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KATALIKAI 
PASAULY 

R. Vokiečiai įvertina popiežių 
Berlynas. — Rytų Vokietijos 

dienraštis "Neue Zek" pagerbė 
popiežių Paulių VI ryšium, su jo 
vainikavimo dešimties metų su
kaktimi. Ta proga straipsnyje pa
žymi, jog Paulius VI, nemažiau 
kaip jo pirmtakas Jonas XXIII, 
yra su pagrindu nusipelnęs "Tai
kos popiežiaus" vardą. Dabarti
nis popiežius jau užisma istorijoje 
svarbią vietą dėl savo nuolatinių, 
nenuilstamų pastangų taikos la
bui. Parėmęs Jono XXIIIojo žmo
nijai duotą palikimą, Paulius VI 
sumaniai tęsia savo pimtako pra
dėtą darbą, ypatingai pabrėžda
mas, kaip tai matyti iš enciklikos 
"Populorum Progressio", jog tai
ka yra neatsikiriamai susieta su 
socialine žmonijos pažanga. Rytų 
Vokietijos dienraštis taip pat pri
mena Pauliaus VI pastangas ats
tatyti taiką Vietname ir teisin
gai išspręsti Vid. Rytų konfliktą, 
taip pat teigiamą Vatikano laiky
seną Europos Saugumo ir bendra
darbi avimo konferencijos atžvil
giu. 

Socialinė savaitė 
Lyon. — Lyorte, Prancūzijoje, 

buvo 60-ji metinė Prancūzijos ka 
talikų socialinė savaitė, kurios pa 
grindinė tema "Krikščionys ir jų 
Bažnyčios politiniame gyveni
me". Sociologijos, istorijos, filoso
fijos bei teologijos mokslų žino
vai savo paskaitose bandė atsa
kyti į klausimą — kokia turi būti 
krikščionies laikysena Ir koks jo 
vaidmuo dabarties laikų politi
niame gyvenime, ypatingai spren. 
džiant svarbiąsias problemas, 
kaip trečiojo pasaulio kraštų ūki
nis vystymasis, ginklavimosi var
žybos, prekyba ginklais, kova 
prieš vargą pasaulyje 

Reikia teisingumo 
Vatikanas. — Europos Saugu

mo ir bendradarbiavimo konfe-
trencijaje, Helsinkyje, kalbėjo ir 
Vatikano delegacijos pirmininkas, 
Bažnyčios viešųjų reikalų tarybos 
sekretorius arki v. Gasaroli. Savo 
kalboje Vatikano atstovas pažy
mėjo, jog saugumas ir taika Eu 

Kuo padėti 
Kambodijai? 

PHNOM PENH. — Kambodi-
ją lanko Amerikos armijos šta
bo viršininko pavaduotojas gen. 
Frederick Weyand, buvęs pas
kutinysis Vietname amerikiečių 
kariuomenės vadas. Jis susitiko 
su Kambodijos vyriausybės 
žmonėmis ir tarėsi apie būsimą 
Amerikos pagalbą po rugpiūčio 
15, kai bus sulaikytas bombar
davimas. 

Tuo pačiu laiku pranešama, 
kad amerikiečiai B-52 bombone
šius jau pradeda atitraukti iš 
Ta jo ir kitų vietų. Tos žinios 
kambodiečiams nėra linksmos, 
jie žino, kad tai vienintelė prie
monė, kuri iki šiol sulaikė Kam-
bodiją nuo komunistų užėmimo. 

Kambodijoj buvo paneigtos 
žinios užsieniuose, kad Tajas 
jau pasiuntė 10,000 vyrų dalinį 
į Kambodiją, ir jie išlygins tuos 
nuostolius, kurie susidarys Ame 
rikai nutraukus bombardavi
mus. 

Vokiečių 
"Watergate' 

Pabaltiečių vieningumas Helsinkio 
konferencijoje 

Dr. I. K. Valiūno spaudos konferencija 
New York. — Dr. Juozas Kęs

tutis Valiūnas, Vliko pirmininkas, 
liepos 11 Nevv Yorke suruošė spau 
dos konferenciją ir plačiau papa
sakojo apie pabaltiečių veiklą 
Helsinky Europos Saugumo kon
ferencijos metu. Kadangi esame 
gavę nemaža informacijų ir jas 
paskelbę anksčiau, tai žinomų 
faktų nekartosim. 

Vilkas Europos Saugumo kon
ferencijai pradėjo ruoštis dar 19-
72 lapkričio mėnesį, suredagavo 
ir išsiuntinėjo visoms konferenci
joje dalyvausiančioms valsty
bėms didįjį memorandumą, o da 

Giluičio ežeras, Simno apylinkėj 
BONNA. — Vakarų Vokieti

jos "Watergate" (skandalas 
plinta toliau. Parlamento suda- Į 
ryta atitinkama komisija pradė
jo apklausinėti buvusį krikščio
nių demokratų atstovą Julius 
Steiner. dabar esantį Tegernsee 
sanatorijoj. Jis labai kritišku 
metu, kai buvo pasitikėjimo 
klausimas Brandto vyriausybei 
dėl pasirašytų paktų su sovie
tais ir lenkais ratifikavimo, kar
tu su kitu atstovu balsavo už 
vyriausybę ir tokiu būdu išgel
bėjo ne tik Brandtą. bet ir su
tartis. Jis už balsavimą gavo 
nemažą sumą pinigų, tai prisi-

Nixonas susirgo 
WASHTNGTONAS. — Kevir-

tadienio vakarą staiga susirgo 
prezidentas Nbconas ir buvo iš
vežtas į Bethesda Laivyno ligo
ninę. Gavo plaučių uždegimą. 
Dr. Walter Tkach, 
asmeninis gydytojas, sako, kad 
ligoninėje reikės praleisti apie 
savaitę laiko. Jo temperatūra 
pakilo iki 101 ar 102. Spaudos 

pažįsta' bet ginasi' kad tie pi- į sekretorius Ziegler sako, jog 
nigai buvo iš Rytų Vokietijos į Nbconas būtinus darbus dirbs 
šaltinių. I ir būdamas ligoninėj. 

Nixono susirgimas yra pir
mas. Jis iki šiol girdavosi, jog 
nėra praleidęs nei vienos dienos 
nedirbdamas. Jam dabar 60 me
tų. Pirmuosius skausmus krūti-

SAIGONAS. — Vietkongo at
stovai sako, jog šiandien bus 
paleisti du kanadiečiai kariai. 
paliaubų prižiūrėjimo tarptauti 
nės misijos dalyviai, kuriuos I nėję pajuto iš ryto, nepasidavė 
komunistai sulaikė prieš porą \ ligai ir per dieną dirbo, o prieš 

ropoję' ir visame pasaulyje turi I savaičių. Birželio 28 jie netyčia i išvykdamas į ligoninę dar pri
būti pagristi teisingumu, pagarba j įžengė į komunistų teritoriją. ' ėmė ir 35 minutes kalbėjosi su 
.pagrindinėmis žmogaus teisėmis 
ir ypatingai religinei laisvei. Tau 
tų ir valstybių santykiai darniai 
vystytis tegali tiktai remiantis mo 
ralinėmis verty4>ėmis. 

Vakarų VoH- i^os užsienio rei
kalų ministeriu VValter Scheel. 
Vidurdienį ilgai kalbėjosi tele
fonu su sen. Sam Ervin ir pa
žadėjo, jog senatorius bus pa-

prezidento į kviestas į Baltuosius rūmus ir 
abu privačiai išsišnekės apie 
"VVatergate. 

Paskutini kartą Nixonas tik
rino sveikatą pernai gruodžio 
20, ir gydytojai sako, kad jis 
buvo stebėtinai sveikas. Vienin
telė bėda. kad mažai sportuoja. 
Prezidento svoris jau 20 metų 
tas pats : 173 svarai. Niekad ne
vartoja jokių vaistų. Tik miego 
permažai. vidutiniškai apie še
šias valandas. Be abejo, "VVater
gate reikalai yra didžžiausia jo 
karjeros krizė ir tai gali jį pa
kirsti 

Italai pagrobė 
amerikiečių vaiką 

ROMA. — Vieno iš turtin
giausio amerikiečio. Paul Getty, 
16 metų vaikaitis buvo pagrob
tas Italijoj. Dabar laukiama, 
kad už jo paleidimą italų gangs
teriai pareikalaus nemaža pini-

bar buvo padaryta tik vieno pus
lapio santrauka ir drauge su El
ta anglų kalba, LB išleista "Vio-
lations of Human Righsts" ir ki
tomis brošiūromis visa tai buvo 
nusivežta į Helsinkį. 

Latvis Grava dirba New Yorko 
amerikiečių skelbimų bendrovėje 
ir per savo įstaigą išrūpino ketu
ris spaudos kredencialus savo de
legatams. Kadangi viena latvė 
neatvyko, tai jos kortelė buvo 
perleista dr. J. Geniui. Iš viso į 
konferenciją buvo išduota žur
nalistams 460 leidimų. 

Veikė vieningai 
Pabaltiečiai, veikdami sutarti

nai, savo notą, memorandumo 
santrauką ir kvietimą į spaudos 
konferenciją įteikė virš 200 laik
rašti ninku. 

Rytų Vokietijos ambasadoje į 
šaukiamą spaudos konferenciją 
liepos 4 vakare, pasisiūlė nuvykti 
ir ką nors naudingo padaryti lat
vis Uldis Grava. Kaip toliau ten 
vyko, jau žinome. Jis buvo suim
tas tuoj pat. Dr. Valiūnas buvo 
suimtas kitą dieną 9 vak ryto ir go. Getty vaikaitis, atrodo, bu

vo nutvertas jo senelio viloje'IŠ Inter — Continentasl viešbu 
čio nugabentas į policiją. prie Viduržemio 

Romos. 
jūros, netoli 

Iš jų atėmė pasus. Vėliau suim 
ti ir kiti. Popietėj visus 8 nuvežė 

PHILADELPHIA. — T n e u ^ ^ k a l ė j į m ą ^ m i e s t a a . 
Evening Bulletin (VTL 6. gautas Lįfe 20 mylių, Dr. Vileišis buvo 
dėka A. G) , rašydamas apie | s u i m t a s paskutinis ir paliktas po-
pabaitiečių suėmimą Helsinky, i fcų^ būstinei Helsinky. Teko 
sako. kad Gromyko atsakymas j m i e g ^ kalėjimo vienutėse ant 
į latvio Grava paklausimą yra į cementinės lovos. Dar policijoj vi-
tipingas, nudėvėtas pasiaiškini- Į sį buvo sutarę tarp savęs viesnin-
mas, nuolat iki įkyrumo karto- į gai laikytis, skelbti bado streiką 
jamas apie pavergtuosius pabal- j — gerti tik vandenį. Leido pas-
tiečius, vadinant juos "išlaisvia- j kambinti vieną kartą, ir Valiu
tais", j nas telefonavo JAV ambasadai. 

Anksčiau Genys paskambino Bo
beliui, tas Valiūno šeimai, Valiū
no sūnus senatoriui Buckley, o 
tas su Denvinskiu — sekretoriui 
Rogers į Helsinkį. 

"Via, arba nei vieno" 

VU. 6 1^0 ryto prižadino Va
liūną ir pranešė, kad JAV pilie
čiai išleidžiami. Jis ir kiti atsisa
kė vykti: visi — ar nei vienas. 
Pakvietė į viešbutį pusryčių (apie 
50 metrų nuo kalėjimo), bet nė 
vienas nevalgė. Po pusryčių vėd 
grąžino į kalėjimą, bet leido būti 
visiem kartu vienam kambary. 
Po keletos valandų visus išleido, 
bet neleido grįžti į Inter—Conti
nental, bet į Marsky viešbutį. 
Neleido Šaukti spaudos konferen
cijos. 

Dr. Genys turėjo progos kalbė
ti per National Public Radio 
tinklą. Dr. Vileišis kalbėjo rusiš
kai per Radio Liberty. 

Marsky viešbuty apie šešias va 
landas buvo kliudoma baltiečius 
pasiekti telefonais. Sakydavo, kad 
jų ten nėra. Tuo būdu prarasta 
eilė svarbių pasikalbėjimų su žur
nalistais. 

Suomiai atsiprašė 
VII. 8, sekmadienio rytą Valiū

nas su keliais delegacijos nariais 
aplankė Suomijos karių kapines 
ir prie marša;o Marinerheimo pa
minklo pasakė kalbą ir padėjo gė
lių. Suomių saugumo viršininkas 
atsiprašė už nernalonurnus, Sakė 
si. kad buvę įsakyta "iš aukš
čiau" taip daryti. Įvykį minėjo ei
lė suomių laikraščių, apie tai ži
nojo ir užsienio žurnalistai. 

Toliau dr. Valiūnas prašo lie
tuvius padėkoti sekretoriui Ro
gers, sen. Buckley ir kongr. Der-
vvinskiui. 

ARGENTINA NUSILENKĖ PERONU1 

Liturginė savaitė 
Paryžius. —Liepos 2—5 dieno 

mis Paryžiuje įvyko dvidešimtoji 
Liturginė studijų savaitė. Pagrin
dinė studijų tema — Liturgija ir 
nuodėmių atleidimas. Paskaitas 
šia tema skaitė katalikų, ortodok
sų ir protestantų liturgijos žino
vai. 

Pagalba Vietnamui 
New York. — Amerikos katali 

kų pagalbos organizacija "Catho-
Hc Relief Services" paskutiniuoju 
metu žymiai sustiprino pagalbos 
teikimą Pietų ir Siaurės Vietna
mo kraštams. Vien Pietų Vietna
me Amerikos katalikų pagalbos 
organizacija kasdien aprūpina 
maistu 200,000 vaikų, gyvenan
čių pabėgėliu stovyklose. 

Vatikanas. — Vatikanui ir Aus
tralijai užmezgus diplomatinius 
santykius, pirmuoju Apaštalų 
Sosto nuncijum Australijoje yra 
paskirtas arkiv. Gino Pari. 

Viena — Šiemet Austrijoje bu
vo įšventinta 80 naujų kunigų, 
dvylika daugiau negu praeitais 
metais. Daugiau kaip pusė jų pri-

BUENOS AIRES. — Argen
tinoj nauja sensacija: preziden
tas Hector Campora ir vicepre
zidentas Solano Lima atsistaty
dina, skelbs naujus rinkimus, ir 
bus kandidatu vėl Juan Pero
nas. Vadinasi, kraštas be Pero
no negali gyventi. 

Laikinai prezidento pareigas 
perims parlamento žemųjų rū
mų pirmininkas Raul Lastiri. 
Campora prezidentu išbuvo tik 

Trys ketvirčiai šimtmečio atgal. 
Stanley broliai Newton, Mass. gat
vėmis mėgina savo pirmąjį garu 

kiaušo c*4toiom viemioląonfe varomąjį automobilį 

49 dienas. Nežinia tik. kaip į tą 
kombinaciją pažiūrės kariuome
nė. Campora, perėmęs preziden
to pareigas, pasirūpino iš aukš
tesniųjų vietų pašalinti senuo
sius karininkus antiperonistus, 
pasodindamas savo partijos vy
rus. 

Rinkimai numatyti už 40 die
nų. Salia Perono, kuriam dabar 
77 metai, kandidatu į viceprezi
dentus bus Ričardo Balbin, ra
dikalų vadas. Balbin. 68 metų. 
Perono laikais sėdėjo kalėjime, 
gidabar abu susitaikę. Radika
lai paskutiniuose rinkimuose, bu
vo antroji stiprumu partija, ir 
tai duoda daugiau galimumų 
nugalėti opoziciją. 

Campora atsistatydina ne 
vien. kad taip gal būt buvo su
tarta anksčiau su Peronu, bet 
kad pasirodė, jog jis nesugeba 
suvaldyti pačių kraštutiniųjų 
savo paties partijoj, tiek iš de
šinės, tiek iš kairės. Nesugeba, 
nors buvo žadėjęs pažaboti ir 
teroristus. 

Peronas vakar vakare turėjo 
kalbėti j tautą i." pažadėti auk
so laikus. 

Goldwoteris puola 
Kennedžio kritiką 
ATLANTA. Sen. Goldwateris, 

kalbėdamas jaunų respublikonų 
konvencijoj:-, sakė. jog sen. Ke-
nnedy yra paskutinis iš visų ki
tų, kuris turi teisę, arba jos vi
sai neturi, pamokslauti dėl 'VVa
tergate. "Kol visi faktai apie 
Chappaąuiddick (merginos nu-
skandinimą) nėra baigti aiškin
ti, Amerika nereikalinga mora
linių pamokymų iš Massachu-
setts demokrato. Savo kalboje 
liepos 4 Kennedy aiškiai pradė
jo kampaniją už prezidentūrą 
1976, bet kartu jis pasišovė 
būti ir prisiekusiuoju, ir vyriau
siu teisėju", — kalbėjo Gold-
vvateris. 

Paštas negali 
susitvarkyti 

WASHIXGTONAS. — Paštų 
valdyba taip pat labai nelaimin
ga, kad negali patenkinti pilie
čių ir pagerinti pašto pristaty
mo. Eht aukšti skyrių vedėjai, 
kurie neatliko savo pareigų tiek, 
kiek iš jų buvo reikalaujama 
ir kiek jie galėjo, be jokio pa
siaiškinimo buvo atleisti. 

Dr. J. K. Valiūno sutikimas New Yorko aerodrome fVTl. S). Su vėliavomis ir gėlėmis jo laukė apie 80 
žmonių. Nuotraukoj dalis dalyvių: Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, S. Jasaitienė, Valiūnų sūnus, Valiū-
nienė, Valiūnas, B. ir V. RadzivanaL Antroj eilėj kun. B. Ramanauskas, kun. K Bučmys, J. Audėnas 

(Nuotr. Charles Binkius) 

CHICAGA UŽ PAVERGTŲJŲ LAISVĘ 
CHICAGA. — Chicagos me

ras R. Daley paskelbė atsišau
kimą ryšium su Pavergtųjų tau
tų savaite. Atsišaukime prime
nama Kongreso priimta Paverg
tųjų tautų savaitė, kuri šiemet 
bus nuo liepos 15 iki liepos 21 
d., primenama, kad liepos 21 d 
12 vai. bus Cbicagoje pavergtų
jų tautų atstovų paradas. To
liau sakoma: 

"Kadangi imperialistinė ko
munizmo politika daugelį tautų 
padarė pavergtomis ir kad dau
gelį tų žmonių jungia giminys
tes ryšiai su šio miesto gyven
tojais: 

| DENVERIS. — Dėl gazolino 
trūkumo Denverio Texaco kom-

į panija nutraukia skysto kuro 
! pristatymą Yellow Cab tak-

vę mylintiems žmonėms paro- į s į a m S / Taksiai savo patarnavi-
dyti pavergtųjų tautų žmonėms į ̂  į^^ nutraukti. 
paramą jų teisingiems laisvės j 
ir nepriklausomybės siekimams: 

kadangi pritinka visiems lai* šiuo laiku". 

kadangi yra visais atžvilgiais 
girtina, kad JAV piliečiai, bran
gindami savo laisvės konstitu
cines garantijas, turi rodyti 
užuojautą ir išlaisvinimo viltis 
tiems, kurių teisės buvo pamin
tos komunistų agresijos. 

Todėl aš, Chicagos meras, 
šiuo skelbiu liepos 15 - 21 d. Pa
vergtų tautų savaitę Chicagoje 
ir skatinu dalyvauti specialiuo
se parengimuose, ruošiamuose 

KALENDORIUS 
Šv. Liepos 14: šv. Kairius, 

Justa, Vidutis. Sunmylė. 
Liepos 15: šv. Bonaventūra, 

šv. Apromija, Mantas, Sandą, 
Liepos 16: Škaplierinė; šv. 

Vitalijus, Kovaldas. Danguolė. 
Saulė teka 5:27, leidžias 8:25. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, iš ryto 
galimas lietus, vėliau vėsiau ir 

i ne taip drėgna, apie 30 laipsnių. 

^ _ » ^ _ _ . 



DRAUGAS, Šeštadienis, 1973 m. liepos mėn. 14 d. Jyg "Reivfjos prozos «kersphViV\ 
| kun. K. Trimakas, "Tikėjimo psi
chologija", dr. A. Darnusis, "Gy
vybės išsivystymas — kūrimas ar 
evoliucija", ir eilė simpoziumų. 

įspėjamo, kad atvykę tupėsite 
prisilaikyti taisyklių, ypač dėl už
silaikymo stovyklos ribose ir kad 
stovykloj daiyvair'a t.rk tfovyk-
iautojai. 

Gerų atostogų n iki pasimaty
mo stovy kloję. 

- g • SAS valdyba 

DALY V U J A M E PROTESTO 
1 W. \fOXSTRACIJOJE 

Redaguoja AUSRELft LIULEVICIENfi- Nuotraukas ir informacinę 
Bedžmgą aiųati: 7430 So. Maplewood Ava., Oucago, BL 6062» 

PROVIDENCE, R. 1. IR 
WORCESTER, MASS. 

JAUNUČIAI 

Worcesterio MAS jaunučių bū-
«&is žymiai padidėjo. Prie buvu-

| gilia mintim turtingumas. Moks-
[ ieivių ateitininkų šeima praturtė
jo priimdama dar penkis jai%nuo
lius: Astą Aieksonytę. Darių Ivaš
ką, Danutę Keturakytę, Aristą 

. , . . . „ . . , i Navickaitę, ir Audronę Rastonv-į 
S U i e T i L , n a ? U P n o d t J ° * * I * . Visi patenkinamai išlaikė įsto- ' t-enta iš Providence, R. L L- . c _ . u . 
r i jtmo egzamiinus. Egzaminu koma-

Pm Suos metus, nuo susiorga- Į ^ S u i j d r ė Q Guniuvienė, C. 
mzav*mo sausio mm. 27 d. ^ į Akksorefenė. ir Leonas Navickas. 
sauKeme 7 susirm^raus. juose j N a i l i L l o s k l S moksleivius aistova-
raserne rašinėlius, kalbėjome į m A r i s t a &*/&&* tardama 
kleok*pnėmis tamomis, repetuo- j t m m p ą į ^ 
davom ir smagiai pažaisdavome. " ^ m e n i n ė ^ į ^ į į į Q _ 

Gegužės lo <L, Motinos d i e n o s U , ^ n e s e n i a i debiutavęs su 
sveritė;e Providence. l i e tuv iams . ! A r t h u r F i e < H e T OTkestru "Boston 
su j aukėme svečiu ir is Worces- į P o p s ~ p a s k a m b d l l o p i U m m u . Asta ! 

Visi Chicagos ateitininkai lie
pos 21 d. su savo vėliavomis ir 
tautiniais rūbais pasipuošę daly
vauja pavergtų tautų proteto de
monstracijoje miesto centre. Atei
tininkai sendraugiai grupuojasi 
prie savo vėliavos. 

UĖSOS PAMINKLUI 
STATYTI 

Bažnyčiai, Lietuvai ir lietuvių j 
tautai daug nusipelnęs a. a. kun-

tas 
mėse. 

ant 
kuris 

terio. lšpildeme montažą, *^.MliįsaĘįįt padainavo pora lietu- j Mykolas Krupavičius palaidoti 
paraše ir parengė A, Kairiene., v«i^^u cukreliu. Visi moksleiviai \ šv. Kaamiero lietuvių kapinės 
mums iaoaa patiko si. montažą; prjjįd^o p P i e montažo, kuriame į Komitetas rengiasi pastatyti ai 
repetuota, nes A. Kairienė jį para- p^ek iamavom Bernardo Braz- j jo kapo tinkamą paminklą, kur 
se pritaiKmdaana asmeniškai kiek-< cgionjo "Pavasario varpus". Po- j būtų n e tik pasididžiavimas šv. I 
vienam namui. ; ̂ ėdį užbaigėm ateitininku himnu, j Kazimiero kapinėmis, bet ir pa

l o t i n o s dienos minėjimo ren-1 j a u ££ „ ^ šventės proga iš- į traukius visai Chicagai. Tam tei
gėjai ProvTdenoe Lietuvių į įeįdžiam savo kūrybos laikraštė- j kalinga daug lėšų. Lėšoms teikti 
Bendruomenės apylinkės valdy- j ̂  «j aCeįriį". j r ̂ ^ metai n e a t i . j komisijai vadovauja Bernardas I 
ba mūsų pastangas įvertino pri- į jrūkom n u o tradicijos. Deja, šį! Žukauskas; retkaiui esant, jį pa- Į 
paf'eidama, kad montažas ne tik į rudeni teks atsisveikint su t r im į vaduoja prof. dr. Balys Paliokas. ] 
labai jautriai ir gerai parašytas, į nariais, kurie išeina į studentus, j Jkms talkininkauja eilė adkų rin-į 
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Mergaitės dainuoja praeitos vasaros moksleivių ateitininkų stovykloje! 
Neringoje. Nuor. Algio šalčiūno 

bet ir gražiai išpildytas. 
Įsidrąsinę nutarėme jį atlikti ir 

Nebeteksim pagrindinio redakto- j kėjų. Lėšos renkamos ne tSc JAV, I 
riaus Sauliaus Cibo ir jo dviejų i bet ir visuose kituose žeraynuo- j 

Putnamo seselių Matulaičio n a - i p ^ ^ j ^ turkius .\mbraziejaus j se, kad kiekvienam butų suteik-Į 
iriuose gyvenantiems seneliams. | į,, j Girniūtės. Visi trys džiaugia-1 ta proga pagerbti didingą Lietu- j 
Atrodo, kad ir jiems patiko mūsų | j n ^ ^ j pasil&sim Bostone 
pasirodymas, tik buvo gaila sene
lių, kurie mūsų klausydamiesi 
verkė. Seselės mus maloniai pri
ėmė, gardžiai vaišino ir parodė 
papūgą, kuri moka lietuviškai kai 
bėtj. 

Biržeio 24 d susirinkome į 
Diamond Hilk R. I. parką. Jame 

r Gailės tėvelis V. Rasto-

Jorūnė 

MOKSLEIVIU STOVYKLA 
-NEPvLNGOIE 

Rytinio pakraščio moksleivių 
ateitininkų stovykla rengiama rug 
pmčio 12-26 d. Neringos stoaryic-
lavietėje, Vermonte. Stovyklos 

ras dirigavo Rhode Isiand Jauni- programą sudarys ideologinė da-
mo simfoninį orkestrą. Koncer- j lis, lietuviškos dainos, šokiai, tau
tas mums visiems labai patiko. jtodailė, sportas, maudymasis, bei 

Po koncerto tie nariai, kurie Į Įvairūs kiti užsiėmimai'. 
galėjome, mr/ažiavome į Barrig- j Ypatingas dėmesys bus kreipia-
toru R. I pasižiūrės Rožių sodo,jmas jaunučiams ir jaunes-
kuris >ra gausiausias-rožių atmai- Į niesiems mokslerviams, kad jų 
n u įvairumu 

Tai bu\-o mūsų paskutinis susi
tikimas Šiais mokslo metais. Sia

m e susitikime išleidome mūsų pir 
mininką T^jmą Savicką į mokslei
vių būreli. Geriausios sėkmės Tau 
Tomai! 

Gaja Valiuškytė 

vos valstybininką. Kol pakanka-
i mai lėšų nesukaupta, negalima j 
: pradėti statybos darbo. Todėl lė-
I šų kaupimą reikia pagreitinti. 

BOSTONO MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKU METINE 

ŠVENTE 

BfažeSo 10 d įvyko Bostono 
moksleivių atettininkų metinė 
šventė. Šiemet pirmi metai, kaip 
šventėm ne savajam mieste. Po 
Siddminigų Mišių su vėliavom Šv. 
Kazimiero bažnyčioj, Providence, 
R. L, susirkdcom ponų Rastonių 
asattoose. Skaniai pavaJgę ir jų 
v^Siam sodely pailsėję, pasišne-
I b a B i ^ pradėjom programą. 

K u a St. Yla pravedė maldą. 
P o to Grta Markevičiūtė trurrrpai 
pakalbėjo jatinesmesierns moks-
lewiams. Pati svarbiausia visos 
šventės daalis buvo kandidatų į-
žodis. Kun. St Yla mums paaiš-
fcano skirtumą tarp Įžodžio ir 
priesaikos, kad nenubaidytų jau
nųjų įžodinmku. Kartu sukai bė-

Ateitininkų Credo: mus vi-

I 

programa ir interesai nepasimes
tų vyresni ųjų šešėlyje. 

Raginame visą rytinio pakras-j 
čio jaunimą ir ateitininkus iš t o - | 
limesnių vietovių kuo anksčiau 
registruotis užpildant registraci
jos blankus. Sie lapai gaunami 
Moksleivių ateitininkų sąjun
gos Rytų apygardoje, 214 EJdert 
Lane, Wooahaven, New York 
11421. tei. 212-647-6294. 

Ed greito pasimatymo Ner in
goje! 

MAS Rytų apygardos 
vadovybė 

SAS STOVYKLA 

Studentų ateitininkų sąjungos 
vasaros stovykla įvyks Dainavoje 
nuo rugp. 26 (sekmadienio po
pietės) iki nešėjo 3 (p i rm.) . 
Kviečiame visus savo narius ir 
kandidatus atsilankyti. Regista-uo-
kitės per savo draugovės pirrrii-
nirrkus arba pas Dainą Daruievi-
fiūte, 6635 S. Talman, Cbica-go, 

dvi šiuo metu galutinai dar ne
nustatytos. Vakarais bus pokal
biai, dainos, šokiai, jaunųjų ta
lentų pasirodymas ir pan, 

Pokalbiams pravesti pakvietė
me PasauHo Lietuvių Bendruo
menės pirmininką Stasį Barzdu-
ką, Sendraugių sąjungos dvasios 
vadą kun. KazHnd'earą Pugevičių 
iir taxp pat Moksleivių ir Studen
tų sąjiH*gų valdybų atstovus. 

Šeštadienį, rugpiūčio 4 d. sto
vyklos programą baigsime Jurgio 
Jankaus kūrybos vakaru dalyvau
jant pačiam rašytojui. Stovyklos 

DEL ATEITININKŲ 
SENDRAUGIU SKYRIAUS 

NAUJOS VALDYBOS 

SuaririMman atsilankė daug 
> a irią, kur ie aktyviai dalyvavo 
rinkimuose ir diskusijose. Įdo
miai pa rašy tas K. Rutkausko 
protokolas ir d r . V. Plioplio su
manus vadovavimas pajvairino 
susirinkimą, net valdybos rinki
mai praėjo be fprastų atsisaki-
nėjimų ir atsikalbinėjimų. 

Tą pačią dieną Rockfordo 
Lietuvių klube įvyko į L B VII 
tarybą i r P L B seimą. Balsavo 
63 nariai. Rinkimų komisiją su
darė : Karamieras Rutkauskas— 
pirmininkas, nar ia i Marija Dim-
šienė, August inas Kapačinskas. 
rlinkimai buvo Į»^vesti tvarkin
gai ir komisija atliko savo pa
reigas pavyzdingai. L B Rock-

Metiniame susirinkime Chica
gos skyriaus valdyba atsistatydi
no. Naują valdybą sudaryti susi
rinkimas pavedė prof. Baliui Vit
kui ir Alinai Skrupskelienei Se- I f o r d o apylinkės senoji valdyba 
noji valdyba savo paskutiniame i nuoširdžiai dėkoja rinkimų ko-
posėdyje svarstė tris galimybes j n^ajai . visiems balsavusiems ir 
a) pavesti vienam asmeniui, kad i susirinkiman atsilankiusiems na 
jis susidarytų valdybą, b) rinkti 
korespondenciniu būdu ir c) su
daryti naują valdybą iš narių al
fabetinio sąrašo. Pastarasis būdas 

kapeiion** turėsime kun. Viktorą į buvo siūlytas jau porą kartų i r 
Dabušį, komendaaatu — dr. Joną į anksčiau, kad kiekvienam orga

nizacijos nariui suteikti galimybę 
pasidarbuoti vienerius metus sa-

Dėdiną. 

Registruotis į stovyklą iš anks-i . .. , . -,. • T - • ~*s • :'VO ongamzaciios naudai. Tie visi to nėra butma. tačiau patartinai, _ , . . ., ,. . , . . » . ., . . , . inudai ir reLK.almgi duomen>»s yra 
norintiems užsitikrinti atsiurą 
kambart Ji taip pa t labai paleng
vina stovyklos programos ir ūki
nių dalykų planavimą. Registruo-

pateikti nominacijų komisijai, 
tik korespondencirunis būdas, 
kaip sudėtingas k nepraktiškas 
tame pačiame mieste gyvenantis galima adresu P. Baltakis,! . . ., . 

7802 Temple St., Adelphi ,Md.' £ 5 P l i k y t i , savaime atpuola 
20783 tek 301-42':>-3300 ^ LauKiama icomisųos pastangų re-

' zultatų ir tikimasi, kad nebebus 
ASS centro valdyba ilgiau uždelsta. B. V. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
AKRON, Ohio 

SENDRAUGIŲ STOVYKLA 
DAINAVO? 

Regjstradjai įpusėjus galime 
ILL. 60629, tel. GR6-8161 vaka- į džiaugtis, kad stovykloje daly-

Kazj's Razgaitis. stovyklos komen
danto pareigose, praeitos vasaros 
MAS stovykloje Neringoje. 

Nuotr. Algio šalčiūno 

CHICAGOS ATHTTNINKŲ 
SENDRAUGI? 
INFORMftCIIAI 

rais. 
Dafe prograrnos tokra: A^gis 

Rukšėnas "Simas Kudirka", kun. 
A. Kezys, "PennsyK-anijos lietu
viai". V. Ramojus. "Religijos per
sekiojimas Lietuvoje", dr. K. Keb-

• f f t r ^ ^ "'<fif 

•£-* 

Dalis lankytojų jaunimo meno parodoje Crricagoje. gtfuiės 1S-30 d. 
SAS *&&** rmrm, Nuotr. B- Šffis»i6ie 

vaus ir naujų jaunųjų sendrau
gių, mūsų sąjungos veikloj dar 
nesi reiškusių. Juos turėsime, be 
abejo, dėka atskirų narių asme
niškos mfciatyvos, kurią likusi ų 
kelių savaičių laikotarpy turėtu
mėme dar suintensyvini. 

Stovykla prasidės sekmadienį, 
liepos 29 d. Programoje pirmą 
dieną turėsime Aisčio kūrybos va
karą į kurį kviečiame taip pat 
Dainavos stovyklavietės matinės 

į šventės dalyvius. Paskaitos, pra
matytos rytmetinei programos 
dailliai, bus tokios: "Oabarties mo 
ralės sąvokos" — Kęstutis Gir
nius. "H. Boe'.l ir katalikybė" — 
dr. Rimvydas Pliažas; "Tikėjimo 
p-.icrw>!ogija" — kun. dr. Kęstu
tis Trimakas; "Atomo skaldymo 
problema" — dr. jonas Boguta; 
"Kūrybinė lietuvių kompozitorių 
atmosfera" — kompozitorius Vla
das jakubenai. ir ua t vm* a r 

U E T . GYDYTOJU IŠVYKA 

Ohio liet gydytojų draugija . 
platesniosios mūsų visuomenės!Jaunųjų tarpe juos dailiai hetu-

čių teisėmis dalyvavo būsimieji 
draugijos nariai odontologijos 
studentė Roma Jasinevičiūtė ir 
jau intemas dr. Dainius Degesys. 
Miela buvo girdėti pasisukiojus 

tarpe yra žinoma kaip nemaža rė 
mėja įvairių lietuviškos bendro
sios veiklos projektų, ar tai jie 
būtų kultūrinės, ar visuomeninės 
svarbos. Pakankamai veiklūs yra 
ir atskiri, tai draugijai priklausą 
mūsų medicinos daktarai, kurių 
vardus beveik kasdieną sutinka
me lietuviškosios periodikos pus
lapiuose Nebus tušti žodžiai ta
riant, kad ši lietuvių profesiona
lų draugija yra brandi ne vien 
tik kiekybe, bet ir kokybe 

Jau tapo draugijos tradicija,kad 
vidurvasary ruošiama bendra iš
kyla, kurios metu patys daktarai 
ir jų šeimos nariai kur nors 
gamtos prieglobstyje turi progą 
artimiau pabendrauti, dar dau
giau pažinti vieni kitus, padisku-
tuou būsimus užsimojimus pasi
keisti nuomonėmis visais kitais 
keisti nuomonėmis visais kitais 
lietuviškojo gyvenimo reikalais. 
Šiais metais tokia išvyka buvo 
liepos 8 d., sekmadieni, dr. Juozo 
ir Teklės Sontų sodyboje, prie 
ežero, Akrono pietrytiniame prie
miestyje. Oras buvo saulėtas ir 

riams, o naujai valdybai linki 
sėkmės i r ištvermės, dirbant 
mūsų. brangios tėvvynės Lietu
vos l abu i V. K. 

KRAITJAGEMAI VAMPYRAI 
PASAKŲ A B TIKROS 

BŪTYBĖS? 

Kas galvoja, kad kraujage-
riai vampyrai užtinkami t ik pa
sakose ir baisybių filmuose ir 
ten geria miegančių žmonių 
kraują, t a s klysta. Vidurinėje 
Amerikoje t am tikrose srityse 
šikšnosparnis vampyras sudaro 
pavojų ne vien gyvuliams, bet 
ir žmonėms. T a s vampyras su 
kūnu ir krauju savo aukomis 
pasMkiria ir gyvulius ir žmones. 

gyvenvietę apsiginklavęs infra 
— raudonomis kameromis. Ka
merų pagalba jis užfiskavo ir 
ištyrė šių šikscosparnių gyven> 
mo būdą. Labiausiai j is nukrei
pė savo dėmesj j jų maitinimo
si būdą. 

Priešingai bendram įsisenėju
siam įsivaizdavimui, tie vampy
rai, užpuolę žmogų, kanda jam 
ne į gerklę, bet labiausiai taiko 
į ausis, į kojų pirš tus i r į nosį. 
Nepradėjęs dar čiulpti kraujo, 
šikšnosparnis gerą pusvalandį 
ieško labiausiai jam tinkamos 
vietos "kąsti". Po to j i s prade
da tą vietą laižyti. Dažniausiai 
jis pasirenka sau kokį raguotį. 
Laižo tą paskirtą vietą apie 40 
minučių. Tokiu būdu j is tą čiul
piamą vietą užmarina nuo 
skausmo. Paskui paleidžia į dar
bą savo aštr ius dantis. Pirma 
plikai nukerpa, nuvalo plaukus, 
o po to dantimis pašalina odą. 
Pagaliau apie valandą čiulpia 
vampyras iš tos žaizdos kraują. 
Bečiulpdamas jis žaizdą pavei
kia tam t ikrais nuodais, kurie 
sutirština kraują ir užrnarina 
skausmą. Taigi vampyrai rea
lios būtybės. A. T. 

_ I I Į_ 

viškai kalbant Dr. E. Lenkaus
kas rinko aukas mūsų sportininkų 
išvykai Europon paremti. Gyvai 
buvo diskutuojami paskutinieji į-
vykiai Helsinky. Ryškesnius mo
mentus foto aparatu fiksavo dr. 
D. Degesys. Ši vasaros išvyka pra
sidėjusi 2 vai. po pietų, nejučio
mis išsitiesė iki 10 vai. vakaro, 
gaivinantis ir užkandžiaujant 
šeimininkų ir sutelktinėmis pa
stangomis parūpintomis gėrybė-
bėmis. 

Al> Gimantas 
Detroit, Mich. 1973.VII.9. 

R o c k f o r d , III. 

NAUJA VALDYBA 

L B Rockfordo apylinkės vi
suotiniame narių susirinkime 
gegužės 20 d. buvo išrinkta 
nauja valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigomis: dr. Valentinas Plio-
pys — pirm., Jonas Kiznis — 
pav., Giedrė Špokaitė — sekr., 
S tasys Tikuišis — kas., Kazi
mieras Rutkauskas — vi?šų rei-

šiltas, visų nuotaika pakili. Prie į kalų tvarkytojas, 
jos rinkamo susidarymo prisidėjo į Visai revizijos komisijai įėjus 
ir itin gausus daugiau 20 jaunimo į valdybon. teko rinkti naują re-
daiyvavimas, kurių vieni žaidė j vizijos komisiją, kurios buvo iš-
tinklinį, kiti krepšinį mėtė, dar j rinkti: Pet ras šernas, Paulina 
kiti slidinėjo ežero paviršium, Į Rutkauskienė. Domicėlė Bube-

Aloyzo Barono vaikams 
knygute 

D I E N A P R I E 
E Ž E R O 

yra pati geriausia dovana. Stoja 
puikiai Nijolės Vedegytes Palubins-
kienės spalvotais piešiniais flius-

Šis 7 cm dydžio Vidurinės Ame- i truotoje knygoje "MSlyaų karve-
rikos šikšnosparnis vampyras i U V autorius paliečia Miiolaikinio 
iškilo aikštėn t ik dėka vampvrų! m i e s t o v a i k o k > ' v e n i f ^ . ^ g ? S 

. . . . . , , -f" i sų recenzentų buvo labai gitai su-
tyrmetojo A r t h u n o M, Green- I t ^ . jrišta į kietus virSelras, Tia-
h a l n o - į ka vaikams ligi 12 m. Jau dabar ją 

Amerikietis Greenhall, gavęs: nupirkite savo pažįstamam vaikui 
Jungtinių Tautų pavedimą tyri- į dovanų. Kaina 3 dok Gaunama 
nėti paminėto šikšnosparnio i d r a u g e • 
vampyro poelgius, nuvyko į jų 

APLANKYKITE VILNIŲ 
ATA AMERICAN TRAVEL AGENCY, 

1857 West 47tb St., Chicago. UI. 60629 
. TeL: (312) 376-7228 arba 376-6755 

Organizuoja ekskursiją j Lietuvą 197S tu. lapkričio men. t.lmtUIHl-
jos dalyviai iSvyfcs IS New' Toe-l*> lapkr. 1 d. ir grįš la-pkr. 9 d. K«Uoo6 
yra tik i Vilnių. LSktuvai ir pirmos klases viešbučiai yra rezervuoti. 

Pilna kaina S5.5ft.00 
Keleivių skaičius ribotas. Registruok-.te* dabar. 

Pirmiau atvykusi ema pirouau patarnaujama. ,. , f 

TSR smulkesnių informacijų kreipkitės virsmia&tu 
telefonu. 

adresu ar 

"An <Hrtst*n«Bng Resfdenee For Senior Citizens" 

SENIOR CmZENS APARTMENTS 
Regular & Dtotary Meals Ptovided. Plūs aU hou^keeping & lanndry 
for $295-00 per month. 
Bring some of your own fumiture if you wbh, bot all apta. are furnUk-
ed, and have prtvate baths. 

Persona] inspertton invtted. 

For Information phone or write 

LAWTON MANOR, INC. 
LAWTOPi, M1CHIGAN 49MS 

Dept. D. 
One Month Lease Deposit Reqinred. 

buriavo ir motoriniu laivu lenk
tyniavo- Draugijos pirm. d r. J. 
Skrinska pristatė naująjį draugi
jos narį dr, Viktorą StanJufeSve-

lienė. Atastovais Lietuvių Ame
rikos tarybon išrinkti: Konstan
cija DičiūiJienė, Ona Dubraitė, 
I rena šernienė, Jonas irtrutaa. 

Pasinaudokite Draugo "Gassified" skyrium. 

file:///fOXSTRACIJOJE
file:///mbraziejaus
http://S5.5ft.00


Laisves bylai — 

LAIMĖJIMAS PRALAIMĖJIME 
Lietuvos laisvės bylai išjudin- laisvinimo karą. Išjudinti pa

t i ka r t a i s reikia net dramatiš- vergtųjų laisvės bylą iš tylos 
kų įvykių. Toks įvykis buvo ne- suokalbio, priminti pavergėjui 
pasisekęs Kudirkos šuolis j lais 
vę, Kalantos susideginimas. Ne 
mažesnės reikšmės įvykis šį 
k a r t ą buvo Helsinky, Suomijo
je , kur y r a susirinkusi Europos 
vadinamoji saugumo ir bendra
darbiavimo konferencija. Pa-

jo žygių ir kėslų neteisėtumą 
ir prispaustųjų laisvės troški
mus buvo pagrindinis tikslas, 
kurio siekti Pabaltijo tautų at
stovai buvo pasiryžę nuo pa t 
sumanymo vykti į Helsinkį. 

Jeigu kai kurie reiškė nepasi-

KLASTINGAS NUTYLĖJIMAS 
Išgarsintuose JAV - Sov. pasitarimuose esminiai dalykai nutylėti 

Rimties valandėlei 

balti jo tau tų atstovų a reš t a s ir tikėjimą šio žygio sėkmingumu, 
patalpinimas kalėjiman atkrei
pė laisvųjų ir pavergtųjų dėme
sį labiau, negu ta i galėjo pada
ry t i mūsų delegatai normaliose 
sąlygose, tik stebėdami konfe
rencijos eigą ir savo t a u t ų var
du spaudai padarydami pareiš
kimus. 

Rūpestis šia konferencija jau 
nuo seniai knietėjo tiek Euro
poje, t i ek užjūriuose gyvenan-

jeigu daugelis buvo nusivylę 
dėl laisvųjų kraš tų nepritarimo 
kelti tų tautų reikalus šioje 
konferencijoje, ta i laimėjimas 
pralaimėjime parodė, kad tik su 
energija ir sugebėjimu savo rei
kalus t inkama forma pristatyti 
galima laisvės bylą išlaikyti gy
vą ir šiose sąlygose pratęsti. 
Juo labiau šiuo atveju, kai visi 
pabaltiečiai, t rokštą savo tau-

čių lietuvių širdyse. Šiam įvy- toms laisvės, sugebėjo jėgas sū
kiui t inkamai sutikti pasiruošė jungti bendram darbui ir visų 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
m o komitetas, pasiruošė ir pa-
baltiečiai Europoje. Nebuvo 
lengva tikėtis pavergtų tautų 
valią perduoti konferencijos da
lyviams taip, kad jie dabartinė
se sąlygose atkreiptų dėmesį į 
pavergtųjų reikalus. Juoba, kad 
vergijos nešėja Sovietų Rusija 
t u r i didelę įtaką Europoj ir yra 
laisvojo pasaulio prekybos san
dėrių dalininkė. Nutylėjimas 
apie vergijos pančiuose esan
čius milijonus žmonių šiandien 
y r a didysis sąmokslas prieš 
žmogaus laisvę. Tačiau tylėjimu 
ne t laisvosios valstybės mėgina 

vardu laisvės bylą pristatyti, pa
sauliui i r ją apginti net savo 
pačių laisvės netekimu. Tai žy
gis, kuris jau įrašytas Pabalti
jo tautų istorijon. 

Kai mūsų atstovai Helsinky 
buvo areštuoti, visa lietuvių vi
suomenė išeivijoje pajuto skaus
mą, rūpestį ir atsakingumą už 
juos ir jų pasiuntinybę. Jei vie
šoji k raš to politika šiuo metu 
laikosi didesnės tylos Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu, tai mūsų 
veiksnių, kaip Altos ir L. Bend
ruomenės, ir pavienių asmenų 
stiprus beldimasis į Washingto-

užtr int i pavergtųjų kančias ir no politinės viršūnes, į paverg^-
vergijos nešėjų — komunistinių tiesiems palankius senatorius ir 
rusų kėslų. Pralaužti š ią tylos kongresmanus, telegramos Suo-
uždangą nebuvo lengva. Sunku mijos pasiuntinybei ir J A V 
buvo ra s t i net priemonių laisvės Įstaigoms parodė, kad paverg-
t roškimus perteikti laisviesiems, tųjų atstovai sugeba ginti savo 

Suk ta komunistų propaganda tautos laisvę ir savo atstovus, 
šį ka r t ą pralaimėjo savo neap- Kongresmanų E- Dervinskio ir 
siskaičiavimu ir pasitikėjimu R. Hanrahano, sen. H. Scotto i r 
sudrausminti bailius kaimynus tų kreipimasis į Valstybės de-
suomius, paspausti svetimomis 
rankomis ir tuos, kurie j Helsin
kį nuvyko kalbėti už pavergtuo
sius. Pabaltiečių delegacijos — 
lietuvių, latvių ir estų — su
ėmimu ir pavėluotu atskyrimu 
nuo konferencijos dalyvių su
pliuško komunistinės propagan
dos burbulas ir sudarė progą 
Pabalti jo delegacijai į savo tau
t a s a tkreipt i didžiausią dėmesį. 

* 
Lietuvių delegacijai Helsinky-

partamentą turėjo įtakos, kad 
ir šio kraš to vyriausybės atsto
vai ėmėsi ginti savo piliečius, 
kovojančius už pavergtų tautų 
reikalus. 

Šis įvykis ver tas didelio lietu
vių visuomenės dėmesio, nes t a i 
naujas pavergtos tautos dabar
tinės padėties pristatymas pa
sauliui. Vertas dėmesio ir naujų 
draugų susiradimas, o ne tik pa
sitikėjimas nuolat kartojamais 
tuščiais pažadais, kai veiksmai 

je vadovavo VLIKo pirmininkas rodo visai skirtingą politinę rai-
dr. Juozas K. Valiūnas, Altai 
ats tovavo dr. Jonas Genys, Lie
tuvių Bendruomenei — dr. Pet
r a s Vileišis, sekretorė buvo Eg
lė Žilionytė. Be to, dr. J . Genys 
buvo ir specialus ' 'Draugo" at-

dą. Kai kurių Europos kraštų 
spauda pabaltiečių delegacijos 
areštą tuoj pristatė pasauliui, 
tuo parodydama Sovietų tikrąjį 
veidą ir jų okupuotuose kraš 
tuose įvestą priespaudą, kai t u o 

stovas, davęs reportažų prieš tarpu spauda, kurios tikslas sen 
kelionę, iš kelionės ir iš konfe- sacijos ir prekyba, tik keliais 
rencijos. Latviai ir es ta i turėjo neaiškiais žodžiais šį įvykį t e -
mažesnes delegacijas, be t taip paminėjo. Jeigu ir paminėjo, t a i 
pa t s t iprius savo t a u t ų atsto- t ik mūsų vieningų pastangų po
vus. Delegacijos st iprybė, kad veikyje. Tai dar viena pamoka 
j i a ts tovavo visoms t r ims Pa- ateičiai, kad reikia labiau pasi-
baltijo t au toms ir visai tų tau- tikėti draugų nuoširdumu, negu 
tų išeivijai, kur i vienintelė dar jų pažadais, daugiau savo da r -
nėra užrištomis burnomis ir ga- bu ir pasiaukojimu, negu išlril-
u kalbėti pavergtųjų vardu. Tuo mingomis kalbomis, 
vardu delegacija Helsinkyje ir Nebūtų tikslu tik pagerbti sa-
reiškėsi, tuo vardu i r kalbėjo, vo atstovus, paragavusius kalė-

Pabalti jo tautų delegacijos jimo duonos dėl savo tautos 
t ikslas pirmiausia buvo atkreip- laisvės iškėlimo tarptautiniame 
t i dėmesį tų tautų, kur ios lais- suvažiavime. Reikia atkreipti 
vai gali reikštis su savo idėjo- akis, kad tiek pačių atstovų, 
mis, ginti laisvę ir žmoniškumą, tiek juos delegavusių ir finan-
priešintis komunistų užmačioms siškai rėmusių institucijų vie-
jteisinti daugelio tau tų pavergi- ninga veikla yra laidas ateities 
mą i r naujų valstybinių sienų laisvės bylai ir lietuvių tikslin-
Europoje pripažinimą. Nei de- gai politinei veiklai. Reikia vi-
legacija. nei paskiri j o s nariai sa širdimi jų žygį įvertinti ir 
nesitikėjo saugumo konferenci- paremti, kad jis išliktų paskatų 
.joje sukurti naują politiką a r veiklai ir pasitikėjimui savimi, 
pakurs tyt i pavergtų t au tų išsi- Pr. Gr. 

Birželio 24 d. šalių pagyrūniš-1 
kas pareiškimas yra savaime su
prantamas: "JAV ir Tarybų Są
jungos santykių raida atitinka 
abiejų šalių ir viso pasaulio sieki
mus. Todėl minėtas šalys nu
sprendė daryti tolimesnius žy
gius siekti kuo didžiausio santy
kių pastovumo, tautų draugystės 
ir bendradarbiavimo, kurie stip
rintų tarptautinę taiką." 

Atrodo, kad pravartu minėtą 
pareiškimą sugretinti su kitu, ran
damu tebegaliojančioįe komunis
tų partijos programoje: "Vis spar
čiau susiklosto medžiaginės gali
mybės pakeisti kapitalistinius ga
mybinius santykius komunisti
niais, t. y. medžiaginė galimybė 
socialinei revoliucijai, kurios sie
kia komunistų partija—sąmonin
gas proletariato klasinio judėji
mo reiškėjas. Komunizmas, kadai
se tebuvusi svajonė, tapo didžiau
sia dabarties jėga, visuomenė, ku
riama didžiulėse žemės rutulio 
platybėse. Imperializmas yra pū
vantis ir mirštantis kapitalizmas, 
socialistinės revoliucijos išvakarė
se. Visa pasaulinė kapitalistinė 
santvarka pribrendo socialinei 
proletariato revoliucijai. Čia ir 
palieka amerikiečiams pamąs
tyti. 

Įspėjimas lengvatikiams 
D. F. Rraminovas, "Za Rube-

žom" redaktorius, V.30 "Prav-
doje" ilgame straipsnyje mokė 
politiškai nepribrendusius: "Jie 
tiki, kad didžiųjų valstybių vado
vų taikos sandėrio pripažinimas 
pašalins dabar esančią įtampą su 
sodaUstiniais kraštais ir ideolo
ginė kova liausis". 

Gerai, kad straipsnio autorius 
pripažįsta Sovietuose esant poli
tiškai neišprususių, bet jie ten ne
turi sprendžiamo žodžio. Jis. kaip 
ir Brežnevas, savaip supranta 
taikos sambūvį, kuris turi pri
klausyti nuo komunistinės san
tvarkos vadovų. Tai esąs krašto 
vidaus reikalas, kurį turi gerbti 
užsieniečiai. Taikos sambūvis yra 
tik šaltojo karo pakaitalas. Juo 
galima naudotis įvairiose srityse, 
kol Sovietams yra naudinga. Ši 
mintis ypač išryškinta Helsinkio 
pasitarimuose ir kasdieniniame 
santykiavime, kai visomis prie
monėmis 'ginama santvarka, pa
saulėžiūra, pateisinamas krašto 
piliečių laisvės varžymas ir engi
mas jėga prijungtųjų tautų. 

Pasaulėžiūrinė kova 
Kariuomenei skirtame dienraš

tyje "Krasnaja Zvezda" IV.24 d. 
pirmajame puslapyje paskelbta: 
vesti neatlaidžią kovą prieš kapi
talistinę pasaulėžiūrą. 

Rusų kalba leidžiamajame dvi-
savaitinuke "Komuniste" birželio 
mėn. "Partifjnaįa Zizn" (Partinis 
gyvenimas) ir eilėje kitų laikraš
čių buvo skelbiama: vesti neat-
laidžią kovą prieš buržuazinę ide 
logįją. Esą, buržuaziniai ideolo
gai sąmoningai panaudoja ūki
nes, technologines ir mokslines 

GEDIMLNAS GALVA 

priemones įsigalėti socialistiniuo
se kraštuose ir ten nustelbti so
cialistinę pasaulėžiūrą. 

Išvada aiški . L Brežnevas įsi
pareigojo balandžio mėn. įvyku
siame komunistu partijos centro 
komitete remti socialistinę pasau
lėžiūrą pasaulinėje politikoje ir 
nenutolti nuo Lenino skelbtosios 
linkmės tarptautiniame bendravi
me. Šiuo metu lieka paslaptis, 
kaip galima suderinti Lenino 
griežtąją linkme su to paties 
Brežnevo taikiu sambūviu, kuris 
yra naudingas Sovietams tik šio 
meto tarpsniui, išvada nejučiomis 
peršasi — komunistų partija gali 
dialektiškai daryti nuolaidas tai
kaus sambūvio poslinkiui, jei jis 
patarnaus vėliau rusiškam im
perializmui stiprinti. 

Lygiateisės tautos 

L. I. Brežnevas turėjos drąsos 
mulkinti amerikiečius televizijos 
kanalais: "Mes didžiuojamės, kad 
dešimtys praeityje engtų tautų, 
mūsų šalies tautų ir tautybių, ta
po tikrai lygiateisėmis, gyvena 
vieningoje tautu šeimoje, sėkmi-
gai vysto savo ūkį ir kultūrą". 

Kalbėtojas gerai žino, kad ru
sai išnaikino eilę tautų ir taute
lių. Jam turėtų būti žinomas visos 
eilės tautų pajungimas, vykdant 
rusišką imperialistinę politiką 
tarptautinio komunizmo priedan 
goję, jų ūkinis išnaudojimas, rusi
nimas ir engimas kultūros srityje. 
Napripuolama yra rusų koloni
zacija Sibire, Kazachstane ir tau
tiškai apsisprendusiame Pabaltijy, 
bruzdančioje Ukrainoje, Kauka

ze ar kitose sritvse. 
Tik P. Woh'l "The Christian 

Science Monitor" VI.28 laidoje 
tepriminė: "Dabar kelios dešim
tys ukrainiečių suimama per sa
vaitę. Tūkstančiai ukrainiečių 
kenčia priverčiamojo darbo sto
vyklose, kuriose, buvusių kalinių' e ^ m e •' 
pranešimu, sąlygos yra pasibaisė
tinos, kaip ir Stalino laikais, j 
Gruzinai, lietuviai ir kitos tautos 
žiauriai persekiojamos". 

LAISVES IR ATSAKOMYBĖS 
P ILNYBE 

Kiekvienas žmogus nuo p a t ; veikimo ir jo apsisprendimų lė-

Geležinė užtvara 

Sovietai taikos sambūviu teieš
ko naudos. Aišku, jos siekia ir 
amerikiečiai. Tačiau ne man vie
nam kelia nusistebėjimą L. I. 
Brežnevo šis pareiškimas: '"Norint 
gyventi tvirtoje taikoje, reikia 
vienas kitu pasitikėti, o pasitikę- j k ° j a y1"3, 

įimui ugdyti — reikia vienam ki- I 

užgimimo, t ikriau sakant , nuo 
prasidėjimo akimirksnio yra as
muo. 

Ką reiškia būti asmeniu? Kas 
sudaro žmogaus asmeniškumo 

' Kiekvienas asmuo visų 
pirma yra vienkartinis, nepa
kartojamas kūrinys. Kiekvie
nas asmuo yra individas. Loty
niškos kilmės žodis "individas" 
reiškia nedalijamas. Taigi as 
muo yra atskira būtybė, neda
lijamas vienetas, kurio dalys ne
gali būti atskirtos, nepažei
džiant visumos. Esininis daly
k a s asmeniui >T*a jo nepriklau
somumas- Asmuo nėra kieno 
nors kito dalis, kaip pavyzdžiui 

žmogaus kūno dalis, 
iš prigimties nepri-

tą geriau pažinti ' . ! klausomas, asmuo negali būti 
Kaip gi tai padarvti. Vakarų j kolektyvo dalis. Nepriklausomu-

pasaulis gali skaityti rusų leidi- « ? * » " pagrindas, kuriuo re
nius. Sovietų spaudos atstovai ga-
Ii keliauti, kai Sovietai ir šiuo 
metu atsitvėrę devyniomis užtva
romis vakarietiškai minčiai, spau į 
dai, varžo keliautojus ir net moks- «* galvoju, as veikiu, « apsi-
linėms studijoms pasirenka asme- į sprendžiu. Savimonės dėka kiek-

miasi žmogaus asmens savisą-
monė, savimonė, savęs paties 
suvokimas. Savisąmonės dėka 
kiekvienas asmuo gali sakyti : 

nis visai nemoksliškais būdais, 
kurie težinomi tik komunisti
niam saugumui. 

L. I. Brežnevas kalbėjo: "Rei
kia nuolat rūpintis, kad nauji 
gerų santykių- daigai išliktų ir 
augtų. Reikia nenuilstamai ieško
ti reikalingiausių ir tinkamiausių 
bendradarbiavimo būdų". 

Ar jų ieškos ir Maskva? Jei pa
liks šaltojo karo priemones taikos 
sambūvio tarpsnyje, tebus eilinė 
klasta, kuria jau seniai Maskva 
pasižymėjo. 

! vienas asmuo save pat į pajunta 
ka ip veiksnį, kaip subjektą, kaip 

Savimonės dėka kiekvienas 
asmuo save išgyvena ne tik kaip 
nepriklausomą. savarankišką 
"aš" , bet ir kaip " a š " , pas ta tytą 
prieš kitą savarankišką asmenį, 
į kurį j is kreipiasi, sakydamas 
" tu" . Asmuo gali sakyt i " a š " 
vien dėl to, kad jis gali sakyti 
" tu" . I r priešingai. Kiekvienas 
asmuo iš prigimties y ra nu-

mėjas, remiasi žmogaus laisvė 
i r atsakomybė. Sąžinė draudžia 
žmogui už savo veiksmus a tsa
komybę primesti kitiems. Žmo
g u s tu r i prisiimti a tsakomybę 
p a t s pr ieš savo sąžinę. Šioje at
sakomybėje ir glūdi jo ka ip žmo 
gaus orumas ir garbė. 

Vat ikano II susir inkimo kon
st i tuci ja apie Bažnyčią pasauly
je šią žmogaus a tsakomybę taip 
apibūdina: "Savo sąmonės gel
mėje žmogus pastebi įstatymą, 
kur io nė ra pa ts sau davęs, bet 
kur io privalo klausyti . Visada 
rag inąs mylėti i r daryt i gera , o 
blogo šalintis, sąžinės balsas, 
reikalui esant, t iesiog įsakmiai 
prabyla žmogaus širdyje: t a i da
ryk, to venk. Tad žmogus tur i 
savo širdyje įrašytą Dievo įsta
tymą, kur io laikymasis ka ip tik 
išreiškia asmens kilnumą ir pa
gal kurį žmogus bus teisiamas. 
Išt ikimybė sąžinės balsui krikš
čionius kaip t ik i r jungia su ki
ta i s žmonėmis, ieškančiais tie
sos ir siekiančiais te is ingai iš
spręsti daugelį dorinių proble
mų, iškylančių t iek privačiame, 
t iek bendruomeniniame gyveni
me (Gaudium e t spės, 16) 

Asmeniškumas galutinėje iš
vadoje reiškia, kad žmogs yra 
pa t s sau paslaptis. Vien žmogiš
kai galvojant, žmogus negali 
duoti galutinio a t sakymo į to
kius esminius klausimus, kaip 
pavyzdžiui, iš kur a š esu kilęs, 
koks mano gyvenimo t ikslas ir 
prasmė. Tokiu būdu žmogaus 

kreiptas į kitą asmenį, į dialo- į asmuo, ieškodamas a t sakymo į 
gišką bendravimą su ki tais as- į pagrindinius savo būt ies klausi-
menimis. mus, pasilieka a tv i ras atsaky

si esminė žmogaus asmens sa-1 maras , kurių j i s negali rasti 
vybė yra išreikšta pirmuosiuose \ pa t s savyje. Šis a tv i rumas kaip 
Šv. Rašto puslapiuose. "Negera : t ik i r y r a pagrindinė asmens žy-
žmogui būti vienam", sako Die- !;mė. A U i r u m a s duoti ki t iems i: 
vas ir nutar ia sukur t i moterį. 
ta i yra kitą žmogišką asmenį, 
su kuriuo žmogus galėtų susitik
t i ir bendrauti. Čia jau nuo p a t 
pradžios mes randame dialogiš-
ko žmonių tarpusavio bendravi
mo idėją. Atvirumas dialogiška 

žmogų padaro 
socialine būty-

iš ki tų priimti 
bendruomenine 
be. 

Kiekvienas žmogus neišven
giamai jaučia įtampą t a r p savo 
asmens nekintančio ir nepraran
damo individualumo, t a r p nenu-

me bendravime y ra esminė žmo-; galimos vienatvės iš vienos pu-
gaus asmens žymė. į sės i r iš kitos pusės t a r p bend 

Individualinio nepriklausomu
mo savimonė yra žmogaus vie- i 
natvės pagrindas. Vienatvė y r a 
kiekvieno žmogiškojo asmens 
egzistencinis išgyvenimas. K a s 
Yra vienatvė? Vienatvė yra ne 

ruomeninio atvirumo, kuris jį 
verčia ieškoti pasipildymo ki
tuose žmonėse. Ta į tampa žmo
gų išs ta to pagundai nukrypti tai 
į vieną, tai į kitą kraštutinumą. 

Ir vienas ir k i tas nukrypimas 
kas kita. kaip tai. kad žmogus gali bū t i mdividualistinio egoiz-
savo sąmonės gelmėje glūdint i ; rr„o a rba nepakankamo atsakin-

Chkagos 3-čio distrikto kongresmanas Robert P. Hanrahan (dešinėj) 
susitiko su Henry Kissinger Washingtone. su kuriuo kalbėjosi Kambo-
dijos reikalais. 

turinį, savo džiaugsmą, rūpestį. 
savo viltis, nusivylimus, skaus
mą neturi galimybės pasidalinti 
su kitais žmonėmis, o kiti žmo
nės neturi galimybės betarpiš
kai prieiti prie šio žmogaus są
monės gelmėje glūdinčio turinio. 

Savimone, savojo " a š " paju
timu ir įsitikinimu, kad tas " a š " 
y ra nepriklausomas žmogaus 

gumo prieš bendruomenę vai
sius. 

Žmogus, kaip asmenybė, visiš
kai realizuojasi tik tada. kai jis, 
j ausdamas savo individualinę, 
doros dėsniais sudrausmintą au
tonomiją, savo jėgas bei suge
bėjimus atsakingai panaudoja 
bendruomenės tarnybai. 

V.KzL 

KAS T l N E L f PO ALPĖMIS 

Prancūzija i r Italija nutarė 
kasti naują tunelį po Alpėmis. 
Derybos apie tunelio vietą ir 
konstrukciją truko 9 metus. Pa
galiau nuspręsta, kad naujas 
automobilių t ranspor to tunelis 
sujungs šiaurinę Italijos dalį — 
Po upės slėnį su Ronos upės že
muma Prancūzijoje. J i s eis gre-

tunelio šalia Modenos, pastaty
to 1871 m. 

Bus 12.800 m ilgio ir 10 m 
pločio. Tuneliu per valandą pra
važiuos 1800 automobilių. Tune
lio s ta tyba kainuos apie 90 bil. 
lirų ir bus baigta 1978 m. j m 

— 1972 m. Amerikos b-vės 
įmonių praplėtimui išleido 90 

ta j au veikiančio geležinkelio j bil, doL 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
PRAEITIN PAŽVELGUS 

A. VTLAIMS ŠIDLAUSKAS 

16 

Jonas Šliupas pradėjo leisti, redaguoti Ameriko
je lietuviškus laikraščius. Per juos j i s labai uoliai ir 
atkakliai skleidė laisvamanių idėjas. J i s . žinoma, a t ra 
do ir savo pasekėjų, nors ir nevisai gausų, be t 
apstoką būrį. Buvo net pramintas bedievybės apašta
lu Amerikoje, bet jis nebuvo organizuotos laisvamanių 
veiklos pradininkas ar net organizatorius, subūręs sa
vo pasekėjus į draugijas. J is tenkinosi tik spauda sa
vo idėjoms skleisti. Kodėl jis nesistengė savo pasekėjų 
sutelkti į organizacijas — nežinia. Gal jam atrodė, 
kad tai būtų pačių lietuvių skaldymas ir prasidėtų 
bergždžia kova ta rp tikinčiųjų ir bedievių. 

Ir prasidėjus kovai su plintančia bedievybe lie
tuvių tarpe teko nukreipti ir pats tos kovos smaiga
lio taikinys į patį Šliupą, nes organizuotų laisvama
nių vis dar nebuvo. Dar ir tos kovos įsiliepsnojimo 
pradžioje kun. A, Burba vis dar tylėjo, ją vedė jo 
kiti konfratrai. Tarp tų didelių patrijotų vis dar te-

I prieš atvykdamas žinojo Šliupą esant nebepakeičiamą į ir bedieviai. Toks Šliupo pasir inktas nemoralus, neetiš-
ateistą, ir gal perdaug ir nesijaudino dėl jo skleidžia-Į kas metodas, siekiąs sudemoralizuoti visus tikinčiuo-

| mų idėjų. Jis taipgi žinojo, kad visai netikinčių lietu- į sius, įskaudino taur ią kun. A. Burbos sielą ir taip jį 
vių Amerikoje jau būta ir prieš J . šliupo atvyirimą - Įaudrino, įpykino, kad jis nutraukė visus draugiškus 
į šį kraštą. Netaip jį gal gąsdino tai . kad koks šiau-
dadūšis katalikas ir pateks į jo tinklą, nes juk Šliu
pas tuos bedievius stengėsi padaryti gerais lietuviais 
patriotais. 

Gal būt tokie geri jųdviejų santykiai būtų patve
rę iki mirties, jei pa t s J. šliupas nebūtų per savo 
spaudą jų sudrumstęs. Jis savo spaudoje dažnai pri
kaišiojo katalikams tolerancijos stoką kitų tikybų at
žvilgiu ir didelę jų neapykantą kitaip manantiems ir 
kitaip savo gyvenimą tvarkantiems asmenims, kurie 
norėjo gyventi pagal savo įsitikinimus, ir tuo pat me-

ryšius su juo ir pa t s įsijungė į kovotojų eiles prieš 
Šliupo skelbiamą bedievybę. 

Tačiau Šliupas po to nerado sau reikalo subur
ti laisvamanius į bendrą organizaciją. P i rma jų kuo
pelė įsisteigė t ik 1895 metais Minnersville, pasivadi
nusi Spinduliu, visai r e jo rūpesčio ir iniciatyvos. Ji, 
berods, a r po metų ir likvidavosi. I r t am pirmajam 
laisvamanių Spinduliui užgesus, J . š l iupas neparodė 
jokio susijaudinimo ar gailesčio ženklų. Tik j au šešio
likai metų praslinkus 1900 metais Brooklyne įsistei
gė Lietuvių Laisvamanių susivienijimas, bet ir tada 

t u jo spaudoje ėmė tilpti rašiniai visai priešingi tai ž l i u p o n e b u v o ^ organizatorių tarpe, neįėjo nė į to 
skelbiamai minčiai, nesilaikant jokios spaudos etikos.; ^ ^ ^ susivienijimo vadovvbę. Tik t ada buvo tiki-
Gal nevisada paties Šliupo, o jo pasekėjų bendradar- į m a . kad tai padaryta su Šliupo žinia ir kad jis esąs 
bių būdavo atliekami lyg archeologiniai atkasinėjimai., ^ s v a r b i a u s i a s a s m U o nus ta tant jo veiklos gaires, 
kas buvo nugrimzdę laiko dulkėse prieš dešimtmečius G a l n e v i s k a s j a U t a ip ir buvo. Jo pagelba šiam Lais-
a r šimtmečius. Tai buvo paimluJMUU istorijos apie Į v a m a n h , s u s ivieni j imui nebus buvus tokia didelė efek 
kunigų ir vienuolių išimtinai pasitaikiusius mora l in ius . _, T T « . . . " ' • * J. ; t w i ir patvari. Tas L.L. Susivienijimas is ka r to taip prasikaltimus. Žinoma, visa tai įsnuciant. pagražinant _ r r 

ir visai nepaminint, kad tai būdavo tokios jau retos s m a r k i a i šoktelėjęs: įsteigęs net 12 skyrių, pradėjęs 
išimtys. Tomis buvusiomis išimtimis pasiremiant ar leisti savo organą Ateitį ir dar porą a r t r i s knygas, 
net nevengiant ir prasimanymų buvo stengiamasi mes- berods, nė penkerių metų nepragyvenęs letarginiai ir 
ti tamsų šešėlį ant visų kunigų ir vienuolių be išim- j amžinai užmigo, 
ties, tarsi pirštu parodant, štai, va , kokie yra tie sielų 

bebuvo geri bičiuliški santykiai, Kun A. Burba juk ir i vadovai; žemos doros, prasikaltėliai ir net netikėliai įBua daugmul 
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TORONTAS KYLA J AUKSTJ 
J. VAICEUl5NAS 

Ilgą laiką New Yorlcas buvo d;- ties didžiulė n lė išnuomota mies 
džiaugias pasaulio miestai. J is ' to valdybai 3 met.ims. skaitant 
gars^o ne tik gyventoju skaičių- po /iena dolerį metams. Vėliau 
mi, bet ir savo dangoraižiais, ku- bus nuspręsta, ką reikės su ja da
rių pirmavo Empire Buildttg —į ryti. Miesto valdyba nenorėtų 
1472 pėdu aukščio. Vėliau jį pra griauti didelės ir gražios salės. be: 
lenkė kitas to miesto dangoraižis ji trukdys miesto pertvarkymo 

—World Trade Gourt. kurio ; planui, 
a u į c š ū s - 1727 pėdo,. Dabar j P c m a r k i u s e ^ 0 ^ ^ T o 
au** iaus« S pasauho pastatas H ^ ^ ^ ^ d v i , g u b ė i ( . 
ra Osrankuio bo.<stas Maskvoje XT . -^.^ ^> r t + r . - i ;««,<> 

, „ , 0 . , ^ .. . 'Naujume miesto centro rajone, 
- ®f pėdu. Bet i tuojau pra- £ £ ^ ^ ^ ^ ^ 
lenks jau baigiamas statyt,.Sears ; ^ s t a k o m e r c i n i u 
pastatas Crnc-agoje —I o i p e - r , • / , _ » , . J , •„ , 

, „ . T,. , . / T > (pastatų pen^s nartus daugiau, dos auicsčio. Tiesa, spaudo!e(Drg. r . r , , ~ , ,^ - „,««_, in~0Trc\ » i j /-i.- .negu jų dabar duoda i aiu^tu. 19(3.11.0) rašoma, kad Chicago- ~ ° ' n , . . J . . . T>. _ 
, v v / . , ? jCommeroe Court pastatas. P a t o 

je aukščiausias pastatas vra John . >». . ~ . <•..« 
IV i - • > . ' , , , !auKsciausias Toronto pastatas, 
HancocK rūmai, bet jų aukštis, , k .. . >-^T V-.V*+X 
, ., .T .A . , J

 4 i neskaitant numatyto C \ bokšto, skaitant su 349 pėdų antenos L x, . >• »' , -m „„J.T.,,1 , , v . .--z- H bus Montrealio banko <0 auK^tų; bojcstu, tėra woo pėdos. ,. 
x- v i i • J - J • ~-s dangoraižis. N ^ v Y o r ^ k a i p d i d m i e s t j r m o i p e r t v a r k a 

mų Vaičiumi, pralenkė Tobo, Ja- ^ 1 Q a k m ^ g J J J £ 
pomtos sostine, su apie vienuoli- \ . . • • i t ^ 
\ J . , . . . dencmiam rajonui, kur bus pasta 
** m i h i tyta apie 12,000 butu, kuriuose 

K L V L B S T A I K 

BEVFRLY SHORFS. 1NI>. 
3-jų miegamų namas. Židinys, l1^ 
vonios, plius 3 sklypai. Vienas blo
kas nuo paplūdymio. Prieinama 
kaina. Susitarimui apžiūrėt, skam
binkit sekm. nuo 10 r. iki 4 tel. — 
(219) 874-8060; VVilmette — 
251-8094: Chicago je 476-46~0. 

R E A L E S T A T E 
*V».n>. ^ f e 

• k.i m h. ial<ii švajrus mnr. buns. 
6~ i r jLrtTTTiT $ 1 ' J . 3 I > ' . ' . 

2 botai po 6 t a m b . modernizuotas 
Į mūr. 6^-Artvtiįan. S27.MH1. 

4 f į kaino. Marus rnej. prie 51 ix 
California ?lo,900. 

6 tmtu sr^rai prižiūrėtas mūr. na
mas M. P. TLk pasiūlyklt. 

C karo*, eo-ra* mūr. bunjc. 6? ir 
Miaplewood. I *» vonios. Aptvarkytai 
sklypas, srar. $22,900. 

7 kamb. 2 5 m. mur. resid. 73 ir 
SacrampRto. 2 vonios Gar. Pasiūly
mas. 

LEONAS R E A L ESTATE 
2741 W. 69st r . 925-6015 

Savininkas parduoda 51'? kamb. 
(3 mieg.) mūr. namą. Ąžuolo spin
teles ir papuošimai, {rengtas rū
sys. 2 maš. garažas. Daug priedų. 
Pamate įvertinsite. 58"'-0596 

Bokštas Toronte 

Toronto miestas pagarsėjo pa

gyvens per 25,000 žmonių. Vė
liau tame rajone numatoma pas-

ijcju po. gj*gj j r pigiųjų DUtų kolonija. 
šaulyje moderniausia rotuše, kai-\— J. \~ ~~ ... » ,7*. 

. 0 0 ., , , . XT . .- Taip pat tame rajone bus skirta navusia 32 mil. dolenų. .Naujoji o r , . , . , • , . ~ . , ,. 36 akrai žemes parkui, rotuše .vra Toronto simbolis. 
Bet naujuoju Toronto simboliu 

Vic. lOoth & Maplen-ood 
6 rra. brk- ranoh. «..«wality constroc-

tion. Beautifully maintained — 15x24 \ 
lAv. Rin. — Formai Dr. - Fiill Dry 
Bamt. Oa? Ht. — Ncw Ood* w1rmff. 
Nat. Frplc. Attached Gar. — Xr. 
Schb?. Chirrchps, Tranr.p. Mid. 30's. 

O W - \ E R — 445-3864. 

7 n»<TŲ mur.: s butai ir 2 bi2nio 
patalpos. Kiekvienus vieinetas atski
rai šil<iomas ir vCsmamas. Gražiai 
įremria.s skiepas. S9.420 pajamų per 
n.,-*.;:*. ISlaiiios tik mokesčiai, van
duo kr draudimas, investavimas du«-
da virs 10 <̂  pelno f'askubSfeite. 

Mūrinis — 4 miegami. MoJernu*. 
Tuoj salima uiin;t». P.elkalui esant 
jcaUma pauti vetemno ar Ped. VTLI-

į d?.kw (ra.ra.ntuota paskola. Idealu di
delei geimai. £4-ta 'r Artesian. 

Mūr. buaesbmt. t vamb. (2 mieg.) 
su valgomu. Msdernus ir Svarus. 65 
ir Map1ewood. 

2 po 4 kamb. ns^- Gražiai atro
dantis namas. Įrenjftaa skiepas. 
«entr. Šildymas. Nea\i*4ti raokesftfti. 
71 ir Art^sian. 

t po B«4 kamb. Apie 1S mėty se
numo 5*1 p. sklypas i butas su val
gomuoju, kitas su. 3 miegamais. Šo
ninis i\-až i rara*>. Kiekvienas bu 
tas su atskiru Oftntr šildymu, fio b-
Hamlin. 

In*onuioe — Inoanf ffes 
ffotary Pnbll<» 

SIMAITIS REALTY 
2951 W B3rd St.. 436.7879 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Nttnc valdymą** — lneome T u 

NotariatM — Vertimai 
APDRAUDĘ AGENTCRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

M B S- KeArie \\*.. PR «-22SS 

BY 0WN1R 
6 rm. brk., 3 bdrma. 2 K baths. gas 

beat WaU to wall cptg & 2 ear gar. 
Komerciniam rajoma skirta a-į vkanity Mason & Potomac (5900 w. 

gali tapti numatomas pastatyti Į pie 90 akrų. Čia, be CN bokšto, 1300 N.) Asking $26.500. Shown by 
C N bokštas, kurio aukštis bus i savo da ngoraižius pasistatys kai Į appt. Call 378-107& 
l£Q5 pėdos. Tai bus au4cseiausias | kurios korporacijos: Cainadian 
pastatas pasaulyje. Jis bus pasta- Broadcasting Corp., Massey kon-
tytas miesto pertvarkytame raįo-: veneLjų saiė — 500,000 kv. pėdų. 
ne. To rajono pertvarkymas kai- į Ji bus dvigubai didesnė už dabar 
nuos per biliįona dolerių, I Toronte esančią Maple Leaf Gar-

Minėia bokštą statys Gana-1 dens salę. CN viešbutis ir kiti pa-
dian National (CN) geležinkel- j statai. 
iių bendrovė. Buvo numatyta. Neskaitant minėto 57 ir numa 
kad tą bokštą statys abi Kanados j tomo pastatyti 70 aukštų pasta-
geleikikelių bendrovės, bet pasili- Į to, Toronte jau yra per 100 pas-
ko viena CN. Ta pusiau vaisty-! tatų 20—50 aukštų, o jų statoma 

ir daugiau. Jie taip pat yra ko
merciniai ir apartamentiniai pas 
tatai, ligoninės ir kita. 

Marqoette pike — Air cortditioned 
»ūr . i% kamb. (4 mieg.: 2 viršuj. 2 
apačioj), 1̂ 4 VWBOS. Įrengtas rūsys. 2 
maš. ffišr. garažas. Apyl. 72 ir Troy. 
Mažiau $30,000. Skambint 778-2685 

binė bendrovė iš geležinkelių be
veik kasmet turi nuostolių, nes ji 
aptarnauja Kanados mažiau apgy 
ventus rajonus. Tuos nuostolius 
padengia Kanados federalinė vy
riausybė, nes ir ji yra tos bendro 
vės dalininkė. Minėtoji bendrovė,(statyba. Apie tai rašo Toronto 
neskaitant geležinkeliu, turi paja-jStar (1973.IL7, 44 psl.): "Jei taip 
mų ir is kitų šaltinių: laivų, vieš-1 toliau tesis, industrinė ekspansija 
bučių ir kitų. Tam bokštui staty- 'Metro rajone gali peršokti 150 ml. 

Industrinė <*atyba 

Toronte plečiasi ir industrinė 

Savininkas parduoda 3-jų miegamų 
modernišką aamą. i ' ; voniom valgo
masis kambarys, pilnas poilsio kamb. 
9tt dideliu baru. 2 patios. Maudymosi 
baseinas. Dideli Thermopane langai vi
same name. Puikiai apsodinta. Namas 
ir kiemas gįfažiam stovy. Prašoma 
kaina $44,900. Susitarimui apžiūrėti 
skambinkit 4K7-2905. 

Sv. Ritos parap. — 2-jų butų mūr. 
namas. 0V2 ir 5XA kamb. 2 maš. ga
ražas. Plytelių virtuvės ir vonios. La
bai geram stovy, 

476-9827 arba 636-6725 

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

4 botų (*u baldais) mūr. namas 
2 maš. mūr. garažas. Marquette pk. 
apyi. $30.000. Skambint savininkui 
tel. 778-LS48 

Mūr. 6 kamb. bunga!ow. Gazo šili
ma. $16.500. 

Mūr. 2-jų butų 6 ir 5 kamb. $23,500. 
L1SKUS — 4S4-8786 

\1TRA1 IR MOTERYS 

OOOK DR BROILER MAN 
OR WOMAN. 

5 or 6 days a week. Pull and 
part time. 

BOB'S OFFICE 
TeL — 447-8813 

MEN 0R W0MEN 
Survive right living cost with size-
able second income. No investment. 
Success guaranteed. Work from 
home. 

TeL — 432-3^*7 

ri sudaryta visai nauja bendrovė 
— CN Tovver Ltd. 

Bokšto statyba kainuos apie 22 
miL dolerių. Gal ir prie to bokš
to statybos prisidės Kanados fede-

dolerių. Taip pat numatoma, 
kad ta statyba per metus duos 
15 mil. kv. pėdų naujo industri
nio ploto. Praeitais metais nau
jiems fabrikams ir įmonėms sta-

N A U J E S N I S 18-os B I T Ų 
SC GEROM PAJAMOM 

12 po 4 kamb. ir 3 po 3Į~ kamb. 
Gražus S metų .-^aumo apa.rt.mea-

tinis su visais nuode rniftis pagerini
mais ką gal i norfti plius brutto paja
mų $40.00<"> su viri. Pageidaujamoje 
vietoje F"ord City rajon*. Informacijai 
apie Si ir kitiis apartmentinius aa-
mu» šba>e ia jo»e stambinkite.. 

ralinė vyriausybė, nes yi pnebir Ityti buvo išduota leidimų už 135 
da prie Toronto miesto pertvar-įmii. dolerių. Metro sritis vadovau-
kymo. To bokšto statyba bus baigi ja kitoms miestų valdyboms S. 
ta 1974m. Jis bus beveik dvigu- : Amerikoje industrijos augime. N . 
bai aukštesnis už dabartini To- Yorko. Los Angeles ir Chicagos-
ronto aukščiausią pastatą — \isos su trimis kartais didesniu, 
Commerce Court, kurio aukštis y- į negu Metro gyventojų skaičiumi, 
TA 942 pėdos. Bokšto 1 i00 pėdų >, neprilygsta Metro naujos industri 
aukštyje bus šešių aukštų žie-- jos išugdymo dydžiui." 
das, kuris talpins besisukantį 360 Vienas torontietis sako. "Kai 

bus pastatyas C N bokštas, Toron 
to miestas savo dangoraižių aukš 
tumu pralenks Xew Yorką'". 

V A S A R T I E T f t S 

vsetų restoraną, uzrcartczių ve iš
gėrimų barą, vidaus ir išorės ste
bėjimo aikšteles, radijo studiją, su 
venyrų krautuves ir kitas patal
pas. 

305 pėdų antena, kuri apvami 
kuos bokštą, duos signalus CBC, j 
CTV, U H F televizijų kanalų, vi-j 
sų FM radijo stočių ir CN tele-; 
komunikacijos mikrobangas.' 
Bokštas bus 10 akru parke. Jo a* 
pačHa bus trijų soarnu. kuriu kiek 1< t ea l i ^ e t a atoatogome. Lenkl*ka« 

- T7c - j -i • A 'U-J * • makrtas. Arti Micbigan ežero. Ir.for-
W n a s 176 pėdu ilgio. Apie boks- . ̂ ^ g k a m b m t bifl-637-4683 
tą bus graži terasa, kunos viduje gj^ cbica^oje S13—227—6896 

Brighton pke. 2-jų butų po 3 mie
gamuosius mūras. Atskiros nilumos. 
Garažas. 

82 ir FraiKtsoo. 7 aietų senumo 
nama.% gražus. 3 m.^gami, E n g t a s 
rūsys. Garažas. 

45 Ir Whipple. VeiUiantl taverna Ir 
4 kamb. butas mfir. rarae. Taip pat 
4 kamb. namas vietoj garažo. 

5S ir Rtchmoad. Medinis, 2 butai 
po 4 kamb. Garažas. $1*.000. 

«."> Ir Homan. Liuksusinis t% 
aukSto. 10 metu seaumo namas. 5*4 
kamb (S mieg.) aoacioj. S kamb. 
vir'uj. Atskiros Mindos. Centr v«-
<»tnimas 2 maž m»r earažas. 

K* tr CaBfomla — 2 po 6 kamb. 
su pilnu valgomuoju. iŠ metų senu
mo mfiras. Atskiri Šildymai. 

Ir daug. d M g kitą namų 
Prašome teirautis 

B t T Ų NUOMAVIMAS 

BUD S REALTY 
BALYS BUDRA1TI8 

4S69 So. Areber Avenoe 
TeL 254-6554 arba 25*7-5542 

GEROVIS mum 
Gražus 6 kamb. niūra.-- arti ?1 ir 

MozarT Modernus viduj. J21.S60. 
2-ių aukštu r-iiskiL-; mūras arti 

mūsų. Naujas šil.iymas, aJumln. 
M c H e y & P m i g t ^ R e a l t o r s langai, kabinetų virtuve, karpetai, 

A « . .«riafw nuo » iki 5 ^Tt b^sm('n}^- <fara ia8- * ^ ? ° -
I 8 Kame. resdcncija. apie 16 me-

3 1 4 5 W . 6 3 r d S t . 7 3 7 - 5 6 0 0 ' tu. Liuksus narnas didelei žeimai. 
Evergreen pko riboja. $SS.60O. 

Unksne modernu. 2-tn batu mū
ras. Arti 71 ir Mozart. Karpatai, daug 
priedų, įrengtas i>*į<nae'ntas. Siūly
mas. $44.S0ft. 

Arti 52 ir California. Geras 5 
kamb. medinis su zarsžu. $1S,900 

6 kamb. ''ociaKon'*, Įrengtas sau
sas bf-ismentas. A.pie 50 p. lotas, i 
Garažas. Arti mūs u. S23.800. 

Arti Wai^ničio. Gena pajamų mū
ras. Naujas gazu šildymas. Alumin. 
langai. Garažas, $'• T.900. 

4 batu mūras Mariiaette pko. ri
boje. Naujas gazu sild. Naujas eara-
žaa E3t?itTa p)atn« lotas. MS.ono. 

6 batn 15 metu mūras. Apie 
$12,00^ pajanvtt. Maži taksai. J pie
tus nuo T«!msn aaxo. J^l.090. 

2 ankstu aparttnenttnte mflrac prie 
parko. $l«,00* pajamij. N^anjai su
tvarkytas beismentis. vertas $68.<*00 
ir daugiau. Pamatykit. 

Palikimo mūras itne^a S4.000 pa
jamų. Naujas gazn Šildymas. Maro 
garažas. Tik reikia SIS.ftOO. 

Ptatns veTttnjKas Io4JUi Marqtiette 
pke prie mokyklų. Kaina $9.5>nO. 

PAYROLL CLERK 
(P£« BOAKJJ) 
For labor service 
Ca n be bonded 

Mušt type and be able to 
talk with people. 

HCKJRS 9K» A.M. TO 6:00 P.M. 
SOME SATURDAY WORK 

CALL MISS WALLACE 

Tel. 489-0742 
AFTER »:30 A- M. 

HELP WANTED MOTERYS 

RUSSL\N, ENGLISH 

Secretary 
FOT small American Co. Mušt know 
how to type and take shorthand. Very 
diversified job. Excellent Co. benefits 
and conditions. 

Please appty CAROL SAGEN 

WELT INTERNATIONAl, 
CX>RPORATlON 

18 S. MichigaaL Tel — 332-0558 

HELP WANTED — MOTERYS 

TYPIST-
STATISTICAL 

• 
Permanent position availabl« with 
medhnn si2ed CPA iirra- Hospitali-
zauon, Insurance and other. fringe 
benefits. Loop location. 

Tel. 641-0914 
HOUSEKEEPER 

WANTED 
For Norftside Reetory 

• 

Live in, Attractive Quarters. Colo-
red T. V. — Good Salary — Pliis 
Free Blue Cross. Blue Shield and 
Pension 

CRU — 271-0309 

Need extra money? 
Ladies if you have 2 hours a day 
spare time come to 240 E. 103rd St. 
Between 11 A. M. — 12 Neon. Can 
earn $100 to $150 per week. 

TEL. — 785-5194 

HELP WANTED — \TRA1 

ISNTOMOJAM.A — FOR REXT 

BUTAI — rinktiniams auomininkatiis 
B « « Aįįeocy, 2*25 W. A^rd. PR «-«032 

Nelaukite, užsireĮristruokit dabar. 
Aptarnauk pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės <lšl patar-
aa\~imo - n e m o k a m a i 

VICTORU RESORT 
227 Oak Street 

South Haven, >fichi|;as 49090 

IŠNUOM. mieg. kamb. rimtam vy
riškiui Marcraette pke. Galima nau
dotis virtuve ir garažu. Tel. 
737-7984 po 2 v. 

TSNUOM atrernontuotas 5-jų kamb. 
butas, su kilimais, pageidaujam ga
lima ir su šaJdytuvu bei virimui kros
nim. 1 ar 2 asmenim virš 35 m. am. 

Skambint SM-2172 

SECRETARY 
T Y P 1 S T 

Good staiting salary 
35 hr. week. Excellent benefits 

and location. 

Please call — 
3 2 7 - 4 7 7 7 

MACHIIMIST 
Second Shift 

• V & H MDLL 
• JIG BORING 
• ENGINE LATHE 
• T I R R E T LATHE 
Pnoducūon machinists tor close 

tolerance work. Mušt nave own tools. 
do own set-ups and vvork from blue 
prints. 

These operations rs<iuire fiūBt class 
abiiity and are not for begmne.rs. 

Top -nr;iges and excellent benefits 
ineludins įnc*>ntive program and 
10<& shift differential. 

Call or appyly: 
Daily 8 A.M. — h P.M. 

(I£ unable to apply during these 

HELP WANWa> - VT*H 

MOLD MAKER 
EXPERIF.NCE» IS PLAffTICS 

• Top Pay 
• 4R Hour Week 

Monday n.rough Frtnaj 
CSaH Bill 2.<t7-.V»4j9 j 

Jangam Tool £ Me Co. 
4»40 W. North Ave. CbJcagd, HBnote 
_ _ _ _ _ _ _ — . — I I . 1 '1 u i t ' i ' • 

REG'D PHARMACTOI 
Full time permanent positSea ror 

recistered pharmaclsl. Kscellent 
salary and brftefits. Apply ta -jK»on: 

TABJERNACJ.K CO*f8£C**&: 
HOSPITA1. A \ P HTIAI/TH CKNTER 

5421 S. Morsan, Cbioaeo 
An Equal Opportunlry EmtabyW 

MACHINIST 
G-eneral maehinist for j is and ttx-

ture -ft-ork. _ Bxcellem wages and 
fringe benefits. Apply at: 

SERVICE PLASTICS* TtHk 
i*:.o 1x1111 11 K 6rROYR, OiL. 

OR CAI.L 43S-5500 

Eicellent Opening For 

E L E C T R I G A L 
D R A F T S M A N 

Mmimum of 2 years experience on 
maehine tools, schematic diagram, 
and A. C. control eircuit. Mušt be 
iamiliar with components» J. L C. 
standards preparation of bills oi 
material. control panel layouts aod 
electrical sheet metai work. Know-
ledge of solid statė helpful. 

High school graduade with addi-
tional schooling preferred. 

Wriie or call: . 
(216) 361427? 

VAN D0RN C0MPARY 
2685 East 79 SI. 

Cleveland, Ohio 44164 
An Bqual Opportunity Eniployer 

hours. call to arrang" 
intervie-w. 

a convement 

MKCELL.ANEOrS 

krautuvės, restoranai ir kai 
.1 kurios kitos institucijos. Užsikelti i 

į bokštą aptarnaus išoriniai kel-į"" 
t a i 

po 7 v. vak. 

IEŠKO NUOMOTI 

Totorrto miesto pertvarkymas 

Pert\-arkant Toronto miesto c , į baldų) Marquene pko. apyl 

Moteriai reikalingas 2-jų kamb. 
mitas — virtuvė ir miegamasis (be 

esantį prie ežero, bus panaikinta 
abiejų geležinkelių bendrovių — 
Ganadian National ir Canatlian 
Pacific (CN ir CP) — didžiulė 
stotis ir kiemas. Tų bendrovių 
nauja stotis baigiama statyti To
ronto vakarų siaurės pakraštyje. 

Atnaujintame rajone bus per-

Skamoint 47̂ 5614 

PUSMEČIUI £60.00 
lU0/*«»/5/R.TM'> 

Prm liuiyrnnM auto apdranda 
Antžiua 42 iki $0 m. 

J. BACEVIČIUS, 778-2233 

i « i . i . . i i . i i i " i • * 1 •«*«!* 1 i f n • • • • * . » « . t l " « « M • i 

LietuviiĮ spaustuve 
ajMMUNTTY INSTAJIT PRINTERS 
Greitai, gražiai ir pigiai spuasdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mflsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970, 
2981 W. 63 St. — Chicago, I1L 60629 

Krumplis ir Stulpinas 
[ • n i H I I t l I M K M l M * 

VALDIS REAL ESTATE 
7061 S. Washtenaw Av. RE 7-7200 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
XOTARY PCBIJC 

nrOOME TAX SERVICE 
Tv&rkingai patarnauja vlaals Rea. 

BMat« reikalais. Be te čia veikla 
Notarlatas, daromi ir liudijimai ver
timai, užpildomi pilietybes pare-iški-
mai tr Jvairus blankaL 
4359 S. Maplewood — CL 4-7450 

SECRETARY 
Engineering Lab movtng to Lin-

colnwood needs secretarj' with good 
shorthand and typing. Small office. 

Excellent working conditions 
Salary Oommenstirate with 

ability. 
For appointment call: 

3 7 6 - 2 I 0 0 

TeL 226-5.300 

MGD GRAPH1C SYSTEM 
DUTSIONS — ROCKWELL 

EVTERNATIONAL 
14th and South Damen 
Chicago, Illinois 606<» 

We eneourage malė and feanale 
applicaiiTa 

An Eąual Oppc<rtun1ty Rmplover 
ytjw 

Reikalinga nors truput] angliškai 
kalbanti moteris prižiūrėti vyresnio 
amž. moterį. Pietvakarių miesro da-
ly. PR 6-0614 

6 mylios nuo Hot Springs, Arkansas 
2-jq akrų loui po $4,000. 
Skambint (312) 448-1456 

PABAVOKJI 

1968 Chrysler — Newport. 2 durys, 
mažai mylių. Vėsinamas. "Fully 
powęred". Nebrangus. LA M19I 

Skubiai parduodama Vjų gabalų </o-
tvarkytas susisiekimas. Numato- į f̂  ^ p n a u j a _ 
ma pastatyti nonorail'is, kurį yra Tel. 438̂ 766 
pažadėjęs Ontario provincijos mi-[ 
nisteris pirmininkas VV.Davis, nes' 
prie Toronto pertvarkymo ptfaH 
dedi ir Ontario provincijos vy
riausybė. Taip pat bus statomos 
naujos požeminio susisiekimo li
nijos. Jungtinės geležinkelių sto-

PBOGOS — OPPORTUNTnES 

Taven k Lkfaor Store. Comer 
bldg. 5 rooms. 2 bdrms.. enclosed 
sun-porch. 2 cau* gar. F̂ iU bamt. 
Walk-fa Mtauc Good goittg busi-

Savininkas pardur^ia 15 motų kam* 
pinj namą priešais Marquette Par-
IH .̂ arti Kedzte Ave.. 2 butai. 2 
krautuvės ir raštmė. Geros paja-
mos. Kreiptis tel. GR 6 - 4667 
Savininkas parduoda 3-fų miegamu 

s t . C h i r į o . 'm. «CM«r»' modernišką namą. 11 į vonios, valgo
masis kambarys, pilnas poilsio kamb. 
su dideliu baru, 2 patios. Maudymosi 
baseinas. Dideli Thermopane langai 
%*isame name. Puikiai apsodinta. Na
mas ir kiemas gražiam stovy. PraSo-
ma kaina $44,900. 

ORDERFILLER 
Ambitious dependable woman to do 
order filhng for large dress manu-
facturer. Many co. benefits plūs 
liberal discounts on dre»? purcha-
ses. 

A p p l y : 

B0RIS SM0LER & SONS 
3021 N. Pute^ki Rd. 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. — AU 3-8000 

ivairUj prehtu pturtrisktma* moto 
ciklai. SaĮdytuvai. maistas, doleriniai 
r ^ H T i r i s A T A l m ATJTOMrmiUAI 

008MOB PAJCCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

atoi w . *r^ 
SSSS S. Babtu-A. Chloaco. ni. (MMto* 

T**. WA &-S7S7; 254-S32A 
V. Valanttnan 

ness. Located nr Marquette Pk. 
ties pastatas kol kaž pasiliks. Sta- j QR 6-8224 9 s. m. to 3 P 9k 

HBaVTfNO OOTSTRAVOTOR 
Jreae-iu mlexte Ir užmiesty naujus 

IT peratatau senus visų ruSlu namo 
apšildymui peJHua, alr eondltlonlng 
Ir vandens lK>iieriua. Dirbu g?**t. aa 
9tolu8B.l ir jfariantuotal. 

DOMAI tCRACflKA)) 
4444 S. WesteTn Ave. 

TBL VI 7-S447 

CLERK-TELLER 
FULL TIME. AGE NO BARRIER. 

For appointment call: 
G. LOLASH AK 
Tel. 384-4000 

I NEED ONE MAN 
Only experience necessary is willin»-
ness to work hard to achieve what he 
wants and foilow my instractions to 
the letter. The man who quaJifies wiU 
earn $1,200 per month and drive Com-
pany Cadillac. Earn ownership in the 
company after one year. Only men 
looking for a career in the South and 
Southwest area with a proven Illinois 
Company, need apply. 

For complete confidential 
interview and appointment, 

CaO 

MR. KANK RUBANSKI 
AT 654-4231 

Monday Through Friday 
Between 9:00 — 4-JO 

ARC VVELDER 
ENPERIENCED IN 

LAYOUT AND FITTTNG 
Work from blue prints all poai-

tlons welding including burning 
and grinding. 

AUT0QUIP CORPORATimi 
1140 So. Waslrteiiaw, Chimgo 

TeL — 826-5353, Es*. 27 _> 

C I R C U I T 
E L E C T R I C A L 

D E S 1 G N E R 
ImnK-dSate openinsr. Mušt hav« mloi-
mum of 2 ypars expcrtenoe a» â, 
designer of injection moldins die 
casting. or machlne todl <^iuiiit*>. 
Mušt be capabl«> of «"orkin#r **itt re Uty 
and solid statė lopis. Knowl«dce of 
JTG. NEC a.nd OSHA *>«sei«*L 
Exellent opportunity witn tnaior 
plastic machinfry manufarturer for 
thp dėsies f r who can exeicu«e an WB-
signnvnt from «*a.rt ta finfen. Sub-
mit resurne in confldonce to Mr. S . 
HoHis. , * • -

VAN D0RN COMPANY 
3685 E. 79 St . 

Cleveland, O. 44164 
Tel. (216) 361-3Ž77 

Ati p<iual opporrunttr eumlOfT-

GENERAL OFFICE 
We haw imm»*tli».te nc^d for 

cl*riral person to aasume jjfineral 
office d'.iti^s. RoRpof-iblp for mail 
distribution, filins, switohboarrl 
rflifves and somf typing'. Offiof «vx-
p^ri^nco flešfrtHHe, feoėatk H. s. srrr.d-
i»atf> win oonsidT. HfMirs S:S0-S-rtft. 

PIWM«» flall Mr. Val<*ntt> 
rr>F\i. ROM.KK A; <";RAPHICS 

2512 WPS* 24th St. 24--5«00 
An Eąual Opportunity Employer 

AUTO MECHANIC 
Fjrperienced on VW\s. Excellent pay. 
Call Service Manaeer at 

DOWNERS GROVE VOLKSWAGEN 

2020 W. Ogden Ave. 

Downers Grove, Illinois 

TEL. 964-9500 

GENERAL MACMNIST 
Eull and part time. Mast read Moe-

print« and have own tools. 

$5.00 per hr. and up. plūs over-
ttme. Paid hoTidaya & insuranoe. 

H. A R. ENGINEERING 
& MACB0NE CO.,,.. 

7816 S. Oakley Avenoe 
TeL 737-612$ — 

Susttarimuj apžKirėrJ skambinkit 
6 3 7 - 3 9 0 5 

Marquette PUe. 5 miegamų mūr. 

S B S i V l M r V S : Skelbkitės "Drauge". 
niea Daug priedų. 77M916 

AUTO B0DY MEN 
MACHINIST 

Mušt have good references. Excellent 
working conditions in new hody shop. 
Plenty of work. 
Apply in Person to TOM CEGLAREK. 

CLARK-MAPLE CHEVROLET CO. 
1025 N. Clark St. Chicago 

W a n t e d 

Maehine Mainfe'ce H n 
Textile experience helpful 

Salary open. 
Paid vacation & hospitaliaation. 

' - " < • * • 

FTBER BOND CDRPORATIOM, 
3%0 S. Kedzie Ave. Trf. 

Remkite tuos biznierius, ku
rie aksMiasi dieftr. "Drauge". 

AUTO MECHANIC 
Permanent position. Mušt have good 
references. Excell. working conditMns. 
Apply i n Person to: TOM CEGLAREK 

CLARK-MAPLE CHEVROLET CO 
1025 M. Clark St CMagB 

SEMI-DRIVERS 
For refuse transfer operaoon. 

Steady year-round w>rk. 
SOLTD WASTE DISPOSAL 

9301 W. Htggins 
Des Plaines, IUinois 
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ŽYGIS J WASK!NGTONA 
• 

Kai politinių posūkių tėkmėje: d y t i i manome, kad anksčiau a r 
vis didesniu ir storesniu tylos į v4iiau supras, kad klydo, nes į 

būtų buvę daugiau iš visuome-t 
nes paramos susilaukta ir būtų 
galėję ne vienas, o keli autobu- . 

i r užuomaršties ledu yra užšal 
docnas pavergtųjų kraštų klau 
simas ir, kai nuo okupanto pa 
sutraukusieji ima pamiršti savo į ̂ j Brežnevo link 'išriedėti. 
misiją ir pradeda leistis tos ty
los migdomi, vienok jų tarpe 
dar atsiranda ir drąsuolių, pa-

Demonstrantai išvažžhioja 

Birželio 22 d. 6 vai. Altos ap-
siryžusių tą beužšalantj ledą ai-1 mokėtas autobusas a tvyko prie į 
žyti ir pavergtųjų laisvės šauks- ; Cicero Sv. Antano parap. baž- \ 
mą iš gelmių j paviršių kelti. \ nyčios. Demonstrantai lagami- j 

Reikia pasidžiaugti kad į n e l i u s nešini skubiai rinkosi prie J 
Brežnevo viešnagės proga lie- į autobuso ir jau norėjo autobu- j 
tuviuose taip pat atsirado de- į ̂  užimti vietas, bet juos sulai-
gančių širdžių savo pavergtiems į ko demonstracijų vadovai E . 
broliams. Tai buvo pasiryžėliai, i Šumanas ir J . Breivė. J i e išdali-
kurie keliavo šimtus mylių, neš- j n a keliauninkams t ransparen tus 
darni pavergtųjų šauksmą — į įr paprašo palaukti laikraščių 
Laisvės Lietuvai, prie paties į reporterių. Bematant atvažiavo 
diktatoriaus durų. Tiesa, š iuo! Cicero Life laikraščio reporte-
savo žygiu jie nerizikavo nei, riai i r pradėjo fotografuoti de-
sujmtais būti, nei įkalintais, nei į mons t rantus . Paskui gavę pa-
jetremtais iš savo krašto. O vis ' kankamai informacijų apie ke-
dėlto ir tokiai nepavojingai ke- j lionės tikslus, nuskubėjo savo 
lionei iš Cicero ir Chicagos te-j keliu. (Įvykį "Cicero Life" ap-
susirinko nedidelis būrelis, nes j r a š ė liepos 8 d. laidoje — Red.) 
atsirado kenkėjų, kurie užsimo- : Demonstrantus palydėjusieji \ 
j o besiryžtančius vykti į de- j Marąuet te Parką stebėjo, k u r 
monstraeijas, ko ne grąsinan- Cicero jaunimas, ta ip šauniai 
čiai atkalbėti, apšaukdami spau-j aprašomas spaudoje, jei iš O -
doje žygio į Washingtoną orga- ' cero t ik vienintelis jaunuolis 
nizatorius provokatoriais ir vi- j Fel iksas Kasperavičius jį tea t -
suomenės klaidintojais. Tokiu į s tovavo. Taip ir pasilieka mįslė, 
t a i būdu kai kurie žmonės buvo I kur iems tikslams ir uždaviniams 
atgrasyt i . Vienok d a r atsirado j juos ruošia organizacijos, s to-

i"*RATT?A*\ SeStaiflems, iffTf m. Kf*nc* mėr? 14 <r* 

SKUBUS PRANEŠIMAS 
LAISVŲJŲ RADIJŲ REIKALU 

Lietuvių Moterų klubu tedera- j skubiai rašyti laiškus kongresma-
cija prašo visus lietuvius neatidė- į nams. Sio įstatymo pavadinimas: 
liojant rašyti laiškus įvairiems 
kongresmanams Radio Free Eu-
rope ir Radk) Liberty biudžetui 
paremti. LMKF atstovė ir Pabal
tijo Moterų tarybos pirm. Regina 
Žymantaitė š. nx birželio 7 —8 
dienomis Washingtone aplankė 9 
senatorius, su kuriais kalbėjosi 

Bill No. S 1014. 

Vaizdas iš demonstracijų Waskingtone. .N'uotr. J. Breivės 

vykių vadovai i r littranistinės 
mokyklos. Atrodė, kad šis žy
gis kaip t ik ir tu rė jo remt is jau
natvišku laisvės polėkiu, atsi
liepiant j pavergtos Lietuvos 
jaunimo žygį pereitų metų Kau
no gatvėse. 

P a g a r b a priklauso i r mūsų 
moteriškajai lyčiai Jų vyko ne
mažas būrelis. Tai mūsų dienų 
Gražinos. Marąuette P a r k e t a ip 
pa t kelianinkai su t ransparen-
ta i s buvo nufotografuoti vietos 
amerikiečių laikraščio reporte
rio (jie įvykį ta ip pa t aprašė) , 
o susirinkusieji demonstrantų 
palydėti, sujaudinti pasiryžėlių 
ryžtu, vadina juos laisvės am
basadoriais. Punktualiai , 7:30 
v. v., kaip buvo numatyta^ au
tobusas su 38 keleiviais iŠ Mar
ąuet te Pa rko pajudėjo Washing-
tono link. 

Kelionėje i VVashingtoną 

Autobusas buvo patogus, to
limoms kelionėms įrengtas. Va
žiavo dideliu greičiu, nes du vai
ruotojai pasikeisdami vairavo. 
Penkiolikos valandų kelionėje 
autobusas tik du k a r t tesusto-

asmenų, jų tarpe ir t au raus jau
nimo, kurie nuvokė priešagita-
cinių šaknų kilmę (žmonių pa
sakojimu, tuo metu Chicagoje 
lankėsi rusų atstovybės tarnau
tojas Juškys) ir todėl dar su di
desniu užsispyrimu organizavo
si f žygį prieš Brežnevą. 
Demonstracijų organizatoriai 

Brežnevo atvykimo proga iš 
niekur nepasireiškus jokios ak
cijos, mintis organizuoti de
monstrantų žygį iš Chicagos 
į Washingtoną, kilo Cicero liet. 
respublikonų partijos žmonių 
tarpe. Tuo tikslu telefonu buvo 
pasi tar ta su Amerikos liet. res
publikonų federacijos pirminin
ku dr. Jonu Geniu. Gavus iš jo 
pilną pritarimą bei pažadą pa
rūpinti demonstrantams nakvy
nes, E. Šumanas, kaip Ameri
kos Liet. resp. vicepirmininkas, 
padedamas Cicero liet. resp. 
vykd. pirmininko Jurgio Brei-
vės ir kitų v-bos narių, ėmėsi 
demonstracijų organizavimo di
delio ir atsakomingo darbo. Pir
moj eilėj tam reikėjo pinigų ir 
nuolatinio ryšio su spauda ir 
Ee t radijo stotimis. Finansinės jo. leisdamas keleiviams užkąsti 
pagalbos reikalu buvo kreiptasi įr išgerti karš tos kavos. Rend 

publikonų federacijos pirm. dr. 
J. Geniu. Nė penketas minučių 
netruko, ka ip dr. J . Genys atsi
rado prie autobuso. P o šiltų pa
sisveikinimų žodžių, pakvietė 
autobuso vairuotojus sekti pas
kui jo mašiną, kuri nuvedė j j 
dr . J. Genio erdvią rezidenciją, i 
Keliauninkai pasipylė plačioje 
dr. J. Genio sodyboje, nekurie, 
atsivežę, statėsi palapines nak
vynei, ponia Genienė vaišino šal
tais atsigaivinančiais gėrimais, 
karšta kava ir gausiais užkan
džiais. P o to buvo patiesti sta
lai pietums. Dosnių šeimininkų 
pavaisinti ir pasotinti, lipom j 
savo autobusą ir vykome de
monstruoti. Pagal numatytą 
planą, pirmiausia pasukome 
prie rusų atstovybes. 

Lygiai 1 vai p. p . autobusas 

Lietuvos bylos reikalais. Senato
rius Charles H. Perey sakė, kad the Bill No. S 1914 supporting 

j esama daug sunkumų minėtų ra- Radio Liberty and Radio Free 
, ^ „ ^ transliacijų biudžeto reikalu. Europe, because their broadcasts 

Dr- J Genys dau<mmą demonst-i K 7 0 senatorių, rėmusių biudže-.have a very importam meaning 
rantų išskirstė nakvynei pas pa- i 1 0 panirtinima, beliko 16, l i k u - 1 - * - ^ - ~f *—>— ^ -— 
vienius žmones ir pas save ap- j «*# P ™ * savo nuomones. Se-
nakvvdino. Kas panorėjo, vieš-! s t o r i u s Percy patarė R. Zyrnan-
butvie nakvojo, patys už save! ^ kreipus į lietuvius, kad ra-
apslmokėdami. j ̂  l a t i k u s s f n a ' ° " a m S 1T k ° n " 

šia proga reikia da r paminėti, \ f ^ m a n a m s . L M K F specia-

padavimas vieno k i t am negin
kluotų dešiniųjų rankų simboli
zavo taiką ir draugyste , arba 
sutart is bei pažadų ištesėjimo 
patvirtinimą. Tą patį maždaug 
reiškia ir dabar. 

Rankos padavimu pasižadėji-
Laiškus galima rašvti r a n k a ! m o patvirtinimas įvestas į Ro-

pavieniams asmenims. Laiškų tu- m o s katalikų jungtuvines apei-
rmys gali būti vienodas. Žinoma, %**< paeinančias iš senovės in-
kiekvienas gali jį savaip sureda- I P f c P 3 5 kuriuos jaunosios ir 
guoti. Svarbu, kad tūkstančiai Jaunojo rankų paspaudimas bu-
laiškų pasiektu kongresmanus.Cia • v o vienas iš ryškiausių jungtt i-
duodamas laiško turinys: Dear vinių apeigų bruožų. Mškns 
Congressman: Please co-sponser . ——...• — -,-,— , . „ . , , • • • - •—. — . » 

liu hendralaiŠkm kreipėsi į savo 
klubų valdybas, kad klubų narės 
skubiai rašytų laiškus senato-

palaiką, iš kurių pora išniro iš I į a m s ' ? į * * " " į Radio Free 
savo netikro kailio. Grįžtant g j Europe ir Radio Liberty biudžetą. 

kad demonstracijų buvo išjudin
ti ir lietuviai šnipeliai, ar šiaip 
jau iš kvailumo su rusais ryšius 

demonstracijų, prie autobuso 

privežė pr ie rusų atstovybės, j buvo a tsakyta . 

į Altos pirm. dr . K. Bobe'į, ku
ris entuziastingai žygiui pr i tarė 
i r pažadėjo Altos pinigais ap
mokėti kelionę. Paskui kelionę 
parėmė dr. P . Kisielius su šim
tine, Cicero Namų savininkų 
d-ja pasaukojo 50 doL, Cicero 
LB apylinkės v-ba 50 dol., po 10 
doL aukojo ciceriškiai Liepa ir 
Purtulis, dr. Atkus, dr . F . Kau
nas, Skruodžių restoranas, inž. 
Račiūnas, kiti po mažiau. Iš Ci-

ražygių tarpe mezgėsi šUti po
kalbiai ir politinių klausimų 
svars tymai . Jaunimas k a r t s nuo 
ka r to visų nuotaiką kėlė gražio
mis patriotiškomis dainomis. 
P len tas lygus, kaip juos ta tie
sėsi per Ohio lygumas i r vingia
vosi Pennsylvanijos kalnais, pa
kalnėm ir slėniais. Įkilus į kal
nus ir orui atvėsus, keleiviai 
vienas po kito tilo, iki visi su
migo, ar įsileido Į gilias svajas 

cero demonstrantų autobusui į apie šį modernišką pasaulį ir 
išvykstant, asmenys atėję paly
dėti, vietoje sudėjo 30 dol. Taip 
pat ir Marąuette Pa rke prie au
tobuso buvo surinkta 30 dol. 
Cia J . Bacevičius, Marąuette 
Parko liet. respub. vardu, įteikė 
20 doL Visiems, kurie tikėjo šio 
žygio prasmingumu ir jį mora
liai ir materialiai parėmė, pri
klauso gili padėka. Pasišovėliai 
panorėję demonstracijas sutruk-

maždaug 100 pėdų ats tumo. Ar
čiau nei važiuoti, nei pės
t i negalėjo artintis, nes bu
vo pastatytos barikados. Susto
jom prie šalimai esančio Sta t -
ler - Hilton viešbučio. Apsigink
lavę transparantais, rikiavomės 
piketavimui. Priešakyje mūsų 
eisenos buvo nešamos J A V ir 
Lietuvos vėliavos, o tolėliau že
me buvo velkama Sovietijos vė
liava. Mus pamatęs, sujudo vi
sas Statler - Hilton viešbutis. 
Pasirodo, kad jame buvo apgy
vendinta maksviškė Brežnevo 
palyda. T a d . tar tum dūmų pa
smilkyti, ruseliai veržėsi i gat
vę ir bėgo j sovietų ambasadą. 
Bematant pasirodė ir gausi ame 
rikiečių policija: daug atvyko 
motorizuotų ir nemažiau pės
čių. Vyr. demonstracijų vado
vas E. Šumanas šį antpuolį ra
miai ir taikingai sugebėjo at
remti. Netrukus pasirodė foto
grafai, laikraščių reporteriai ir 
stoviniavo praeivių būriai. E. 
Šumanas iš peties darbavosi, in
formuodamas reporterius ir aiš
kindamas Lietuvos padėtį, kaip 
šių demonstracijų priežastį. De
monstrantai nešė su ryškiais 
laisves šūkiais plakatus ir išdali
jo praeiviams dr. J. Genio pa
rūpintas informacines brošiūrė
les. Mūsų eilėse žygiavo ir pats 
daktaras su ponia. Policija el
gėsi mandagiai, eisenos nesklai
dė, o t ik paprašė pasitraukti 
pusę bloko toliau nuo ambasa
dos. 

Vienok ruseliai didžiai erzino
si, nerimavo, aplink lakstė ir 
inspiravo policiją, kaip nors mus 

Liepos 8 d. R. Žymantaitei 
^11 - «r„ w. ~ , 1 sen. Percy pranešė, kad minėtų 

atklydo vienas jaunuolis ir pa- {. •• , . •,, v. . •7». . . ~ . „„ radijų transliacijų biudžetą šiuo siprase parvežamas } Chicagą. J-* . . "• . „ "*, . . . . , . %. j . . įmetu remia 21 senatorius. Pnes Apklausinėtas, kaip jis cia at- . . . . „. 
. , . . ,. . , „„ rėmimą pasisakė sie senatoriai: 

sirado yg pasigirti norėdamas,; ^ <££££* James Baker, 
pasisakė jog gvazaa jes su s tu- , g g į T K e r m ^ d 
dentais ir dabar padedąs rusų, ^ j ^ ^ ^ ^ ^ > L 

atstovybėj užpildyti formas, no- ; ̂ ^ H a r r i s < > n ^ W i l l i a m 

nncių vvykti , okupuotą Laeta- l c ^ ^ p C a s e H a t f i e ] d fc d a u . 
vą. Savaime aišku, kelione j a m ; ,. . . T. T M r E 
' ^ . . a ' J Į gelis kitų. Jiems LMKF tuojau pa-

siuntė laiškus, prašydama remti 

to the idea of Ireedom. As you: 
know, Lithuania, Latvia, Estonia; 
and all the other nations, that 
are brutally occupied by the So-
viet Union, have no freedom of 
speech or press. They never kno\v 
\vhat is going on in the free 
world and in their own Coun-
try, because the Soviet informa-
tion is very stricly controlied. 
The violation of basic Human 
Rights is a coramon, everyday 
occurance in Lithuania and 
other Captive Nations. 

Laiškus siųsti šiuo adresu: 
The Honorable congressmann, 
vardas, pavardė 
The United States Congres, 
VVashington, D. C 20510. 

CROSIN CLEVER CUEANEBS 
MŪSŲ darbaa geresnis. atli&K:<.ūJtm :*» 

pačią dieną. — shivgjas vietoje. 
S3S7 W. «3rd Street (Cor. E o n u ) 

tsss W. 7»th St. (Oor. Lioamla) 
s r S-5S-UK 

Chicagc. Illinois 

T E L E V I Z I J O S 
Krautu ve Maratiette Parke 

ir stereo. 
Spalvotos Ir paprastos. Radijai 

Pardavimai ir tai^juae 

M I G L I N f t S T V 
2346 W. 6&th St. — TeL 776-1488 

Šio Sekmadienį fa- vėl naujas žygis m į n ė tą biudžetą Sio istatv-mo 
Sekmadienį, bu-želio 24 d., 11 j svarstymas vyks š. m. liepos 13 

vai. rytą vėl renkamės prie au-; d., 16 d. ir 17 d. o dešimties 
tobuso ir išvykstam piketuoti. • dienų įstatymo svarstymas bus 
Sovietų ambasadą radome da r j perduotas kongresui. Jei Jūsų laiš-
toliau užbarikaduotą. Rusiukai, škai jau nebepasiektų laiku sena-
eiseną pamate, vėl, tartum fior-| torių, tai primygtinai prašoma 
sės išbaidytos, pasipylė iš vieš-

jarne atsidūrusio lietuvio — pi
ligrimo dalį. 

Kai tpkaričios s«aulės spindu
liai pakėlė iŠ miego blakstienas, Į g į į į į į į p į f c į į niekuo nega-
koliaurir.ka: vel suiudo. sukru- ' 
to. Moteriškoji 

j 

ėmė nuo kelionės dulkių varytis 
ir tvarkyt i savo tualetus. Api^ 
p va.. r\-to pasiekėme VVashing
ton o priemiesčius. Telefonu bu
vo susisiekta su Lietuviu res-

Vsizdas iš demonstracijų VVaebiagtone. 

iėdama prie tvarkingų eitynių 
*""' J j prikibti. Įspėjo, kad žeme trau

kiama raudonoji medžiaga ne
būtų gatvėje deginama. Gero
kai prikoneveike Brežnevo šni-
pebuS. po trijų valandų vaikš
tynių, patraukėme Baltųjų rū
mų Imk. Aplinkui prezidentūrą 

j gatvės buvo taip pat užbarika-
1 duotos. šiaip tylu, ramu. bet 

mūsų »-isenai pasirodžius, ir čia 
simtaj policininkų atsirado, o 
jų tarpe ir aukšto rango polici
jos pareigūnų, išsigandusiais 
veidais. Na, ir bū ta j iems ko 
nuogąstauti. E. Šumanas poli-' 
ei jos apsuptas nesiklausė, ką 
jie jam sakė, o tik savo skam
biu ba.'.su aiškino rusų daromas 
skriaudas Lietuvai. 

Taip po 4 vai. eitynių, išdali
nę tūkstančius informacinių la
pelių, nušviečiančių pavergtų 
kraštų padėti, saulėj sukaitę ir 
ištroškę, sėdom į autobusą ir 

Nuotr. J. Breivės I valiavome pasiruošti nakvynei. 

bučio ir ėmė zvimbti aplink 
mus. Demonstrantų skaičius vis 
augo, nes prie mūsų eisenos 
jungėsi vietiniai ir iš artimųjų 
valstijų atvykę demonstrantai. 
Greitai mūsų gretos paaugo virš 
100 žmonių ir tiek pat transpa
rantų. Tuojau pasirodė ir gau
sybė policijos ir, kaip ir vakar, 
paprašė puse bloko pasitraukti 
nuo rusų ambasados. 

Prieš demonstracijų pabaigą, 
priešakyje nešamos Amerikos "'r 
Lietuvos vėliavos pasuko Bal
tųjų rūmų link. Demonstrantus 
iš šono lydėjo poheininkai mo-
tociklistai. Ten neilgai t rukę, 
demonstracijas baigėme 4 v a i 
p. p. ir išsiskirstėme pasistiprin
ti. Paskui autobuso vairuotojai 
pavažinėjo po įdomesnes vVa-
shingtono vietoves ir vakarop 
pasuko į Chicagą. Užsimotą 
savo žygį ištvermingai baigėme 
sekantį rytą. pirmadienį, 9 vai., 
pasiekdami Chicagą. Atsisvei
kindami stipriai spaudėme viens 
antram broiiškai rankas, lyg 
tyliai sakydami iki sekančio su
sitikimo kitame laisvės kovos 
žygyje 

Pokelioniniai apmąstymai 

Šio žygio vertintojų, be abejo, 
atsiras vienokių ir kitokių, kaip 
jų atsirado besiorganizuojant 
vykti į Washingtoną. Kai kurie 
žmonės šokosi šį reikalą užblo
kuoti. Dėl jų tokio lietuviškam 
darbui meškos patarnavimo, be-

SVEIKINEMASIS DEŠINE 
RANKA 

Senovės žmonių tikėjimo, I 
burtų ir papročių rinkėjai bei 
studijuotojai, dešine ranka i 
sveikinimąsi. šį paprotį riša su ; 
senovės burtais. Kadangi deši
ne ranka, paprastai, laikomas 
ginklas, tai vėlesniais laikais. 

10% — 20<£. — 30<& plgrtau moMSslt 
už apdraudą. nuo ugnies ir automo
bilio pas 
F R A N K Z A P 0 L I S 

3208% WEST 95th Stree* 
Cblcago, nUnois 

TeL GA 4-86S4 Ir GR «-4S3» 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

H — — ir vaškuojame visą 
rašin grindis 

J. BUBNYS, t»L R E 7-5168 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
tr kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Arcber Ave. 
Chieago, BL, 60632, teL 7 A 7-5980 

shingtoną buvo tik giliai patrio 
tinis veikimas. Norėta, kad su
sidariusia reta istorine proga, 
Lietuvos laisvės klausimas, jei 
nebus keliamas prie posėdžio sta 
lo, tai nors gatvėse ir spaudoje 
suskambėtų. To buvo ir pasiek
ta. Demonstracijų tikslai buvo 
aprašyti amerikiečių spaudoje, 
perduota žinia apie žygį Ameri
kos balso bangomis pavergtos 
Lietuvos lietuviams ir, savaime 
aišku, protestuojančių balsas 
pasiekė ir patį Brežnevą. 

Baigiant norisi pakartoti 1918 
m. kritiškoje apsisprendimo va
landoje, vieno žymaus asmens 
tar tus žodžius: "Ką pasakytų 
paMkuonys, jei mes net nepamė
gintume padaryt, ką turi pada
ryt kiekvienas mylįs tėvynę?" 

J . B. 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus ir įdedu naujus pa

čius Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirba dėl duja. Įdedu vandens šil
dytuvus. 

A. BANYS — 447-8806 

A. t A. STELLA JACKSON 
(JAKŠEVKICTfi) 

Gyveno 6242 S. VVestern Ave. Anksčiau gyveno 5021 So. 
Le Clare Ave., Chieago, 111. 

Mirė liepos 11 d.. 1973, 9:55 vai. ryto, sulaukus 83 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno S2 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Cnariot te Vrzgard. 3 

sūnėnai: Charles Vizgard su žmona Francine, Daniel J anus su 
žmona Charmoin ir Jerome Janus su žmona Dorothy ir jų šei
mos, 2 dukterėčios Romaine Burke su vyru Joseph ir Bernice 
Zemm su vyru Walter ir jų šeimos, kiti giminės, draugai bei 
pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 4 vai. popiet Mažeikos-Evans 
kopi.. 6845 S. VVestern Ave. Laidotuvės įvyks pirmad., liepos 
16 d. iš kopi. 8:45 vai. ryto bus atlydėta i šv . Ju rg io parap. 
bažnyčią, kurioje Įvyks ged. pamaldos už veliones sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sesuo, sūnėnai, dukterėčios ir kiti giminės. 

Laid. direkt. Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600. 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au 
tomobiliai. Saldytuva.1, televizijos, do-
I«r. ©•rtiflkatal. maistas, akordeonai 
2608 W. 6»th St.. Chieago, IU. 60629 

TELEF. WA 5-2787 

Crush 
•HsmoKes 
dead out 

O V I N G 
•ISftNAS perkrauto baldus ir ki-

maž ko visas iniciatorių (Cice-1 * • . * * * £ J ^ J ? m i e S t 0 " * 
r ? I i« . respublikonu p r t i j . ) j « ' į ^ S ^ WA 5*063 
užmojis butų buvęs įssklaidy-; 
tas, jei šviesiai galvojantis Ai- Į 
tos pirm. d r. K. Bobelis nebūtų ' 
trukdj' tojams užbėgęs už akių j 
ir iš peties šį sumanymą parė- j 
męs, nors jiems ir spyriuojan-1 
tis, išgavęs Altos pinigu vieno 
autobuso kelionei apmokėti. 
Taip pat didele pagarba priklau
so Amerikos lietuvių respubli
konų federacijos pirm. dr. Jo
nui Geniui visokeriopai demonst 
rantus parėmusiam, parūpinant 
nakvynes, pavalgydinant, aprū
pinant propagandinėmis - infor
macinėmis brošiūrėlėmis bei vė
liavomis ir pačiam su ponia da
lyvaujant demonstracijose. . .. 

šiuo atveju n o r i a paklausti, 
kur tie kiti mūsų šauniųjų or
ganizacijų nariai? 2y$a j Wa-

VERTA DĖMESIO KNYGA 

LIETUVIŲ ŠVIETIMAS VOKIETIJOJE IR AUSTRIJOJE 
1944 - 1950 metais 
red. V. Uulevičius 

Knyga puikiai atvaizduoja lietuvių t remties šešių metų 
kultūrinį darbą bei pastangas šviesti svetimoje šalyje bręstanti 
jaunimą. Čia sukaupti svarbūs ištremtos lietuvių tautos istori
jos duomenys. .. 

640 psL gražiai įrišta, su daugybe nuotraukų, mokytojų ir 
abiturientų pavardžių. Kaina tik $12.00. Tinkama dovana viso
mis progomis. 

Gaunama "Drauge". 

i 

^iiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiHiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiimitiniiite 

S ŠVENTOS MIŠIOS I 
j LIETUVIŠKAI i 
E Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys yra a tspausdintos 5 
3 vienoj labai gražiai išleistoj knygelėj. Su šia knygele kiek- | | 
3 vienas gali labai lengvai sekti naująsias šv. Mišias S 
H Kai kunigas ar lektorius atskarto kintamąsias dalis, J ū s s 
1 šioj naujoj knygelėj galite sekti visas nekintamąsias šv. Mi- S 
= šių dalis. Tekstas stambiomis raidėmis. 5 
E Taip pat rasite rinkinį dažniausiai giedamu šv. Mišių 
5 metu giesmių. 
= Užsisakykit šj naują šv. Mišių vadovą lietuvių kalba. 
= Kaina 50 centų. 10*^ nuolaida, perkant 50 kopijų; 2 5 % 
2 nuolaida, perkant daugiau kaip 50. 
E Rašykite: 

Tori Gan Prevent Fores t j š 
i ^UUUIIUIUHUJUUII 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 

Chieago. III. 60629 
luttiurauuiiiuiiiiiiuuuiuiiiiii 
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DRAUGAS. šeštadienis, 1973 m. liepos nito- 14 d. 

X Bernardas Prapuolenis 
šiais metais aktyviai dalyvavęs 
lietuvių operos ir dramos teatre, 

į konkurso keliu pateko j Chica
gos universiteto vasaros teatrą, 
57 S. ir University Ave. J is vai
dins Euripido Medea tragedijoj 
Jasaną. Vaidinimas vyksta po 
atviru dangum liepos 14. 15, 19. 
20. 21. 22 dienomis 8:30 v. v. 

x Jonas 
nados lietuvių radijo vedėjas, iš 
Toronto ir soL Vacys Verikaitis 
iš Hamiltono buvo atvykę ke
lioms dienoms j Chicagą ir ap
sistoję Vinco Simanavičiaus 
šeimoje. Svečiai iš Kanados ap-

I lankė "Draugą" ir pasitarė į-
j vairiais lietuviškos veiklos rei-
j kalais. Taip pat lankėsi ir kito-
ise lietuviškose institucijose. į-
sigijo naujų plokštelių ir spaus-

\ dinių. Penktadieni jie išvyko at-
' gal į Kanadą. 

X Dr. F . Kaunas išrinktas 
Loretos ligoninės medicinos šta
bo prezidentu. Ligoninės medikų 
štabui priklauso nuo 1957 m. 
Dr. Kaunas yra Illinois Acade-
my šeimos gydytojų skyriaus 
pirmininkas, ir Cicero miesto 
sveikatos komisionierius. Dr. 
Kaunas, perimdamas pareigas, 
pareiškė, kad jo pirmasis užda
vinys rūpintis, kad ir toliau li
goninė savo geru patarnavimu 
dar daugiau įsigytų pasitikėji
mo visuomenėj. 

X Dalilė PoUkaitienė iš Los 

Vilniaus 650 metų sukakčiai paminėti komitetas. Iš k. i d.: Andrius Juškevičius atstovauja V. S. Ramovę, 
K. Simanavičius, Ka- į Vincas Isganaitis — Vyt. Didž. šaulių kuopą. Jonas V aičiūnas — Lietuvių Bendruomenę, E. Sekmokienė. J. 

Gasparas — Vilniaus krašto spaudą. Pranas Aglinskas — VKLS, Julija Valdienė — Giedrininkes. V. Ge
nienė — Kun. Birutės draugiją. Alicija Rūgytė — Lietuvių Istorijos draugiją, Konstantinas Petrauskas — 
LTS-gą. Lydija Jadviršytė — Skautus akademikus. V. Tallat-Kelpša — skautus, Kostas Januška — Balfą, 
J. Tamulis — Savanorių Sąjungą, Valerijonas Šimkus — LAS ir Pranas Eigelis — Krivulę. Komitetas jau 
turėjo kelis posėdžius. Minėjimas įvyks spalio 21 d. Jaunimo centre. Mišias atnašaus ir pamokslą pritaikin
tą tai dienai pasakys vilnietis kun. dr. I. Urbonas. A kademinėj daly paskaita prof. J. Puzino ir savo kūry
bą skaitys poetas K Bradūnas. Meninėj dalyje — sol istė Janina šalnienė ir Jaunimo ansamblis, vad. Fausto 
Strolios. Nuotr. V. Noreikos 

CHICAGOS ŽINIOS 
Angeles, Calif., pabuvusi su sa
vo vaikais Dainavos stovvkloje. 1 x D r - P e t r a » Kisielius, Cice-
aplankiusi gimines Detroite, su i ">. Illinois, vyks į LFB studijų 
dukra atvyko į Chicagą aplan- į savaitę ir pirmininkaus LFB 

PADIDINS CHICAGOS 
STADIONĄ 

Chicagos stadionas, dabar ga
lis sutalpinti 20.000 žmonių, bus 

kyti giminių ir draugų. Apsisto- vyr. t a rybos ir centro valdybos j p a d i d i n t a s i k i 30,000 vietų. 
jusi Aurelijos ir Broniaus Poli 
kaičių šeimoje Marąuette Par
ke, 

X šios dienos **Draugo" kul
tūrinio priedo paskutiniame 
puslapy straipsnely apie sveiką I gyv. Marąuette Parke, yra veik-
maistą išspausdinta " a n g h a - ! " įvairių organizacijų taikiniu-
rūkščių (carbohydrate)"; tur i i kė. Ypač daug dirba tėvų mari-

posėdžiui. kuris šaukiamas Dai 
navoje rugpiūčio 11. šeštadienį. 
Dr. P. Kisielius yra LFB vyr. 
tarybos prezidiumo pirmininkas. 

x Petronėlė Dubinskienė, 

būti "angliavandenių" jonų rėmėjų. kazimieriečių. 
x Dr. Petras Strimaitis išva- i vietos parapijos organizacijose, 

žiuoja atostogų iiepos 15 d. ir j Šiomis dienomis ji susilaukė 
sugrįš rugpiūčio 5 d. Atostogų j Penkto proanūko, 
metu jį pavaduoja dr. V. Tau- X Pe t ras Kondratas, 6916 S. 

ras. 
X Marąuette Parko apylin-

Maplevvood Ave..ilgametis Mar
ąuette Pk. gyventojas, vardinių 

kės lietuvių respublikonų lygos I proga buvo pasveikintas šeimos 
valdybos narių susirinkimas į-
vyko liepos 9 d., 6455 So. Kedzie 
Ave. Juozo Bacevičiaus patal
poje. Buvo svarstomi būdai 

anūkų ir draugų. Petras i r Mi 
kalina Kondrotai yra ilgamečiai 
"Draugo"" skaitytojai, bei rėmė
jai, duosnūs kilnių tikslų rėmė-

kaip suburti didesnį skaičių na- j jai ir garbės nariai lietuviškų 
rių. kaip suaktyvinti veiklą, Į vienuolynų ir organizacijų, 
kaip sutelkti daugiau lėšų. kad i * Ju rg i s ir Jadvyga Kuzmie-
būtume pajėgūs paremti lietu- į kiai. 6728 So. Artesian Ave. 
viską spaudą, televiziją, radijo l ie tuviškų įstaigų rėmėjai bei 

kultūriniusj geradariai, rugpiūčio 12 d. 2 v. programas ir kitus 
reikalus. p. p. rengia arbatėlę su daugy

be dovanų ir vaišėmis. Pelnas 
skir iamas Moterų sąjungos 21 
kp. reikalams. J. Kuzmickienė 
šiai kilniai moterų organizacijai 

| gabiai pirmininkauja jau 45 me-

X Dr. S. Jankausko parašy
t a "Veterinarinė medicina ne
priklausomoje Lietuvoje"' dabar 
yra platinama dienraščio Drau
go. Ši gausiai iliustruota knyga . ^ g 
plačiai supažindina skaitytoją) x p e t r a s Petrutis, Margučio 
su veterinarinės medicinos p a - Į j ^ į ^ v a landėlės vedėjas, išvy-
žanga Lietuvoje. Dr. Jankaus-Į k o p o a s ^ į Floridą, 
kas vadovavo Veterinarijos akai 
demijos įsteigimui ir veterinari-1 x T r y s ir viena tokiu pa
jos įstatymams pravesti. Kny-1 vadinimu nauja J. Narūnės kny
ga įdomiai skaitoma. Galima ją 
įsigyti Draugo knygyne, (pr.) 

X Ckin. Veronika ir Jonas 

gausu ga išėjo iš spaudos, čia 
vaizdžių atsiminimų apie jau
nystę rašytojų G. Petkevičiūtės 
-Bitės. B. Sruogos. J. Balčiūno-

Adomoniai, Noriūnų. Kupiškio į švaisto, J. Savickio. Kaina 3 
valsč.. vertindami Lietuvių A g - į d o l Gaunama "Drauge", (pr.) 
ronomų sąjungos Chicagoje pa-1 
stangas romanui apie Lietuvos i 
ūkininką išleisti, parėmė 506 į 
dolerių įnašu. Pirmieji tokiu pat į 
įnašu mecenatai yra taip pat j 
ūkin. Antanina ir Juozas Vašiu- j 
kevičiai. Agronomų s-ga. užsi
mojusi Lietuvos ūkininką ir tą 
laisvąjį ūkio tarpsnį literatūriš
kai a t k u r t i jau yra susitarusi 
su vienu žymiu mūsų rašytoju. 

(pr.) 

x Priimu užsakymus paren
gimams: tortų, žuvies, silkių ir 
mėsos patiekalų M. Stančiaus-
kienė, 7351 S. Western Ave. 
TeL 778-9729. (sk.) 

SUGAVO ŽMONIŲ GROBIKĄ 

Chicagoje policija sugavo Ri
chardą Maceri. 25 m., kuris Illi
nois valstijoje buvo pagrobęs 
keturis asmenis ir vieną iš jų 
moterį nuskriaudęs. Policija jį 
vijosi 14 mylių. Jis vogtu auto
mobiliu lėkė 100 mylių greičiu, 
bet atsitrenkė į pastatytą auto
mobilį. Besivejant buvo apdau
žyti net 8 automobiliai, policija 
paleido kelis šūvius. 

MILIJONAS ŠIRDIMS 

Chicagos širdžių sąjunga (ko
vai su širdies ligomis draugija) 
pravedė aukų rinkimo vajų, ku
ris pralenkė visus ligi šiol bu
vusius: gauta 1,251.543 doleriai. 

x Vytautas Valantinas, Chi-
cago, DL, nuoširdus mūsų dien
raščio skaitytojas ir rėmėjas, 
atnaujindamas prenumeratą pri
siuntė 10 dol. auką. Labai ačiū. 

x Alfonsas Smilgius, East 
Chicago, 111.. siųsdamas prenu
meratos mokesti, pridėjo dides
nę piniginę auką. Dėkojame. 

x Atostogų ir vasaros karš
čių metu "Draugas" negali pa
ilsti — nuolat lanko skaitytojus, 
kurie jį remia. Aukojo: po 2 
dol. — A. Razutis, M. Dičpini-
gaitienė. S. Mikalauskas, P. 
Žičkus; po 1 dol. — J. Gaspe-
ras . M. Pleškus. J. Nalis. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame. 

X Vaclovas Senuta, Brock-
ton, Mass.. žinomas visuomenės 

i veikėjas, parėmė mūsų spaudos 
j darbus pinigine auka. Dėkoja
me. 

x P. Janušonis, Dousman, 
Wisc., užsisakė lietuviškų kny
gų ir pridėjo piniginę auką 
"Draugo" knygų leidyklai stip
rinti. Ačiū. 

Tos lėšos b u s panaudotos šir
dies ligų tyrimams, suaugusių ir 
vaikų informavimui apie širdies 
ligų pavojus, paskaitoms, semi
narams, spausdiniams bei ki
toms kovos priemonėms pr ieš 
širdies ligas. 

KARIUOMENĖS O R K E S T R A S 
VES DARIAUS - GIRĖNO 

PARADĄ 

Šiemet sueina 40 m., kai žuvo 
Darius ir Girėnas. A t l an to nu
galėtojai. T a proga Marąuet te 
parke, prie jų paminklo sekma
dienį, liepos 15 d. 1 va i . 30 min. 
ruošiamas paradas, kur iam va
dovaus 81-mos armijos orkes
t r a s iš Fort Sheridan. Taip skel 
bia "Southvvest Xews Herald". 
Parade dalyvaus sen. F . Savic
kas. Illinois a ts tovas Madigan, 
miesto, apskrit ies a ts tovai ir 
daug kitų. 

PAKEITIMAI PIGIŲ BUTŲ 
KOLONIJOSE 

Chicagos pigių bu tų koloni
jose tebuvo leidžiama gyven t i , . ., . . „ 
. . , , - _ , . . . . •"* 'u- viltis, pag ina Pavergtų tautų 
tik tiems, kurių met ines pa i a - ; , 7T2 -̂ 7 • 

, , • Z. komiteto isiaisv 
mos (dviem vyresnio amžiaus ' 
žmonėms) ne didesnės kaip 

ILLINOIS ATSTOVŲ RŪMM 
Ū2 PAVERGTŲJŲ LAISVĘ 
Illinois atstovų rūmai priėmė 

rezoliuciją Nr . 344, kuria pabrė
žiama, kad nemažiau kaip 26 
t au tos neturi savarankaus gy
venimo dėl tiesioginės a r netie
sioginės agresijos. Pasaulio ko
munistų jėgos nuo 1918 m. pa
vergė Lietuvą. Latviją, Estiją. 
Vengriją, Lenkiją, Gudiją, Ru
muniją, Ukrainą, Slovakiją, Ser
biją, Čekoslovakiją, R. Vokieti
ją, Kiniją, Armėniją, Azerbei-
džaną, Š. Korėją, Š. Vietnamą, 
Gruziją, Albaniją, Tibetą, Kaza-
kiją, Slovėniją Turkestaną, 
Kroatiją, Idel-Uraliją i r kitus 
k raš tus . 

Primena, kad 1959 m. prez. 
Eisenhovveris ir JAV kongre
sas, siekdami atkreipti laisvojo 
pasaulio dėmesį į priespaudą 
tuose kraštuose, paskyrė trečią 
liepos mėnesio savaitę Pavergtų 
t au tų savaite. Primena, kad t a 
savai tė bus minima specialiais 
parengimais, jų tarpe i r paradu 
Chicagoje. Todėl Illinois atstovų 
rūmai pareiškia, kad j i e remia 
pavergtų tautų laisvės siekimus 

Af ARTI IR TOLI 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— Kelmėje buvo atidaryta 

nauja santuokų salė, kurioje 
bolševikai iškilmingai atlieka 
vestuvines apeigas. Bažnytiniai 
šliūbai y r a uždrausti ir juos 
priimantieji griežtai persekioja
mi. 

— Filmas apie Tadą Blindą, 
pastatytas revoliucinėje dvasio
je, šiuo me tu rodomas daugely
je okup. Lietuvos kino teatrų. 
Scenarijų paruošė R. Šavelis, 
režisavo B . Bratkauskas, vyr. 
operatorius — R. Juodvalkis. 

— Vilniuje įvyko ketvirtasis 
iš eilės kraštotyrininkų suvažia
vimas. 

— Marijampolėje ir Kaune 
koncertavo Armėnijos kameri
nis ansamblis. 

— Klaipėdoje ir Šiauliuose, 
"sovietinių tautų draugystės 
stiprinimo ženkle", buvo suruoš
t a visa eilė rusų menininkų kon
certų. Buvo atvykęs ir vienas 
oktetas iš Rytų Vokietijos. 

— Prasidėjo Pabaltijo rugby 
pirmenybės: Vilniaus Plienos į-
veikė Kauno Lokomotyvą 21:9. 
Besiruošdami šioms pirmeny
bėms vilniečiai draugiškose 
rungtynėse pralaimėjo S s-gos 
meisteriui 7:10. 

— Kauno žalgirietės Sov. Ru
sijos rungtynių pirmenybėse už
ėmė šeštą vietą. 

X Ona Konkulevičienė ir Bro
nius Zabukas, 2547 W. 69 St., 
tel WA 5-4254, praneša, kad 
nuo liepos 12 d. a t idaryta nauja 
delikatesų ir importuotų gami
nių maisto krautuvė "Ramunė". 
Galima gauti įvairiausių namų 
gamybos kepsnių: Tortai, pyra
gaičiai, roliadai. keptas kumpis, 
kugelis, visokios rūšies salotai 
ir daugybė kitų maisto gaminių. 
Taip pat priimami užsakymai iri 
parengimams. Atd. nuo 8 v. r. 
iki 8 v. v., sekmad. nuo 8 iki 1 
valandai. (sk.) 

X Ar t imoj nepažįstamoji. 
Lietuvių tautos nepriklausomy
bės kovų istorija turi savo ver
tę ir net didybę karo istorijos 
požiūriu. Tuo įsitikinsite pa
skaitę Kazio Ališausko: Kovos 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
1918 — 1920. Kiryga skaitoma, 
kaip nuotykių romanas. 490 di-
deho formato puslapių, kietai 

x RAŠOMOSIOS maš. visom kal-
] bom ir gaidom, visuose modeliuose 
! gaunamos CHICAGOJE: Draugas — 
į 4545 W. 63rd St.: Varnelių Gifts Int., 
2501 W. 71 St. ir vakarais inf. pas A. 
Daugirdą tei. 476-7399 arba tiesiai iš 
SPARTA Savininko: J. L. Giedraitis, 
10 Barry Dr., E. NorthporU N. Y., 
11731. (sk.) 

x Spaitis Storm Wmdow Co„ 
anksčiau buv. 3261 S. Halsted 
St., Chicagoje. išsikėlė į naują 
vietą adresu: Box 17, Palos 
Heights , I1L 60403, arba galima 
kreiptis ir tel. 448-1717 (sk.) 

x Kai žinosit lango platumą, 
grindų plotą ir kokia elektra 
(110/220) , tai Gradinskas jums 

į rekomenduos tinkamiausią 
Emerson vėsintuvą. 2512 W. 
47th S t r . FR 6-1998. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings. 2212 
VVest Cermak Road Telefonas 
VI 7-T747 (sk.) 

x Diana Koutrotsios tapybos 
darbų paroda įvyks Gintaras 
vasarvietėje, Union Pier, Michi-
gan, nuo liepos 21 iki 28 d. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

(pr.) 

x Gintaro vasarvietėj, Union 
Pier, Mich., šiuo metu vyksta 
vasarotojų šachmatų turnyras. 
o ateinantį šeštad., 2 vai. popiet 
meisteris Tautvaiša duos simul
taną Union Pier vasarotojams. 
Visi šachmatininkai su šachma
tų lentomis kviečiami dalyvauti. 
Dėl vasarojimo prašome skam
binti (616) 469-3298. (pr.) 

4.250 dol. Dabar ši r iba pakelta 
iki 5.500 dol.. o ke tur ių asme
nų šeima gali uždirbti iki 8.125 
dolerių. 

ATNAUJINS WOODLAWN 
RAJONĄ 

Federalinė vyriausybė pasky
rė 1.9 mil. dolerių (didžiausią 
sumą iš iki šiol t a m reikalui 
Chicagai skir tų) , k a d būtų at
naujintas Woodla\vn rajonas. 
Bus a ts ta ty t i t r y s s t ambūs 
apartmentiniai namai Kimbark 
gatvėj, t a rp 61 ir 6 3 gatvės pie
tuose. 

NAŠLĖ IEŠKO 3 MILIJONŲ 

J. A. DeKlerk. naš l ė darbinin
ko, kuris bal. 14 d. užsimušė 
krisdamas nuo 109 aukšto iki 
106 aukšto naujai s ta tomuose 
Sears rūmuose, d a b a r ieško 3 
mil. dol. iš Sears bendrovės ir 
iš keturių s tatybos firmų. 

7 MILIJONAI CHICAGOS 
SUSISIEKIMUI 

Gubernatorius VValker paža
dėjo iš Illinois iždo duoti 7.2 
mil. dolerių gelbėti Chicagos 
miesto susisiekimui, kuris yra 
spaudžiamas finansinių sunku
mų. Taip pa t pažadėjo paramą 
ateity, kad miesto susisiekimas 
būtų išlaikytas dabar t in iame 
lygyje ir būtų sus t abdy tas pra
dėtas autobusų linijų siaurini-
mas. 

i&uiiuicu; išlaisvinimo pastangas 
siekiant a ts ta ty t i nepriklauso
mybę ir demokratiją tuose ko
munistų dominuojamuose kraš- Į 
tuose. 

Šią rezoliuciją buvo pasiūlę 
net 26 atstovų rūmų nariai. 

GUBERNATORIUS PRIEŠ 
NEMORALU ŠLAMŠTA 

Gubernator ius Walker pareiš
kė, kad vaikai ir suaugusieji 
turi būti apsaugoti nuo porno
grafinio šlamšto. 

LĖKTUVAS SUSIDŪRĖ SU 
SUNKVEŽIMIU 

Elgino aerodrome Jay H. 

Rūta Vaškevičiūtė, Toronto ateiti
ninkų kuopos vicepirmininkė kalba 
susirinkime. Nuor. L. Čepo 

KANADOJE 
— Hamiltono gimnazijų leng

vosios atletikos pirmenybėse 
penkiolikmetis R. Seniūnas į 
aukštį iššoko 1,85 m., A. Gra-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Amerikos Lietinių Komos 

Katalikų kunigų vienybės sei
mas įvyks rugpiūčio 22 i r 23 
dienomis Bishop Molloy Ret rea t 
House, 178th St. * Wexford 
Terrace, Jamaica, N . Y. (New 
Yorko priemiestyje.) Numaty
t a svarstyti šie klausimai: " l i e 
tuvių sielovados centras J A V " , 
kun. Kazimieras Pugevičius, 
"Pašaukimų krizė lietuviškos 
parapijos perspektyvoje", kun, 
Kajetonas Sakalauskas, "Lietu
vių sielovados problemos" ben
dros diskusijos, vadovauja kun. 
Vytautas Zakaras, kunigų vie
nybės centro valdybos rinkimai. 
Seimas baigsis rugpiūčio 23 d. 
apie vidudienį pietumis, kurių 
metu bus pagerbiami jubiliatai. 

— Leonardo Valiuko laišką, 
ryšium su Rusijos Brežnevo vi
zitu Amerikoje, atspausdino 
"Los Angeles Herald - Exami-
ner"' dienraštis. "Je i Brežnevas 
siekia pasaulio taikos, kaip jis 
kad skelbiasi, tegu at i t raukia 
sovietų pajėgas iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos ir gražina 
toms trims respublikoms nepri-

Į klausomybę... Jei j i s to nedaro, 
i JAV prezidentas tur i vykdyti 
j JAV kongrese priimtą 416 rezo-
! liuciją", laiške rašo L. Valiukas. 

— Dr. Z. Brinkis, L Valiu-
ikas , Alg. Raulinaitis, L. i r AL 
i Kulniai, V. Kazlauskas, J . Koje-
jlis iš Californijos ruošiasi skris-
j ti į Lietuvių Fronto Bičiulių stu
d i j ų ir poilsio stovyklą Daina-
\ voje, kuri prasidės rugpiūčio 5 
; ir tęsis visą savai tę . 

— Dr. K. Valiūno ir d r . J . 
į Genio areštą Helsinkyje pami-
į nėjo "Los Angeles Herald Ex-
I aminer" ir Santa Monica "E-
| vening Outlook" dienraščiai 
; Žinia perduota U P I žinių agen-
\ tūros. 

— Poetas Bernardas Braz
džionis pakviestas tarti žodį 
Lietuvių fondo Lo ng Beach va
jaus komiteto ruošiamame LB 
baliuje. 

— Hartfordo Tėvynės Garsu 
radijo valandėlė birželio 3 d. pa
minėjo Vilniaus įkūrimo 650 
metų sukaktį. Vadovavo prane
šėja Zita Dapkienė. Programos 
vedėjas Alg. Dragūnevičius pa
pasakojo apie Gedimino sapną. 
Rimvydas Dapkus padeklamavo. 

— Saugiausios lėktuvų lini
jos. Olandijos lėktuvai saugiau
si, nes milijonui skridimų ne
buvo nė vieno žuvusio. Toliau 
seka Australija sul9.6 mirčių 

jauskas laimėjo pirmą vietą 100 milijonui skridimų. Belgija 38.4. 
Schechter lėktuvu praktikavosi j m. bėgime ir buvo antras t r i 
pakilti ir nusileisti. Jo lėktuvas 
s ta iga atsitrenkė į sunkvežimį 
aerodrome i r užmušė darbinin
ką. Lakūnas nebuvo sužeistas. 

X Lietuvių Fondas. Klaudija TyS- i 
kienč, vVoicott, CT.. padidino savo* 
vyro a. a. Juozo Tyškos atm. įn. iš' 
$325 iki $350. Kas lietuviškai galvo-

. _ , ja — j LF stoja. LF adresas: 2422 W. 
rišta kamuoja 12 dol. Gaunama MaTtpiette Rd., Chicago. \L. eo929. Nt 
Drauge". .(p*- • • wmtm 0*4 

PASAULIEČIAI GALĖS 
NEŠTI KOMUNIJA 

LIGONIAMS 

Chicagos arkivyskupija iš
siuntinėjo kunigams praneši
mus, kad ta i s atvejais, kai 
t r ū k s t a kunigų, gali būti lei
džiama specialiai parinktiems 
pasauliečiams nešti šv. Komu
niją ligoniams. Pirma ligonį turi 
aplankyti kunigas, išaiškinti 
apie leidimą nepaprastais atve
ja is pasauliečiui nešti šv. Ko
muniją, supažindinti ligonį su 
tuo pasauliečiu, kuris atneš jam 
komuniją. Pasauliečiai galės nu
nešti *šv. Komuniją ligoniams ir 

šuolyje. 

— Toronto Vytis šį rudenį 
mini 25-kių metų gyvavimo su-

'kaktį. Ta proga išleidžiamas 
platus leidinys. 

— V. Nešukaitytė aštuntą 
kartą laimėjo Kanados meiste
rio vardą ir mišriame dvejete 
su Kanados atstovu E. Coetano 
taip pat buvo pirma. Su sese
rim Flora jos pralaimėjo mote
rų dvejetą montrealietei Do-
mankos ir B. Plučaitei. Netru
kus V. Nešukaitytė išvyksta į 
Vengriją. (B) 

AUSTRALIJOJE 
— Jonas Venckus ir Monika | 

Butkevičienė Melbourne sukūrė 
lietuvišką šeimą. 

— Melbourno lietuvio sekma
dieninė mokykla, minėdama sa-

Skandinavija 38.6; JAV 45.3, 
West Germany 57.5, Italija 
106.1. Kanada 127.7. Britanija 
214.5. Japonija 262. Prancūzija 
290. Indija 475. 

į seneliams. Bet tie pasauliečiai i v o 2 0 m e t u veiklos sukaktį, iš
tu r i būti kunigo parinkti, p i rma! l e l d ž i a ^ albumą — metraš-

'tį. kurio paruošiamieji darbai 

šv. Kryžiaus ligoninės Oiicagoje medikų štabas: dr. Nathan Pitam. 
1 pirm. dr. William McDonald ic ar. Clemeot Micbet 

j specialiai t u r i išeiti t a m tikrus 
j parengiamuosius kursus, jie N a u baigiami, 
turi būti įregistruoti Liturginė
je komisijoje ir turi raš tu gauti 
leidimą šv. Komuniją ligoniams 
ar seneliams į namus nešti. 
Vienuolyno vyresnieji a r vyres
niosios taip pat gali gaut i leidi
mą nunešti šv. Komuniją ser
gantiems savo vienuolijos na
riams. Ligoninėse kapeliono 
rinkti asmenys gali gaut i leidi
mą nunešti Komuniją ligo- į 

— Šv. Kazimiero Betuvių mo
kykla Adelaidėje mokslo metus 
užbaigė operete "Meškiukas 
Rudm'osiukas". 

GERIAUSIA DOVANA 
JAUNOMS MARČIOMS 
Popular Lithuanian 

R E C I P E S 
Penktoji laida 

Jei jūsų marti yra lietuvė ar 
kitos kurnės, geriausia vedybinė 
dovana yra naujai išleista knyga 
Juzės Daužvardl«nės 

Visų įprastų lietuviškų valgių 
receptai yra šioj knygoj. Nurody
mai trumpi, aiškia anglų kalba su
rašyti, ir lengvai įvykdomi. 

Kaina tik $3.00 
Užsakymus siųskite: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Persiuntimo Maldoma praAoma prt-
dfitl 25 et. o IUinois Kvventojai prl-
deda dar 15 et mokesčiams. 

N0RMAN BURšTEINAS, kailiu krautuvė 
IR SIUVYKLA, 183 No. Wabasn (kampas Wabash 
ir Lake SL>, 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.. pirm. ir ketv. iki 8 v. v., šeSt iki 4 vai. 
Ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 Ir bute 677-8489 

K a l b a m e l i e t u v i š k a i . 
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