se. į šerifus Don Mulack į EssUrtiaai j is parodė susirūpi-
Huntė 20 dolerių auką. J i s skel- C o o k a p s k r , m o k y k l ų s u p e r ; : n . nima V. Petkum. 

viena iš uoliųių lietuviu skaučių į™8" j ^ ' ^ Z t T l t t e»d e n t u s d r " T" T o r r e s i r k i ' P o b Ū V y d a I ^ a V ^ d r " G " B a J u " . 
veikėjų ir vadovių. " S L P ' t a i S P a P a s a k o ^ ° ' k a d J i s * T *~ '^ A " J l a 2 m a ^ ^ didėja, todėl reikia didinti i r ,diny. 

Kjjam.. ^ ^ar plečia pažintis su zmone- sen. Percy rodomu susirupim-
X Juozas Poškus, čikagiškis, m j s autobusuose, krautuvėse, mu V. P e t k a u s likimu. J ie pa-

atnaujino "Draugo" prcnume- ^ k i t ų d a I v k u j i s d a r o p a s t a n - kvietė senatorių daly\-auti Lie-
» -tą dvejiems metams i r paliko m k a d būtų atleidžiami netin- tuvių fondo bankete Mar io t t 

mėjo, kad senate daug darbų i r r a n s k - i - b e t pabrėžė, kad neturi t 
ils neturi galimvbiu tiek d a u g būti užmirš tas V. Petkus. "Mes " * » ' J ^ į į 

žinomas mūsų b c n d r a u t i Su čikagiečiais. kiek niekada nenurimsime dėl tų teis • ^ > ^ d S 

»nw.;n "T \~«„ „•,,, Hr>l Jmnorai ie t r i e i l i S f i - DaianSaS . 
d. Richmondo Town Hali. 

Artimoj ateity ekonominio pa- - Lietuvių Katalikių Moterų — Lituania choras ruošiasi 
gerėjimo netenka laukti. Organizacijų Sąjungos 70 metų Pavergtųjų Tautų koncertui. 

Nors ir labai apdil< yra do- veiklos ir išeivijoj atsikūrimo kuris įvyks Scott's teatre rug-
Isris, bet be jo gyve ati negali- 39 metų sukakčių minėjimas piūčio 6 d., o rugpiūčio 19 d. — 
me. Prašomos sumos nuolat įvyks spalio 28 d. Kultūros Ži- Lituania choro balius, kuriame 

taip pa t at l iks koncertinę dalį. 
x Alfonsas Nakas, "Draugo" 

ir kitų laikraščių uolus ben
dradarbis, su žmona Brone bu
vo pereitą sekmadieni atvykęs į 
Chicagą. dalyvavo PLB valdy
bos pareigų perėmimo iškil-

ruką. Ačiū 
x Julius Staniškis, Sr . Bal-

kami valdžios pareigūnai. viešbuty. J . Pr . 
Pabrėžė, kain daug reiškia 

timore. DM. atsiuntė 10 dole- e t n i r i ė s grupės." Pirmiausia su-
s n " minėjo lietuvius. Kai j is buvo mėse. aplankė savo pažįstamus r i u a u k ą s a v o dienraščiui 

ir artimuosius. Taip pat buvo printi. Dėkojame. 
užsukęs j "Draugo" redakciją ' x Ankn atsiuntė: po 4 dol. 
pasikalbėti bendradarbiavimo ir Kazys Bartvs. Marija Va-
kitais spaudos reikalais. 5US> J o n a s L i t v a i t i s ; po du dol. k v i e c i a m s a t s a k ė _ k o k i a Ue-

x . \LRK Moterų sąjungos A . Četkauskas, O. Mironai- t u v 

46-tos kuopos susirinkimas tė. Visiems tariame ačiū. 
įvyksta šį sekmadienį, rugpiū-

Sov. Sąjungoje, jo paklausė, a r 
jis susitiko su Lietuvos vyr iau- ! 
sybės žmonėmis. Percy mas - j 

Mes jos ne -

čio 13 d., sekretorės Estelle Ka
minskaitės namuose. 6721 So. 
Maplewood Ave.. 2 :30 vai. p o ; 

PRIEŠ 40 METU 

os vyriausybė? 
pripažįstame. 

Percy pabrėžė, kad klaida bū
tų a t i t raukt i JAV dalinius iš 
Korėjos. Percy ir kitų pas tan-

1938 m. liepos pradžioje prie eromis pr i imtas nutar imas, k a d 
pietų^ Svarhiausias klausimas K a u n o A u k š t o s i o s Panemunės be konugreso pritarimo negali 
— 46-tos kuopos 25-rių metų 
jubiliejinis banketas. kuris 

pušyne, įvyko Lietuvos skautų 
II-ji Tautinė stovykla. Stovy-

V. Kz. 

įvyks spalio mėnesį Liet. Tauti- k l a v o d a u ? i a u k a i p 1 7 oo skautų. Zemgalės skautų vadas Er ike 
niuose namuose. Visos nares suvažiavusiu iš visos Lietuvos Rullis. Jelgavos tunt ininkas J a -
kvieciamos dalyvauti . i r s k a u t ų v i e n e t a i iš Estijos, nis Ba ' tmanis , iš Rygos 55-os 

X Lietuviu Prekybos rūmu ir Suomijos. Prancūzijos, o taip skautų draugovės draugininkas 
Vyčių nariai vieną ka r t ą metuo- n a t gnusi draugovė iš Latvijos, Aleksandras Bušmeisters su kę 
se surengia golfo varžybas. Ge- kurioje atstovavo Latviją 16 liais savo padėjėjais ir eilė k i 
liausias vyčių žaidėjas — vy ra s latvių skautų ir 16 Rygos lietu- tų Latvijos skautų vadovų. 
a r moteris — gauna po trofėją. vių skautų su savo vadovais. Lietuvos skaučių s tovykla 
o Prekybos rūmai duoda kele- Be to. į stovyklą atsilankę ats- tuo pačiu laiku įvyko kitoje 
tą trofėjų geriausiems žaidė- tovai iš Švedijos. Anglijos. Nemuno pusėje. Pažaislio pu-
jams svečiams ir savo nariams. Amerikos, Vengrijos ir Cekoslo- šyne. 

Laimėtojams dovanos išdalina- vakijos iš viso 100 asmenų. Šį 1938 m. liepos 10 d. po pa
mos per vakarienę rugpiūčio 16 kartą laisvai atvyko ir Vii- maldų abidvi stovyklos išsiri-
d. "Palos Ccuntry Club", o žai- ' " aus lietuvių skautų atsto- kiavo aikštėje prie Nemuno, 
dimų vidury yra užkandžiai ir vai. Stovyklą at idarė Respublikos 
alus Republic banko dėka. Re- J stovyklos atidarymą atvy- Prez ; lentas ir skautų šefas An-
zervuotis vietas reikia pas Juo- ko Latvijos skautų vadovybė: t anas Smetona, dalyvaujant vy
žą Bacevičių. šefas gen. K. Coopers. vyriau- rfensybės nar iams ir užsienių 

šias skautininkas Baltpurvinš. rkautu atstovams. 
Patikslinimas. "Draugo" rug

piūčio 3 d. laidoje straipsnely
je apie Tautinę skautų sto
vyklą buvo klaidingai paskelb
t a s adresas. Turėjo būti: Pax-
toti, Mass. 01612. Rašyti gali
ma VI. Bacevičiui a rba K. Ne-
nortui. 

X Rimvydas Šilbajoris apie, 
"Rūstybės šviesą" Kazio Boru
tos poezijoje" kalbės dvidešimt 
penktajam Santaros - Šviesos 
suvažiavime rugsėjo 7—10 d. 
d. Tabor Farmoj Sodus, Mich. 

(pr . ) . 

X NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažai.: mė 
nemniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual FederaI Savings. 2212 
West Cermak Road - Telef 
V | 7 7747 f«k.) 

x Kas važiuos f New Yorką 
— anksčiau ar vėliau ir galėtų 
šį tą su savim paimti — kun. 
Pe t r a s Urbaitis bus dėkingas. ;- . ,-n .„n o seselių u-mė)ą ruošiamojo paredoi,* būsim -; m<»dolii:.>:< j<(3. 
jei paskambins tel. PR 8-2126. FŠ kairės: Asta Vaičaitytė Rin BindertMC ir Irena Kleinaitic.,5 

;\ c ! dC'! k;.m.:olio. Iš australiečių 
ir detroitiškių lietuv.ų susirikimo 

Nuotr. Jono Urbono 

P O S f c D O A f e LIETI 'VIŲ 
FONDO VALD1T5A 

: L. Fondo kapitalą. 
Vajų ir renginių vadovė ener-; 

1 gingoji Marija Rėmienė prane- į 
i šė apie skelbiamą rudens" vajų j 
I ir j am apvainikuoti rengiamą | 
| iškilmingą vakarienę - pokyli, j 
Užbaigtuvių pokylis įvyks š. m.; 
spalio 22 d. Marriot viešbučio 
salėse. Nauji nariai įstoję į L. i 
Fondą bent su šimtine dolerių, 
o esamieji, papildę turimus jna- i 
šus, gaus vieną bilietą nemoka
mai. Kviečiami visi vajaus 
proga jau dabar stoti nariais 
ar papildyti turimus įnašus. 

Žinokime, kad L. Fondo pa
lūkanomis remiasi lietuviškoji 
veikla: lituanistinio švietimo, 
kultūros ir jaunimo reikalai. 
Kiekvieno mūsų įnašas į Lietu
vių Fondą prisideda prie lietu
vybės išlaikymo ir lietuviškos 
kultūros ugdymo. Tad neliki
me abejingi, bet prisidėkime dininkaa 
prie kitų ir dalyvaukime lietu- ———-
viškos kultūros išlaikymo darbe. 

Pirm. dr. A. Razma apgailes
tavo, kad der nespėta paruošti 
pavyzdinio testamento. Testa
mentų sudarymas, neužmirštant 
Lietuviu Fondo a r kitos kurios 
širdžiai artimos lietuviškos or
ganizacijos bei institucijos, yra 
būtina kiekvieno lietuvio parei-

??.saulio lietuvių Kunigų vienybes valdyba, sudaryta iš Kanados lietu-
r>igų. Iš kaiiės: k..n. A. Praknpas — narys, kun. A. Simanavi-

čioe - sekr.. kun. J. Staškus - pirmininkas, kun. dr. P. Gaida — iž-
Oir. ir k.jn. P. Ažubalis — narys. Iš jų trys sudaro Kanados liet. ku
nigų vienybės vaidyba, kuri pasiskirstė pareigomis: kun. J Staškus — 
rirnunin'.as, kuo. A. Simanavičius — sekretorius, kun. P. Gaida — iž-

_ 'ga Tiesiog gaila fa•graudu, kai C h i c a g o 9 a r k j v į^ Qody p r f 
Nors vasara d a r pačiame įsi- lietuvio prakaitu uždirbti ir su 

bėgėjime. bet Uetuvių Fondo taupyti pinigai a r kitas turtas. 
\ adovybė nepoilsiauja, o rūpina- j nepalikus testamento, tenka 
si telkti pinigus, kad greičiau n r i e š a m s a r svetimoms įstai-

vizijai, kuri pranešė, kad vie-
j nas beisbolo žaidėjas pasiryžo 
į savo laimėjimu pradžiuginti 12 
m. vaikutį Sco':t Crull, sergantį 
nepagydomu kaulo vėžiu. Tė
vai tą nuo vaiko slėpė, bet jis 
sužinojo iš televizijos. I r tos 
žaidynės vietoj džiaugsmo ber-

„ . . - , , . „ r.hiką nubloškė į nusiminimą. 
Pnes išvykdamas i Romą, l _ T 7 ^ i i A —SI 

_ J ^ - Dabar tėvai reikalauja 4 mil. 
dol. kompensacijos. 

SAUGOS NAMUS 
Winston Moore, atleistas iš 

CHICAGOS 
Ž I N I O S 

U i l APII: POPIEŽIAUS 
K i N K D f l S 

vačiai pratiesė, jog šiuo ka r tu ' 
Vatikane naujo popiežiaus rin 
kimai būsią pravesti ne Siks-

pasiektų antrąjį milijiną. Š. m 
rugpiūčio 4 d. vakare susirin-

goms. 
tino koplyčioje, o vėsinamoje : C o o k kalėjimo viršininko parei-
salėje. Laikyti paslaptį būsią 8U- d a b a r V**™5*** viršimn-

vadovaujama dr. Antano Raz
mos, dalyvaujant tarybos pirm. 
dr. Gediminui Balukui. apžvel
gė esamą padėtį ir aptarė atei
ties gaires. 

Platų ir išsamų pranešimą 

m 

Nebėkime abejingi ir nepa- prisaikdinti ne vien kardinolai. k u P ^ " ^ Chicagos miesto bu-
' , * • slankūs, bet dar šiandien susi- j ^ i r v i s i p a t a r n a u t o j a i . Bal- t u s&"&i™0 «» 20.000 dol. me-

riškime su advokatu (geriausiai s a v i m a i b ū s i ą pravedami elek- t i n i o atlyginimo. 
m lietuviu, nes jie geriau mūsų troniiriu būdu ir nebūsią balsa-
reikalus žino ir supranta) ir su- v i m o k o r t e l i u deginimo, iš ko 
rašykime savo valią. Nesvar- g a i ė d a v o esantieji už Vatikano, 
bu, kam savo tur tą paliksi, bet m a t v d a m i juodus a r baltus dū-

padarė valdybos sekretorius ir Į T a m ^ o r i ^ ^ a t i t e k t ų ^ | " — • ^ * * « apie balsavimų 
iždininkas Kazvs Barzdukas. ; „ . . . . _. . 0 1^ a ' 
D^. . . \. . m . | Pp.sid/.iaugus sią vasarą rvv- _ 
IZZ H ™ ̂  « * L ^ kusiom Pasaulio Lietuvių die- R V L A TELEVIZHAI 
nesms aukotojų j n a s a , nadidejo pozityviu seimu. C r u 1 1 š e i m a ' ^ e n a n t i C a ^ " 
43.fl34 dol. ir 4< nariais. Rug- __ _ , Jt^ »T J 

_....-v. - j , PLB buv. valdybos nariams ir 
piucio 1 d. iš viso jnasų buvo . , . . į . . . . 
1 .-._ ___ , . . . rengimo komitetų pirmininkams l,4<o.53o dol. su 4463 nariais. , &. _ * . ^ i . J ,• • L T>~~ ~- z- * .. _ *• dr. A. Razmos įteikti medaliai r/ 
Per p i rną sių metų pusmetj 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. _ 776-8599 
Chicago, Flinois 60629 

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

met City, iškė'.;- bylą ABC tele-

: ^ 

pajamų turė ta 42116 dol o n u t a r t a laikyti Lietuvių Fondo 
Paskir-irflaidų — 11.731 dol. 

i stymui liko 30.385 dol. 
Kontrolierius P. Želvys pra-

• neš:'- apie gorėjančią vertybinių 
popierių rinką ir tuo pačiu ak-

dovana (aj). 

SPfSTIS FTvSTTVALY 

Chicagos festivaly Navy Pier 
ei jų kainų kilimą. Vis dėlto kai antradienį buvo apie 110.000 
kurios Fondo turimos akcijos žmonių. Nežiūrint lankytoju 
da r nepasiekė rinkos kainos ir gausumo, meras Bilandic spėja, 
likviduojant susidarytų nuosto- kad festivalis gali duoti nuosto
lis. Dėmesingai ir viltingai žiū- lių, bet miesto gyventojų paja-
i ima j ateiti, tikintis rinkos pa- mos padidės nuo festivalio pri-

paa F. A. Valaičius. ( sk . ) . N -otr. P. Pupiaus j gerėjimo Investavimas į spe- traukiamų turistų. I 

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
Antanas Rubšvs 

I-ji dalis. Knygoje 10 skyrių. Naujojo Testamento: 
Bendrija ir jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tes-
te^tamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros 
•Vndrija. Jėzuo — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe. Jo išmintis. 
Samprata. Dievo tautos samprata. 

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir-
7 ->I:ai-. 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus 
Fiusti DRAUGAS, 1545 W. 6?rd Str., Chicago, II. 60629. 
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