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KAI RADIKALAI PABANDO 
VALDYTI 

Daug pasakanti Berkeley miesto patirtis 

MIESTĄ 
Berkeley, Ca l . — Kai radikalai 

prieš porą metų paėmė valdžią, 
šiame 116,500 gyventojų mieste 
daug kas pasikeitė. Pirmiausia 
atsistatydino miesto reikalų ve
dėjas, jo administratyvinis padė
jėjas, miesto advokatas, apie 70 
policininku, iš visų miesto poli
cijoje tarnaujančių 200. 

Diskusijos apie Pietų 
Afrikos vėžius 

Jeigu anksčiau miesto tarybos 
posėdžiuose vyko ginčai apie gat
vių platinimą, medžių tvarkymą, 
tai dabar iškilo ilgos diskusijos 
apie vadinamą policijos brutalu
mą ir apie boikotavimą iš Pietų 
Afrikos atgabenamų vėžių. Mies
to taryba įsakė policijai sustabdy
ti gyventojų lankymą, kai jie tai 
darė ragindami gyventojus, kad 
atžymėtų savo vertingesnius daik
tus, nes tai padeda susekti kada 
jie būna pavogti. Radikalai tvirti
no, kad taip namus lankydama 
policija gali šinipinėti. Toliau — 
buvo sustabdytas mikrofilmavi-
mas areštų dokumentų, nes iš to 
gali kilti "politinių persekiojimų". 

Miesto taryboje retai tebuvo pa 
siekiamas pilnas sutarimas, kai ga 
aiškėjo, kad jos nariai pasiskirstė 
į tris radikalus, tris liberalus ir 
du konservatyviuosius, o pats me 
ras pasiliko liberalu. Jis turi pil
ną balsą taryboje. Radikalai — du 
negrai advokatai ir vieno Califor-
nijos universiteto profesoriaus 
žmona buvo išrinkti remiant stu 
dentams. Jiems pavyko, kai opo
zicija pasirodė susiskaldžiusi. 

Maištinga publika 

Tarybos posėdžiuose tuojau ė 

tarnautojų net 74 buvo iš rasinių 
mažumų; iš to šimto 49 buvo mo 
terys. Pačiame Berkeley 25 proc. 
miesto gyventojų yra negrai. Ky
lant diskusijoms dėl mažumų tar 
nautojų procento ir darant įvai
rius spaudimus kai kurios firmos 
atsisakė plano statyti naujas savo 
įmones. 

Naujos nuotaikos studentuose 

Dabar daugelis, net ir negrų 
verslininkų, pramato, kad 1975m. 
radikalai mažiau telaimės balsų. 
Jau ir pačių studentų pažiūros i-
ma keistis. Baigiantiems universi 
tetus pasunkėjo gauti darbai ir 
studentai daugiau koncentruojasi 
į geresnių pažymių gavimą, negu 
į radikalius maištavimus. Net ir 
balsavimuose mažesnis procentas 
studentų rodosi. 1971 m. balsavo 
81 procentas jų, įsiregistravusių, o 
1973 m. — jau tik 55 proc. Uni 
versiteto laikraštis "The Daily 
Califomian" pažymėjo, kad stu- j Paryžiaus vaikai linksmai nusiteikę stebi Bastilijcs dienos, tautinės šventės paradą ir sveikinasi su juos fo-
dentuose jaučiama apatija. Į tografuojančiais 

Evoliucija vieton revoliucijos 

Miesto tarybos posėdžiai maiš
tingi, užsitęsia iki po vidurnak
čio, bet liberalai laikosi tvirčiau 
ir yra vilties, kad bus rimčiau 
sprendžiamos būtinos problemos, 
kaip miesto susisiekimas, sveika
tos reikalai, darbais aprūpinimas. 

Radikalams atėjus į valdžios 
viršūnes, kai kurie gyventojai iš
sikėlė, nuosavybių vertė nebeau
go taip, kaip kituose kaimyni
niuose miestuose. Verslų leidimų 
davimas dvigubai pabrango. Ta
čiau numatyto masinio verslinin 
kų kėlimosi neįvyko. Sumanūs 
verslininkai nedejuoja dėl paja-

PREZIDENTAS PAMA2U SVEIKSTA 
BETHESDA, Md. — Prezi-1 rint ligos, tikimasi, kad kitą sa-

dento Nixono sveikata tik tru- j vaite jis galės priimti tris sve-
putį pagerėjo, temperatūra nu-1 *"*»*» valstybių vadus, kurių 
kri to iki 100, bet j is laikomas i ™ * 3 3 * » b u v 0 N ™ * ^ • * 

mau. 
dar r imtu ligoniu. J o gydytojai 
t ik nepatenkinti, kad j is dirba ir 
daugiau nei galima. Peršvietus i —... „ v . . _ 

i plaučius, pastebėta, kad dešinė i U l K t a t O r i S K O S t e i s e s 
| pusė jau pradeda sveikti, bet į I r C l k O p r e z i d e n t u i 
! pradėjo skaudėti kairioji. 

Išėjęs iš ligoninės, Nixonas tu BEIRUTAS. — Irako Revo-
rės kokią savaitę sveikti Camp į liucinė taryba suteikė diktato-
David. Per t r i s pirmąsias ligos j riškas teises prezidentui Ahmad 
dienas neteko 4 svarų. Nežiū- i Hassan ai Bakr. Jis bus ne t ik 

prezidentu, bet ir ministeriu pir-
mininku bei kariuomenės i r vi-

Jokių pinigų " * * * * ; ? * • - ? » ^ 
. . . . . OGcnaim paskelbta, kad " jam 

I n d o k i n i j a i g i n k l u o t i įduodamos galios ir priemonės 
j išlaikyti kraš to nepriklausomy-

WASHINGTONAS. — S e n a - j ^ i r teritorinį integralumą". 

mė gausiai rinktis jaunimas. Jie m u> n e s i r č i a i s i k u r e J a u n i r a d į -
lydėjo šauksmais tarybos baisa- k a I a i J » pinigingi Pamažu rei-
vimus, o tarpais, nustumdami 
tarybos narius, patys imdavo do
minuoti. Kai miesto taryba 1972 
gegužės mėnesį atisakė paskirti 
1,000 dolerių padėti atstatyt su
bombarduotą ligoninę Šiaurės 
Vietname, jaunuolis užgrobė mik 
rofoną, kritikuodamas penkis na 
rmiSj bailasvusius prieš 

Jis tuoj paragino veržtis maiš
tauti į gatvę. Minia išgarmėjo ir 
siausdama apylinkės verslams pa
darė 114,000 dol. nuostolių. 

Universiteto dominuojamas 
miestas 

Berkeley miesto Califomijos u-
niversitetas, kuriame yra 28,000 
studentų ir apie 10,000 profeso
rių ir tarnautojų. Universitetas su 
savo jaunimu dominuoja miestą. 
Studentai maištingi. Jau 1964 m. 
buvo areštuoti net 773 asmenys. 
Berkeley pasidarė radikalų peryk
la. Kai studentams buvo leista 
dalyvauti balsavimuose, sumaži
nus reikalavimą. išgyventi metus 
laiko valstijoje, jaunimas masiš
kai registravosi balsuoti ir 1971 
rinkimuose atsirado apie 10,000 
naujų radikalų balsuotojų. Jiems 

kalai ima normalėti, ir tas žinias 
paduodamas "U.S. News and 
VVbrld Report" reiškia viltį, kad 
sąjūdžiai "atiduoti valdžią žmo
nėms" krypsta daugiau į evoliu
ciją, kaip į revoliuciją. /. Pr. 

Prancūzai bandymų 
dar nepradėjo 

PARYŽIUS. — Prancūzija 
Bastilijos dieną i r šiemet šven
tė iškilmingai. Paryžiuje liepos 
14 įvyko didelis paradas, skrai
dė visų rūšių kariniai lėktuvai. 

Buvo laukiama, kad tautos 
šventės dieną ar jos išvakarėse 
prancūzai pradės atominius ban
dymus Mururoa saloje, be t to 
nebuvo. Visokių yra spėliojimų, 
kodėl jie buvo atidėti. Vieni ma-

Amerikos pagalba 
Afrikos 

badaujantiems 

WASHL\'GTONAS. — Nixo-
no administracija paskyrė 100 
tūkstančių tonų grūdų vakari
nės Afrikos badaujantiems šelp
ti . Dėl sausros, kokios nebuvo 
per 100 metų, kenčia badą 25 
milijonai žmonių. Kitais metais 
numatyta pasiųsti 200.000 tonų. 
Kad grūdai būtų greičiau pri-

no k a d tada pasaulis išaiškin- į s tatyt i , jie nebus vežami laivais, 

Lietuviai padaro, 
ko italai negali 

Italų kalba laikraštis "L'Itaio 
- - Americano de Los Angeles", 
įdėjo ilgoką Miss Dori s Cerea 
straipsnį apie tautinių Šokių an
samblį "Grandinėlę", itališkai -
"Catenella". Miss Cerea yra žur
nalistė, rašytoja, Hdllyvvood 
Foreign Press Association narė. 
Savo straipsnyje ji šaltais žodžiais 
nupasakoja "Grandinėlės" pasiro 
dymus, kaip ši šokių grupė įsikū
rė, pažymėdama, kad 60 jos narių 
yra daugiausia studentai, kad 
"Grandinėlė" gastroliavo Pietų A 
merikoje ir kitur. Duoda žiupsnį 
žinių apie Lietuvos istoriją, apie 
tragediją, ištikusią ją antrojo >pas. 
karo metu, apie lietuvių išeiviją 

pasisekė į miesto tarybą įvesti žy- ir ^ k u l f r i n į minto* Jįmą 
straipsni baigia tokiais žodžiais: 

tų, j og Bastilijos dieną norima 
parodyt i nepaprastą prancūzu 
galybę, o tuo prancūzai d a r ne
nori g i r t i s ; kiti spėlioja, kad no
rima suklaidinti tuos. kurie ap
link bandymų vietą maišosi, no
rima, kad jiems nusibostų lauk
ti. 

Suspendavo Kipro 
ortodoksų vyskupus 

NICOSIA — Kipro ortodoksų 
Bažnyčios sinodas. 16 dvasiškių, 
ne vien iš tos salos, bet dalyvau
jant i r Aleksandrijos bei Antio-
chijos atstovams, vienbalsiai su
spendavo anuos t r i s vyskupus, 
kurie buvo pagrasinę tą patį pa
daryti arkivyskupui Makarios, 
Kipro valstybės prezidentui. 
Vyskupams atimti visi bažnyti
niai laipsniai,, jie palikti papras 
tais piliečiais. 

bet oro keliu. Pentagonas pasky 
rė t r i s C-l 30 transportinius lėk
tuvus, kurie grūdus vežios vi 
sur, kur i 
leisti. 

ik lėktuvai g 

to užsienio reikalų komitetas 
nubalsavo nubraukt i 232 mil. 
dolerių iš prezidento prašomos 
632 mil. dol. sumos Indokinijos 
a ts ta tymui . Į tą sumą neįeina ir 
visai nerninimas š i a u r ė s Vietna
mas . 

Komitetas ta ip p a t nubalsavo 
neduoti jokiai trečiajai šaliai pi
nigų, kuri Pietų a r Šiaurės Viet-
namuose, Laose, Kambodijoj ar 
Tajuje ruoštų ką nors karinio, 
vadinas, Amerikos pinigais ne
galės būti organizuojami i r jo
kie svetimųjų daliniai. 

Peroną remia 
kariuomene 

BUENOS AIRES. — Laikina-
tųjų rūmų spaudos sekretoriaus j gįs Argentinos prezidentas Raul 
pavaduotojas Gerald War ren„ i Last i r i susilaukė kariuomenės 
tie atsisakė ką nor s apie t a i kai- Į pri tarimo j prezidento vietą įsta-
bėti. Į tyt i Peroną. Kariuomenės vadas 

Jau nuo seniau Washingtone I g e n . Jorge Carcagno paskelbė, 
yra žinių, kad jei būtų laisva! j o g dabartinė pereinamoji padė-
vieta Aukščiausiajame teisme. į t is y ra tvarkoj , kariuomenė tu-
Nixonas j ją paskir tų William j n respektuoti, viskas vyksta 

ali nusi- i Rogers ir ieškotų kito žmogaus Į konstituciniu būdu. Panašiai pa-

Kissingeris 
vietoj Rogers? 

WASHINGTONAS. — CBS te 
| levizijos žiniomis. Henry Kissin-

geris bus pask i r t a s valstybės 
sekretorium, pake is William Ro
gers. Pakei t imas, greičiausiai, 
bus rugsėjo mėnesi. Kai buvo už
klaustas pats Kissingeris i r Bai-

Į t a s sritis, į pietus nuo Sa
charos: į Senegaliją, Mauritani
ją, Chad, Nigeriją. Mali ir Aukš 
tutinę Voitą Amerika jau anks
čiau pasiuntė 156,000 tonų grū
dų už 21 milijoną dolerių. Į tą 

užsienio politikai vesti. 

Vogė dolerius 
iš spaustuves 

\VASHTNGTONAS. — Toks 

skelbė ir darbo unijų vyriausio
ji vadovybė. Nauji rinkimai bus 
paskelbti laike 30 dienų. 

Rūkantieji 
bus išskirti 

sumą nejeina 3 mil. dolerių pa- \ atsitikimas gan retas , b e t pasi-
galba kitais reikmenimis. i taiko. Trys j aun i vyrai, kurie 

Šelpia Afriką ir Europos • dirba prie pinigų spausdinimo 
Bendroji rinka. Yra žinoma, kad ; Washingtone, nežiūrint labai 
visokios pagalbos, daugiausia , didelės kontrolės, sugebėjo iš-
grūdais, nusiuntė už 23 mil. dol. Į vogti tik atspausdintus, bet ne-

SAN CLEMENTE. — Čia mi
rė filmų aktorius Lon Chaney 
Jr . , sulauk ss 67 metų. J is buvo 
labiausiai žinomas visokių bai
dyklių rolėse. Jo tėvas taip pat 
buvo filmų aktorius ir buvo va
dinamas -žmogus su 1000 vei
dų". 

sulankstytus i r nesupi aus ty tus 
20 ir 10 dolerių blankus, viso 

WASHINGTONAS. — Nuo 
šiol lėktuvuose rūkantiems pri
valės būti a tskiras skyrius. Jei
gu kur to nebus, kompanija gali į 
būti nubausta iki 1000 dolerių 
Federalinė vyriausybė norėjo 
visai uždrausti rūkyti lėktuvuo-

Jis dabar pa ts vienas galės pa
siskirti sau įpėdinį, kiekvieną 
valdžios žmogų, kariuomenės 
viršininkus paskirti ir atleisti. 

Po nepavykusio mėginimo nu
versti Irako valdžią, jau sušau
dyta 35 žmonės. 

Olandijos ministeris 
siūlęs laisvą 

apsisprendimą 
Craig R. Whitney liepos 7 

The New York Times rašo iš 
Helsinkio, kad praktiškoji Euro
pos Saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencijos dalis būsianti 
pradėta rugsėjo 18 Genevoje. Jis 
mini, kad Olandijos užsienių rei
kalų ministeris Max van derStoel 

I liepos 6 pasiūlęs Europos valsty-
į bėms sutarti definiciją dėl laisvo 
j tautų apsisprendimo (self deter-
; rnination), kuri leistų tautoms 

"pasirinkti, išvystyti, ir, jei yra 
reikalas, pasikeisti savo politinę, 
ekonominę, socialinę ir kultūrine 
sistemas be jokio bet kokia forma 
kitos valstybės ar jų grupės įsimai 
šymo į ta i ." Toliau, tame pat 
straipsnyje rašoma, kad Helsin
kio policija buvusi sulaikiusi as
menis, kurie bandę reprezentuoti 
prieš E pasaulinį karą buvusias 
nepriklausomas Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos valstybes. Tarp suim
tųjų penki Amerikos piliečiai bu
vę g BALTIC VVORLD CON-
FERENCE (Pasaulinės Baitų 
santalkos). (E.) 

13,000 dol. sumai . Jų namuose j ̂  bet kol kas tai nepavyko pra 
rasta lakštų ve r t ė s 6,820 dol., ki vesti. 

mų procentų savųjų. 
Tačiau ilgainiui ir tarp radika

lų prasidėjo skilimai. Ilona Han
cock, viena iš 1971 m. išrinktų 
radikalų, nusiskundė, kad per dve 
jus metus jos pasiūlymai nepra
eidavo, nes niekas neparemdavo. 
Vienas iš atsisakiusių tarnautojų 
pažymėjo, kad miesto tarybos po
sėdžiai ėmė nusitęsti iki ryto va
landų, kada tepasilikdavo mažai 
stebėtojų, ir tai mieguistų, o neiš
spręstų klausimų skaičius augo kas 
savaitė. 

Miesto darbams imta samdyti 
Saugiau mažumų. Iš 100 naujų 

Choreografai Juozas Lingys, J. 
Gudavičius ir Liudas Sagys atliko 
didelį darbą. Ar neturėtų ir vie
tiniai italų veikėjai parodyti pa
našaus sumanumo, entuziazmo, 
vieningumo ir sukurti panašų i-
talų šokių vienetą? 

To paties laikraščio vėlesnėje 
laidoje Laure de Stefanis taip 
pat gražiai aprašo "Grandinėlės" 
pasirodymus. Ji pabrėžia, kad lie
tuvių pastangos palaikyti ir puo
selėti tautines tradicijas yra ver
tos pasigėrėjimo. Apgailestauja, 
kad JAV italai neseka jų pavyz 

į ti lankai tebeieškomi. J i e teisino 
; si, kad vogti t i k r u s dolerius y ra 
i mažesnis nusikal t imas nei pa
dirbti net ikrus. 

Egipto gražuolė 
šnipinėjo Izraeliui 
BEIRUTAS. — Buvo t a m tik

ra sensacija, k a d Egip tas neti
kėtai išaiškino pačią didžiausią 
Izraelio šnipę, gražuolę Hibą i r 
jau ją nuteisė sušaudyt i . Tas 
pats padaryta i r su jos sužadė-

ROMA. — Italijos policija 
ieško po visą Italiją Amerikos 
naftos bilijonieriaus Paul Getty 

į vaikaičio, irgi Paul. Gangsterių 
j is buvo pagrobtas prieš kelias 

: dienas. Jo motinai jau paskam-
; bino italai ir pasakė, kad "duo-
| kit pinigų, vaikas bus paleis

tas" . Tėvas gyvena Londone, su 
motina išsiskyręs. 

JERUZALE. _ Goldą Meir 
bus turt inga. Ji parašė savo at 

Į siminimus ir už juos viena bri-

MADRIDAS. — Penki misio
nieriai, grįžę iš Afrikos, tvirti
na, jog jie turi įrodymų, kad 
Portugalų kareiviai Mozambi-
que, savo kolonijoj, malšindami 
sukilėlius, pernai gruodžio mė
nesį vienoj vietoj išžudė 400 
žmonių. Apie tas žudynes buvo 
kalbama ir Londone, ir ten kilo 
viešas skandalas. 

Gen Kaulza de Arriaga. por
tugalų kariuomenės vadas Mo-
zambiąue, tuos pranešimus 
griežtai paneigė. 

tiniu, armijos pulkininku. Vie- j t ų . Izraelio leidykla jai sumo-
nas nesąžiningas paštininkas, j k ė s 450,000 dolerių. Jos metinė 
norėdamas nuvogt i nuo atviru- i a l g a k a j p ministrės pirmininkės 
ko pašto ženklą, po ženklu pa- į y ^ g,3oo dolerių per metus, 
stebėjo tam t ik rą slaptaženklį. ' 

Europos Saugumo konferencijoje. Helsinkyje, susitiko ir ilgesnį laiką 

Išaiškinus susekta , jog ji rašė 
savo sužadėtiniui, kad j is turi 
parūpinti žinias apie Egipto ra
ketų bazių išdėstymą. 

Yra žinių, kad ją užangažavo 
Izraelio agentai Paryžiuje, kai j i 

HAVANA — Kuba pradeda 
atsigauti nuo ekonominių nege
rovių, šių metų cukraus derlius 
numatomas 5 mil. tonų, kai per
nai surinko tik 4.2 mil. I r krau
tuvėse yra daugiau prekių. Kor-

diiu. 
kalbėjosi Vakarų Vokietijos užsienio reikalų muusteris W. Scheel (k.) te& studijavo, i r Moshe Dayan I tebų sistema tačiau dar negreit 

(E.), i su B.ytą Vokietijos u. r. ministeriu Wuuer jai j au išmokėjęs 250,000 doL bus panaikinta, 

KALENDORIUS 

Liepos 16: Škaplierinė: šv. 
Vitalijus, Kovaldas, Danguolė. 

Liepos 17: šv. Aleksandras, 
šv. Generosa, Auksutis, Nelda. 

Saulė teka 5:29. leidžias 8:24. 

ORAS 

Daugiausia saulėtas, malonus 
oras, temperatūra apie S0 laips
nių. 

file:///VASHTNGTONAS


DRAUGAS, pirmadiea;^ 1973 m. liepos mėo. 16 d. 

Turistų antc tud i s prie Š-aurės jūros. Va±c. \ 

NLftTSIIMTI LAIŠKAI 
"DRAUGO" ADM-JOJI 

Onai Knygberienei — nuo 

RYTŲ EUROPA ATIDUODAMA 
SOV. SĄJUNGAI 

Lietuvos likimas pasaulio politikos sprendiimrese 
i. DUNCLA 

1942 m. kovo 9 d. Roosevel- paliktų mūsų visų ištikimu drau 
tas antrą kartą s u t i k o su An- gn". Stalinas, išklausęs vert i-
giijos ambasadorium Halifaxu. m o . šyptelėjo ir pridėjo: - O ve>-
Ambasadortus bandė atkalbėt i ' nias yra mano pusėje, nes visi 
prezidentą nuo asmeniškų dery- žino. "kad velnias yra komunis-
bų su Staiinu. Rooeeveitas jrodi- tas. o Dievas, be abejo, y r a ge

nėjo ambasadoriui, jog susitį- m t i s angliškas konservator ius . 
kęs" su Stalinu išaiškins j am. Nuotaikai pagerėjus Roosevel-
kad, kol karas eina, apie ry tų tas pasikvietė Staliną pas save 
Europos ribas nereikia kalbėti. ; privačiai pasikalbėti. A tvykus 
Dėl Pabaltijo valstybių prezi- Stalinui. prezidentas pradėjo 
dentas išdėstė ambasadoriui: | jam aiškinti JAV-bių vidaus po-
Anglijai ir Amerikai nėra k o : litiką ir sunkumus pris i taikyt i 
perdaug rūpintis Pabaltijo valą- prie viešosios amerikiečių dau-
tybėmis, nes jų ateitis priklau- ' gumos nuomonės. Prezidentas 
sys nuo karo eigos. Jei Sovietų' pasisakė, kad ateinančiuose 
Sąjunga, stumdama frontą j va- į 1944 m. rinkimuose jis nenorįs 
karus, vėl užims Pabalti jį, t a i į kandidatuoti, bet. jei k a r a s už- Elenos Saukytės iš Šimkaičių, 
nei JAV. nei Anglija negalės sitęstų. t ada j am reikės. Roose- Wm. Kazlauskiui — nuo Ja-
rnsų iš ten išprašyti. veltas dėstė toliau, kad JAV-se ^ ^ Damunskai tės iš Alsėdžių. 

Edenas mano. kad taip politi- gyvena t a r p 6 ir 7 milijonų len- Teofiliui Kazlauskui — nuo 
kuoti buvo labai negudru, nes. kų tautybės žmonių. Būdamas A Bukontienės iš Sedos, 
ta ip prileidziant, vionašahskai prakt iškas politikas, j is nenorįs Bronislavai Petryiaitei - Ky-
sutikta nusileisti Stalinui, nerei- ; prarast i jų balsų. Todėl iki a te> montienei — nuo brolio Zig-
kalaujant iš jo jokio atpildo ir nančių rinkimų apie pokar io manto. 
nežiūrint, kad raudonoji armija Lenkijos ribas j is nerinkęs vie- .Kazimierai Kiuberys — nuo 
galėjo žygiuoti j vakarus t ik šai kalbėti. Stalinas išklausęs Mortos Kiuberienės iš Ramyga-
JAV-bėms pageibstiat. .atsakė, k a d po tokio g e r o pa- j ^ 

1943 m. kovo 10 d., p r ieš . aiškinimo jis sup ran t ą s reikaią. Eleonorai Kučinsldenei — nuo 
vykstant Edenui Į Wasfcingto-; P^ooseveltas, naudodamasis Magdalenos Paulauskienės iš 
ną. aplankė jį Sov. Sąjungos p r o g a kalbėjo toliau, kad Ame-: Ariogalos. 
ambasadorius Londone Maiskis rikoje taip pa t gyvena daug j Nikodemui Matijošaičiui — 
ir pareiškė, kad Sov. Sąjunga lietuvių ir kitų Pabalt i jo k r a š t ų I a u o Onos Skadaitės iš Šakių, 
yra pasiryžusi Pabaltį po ka ro , kilmės amerikiečių, kur ie sielo- Į jujftri Mateckiui — nuo gimi-
pasilaikyti. Taip pa t Sov. Są- jasi savo kOmės k raš t a i s . 2i- j n i ų ^ Kauno. 
junga norinti turėti bazes Suo- j noma, prezidentas dėstė , kad į Elenai Marcinkevius — nuo 
mijoje ir Rumunijoje, o rytinės j Amerika neis kar iaut i p r ieš So-* p e t r U s ė s Rapševičienės iš Kau-
Lenkijos sienos t a r i būti nukel- vietų Sąjungą, kai pas ta ro j i vėl j n o 
tos į vakarus. • užkns Pabalti jo valstybes, bet 

Edenas, atvykęs į Washing-] amerikiečiams y r a svarbu, kad 
toną, 1943 m. kovo 12 d. turė jo j ir mažoms t au toms bū tų leista 
pasikalbėjimą su prezidentu j laisvai apsipsręsti . Roosevel tas 
Rooseveltu. \ bandė įtikinėti Staliną, k a d lais-

I • 
Apie pasikalbėjimą Edenas j vu balsavimu Pabalt i jo vals ty-

rašb: ' 'Mano nustebimui, prezi-! bės pasisakys už prisi jungimą 
| prie Sov. Sąjungos, 

Stalinas atsakė, kad t r y s Pa
baltijo valstybės neturėjo auto
nomijos valdant paskut in iam 
Rusijos carui, ir niekas tada j 
nekėlė klausimo dėl laisvo apsi-

* 1 *~+-
' . J. m * • ^ ^ ' • 
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dabar esanti nešvariausia pasaulio jūra. 

dentas nematė didelių kliūčių 
perleisti dalį rytinės Lenkijos 
Sov. Sąjungai. J is taip pat ne
buvo priešingas rusų bazių įve
dimui Suomijoje. Jis taip pa t 
nebuvo priešingas Pabaltijo val-

Vinco is Sibiro. 
Nikodemai Marti*.ui — nuo 

Kazimiero Martišiaus iš Jurbar-
KO. 

Veliui Matuz — nuo O. Ku-
beekaitės. 

Pr . Mackaičhii — nuo Onos 
Baužienė8. 

Joseph >talauskini — nuo Po
vilo Pateckio iš Vabalninko. 

Kaziui Marukui — iš Jurbar
ko. 

Antanui Makštelei — nuo Ve
ronikos Makštelytės . Tamošiū
nienės. 

Antanui Manleikai — nuo 
Elenai Markevičius — nuo 

Stasės Kutponienės iš Kretin-
gos ^ BERTO STANDARD SERVICE 

Kotrynai Ma jauskieiiei — j Road Serviee — Major Mechanical 
nuo Pe t rės Kavolienės iš Jur
barko. 

Antanui Mankielhn — nuo 
Marcelės Išganait ienės iš Gel
gaudiškio. 

nės Česynaitės iš Kazlų Rūdos, i Marcelės Išganaitienės iš Gel-
A. .Meškauskui - iš Kauno. įgaudiškio. 
Onai Mikaitienei — nuo se- Selestinui Meklevui — nuo 

sere Kamiiijos Jovaišienės. i Vlado Orlovo iš Kretingos. 
Jonui Mikuckiui — nuo Sta-! Kaziui Norvaišai — nuo J u r -

sės Vyšniauskienės. gio BukeUo iš Telšių. 
Juozui Musteikiui — nuo Juo-1 

zo Musteikio i š Jurbarko. 
Juozui Merkiui — nuo brolio 

Benediktui Nausėdui — iš Ši
lalės (su 3 fotografijom). 

J. Nevickui—nuo Prano Šnie-
pio iš Šilalės. 

Žinantieji adresus arba pa tys 
adresatai prašomi atsiimti 
"Draugo" administracijoje dar
bo valandomis arba pranešti 
adresus. 

P r e n n m e r a t a 
Cook "ap&kr. ~ŪT 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitini* 

* Keduauja stropumus i* 
sc savo nuo2iQr&. Nesuniudo-
tų straipsnių nesaugo. įuos 
grąZina tik iš anksto susita 

Cun*į neauaao d&eibim^ 
kainos prisivinCiamos gavus 
prašymus. 

metant* -j m. i aito. i cate. 
$20.00 "$11.00 $6.50 "$3.00 

18.00 1C.00 5.50 2.50 
20.00 11.00 6.50 3.00 
21.0C t2.00 7.00 3.00 
11.00 8,00 — — 
• Redakcija dirba Kasdien 

»:30 -t 4 *v, teštadieniab 
-»:30 - !2:00. 

• vĮm.f:^rfx,-i)a lirfaa kas 
dien 8:30 — 4.30, seStadie 
aiais — &30 — 12:00. 
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DR. VL BUŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir Californla 

Plrmad., antrad., ketvirtad. nuo 
6 iki 7:30 vai. va.karo 

Šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai. 
Trečiad. ir penktad. uždaryta 

Ofiso telef. 47S-4042 
Rezid. tel. WAlbrook 5-3048 

Stasiui Markevičius —- nu Ge-
_ _ j 1 — 

Elektroninis motoro sureguliavi
mas (Tane up). Air condttion spe
cialistai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys. ,-
864S S. Westeni — TeL 778-9250 

Savm. Norbertais Landys 

stybių prijungimui prie Sovietų i sprendimo. J is nesuprantąs , k o . 
Sąjungos, pateisindanias, kad! dėl tas klausimas y ra kel iamas, s u s i u k o s i a p t a ve 

Churchillis su Edenu labai py-j NAMŲ APŠILDYMAS 
I ko kai Rooseveltas su Stalūm Taisau seaua ir įdedu naujus pa-

susitarė dėl ^ ^ f f ^ ^ į ^ " ^ ^ ^ ~ _ . įį i dirbu dėl dujų. Įdedu vandens Sil-karo vedimo Tolimuose Ryt^e-j d y t t I V Ug 
se, visai nepainformuodamas nei 
anglų, nei kinų. 

Stalinas Jaltoje buvo geriau
sioje formoje. Edenas rašo, kad 
iš savo trisdešimties metų dip
lomatinės patir t ies ir iš visų su
tiktų derybininkų, Staliną lai
kąs pirmoj vietoj. Jeigu reikė
tų sudaryt i delegaciją tarptau
tinei konferencijai, jo pirmasis 
kandidatas būtų Stalinas. Jis 
šaltas ir negailestingas, bet m 

tikslą. Niekada be reikalo i J ™ * ^ P**1*™?*? " 5 * - į » 
' tas daiktas. Ir iš tofi miesto k iav 

P'abaltijo valstybėse galima bū-; dabar. Rooseveltas paaiškino, 
tų pravesti plebiscitą. Preziden-; kad amerikiečiai nežino, kaip 
tas daugiausia rūpinosi ir tei- i anuomet buvo. Stalinas j tai 
ravosi mano nuomonės, ar ga-1 pareiškė, kad tokiu a tveju rei-
lirna pasitikėti Sovietų vadais į ketų žmonėms apie t a i paaiš-
ir a r bus galima po karo drau- jk in t į ir paskleisti propagandą. 
ge su jais dirbti". I Teherane Stalinas pasakė, kad 

Ambasadorius Kermanas dėl į j is sut iks priimti Curzono lini-
tokios Roosevelto ir ChurchiEio j ją. jei Sov. Sąjunga gaus šiau-
politikos taip rašo: "Sunku bu- i r inę Rytų Prūsiją su Tilže i r 
vo man tada ir dabar suprast i! Karaliaučium. Churchillis su 
apie visišką Roosevelto su Chur-; Rooseveltu nieko j tai neatsakė . 
chiUiu nepramatymą, kad, dirb-j Stalinas priėmė tai už sutikimą 
tinai nukėlus rytinės Lenkijos i ir nuo t o laiko pasisavino Ryt-
ribas j vakarus, tuo pačiu visa; prūsius. 
Lenkija b u s visiškai priklauso-1 1945 m. v a s a n o mėn. įvvkoi ^ T_;. 
ma nuo Sov. s ą j u n g o s e Chur-; Jal tos konferencija. Koįrferend-1 ^ j ^ S U J t % 

chiUis su Rooseveltu tai supra- j joje Stalinas buvo išdidus ir 
to. aš aegaliu pasakyti, bet vie- kiekviena proga pabrėžė didžių-
na yra t ikra, kad sutikimas kel-j jų jėgų vyravimą ir demons t ra -
t i rytines Lenkijos ribas j va-! tyviai nekreipė dėmesio j ma-
karus , buvo visiškas nepaisy- žas valstybes. 
mas rvtų Europos žmonių lais- : ,-, , ,.•. , , . . .• • , _ J z ^ ^ a , J ,. Pabaltijo klausimas šioje kon-vo apsisprendimo. Gai^a, kad At-i . . . . .„ . . « . , „ . 
ia t ^ h r* t • • " " B ^ e r e n c i J ° J e * esmes neis4nIo. j Rooseveltienė papasakojo vie 

. . . ' . . ° ^ 1 P^™^ *• | Rooseveltas su Churchilliu ty lo- įname šeimyniškameo ratery. Ji 
s u l u ž ė JOB pnncipus . , m i g mįakn m p a b a i t į j o valsty- \ kalbėjo; "Kada r r ank lmas grįžo 

Karui palankiai klostantis, j bių oktrpavhno faktu. Lietuvos jg Jaltos, aš jam pasakiau, kad 
t rys didieji nutarė a»n^ntSkai! vardas iškilo r \ ^h rm su .JtmgH- Į esu labai nepatenkinta ir tiesiog 
nusitikti SutartJt suvažiuoti Į rrių Tautų or^a.ni2avrmo klausi- Į pr i t renkta, kad nusileidote Sta-
1943 lapkričio m^n. T>!i«rane. j mu. Pradžioj*1 Stalinas reikalą-j linui ir palikote E^iją, Lietuvą 

Suvažiavimf. kalbant apie ry - |vo , kad šešiolikai sovietinių res- ; įr Latviją Sovietų Sąjungoje, 
tų Europą, Rooseveltas pastų- publikų būtų a t s tovau jama J . : užuot grąžinę joms laisve n* ne-
3ė tarptautinę priežiūrą Baltijos Tautose. Vėliau nusileido iki t r i - i priklausomybę. Ar Franklinas 
jurai naudoti. Stalinas gerai ne- jų — Ukrainos, Gudijos ir Lie- į buvo teisus a r ne, aš tik noriu 
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ir kitokioms protonu 
2443 W. S3rd Street, Chicago. IU. 
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14 ŠIMTŲ 14 
ĮVAIRIAUSIŲ JUOKŲ 

ir "Linksmos Dainos" (eilėraščiai). 
Abi knygos už $2.50 

JUOZAS RATKUS, 301 Ocean Dr^ 
Miair.i Beach, Fla. 33139 

DR. REGINALD 61ENKUS 
TEL.. — 788-S980 

GYDYTOJAS CH1ROPRAKTIKAS 
6230 W. Cermak Kd., Benrvn, DL 
Plrmad.. Antrad.. Ketv. ir Penktad. 
9 vaL ryto iki 12 vai. dieną ir nuo 

2 vai. popiet iki S vai. vakaro. 
Šeštadieniais 8:30-12 vai. dieną 

Emergency teL — "88 - 3981 

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGU A 
Tei. — 695-0538 

POX TALLET MEDICAL CKSTEK 
860 Sammit Street 

Routo 58 — El^rin IUinois 

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

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

VaL pirm. ketv 1 iki 7 popiet 
antrad., penkt, 1-5, treč. ir šeM. Uk 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 W e s t 51s t Street 
TeL G B 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: plrmad. Ir 
ir 7—9; antrad. ir penk-

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KtBIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTfi 
MEDICAL BU1LDCVG 

71M Soutli Western Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto lkl 
X v. popiet Trečiad. Ir šeStad. mic 

10 v. ryto iki 1 v. popiet 
Ofiso telef. RE 7-11M 
Rezid. telef. — 239-2910 

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR C-S601 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBC VIDAUS LIGOS 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt 
nuo 3 vaL popiet iki 7 v. vak. Sefttaa. 
nuo 9 v. ryto iki 11 vaL ryto — tik 
susitarus. i 

ketv. 1 
tad. 10—i. Seštad. 10—S vai. 

A, BANYS — 447-8806 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 

Geru prekių didelis pasirinkimas. Au 
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai, maistas, akordeonai 
2608 W. 69th S t , Chicaųco, 111. 60629 

TELEF. WA 5-2787 
• ^ — — — i — - - — — — , > f M MMSfcĮĮi^^g^ — MMĮMĮ — sa 

nešneka. Niekada balso neke
lia ir nesijaudina. Ramiai, kie-

je viską, ko norėjo. 
David LUienthaLis savo a t i 

minimų trečiame tome aprašo 
Eleonoros Rooseveltienės pasi
kalbėjimą su savo vyru prezi
dentu Rooseveltu. šiam grįžus 
iš Jal tos, šį pokalbį Eleonora 

ir pilna apdranda. 

PR 8-3229 

DR. ANNA BALiUNAS 
A K I Ų , AUSŲ, NOSIES I R 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal sus i tar imą 

2858 West 63rd Street 

DR. K. G. BALUKAS 
DR. FANG C. LU 

Akušerija ir moterg ligos 
Ginekologine Chirurgija 

6449 So. Pulasid Road fOawford 
Medical Biulding) TeL LU 5-6446 

3007 W. 83 PU Justice. I I L — M M 
2047 W. 6 7 * Pkaee — WA 5-806S I Priima ligonius pagal susitarimą 

1 lei neatsiliepia, skambinti S74-S012. 

Oita. teL 7S5-4477 Rez. PR 8-6960 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGS 
SPECIALYRC — NERVŲ IR 

EMOCENSS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BI1LDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rezid. TeL - GI 8-0873 
DR. W. M. EJSIN - EISIMAS 
AKCŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GI>EKOI.OGKVfi CH1RURGUA 

61S2 S©. Kedzie Ave^ WA 5-2670 
Valandos pagal susftarima. Jei ne 

atsiliepia, skambinti: MI S-0001 

TEL. — B E S-5833 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
8907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 
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FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S240 S0. HALSTED STREET TEL. — CA 5-725? 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAL 
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tuvos, aiškindamas. kad šios iškelti jo tuo reikalu sampro-
t rys respublikos karo metu dau- į tavimą, nes jis j man kaltini-
giansia nukentėjo. į mą atsakė, kad .jis dėl Pabaltijo 

Edenas tarp aprašo Ja l tos 'va ls tybių daug gpJvojo įr tada 
konferencija: **Jaltai neouvomei staiga manęs paklausė: "Kifk 
t inkamai pasiruošę. Supra tom. į manai žmonių Amerikoje būtų 
kad tik Stalinas tu rė jo planus sutikę kariauti už tų valstybių 
i r žinojo, ko jis siekė konfe-; išlaisvinimą?" Aš atsakiau, kad 
rencijoje. Churchillis vadovavo-Į gal nebūtų labaį daug. "Ta:gi. 
si jausmais, o Rooseveltas pa- Į jis tęsė, jei as būčiau užsispy-
vargęs ir apsiblausęs, progą nu-; ręs j a s išlaisvinti, tai turėčiau 
taikęs, stengdavosi įgelti Chur- j žinoti, kur gausiu paramą vyk-

Kat Rooseveftas smarkiau Chur-1 chflliui. Rooseveltas nemėgo an-j dyti t am nutarimui, kuris tik 
chilliui gnybtelėjo, tai Stalinas glų kolonialrnės politikos ir leng! riausiai būtų pareikalavęs karo 
balsu pradėjo kvatotis. (Jhur-ivai dėl t o angius ] tardavo. JaJ-; veiksmų. Aš priėjau prk' išva,-
chiffis kalbėjo: "Aš manau, kad J toje Rooseveltas ta ip elgėsi i r , : dos, kad amerikiečiams nėra 
TMev?rs r r a mūsų; pusėje. Aš da- j žinoma. StaMrtas tokiu Roose-1 taip svarbu, kad jie eitų k»-
riau viską, ką galėjau, kad jį» f velto elgesiu t ik «*§*aug£si,'.r | rwmti ^ t* xnMų \*mvf, ' 

su prato ir pamanė, kad siūlo 
Pabaltijo valstybes pavesti ta rp
tautinei priežiūrai ir griežtai 
^ą^iūlvrrą atmetA 

Pirmomis pokalbio dienomis 
Stalinas laikėsi labai šalta! fr 
abejingai. Rooseveltas nerimo 
ir ieškojo kelio intymiau prieiti 
prie Stalino. PokaRiio metu 
Rooseveltas pradėjo Churchilliui 
kar tas nuo karto sarkastiškai 
igrrybti i r ta! Stalinui patiko. 

Ofiso teL PR 8-2220 
vamn — rezid. — PRospect 8-MSI 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
J O K S A 

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

Plrmad, antrad., ketvlrtad. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
v a i vak., Seštad. nuo 1 iki 4 vaL 

Ofe. PO 7-6000 Rez. OA S-7378 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir t 

1M 8 vai. Trečiad. ir SeStad. uždaryta 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — TeL T3T-6149 
Tikrina akis. Pritaiko aklnku Ir 

"oontact lenses". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta t r e t 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
5159 South Damen Ave. 

TeL Ofiso P R 6-7800; Xamq 925-7«7 
Valandos tik pagal susitartma. 

Trečiadieniais uždaryta. 

DR, LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

VaL antrad. nuo 1 - 4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5645 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso teL RElUuKe &-441© 
Rezid. GRovehlU 6-0617 

Valandos: pirm. ir ketv. nns 12 v a i 
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ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 ls t Stree* 

T E L — 625-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penkt 10—13 
ryto ir 2—S vai. vak. Seštad. 1 Od 
4 vai. vak. Trec. ir sekmad. uždaryta. 

Rezid. teL WA 5-3099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų Bgos 
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59tk 86. 

TeL PRospect 8-122S 
Ofiso vaL: Ptrm., antr., tre*. Ir 

penkt nuo 2 iki 4 vaL Ir nuo 6 lkl 8 
v. v., seštad. 2-4 vai. popiet tr kita 
laiku pagal susitarimą. 

Visi telefonai 652-1S81 

DR. F. Y. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1407 So. 49tfa Orart, Cicero 
VaL kasdien 10-12 tr 4-7 Treclad. Ir 
£e&tad. tik susitarus. 

TeL ofiso Ir buto OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
H43 So. 50th A v«nue. Cicero 

Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vaL vak. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL RKIiance 5-1811 
DR. WALTER J, KIRSTUK 

(lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S925 West 59tti Street 
VaL: plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vaL p. p. 6-8 
vai. vak. šeStad. 12—2 vai. p. p. ir 
trečiad. uždaryta. 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITE 

A K U Š E R I J A IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So . Kedzie A v e . 

TeL WA 5-9676. neatafllepoa 
ktetf 471-4M6, Talaadnp 

Ofiso teL H E 4-212S. Namą OI 8-6166 

DR. Y. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 Wert 71st Street 

VaL: pirm., antrad., ketv. tr penktad. 
2-4 ir 6-8. Tre& ir SeStad. uždaryta 

Tel. PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURG8 
6648 South Albaoy Avenue 

VaL: pirm., antrad., ketv. (—8 vaL 
vak., penktad. ir SeStad. 2—t popUt 

ir kitu laiku pagal susitarimą. 

TeL Ofiso P R 6-6446 

DR. F. C W1NSK0NAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Valandos: 1—8 vaL popiet. 

Treč. Ir šeStad. pagal susitarimą 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pnla-skJ Road 
Ofiso tel. 767-2141; namų 6S6-4660 
VaL: pirm., antr., ketv. 2—B Ir 6—8, 
p«nktad. 2—5. Seftt pagal susitarimą. 

Perskaitę "Draugą", dnofeto 
A 
i. 
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VisiuS vieną, arEa 

PABALTIJO TAUTŲ VIENYBE 
Jau nekartą esame rašę ir aukštųjų karo vadų klaidas ir 

kartoję, kad pavergtųjų tautų čia nuolat kartojame. Jau su-
didžiausias ramstis ir stiprybė, ėjo 33 metai laiko, kai mes pra-
o taip pat laisvės atgavimo vii- radome laisvę, o tikroji Lietu
tis yra jų vienybė. Nė viena di- vos, Latvijos ir Estijos politinė 
dėlė ar maža šalis nenori kovo- vienybė išeivijoje bei emigraci-
ti už kitos šalies laisvę, jeigu joje nėra sukurta. 
ta kova neliečia jų pačių politi- Tiesa, turime visą eilę kuitū-
nių ar ekonominių interesų. rnio pobūdžio sąjungų, retkar-

Šią tiesą ypač prisimename čiais ruošiame kai kuriuos pasi-
šiuo metu, kai pavergtųjų tautų tarimus, studijinio pobūdžio su-
savaitės dienos, jų demonstraci- važiavimus, pasikeičiame sveiki-
jos, protesto susirinkimai (Chi- nimais, kartu žygiuojame pa-
cagoje pavvergtųjų demonstra- vergtųjų tautų paraduose ir 
cijos ir paradas įvyksta liepos pan. Bet visa tai dar nėra tik-
21 dieną, miesto centre). roji pabaltiečių jugtis. Pa-

Prisimename faktą, kad tuo grindinis vienybės reikalas kaip 
metu, kai Lietuva buvo laisva ir nepajudėjo iš savo vietos, 
ir nepriklausoma, kai sėkmingai Atskiri betuvių, latvių ir estų 
prekiavo su savo kaimynais ir mokslininkai, kuriems rūpi vi-
tolimesniais kraštais, ji buvo ki- sų trijų kraštų laisvė, vis daž-
tų kraštų gerbiama. Tačiau niau prieina išvadą, kad trijų 
daugelio draugų ji neteko tada. šalių federacija ir bendra fede-
kai plėšrus kaimynas ją okupa- ralinė vadovybė būtų naudin-
vo. Prisiminkime tik paskutinę giausias kelias ateityje. Šia pras 
Europos saugumo konferencijos me tektų visiems daugiau veik-
fazę. Kas iš mūsų krašto senų- ti. 
jų draugų iškėlė konferencijoje 
laisvės grąžinimo ir nepriklau
somybės atstatymo reikalą? 
Kas drįso plėšikui aiškiai į akis 
pasakyti, kad jis yra plėšikas9 

O tačiau Lietuvos, Latvijos, politikai įrodė, kad yra nepaly-
Estijos laisvės klausimas tiek ginamai daugiau dalykų, kurie 
tarptautiniame forume, tiek mus jungia kaip skiria, ir kad 
įvairių tarptautinių organizaci- vieninga politinė veikla ne tik-
jų konferencijoje, tiek pasaulio tai būtina, bet ir galima. 
spaudoje nuolat iškyla tik todėl, Pirmiausia reikia žinoti, kad 
kad jis yra pačių pavergtųjų 
viena ar kita forma neatlaidžiai 
ir planingai keliamas. 

Dar kartą rašyti ir kelti pa
baltiečių vienybės klausimą mus 
paskatino paskutiniai įvykiai 
Helsinkyje, kur visų trijų šalių 

1972 m. sensacingo kom. Ki
nijoje vizito metu prez. Nbtonas 
pakvietė vizitui kom. Kinijos 
vadus. Pakvietimą jie priėmė, 
bet vizitui datos nenustatė. Per 
metus daug kas pasikeitė, su
laužius bambukinę uždangą. 
Kaip politiniai, diplomatiniai, 
taip ir prekybiniai santykiai pa
gerėjo visu šimtu procentų. 
Amerika Pekine, kom. Kinija 
VVashingtone jau turi ryšių tar
nybos įstaigas ir vadovvus, ku
rie yra neoficialūs abiejų vals
tybių ambasadoriai. Jungtinėse 
Tautose kom. Kinijai atstovau
ja ir "didžiosios valstybės" pri
vilegijas turi ne Formozos vy
riausybė, bet Pekino. Politikų, 
prekybininkų, žurnalistų, sporti
ninkų apsilankymai vyksta nor
maliai ir be susitrukdymų. Atė
jo laikas pildyti ir 1972 m. Ni-
xono pakvietimą — apsilankyti 
Amerikoje kom. Kinijos vadams 
— Mao ar Chou En-lai 

Planuojamas Kinijos vadų 
vizitas Amerikoje 

Kissingeriui pavesta vizitui paruošti dirvą ir datą 

K- TAITKUS 

Brandtas, Saigono prez. Tnieu, 
Japonijos min. pirm. Tanaka. 
Prez. Nbtonas tarėsi Islandijoje 
su Prancūzijos prez. G. Pompi-
dou. Pagaliau vizitavo Ameriką 
Kremliaus diktatorius Brežne
vas. Su juo buvo pasirašyti 9 
susitarimai ar tariamos sutar
tys. Yra žinoma, kad Kinija yra 
ir buvo informuojama apie visų 
politinių vadų pasitarimus, ne
išskiriant nė pasitarimų bei su
sitarimų su Brežnevu. Pekinui 
yra labai svarbu parodyti Mask
vai, kad ir kom. Kinijos santy
kiai su VVashingtonu švelnėja ir 

tuose, su 80 kitų valstybių dip 
lomatais. Kinijos diplomatų tar
pe dar buvo prekybos ministe-
rio pavaduotojas Li Cgi&ng, už
sienio reikalų ministerio pava
duotojai Europos ir P. Ameri
kos reikalams Cha ng Wen-chin 
ir Wang Hai-jung. Amerikos S 
kongresmanai turėjo progą pa
sikalbėti su daugeliu Kinijos po
litikų ir svetimų valstybių dip
lomatų politiniais ir ekonomi
niais klausimais. 
Maskvos instituto komentarai 

Vargu tektų abejoti Kissinge-
rio misijos nesėkmingumu. Ap
silankius Maskvos diktatoriui, 
vizito metu pasirašyti susitari
mai, nors kom. Kinijos reikalų 

Istorija rodo, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gyvvenimas 
ir likimas yra beveik vienodas. 
1918-1919 m. šios trys tautos 
pačios išsikovojo nepriklauso
mybę ir lygiai tuo pačiu laiku, 
1940 metais, ją prarado, kai vie
nas ir t a s pats priešas — ne 
proporcingai didesnis ir plėšrus 

visų trijų šalių atstovai buvo 
suimti už vieną ir tą patį "nu
sikaltimą" — kad prašė savo 
kraštams laisvės, žinoma, čia 
visiškai nesvarbus faktas, ar 
pirmasis kalbėjo lietuvis ar lat
vis, o taip pat kurio krašto pi-
lietybės pavergtieji buvo. Svar
bu, kad pabaltiečių atstovų tar
pe buvo draugiškas sutarimas 
ir begalinis vienų kitais pasiti
kėjimas. Galime tik džiaugtis, 
kad mūsų broliai latviai su es
tais Helsinkyje ir Stockholme 

os. 

Kissingerio kelionė į Pekiną 
Vasaros prezidentūros (San 

Clemente) štabas paleido žinią, 
kad Nixono vyriausybės saugu
mo patarėjas Henry Kissinge-

greičiau, kaip buvo tikėtasi, nor 
malėja ir vystosi ambasadorių n e l i e č i a ( k e l i a į ^ į | M a s kvo 
laipsnyje santykių atnaujinimo Į ̂ ^^^^ atpalaiduoti Maksvos 
paskelbimui. Pekino ir Washing- ^ ^ ^ ^ ^ teisingiau sakant, 
tono pohtimai sluoksniai mano, a n t r o f r 0 n t o g a ^ ^ u s s u s i . 
kad Washingtonui ir Pekinui L ^ k o m g j ^ i r S o v i e t a i s 
laikas yra patogus susitarti d ė l j S i b i r e m ^ š ^ m ą teritorinių 
kom. Kinijos vadų vizito Ame- Į p l o t ų > k u r i e a p g a u l e fc neteisin

gomis sutartimis buvo Maskvos 
pagrobti iš Kinijos. Iš Maskvos 

I spaudos ypač iš Vakarų spau-
i dos komentarų, susidaro vaiz-
įdas, kad dabartiniu metu di-

kaimynas jų laisve isplese. _ i . , Zl .. i j na rodė kiek daugiau miciatvv Reikia pasakyti tiesą, kad £. . . ... . * . - . 
Lietuva Latriia ir Estiia, ™ v l s l s k a i suprantama, nes jie ssingeris. Jis galutinai sutarė 

ten yra lyg ir vietiniai ir turi 
gausesnį emigrantų užnugarį-
Pagaiiau jungtiniame Skandina
vijos pabaltiečių komitete iš 60 
pavardžių randame tiktai ketu
rias lietuvių pavardes. Negali
me nepripažinti fakto, kad lat
viai su estais ten yra daug 

Mus jaudina žinios, kad kali
nio geresniu ar blogesniu mais-

džiaugdamosios savo nepriklau
somybe ir siekdamos ekonomi
nių bei kultūrinių laimėjimų, 
dažniausiai ėjo ir skirtingais 
politiniais keliais. 

Nors visos trys šalys pasira
šė eilę sutarčių, bet vieningos 
federacinės ir karinės galybės 

: _ . . , f / . daugiau už mus padarę, 
nesukūrė, nors ir buvo kai kas ^ #

 c 

šiuo reikalu daryta. 
Bendras Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos žemės plotas nemažas. 
Jis prilygsta Anglijos plotui, 
yra lygus pusei Japonijos. Visa 
bėda, kad šiame plote gyvena 
nedaug gyventojų — tik apie 6 
milijonai. Bet ir tai jau nėra 
tiek mažai, kad nebūtų įmano
ma bendromis jėgomis savo 
Laisvę ginti. 

Buv. Lietuvos kariuomenės 
vadas gen. Stasys Raštikis ne
seniai išleistų atsiminimų kny
gos HE tome ištisus 30 puslapių 
(291-320) paskyrė Pabaltijo 
šalių karinėms problemoms nu
šviesti. J i s nurodo, kad visos 
šios trys šalys, «utartinai veik
damos, karo atveju galėjo su
mobilizuoti ligi 500,000 vyrų ir ZJ£T2 """." ~mr~m' *~«,,.«" 

. ^„ ,. . .. * didžiulio laisves kovotoio 
suformuoti apie 20 divizijų su 
visomis pagalbinėmis karinėmis 
dalimis. Generolas prieina išva
dą, kad jeigu šios divizijos bū
tų buvusios gerai apginkluotos 
ir vienos vadovybės tvarkomos, 
būtų rimta jėga, su kuria bet 
kuris kaimynas būtų turėjęs 
skaitytis. 

Deja. visų trijų šalių ano me
to vadovai padarė nepataisomų 
klaidų, kurias prisiminti turime 
dabar tik todėl, kad jų nekar
totume. 

Pavergtųjų tautų priminimui išleisti tokie spalvoti atvirukai 

santykių ataaujinimas po dau-; Kremiinologai, kurių vienas sla- Gromyko ir slaptosios policijos 1 karo medžiagomis. Kissingeriui 

SLlSJ^2JL S S ?—*? l l J , P f " T * 1 flrtjgH"BB F " * * " * vadas Andropo-lir pavesta, nuvykus į Pekiną, 
tian Science Manitor" laikrašty 

rikoje. 
Amerikos ryšių įstaigos 

atidarymas Pekine 

1973 m. liepos 4. d, Pekine bu
vo suruoštas Amerikos r y š i ų , ^ ^ ^ ^ 

ris šio mėnesio pabaigoje ar 1 įstaigos veiklos atidarymas ir p e l c i r L a s 0 pekįn0 Maskva 
rugpiūčio pradžioje vyksta j -* - —•-.... _- 4 
Pekiną ir turės pasitarimą su 
Kinijos min. pirm. Chou En-lai 
bei kitais vadais. 1973 m. liepos 
6 d. San Clemente Nixonas pri
ėmė Kinijos ryšių tarnybos va
dovą Huang Chen (neoficialų 
ambasadorių), su kuriuo pasi
tarė dėl Kissingerio kelionės į 
Pekiną ir Kinijos vadų vizito 
JAV-bėse. 

Reikia nepamiršti, kad ir 
1972 m. sensacingą ir pasaulį 
nustebinusį susitarimą prez, Ni-
xono vizitui slaptai sutarė Pe
kine saugumo patarėjas H. Ki

ldino. Nors dar nebuvo visiškai 
Amerikos ryšių tarnybos namai 
Pekine paruošti atidarymui ir 
svečių priėmimui, bet Amerikos 
ryšių tarnybos vadovas K. E. 
Bruce JAV nepriklausomybės 
197 metų sukakties proga Peki
ne suruošė kiniečių diploma
tams, vyriausybės nariams, 
Amerikos kongreso nariams be
silankantiems kom. Kinijoj, pri-

datą, pasitarimų dienotvarkę 
Jis taip pat sutarė ir Kremliaus 
diktatoriaus L. Brežnevo vizitą 
birželio 18-26 dienomis Ame
rikoje, nes prieš Brežnevo vizi
tą lankėsi Maskvoj ir, jam su
grįžus, buvo paskelbta Brežne
vo vizito data. 

Laikas ir momentas vizitai 
patogus 

Gegužės pradžioje Pekino 
tu visi suimtieji solidariai dali- spaudoje buvo paskelbta, kad 
nosi. Mes, kaip ir broliai latviai, i Kinijos min. pirm. Chou En-lai 
didžiuojamės jų tautiečiu Uldžiu ; planuoja lankytis Jungtinėse 
Grava, kuris atmintinos spau- j Tautose New Yorke. Vizituoti 
dos konferencijos metu drąsiai Į Ameriką pakvietimas padarytas 
kalbėjo už visus pavergtuosius. į p atįes prezidento Nbcono, tik 
Nemažiau didžiuojamės mūsų; vizitui datos parinkimas ar "pa-
delegacijos ir Vliko pirmininku į togaus" laiko suradimas buvo 
J. K. Valiūnu, kuris, paleistas Į paliktas vėlesniam laikui — 
iš areštinės, nesutiko iš jos iš
eiti tol, kol nebus paleisti bro
liai latviai su estais. 

Baigdami šį rašinį mes iš vi
sos širdies sveikiname visų tri
jų šalių delegacijų atstovus, ku
rie padėjo vainiką ant 1951 me
tais mirusio suomių tautos did-
vvyrio, buv. krašto prezidento ir 

švie
saus atminimo maršalo C. G-
Mannerheimo kapo. Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos — pavergtų
jų tautų atstovai tinkamu būdu 
ir vietoje nulenkė galvas prieš 
Suomijos laisvės simbolį. Pa
vergtieji nusilenkė ne prievar
tai ir jėgai, bet tam. kuris vi
somis išgalėmis gynė ir apgynė 
Suomijos laisvę. II kitos pusės, 
mes nejaučiame pagiežos ir 
tiems Suomijos pareigūnams, 
kurie mūsų atstovus suėmė. Po
licijai neretai tenka atlikti ne
malonias pareigas ir darbus, ku-

vas. Galutinai Maskvos pastan-
je rašo, kad kai tik rusų - k i n ų j g a s -viskam pasiruošti Sibiro 
ginčas išėjo į viešumą, sovietų j ginče" patvirtino raudonosios 
komentatorius aiškiai pasakė. 1 a r m į jos organas ^Raudonoji 
kad karo galimumai yra galimi j žvaigždė". Ji jau po centro ko-
bei iliuzijų. Iki šiol Sovietų eks- i ̂ t e t o persijojimo rašė, kad 
pertai kalbėdavo apie tris karo j . , k a r o m e t u i v į ^a s turi būti pa-
galimumus ar konfliktus: N A - į j u n k t a laimėjimui, visos ekono-
TO ir Varšuvos pakto susikirti- j „ įn įą politinės, ideologinės, 
mą. Izraelio ir arabų karą. į ku- j diplomatinės ir kitokios pastan-

,.-.-.., .• « - i1* ^ ^ b Ū t i J t r a u k t o s * ^ ' j g o s turi tarnauti vienam tiks-
emim* k u r i u * < £ y ™ o J J » ^ valstybės, pagaliau, p a - Į , , X e s v a r b u , k a d n e m i n i m a 
sus skaičius S y * > i J l M j J ą , vakariečių ekonominės pa- k a d a , ^ s v a r b u > k a d savieta 

k J ?T t d ė t i e s sušlubavimas gali staiga. v a d a i icariuomenės vadovai ir! "u i patalkininkaus ir Kinijos 
JKhj i I lTlMBii t l buvo pa- ) S U d a r > ' t i " m t ą padėtį. politikai tą reikalą dažnai mini! ryšių vadovas VVashingtone Hu-

kviestas ir Kinijos min. pirm.! Tačiau nauja galimybė iškilo ir neretais atvejais slaptai dia-
Chou En-lai. Jis dalyvauti ne- į balandžio mėnesį, kai institutas kutuoja. Pekinui tai nėra jokia 
galėjo, nes buvo užimtas kitais I Amerikai tirti Maskvoje recen- • paslaptis. 
svarbiais reikalais. Kinijos vy-jzavo knygą, pavadintą "Tarp- Ar pavyks Kissingerio misija? 
riausia galva Mao Tse-tung ma-: tautiniai konfliktai". Ten buvo Amerikos spauda rašo, kad 
žai kur į puotas vyksta dėl se-; pasakyta: "Negalima užmiršti Kissingeris vyksta į Pekiną dėl 
natvės. Jis ir kviestas nebuvo.r galimybės ir tokio pasaulinio -taikos Kambodijoje" pastūmė-
Kinijos užsienio reikalų minis- pavojaus, kai nacionalizmu ir jimo į priekį. Mat, šiomis dieno-

kalbėtis su min. pirm. Chou En-
lai, susitikti su išvytu iš Kam-
bodijos princu Sihanouku, kad 
iki VEU. 15 d. būtų padaryta 
pažanga Kambodijos ginkluo
toms kovoms sustabdyti. 

Kitas reikalas, kuris tik pu
siau lūpų atskleistas, tai Kini
jos vadų vizitavimas JA Valsty
bėse dar šiais metais. Tam, kiek 
yra žinoma, nėra priešingi ir Ki
nijos vadai. Be to, laikas ir mo
mentas patogus, čia Kissinge-

j eng Cer 
Vizito metu tikrai būtų gali

ma pasirašyti susitarimą kom. 
Kinijos - Amerikos santykių su-
normalėjimo. Asmeniškai prezi
dentas painformuotų apie Brež
nevo vizitą, susitarimus ir ne
viešus pasitarimus. 

PKIČMIMAI PAS POPIEŽIŲ 
Popiežius Paulius VI oriva-

"geresnės politinės linkmės iš
sivystymo tarpsniui". 

1973 m. Amerikoje lankėsi 
Vakarų Vokietijos kancleris W. 

teris su misija keliauja po pa- šovinizmu užsikrėtusi galvosena mis į Pekiną, kur gyvena nuo 
šaulį, stengiasi susirasti sau paims viršų ir socialistinėj šaly, sosto nuvertimo laikotarpio.; 
"draugų". Jam atstovavvo kom.; kaip Kinija, Tada jie gali pa- Į princas Sihancukas sugrįžo iš Į 
Kinijos užžsienio reikalų minis- \ kreipti socializmo tikslus ir į kelionių po Afriką ir Europą. | čioje audiencijoje priėmė Fiume 

-Segna arkivyskupą iš Jugosla
vijos. 

Prieš tai Paulius VI susitiko 
su "Nevv-ark Boys Chorus" iš 
Bostono Jungtinėse Amerikos 

kongresas terio pavaduotojas Chiao Kuan- : praktikuoti tokią užsienio politi- j Kadangi Amerikos 
I hua, kuris su JAV ryšių vado-' ką, kuri vestų į konfliktą su ki- Į nuo rugpiūčio 15 d. sulaikė vi-
vu Pekine K- E. Bruce pakėlė tomis socialistinėmis šalimis". Į sas karo išlaidas (kartu ir Kam-
taures už i,Amerikos - Kinijos; Tai jau yra atvira kaiba apie \ bodijos bombardavimus finan-
liaudies draugystę ir diplomati- karą su kom. Kinija. Dar dau- j auoti). tai Nixonas deda pastan-
nių bei politinių santykių elas- giau pasitvirtino, kai birželio j gas iki to laiko suorganizuoti Valstybėse, kurie dalyvavo seš-
tingumo išsivystymą". Puotoje mėnesį buvo pertvarkytas Krem j ginklų paliaubas ir taikos pasi- tadienį Italijos radijo ir televi-
buvo 75 su viršum Kinijos vals-; liaus partijos centro komitetas, j rašymą. Kaip Vietnamo, taip ir į zijos surengtame religiniame 
tybės diplomatai ir aukšti vai-; į kurį pilnais nariais įėjo Kraš- j Kambodijos kare Kinija vaidi- ; koncerte Popiežiaus Pauliaus 
džios pareigūnai, kurie maišėsi \ to apsaugos min. ir ginkluotųjų į na svarbų vaidmenį ir jos žodis ; VI garbei. Šiame chore gieda 
JAV ryšių įstaigos naujuose rū-; pajėgų vadas maršalas Grečko, • komunistams yra reikšmingas, apie 80 berniukų, daugiausia 
muose, raudonais kilimais išklo- užsienio reikalų tvarkytojas nes gauna paramą ginklais i r ; negrų. 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
PRAEITIN PAŽVELGUS 

A. VTLAINTS ŠIDLAUSKAS 

muose. Tačiau Šliupas esą turėjęs duomenų, kad var- 1 rėdavo nei jo nemėgiamų kunigų, nei kuri srovė tam 
pininkai aktyviai dalyvavo sukilime, bet jie tik nepa- Lietuvos reikalui pasišvenčia, ir pats rvždavos prie tų 

Tačiau nepriklausomybės me- rių ji laisva valia nenorėtų dirb
to politikų ir visų trijų Šalių ti. b. kv. 
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Bus tikriausiai atsitikę todėl, kad Šliupas, anks

čiau tik simpatizavęs socialistams, jau buvo taip su
sižavėjęs jais, kad įstojo į jų darbuotojų eiles. Tik
riausiai Šliupą patraukė ten vien tai, kad vadovybės 
priekyje stovėjo veik visi uolūs ateistai, bet bene svar
biausia, kad jų buvo stipriai akcentuojamas lietuvy
bės reikalas, ir kad jie buvo padėję gyvai reikštis 
tautinės kultūros baruose. Jis buvo išrinktas j Centri 
nį komitetą iždininku, o prasidėjus 1905 metų revo- j jas. 

sireiškė ekscentriškuose veiksmuose, kurie neretu at 
veju nieko bendra neturėję su pačiais tautiniais Lie
tuvos interesais. Tokį kaltinimą jis palaikė nepatrio
tišku dalyku. Supyko ir taip įtūžo Šliupas, kad su dr. 

darbų prisidėti. Taip kaip taisyklė, dažniausiai atsitik
davo taip. kad patrijotas šliupas įveikdavo ateistą 
Šliupą dėl Lietuvos labo. 

Taip. andai, kai kun. J. Tumas ir kun. K. Olšaus-
Bacevičium visai pasitraukė iš to komiteto. Jiems išė- kas atvyko į Ameriką rinkti aukų Saulės draugijai 
jus iširo ir pats komitetas. Atšalo ir pasitraukė iš so- jos mokyklų rūmams statyti Kaune, Žaliakalnyje, 
cialistų gretų, nors ten, vadovybėje, visuomet dideli šliupas, žinoma, gerai žinojo, kad ši švietimo drau-
ateistai, geri jo draugai, ir per spaudą socialistai daug gija yra katalikiška ir net kunigų vadovaujama, bet 
vietos skirdavo ir laisvamanių reikalams. jįs savo redaguojamame laisvamanių žurnale, Laisvo-

Paskui Šliupas parodė nemaža simpatijų tautinei je Mintyje, rašė: "Laisvamaniai nesutinka kunigams 
srovei, kuri iš savo veiklos buvo išjungus religiją, ir leisti Lietuvos mokyk n a vadovauti, tačiau pasižiū-
kur buvo taipgi nemaža jo vienminčių — laisvama
nių. Buvo sukurta dar ir L. Laisvamanių sąjunga, bet 
ir ji greit sunyko, ir tik daug vėliau bepasireiškė or
ganizuotas laisvamanių judėjimas. Bet per savo reda
guojamus laikraščius jis vis dar skleidė ateizmo idė-

POTVYN1AI J f R C 
Jūrų potvynių dydis ne visur 

vienodas. Atviroje jūroje po
tvynio aukštis tesiekia apie de
vyniasdešimt centimetrų. Prie 
kranto (tai priklauso auo kon-

liucijai Lietuvoje — ir į sudarytą specialų revoliu
cijai remti komitetą irgi jo iždininku. Tas komitetas 
per kelis mėnesius surinkęs aukų 800 dolerių paskirs
tė taip, kad socialdemokratams tebuvo skirta tik 125 
doleriai. Kapsuko grupei irgi tiek pat, varpininkams 

turų ir gylio) dažnai būna daug ; m d o L ^ l i k u s i e j i 1 0 0 d o l e r i ų atskiriems revoliucio-
didesnLs. Aukščiausieji potvy- n i e r i a m s k o v o tojams. Tuo paskirstymu nebuvo paten-
niai yra užregistruoti prie Šiau- k } n t i ^ ^ „ ^ , ^ 1 Lietuvoje. Jų atstovas J. Janu-
rinės Amerikos krantų. Fandzio ^ . ^ g y v e n ą s nžgfenyje, pakėlė triukšmą, ypač, rodos. 
įlankoje — aštuoniolika metrų. m t ų 1 5 Q d o l p ^ į į ^ o varpininkams, kurie būk. 

jm jo nuomone, vigai nedalyvavo revoliuciniuose veiks* 

Labiausiai šliupas nemėgo kunigų ir savo spaudo-

rėjus į naudą, kurią Lietuva iš Saulės mokyklos tu
rės, linkėtina kun. Olšauskui ir kun. Tumui geriau
sio pasisekimo." 

Beje, tuo laiku dr. J. šliupas savo bedievybės 
apaštalavimo darbuose gerokai buvo atvėsęs. Ta jo re
daguojamoji Laisvoji Mintis rodė daug tolerancijos ki
taip mąstantiems, pats jos tonas buvo gana kultūrin-

je juos nuolatos vanodavo net su didele neapykanta. g a s jį gvildeno pačių laisvamanių dorovinius princi-
Nežinia ir kodėl. Gal kad jie gebėjo išlaikyti ne tik i p u s įr diegė patrijotizmu persunktas mintis. Atrodo, 
religinį nusiteikimą daugumoje lietuvių išeivių, bet kad ] v g p a t s šliupas būtų priėjęs prielaidų, ar jau nebus 
ir dauguma jų buvo geri, praktikuoją katalikai. 0 gal g a n a tų bedievių lietuvių išeivijoje. Laikas gi juos įsą-
ir dėlto, kad kunigai buvo kaip ir nugarkaulis visai moninti patrijotiškai ir pagal etinės dorovės laisva-
katalikų srovei, ir buvo jaučiama, jog ji ir ateityje manių principus bei normas juos paruošti gyveni-
vaidins pirmaeilį vaidmenį Amerikos lietuvių gyveni- muį, į<ad jie nenuklystų į palaido žmogaus gyvenimo 
me. 

Bet nežiūrint viso to savo nusiteikimo, kai iškil
davo Uetuyoe ar lietuvybės reikalą:, SUupas nebejau

ki vst kelius. 

£Bua daugiau^ 
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KAD MAŽOSIOS UETUVIŲ KOLONIJOS NEMIRTU 
JURGIS J A M Š A I T 1 5 

Lietuviškosios išeivijos pats Čiurlionio ansamblio, Grandinė-
didįjaušaas u ž d a v i n y - fei- lės. Grandies, mūsų sportininkų, 
la ikyt i ir išauginti ateinančias Tai vis šviesūs pragiedruliai to -
k a r t a s sąmoningais lietuviais. Urnų lietuvių kolonijų įmonėm. 
T a m visos priemonės geros: Ii- Ar tas padeda išsaugoti l ietu-
tuanist inės mokyklos, įvairios v i ų kolonijas, ar suburia l ietu-
organizacijos, profesiniai susi- vius bendram darbui? 
būrimai ar net ir maži klubai. Teatsako mažos lietuvių ko-
Juk tai vis l ietuviškojo gyveni- lomjos žmogus. "Mūsų visos vi l-
m o ląstelės, savo veiklos kelius t y s krypsta j Chicagą- Juk pas 
nukreipiančios į lietuvišką orga- jus tiek daug pajėgų, o pas m u s 
n a m ą . tiek maža- Tik eilėraščius pa-

Poilsiaudami Gintaro vasar- deklamuoti vaikai tegali. O 
vietėje Union Piere, Mieli., šne- mum reikia dainos, scenos 
kueiuo jamės vieną vakarą apie į šviesių akimirkų, dailiojo žo-
betuviškus reikalus, prisiminda-į džio, gero kalbėtojo, šaunių tau
rai mažąsias lietuvių kolonijas, j tinių šokių šokėjų. To vis s to -
kuriose lietuvių dar priskaito- j kojame. O j tokius renginius su 
m a po keletą šimtų, tačiau jų j bėgame iki 200 žmonių. A r g i 
tarpe iškilesnių talentų kaip ir į neverta atvažiuoti mūsų m-eni-
nėra. Tad tokiose kolonijose su- ninkams ir kultūrininkams. 
sibūrimai reti, įsigali uždaru
mas , gęs ta l ietuviškojo judėji-

LB Kultūros taryba ga lė tų 
suplanuoti visą eilę artimesnių 
ir tolimesnių kelionių j lietuvis-

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ ? 

Vizitinių kortelių naudojimas yra i 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo-: 
tnų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

"Drauge" galima gauti visokių Į 
vizitinių kortelių. atspausdintų 
įvairiom raidėm. Kainos visiems 
prieinamos. Greitai atliekamas už
sakymas. 

Kreipkitės į "Draugo" spaustuvę j 
visais panašiais reikalais. Būsite 
patenkinti kiekvieną kartą. 

aOSGELLANBOrS 

!T*jjii) prekių paoi rinkimą* moto-
-tkla.1. šaldytuvai, maistas, doleriniai 
'""F.RTTKTKATAI TR AFTOMOBILIAI 
COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 

t s ss s. 
Te* 

«»tb St.. 

. W A 5-S 

Chlcago. 
CtticttKO. 

III 60«2* 
m. «o«08 

!7S7: 2M-S320 
V ValanttDM 

iiiiNiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii? 
A B P A S I D A R O T E S A V O 

T E S T A M E N T Ą ? 

Jeigu dar n e , į s igyk i te šį labai 
naudingą leidinį: 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

P a r u o š ė — 
dipL t e i s . P r a n a s Šulas 

m o dvasia. 
Tad kas darytina? Lietuvių j kasias kolonijas mūsų meninin--

bendruomenė turi specialią Kul- kų. Trupės turėtų būti negau-
tūros tarybą, kurios rūpesčiu į š ios. bet pajėgios. Lėšų. suma-
kaip t ik ir būtų galima j mažės- į niai reikalą visuomenei prista-
m ą s i a s lietuvių kolonijas įlieti į tant, manau atsirastų. T e k o 
n a u j o ryžto, pajudinti veiklą. į Gi icagoje matyti Uodą, R a g a -

Vis i gerai mename, kada' nių. Mindaugą. Tmmpi, bet ne -
priee keletą metų j P ie tų Ame- > paprastai gerų aktorių atiieka-
riką i švyko mūsų t r y s ne ei l i - ;mi, scenos deimančiukaL D a l y -
niai menininkai — komp. D a - į v i ų skaičius mažas. Kelionėse 
r ius Lapinskas, sol istė Aldona• nekiltų sunkių problemų. Tai ^ r. a 

Stempužienė ir aktorius Leonas tik mažytis pavyzdėlis. O s a v o į tamentn. reikalingumas ir jų galia, 
Barauskas . Jų keiionė buvo sėk-; tarpe turime gerų aktorių, ge - Į bei nurodoma Jų forma ir paduoda-
minga. Duoti koncertai Pietų i rų solistų ir kitokių meninių pa- j an pavyzdžiai ne tik pagal JAV 
Amer ikos l ietuviams buvo nau- i jėgų . Dalinkimės su kitomis lie- j Y«kianžhis įstatymus, bet ir Vok* 
j o darbo ryžtas, atgaiva. Po . tuvių kolonijomis savo pajėgo-
menimnkų kelionės dar ilgai to-j mis. Mūsų menininkų ir kultū-
m i s nuotaikomis g y v e n o anų j rininkų išsiilgę laukia ir užkam-
lietuvių kolonijų žmonės. į pių lietuviai, ne tik didmiesčiuo-

Mename ir mūsų didžiųjų so- į se gyveną. 
l i s tų — Danutės Stankaitytės Į Artėjant LB V U tarybos pr-
ir S tas io Baro viešnagę Austrą- į majai sesijai, naujai išrinktiem 
Ii joje . O kiek atgaivos ir paska- į tarybos nariam dabar jau p a t s 
t in imo $e nuvežė Australijos; laikas gerokai pamąstyti ir apie 
l ie tuviams: į kultūrinio gyvenimo puoselėji-

O kur didžiosios i švykos — i mą mažose lietuvių kolonijose. 

Cia nuosekliai aptariamas tes-

tijoje. Anglosaksų pasaulyje bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

Atskira skyriumi — "Klausimai 
ir atsakymai" — a-ižlrirmrai gu tes
tamentu sudarymu taisyklės ir 
duoda lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, ir kaip, kodėl ir 
ko wngtx. 

K&ygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc 
mokesčiams. 

HKATTVG 00>*TRACTOR 
lr*ng1u rr.iemte Ir užmiesty n&ajoa 

tr perstatau senus .".su ruSlg namo 
apšildymui pėdina, air oondltlonlng 
tr vandens boilerius. Dirbu gr«lt aa-
itntngaA Ir garantuotai 

DOMAS ŽlTKArSKAS 
4444 S. Western A*e. 
Chlcago. m . «0«0S 

Te*. V I 7-S447 

T E L E V I Z I J O S 
Krautuve Marnuette Parke 

ir stereo. 
Spalvotos tr paprastos. Radijai 

Pardavimas tr taisymas 

M I G L I N A S TV 
2S46 W. 69th St. — TeL 776-1486 

C L A S S I Fl ED GU I DE 

10% — 20ĄJ. — J0<£ pigiau moktelt 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
$208% WEST »5tb Street 

Chicago, Illinois 
TeL GA 4-8654 ir GR 6-4S39 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame viso 
rūšių grindis 

J. BUBNYS, teL BE 7-5168 

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 
Ir kitus kraStus 

VEBZISSKAS, 4065 Archer Ave, 
Chicago, I1L, 60632. teL Y A 7-5886 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairiu atstumą 

823 WEST S4th P t A C B 
TeL FRontier 6-1882 

B E A L E S T A T F 

4 botų (su baldais) mur. narnas 
2 maš. mūr. garažas. Marquette pk. 
apyi. $30.000. Skambint savininkui 
tel. 778-1348 

7 metų mūr.: t butai ir 2 biznio 
patalpos. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir vCsina.rn.as. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9,420 pajamų per 
metus. Išlaidos tik mokesčiai, van
duo ir draudimas. Investavimą* duo
da virS 10<#> pelno. Paskubėkite. 

Mūrinis — 4 miegami. Modernus. 
Tuoj galima užimti. Reikalui esant 
galima gauti veterano ar Fed. val
džios garantuota paskolą. Idealu di
delei šeimai. 64-ta ir Artesian. 

Mūr. bungalow. 5 kamb. (2 mieg.) 
su valgomu. Modernus ir švarus. 65 
ir Maplewood. 

2 po 4 kamb. mur. Gražiai atro
dantis namas. Įrengtas skiepas, 
centr. šildymas. Neaukšti mokesčiai. 
71 ir Artesian. 

3 po 5% kamb. Apie 15 metų se
numo. 50 p. sklypas. 1 butas su val
gomuoju, kitas su 3 miegamais. Šo
ninis įvaž. j garažą. Kiekvienas bu
tas su atskiru centr. šildymu. 60 ir 
Hamlin. 

Ineoraact — Income Tax 
Ifotary PabUc 

SIMAITIS REALTY 
2951 W 63rdSt., 436-7878 

HELP W ANTED — MOTERYS 

Need extra money? 
Ladies if you have 2 hours a day 
spare time come to 240 E. 103rd St. 

Between 11 A. M. — 12 Noon. Can 
earn $100 to $150 per week. 

TEL. — 785-5194 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Narna valdymu — Income Tas 

Notariatas — Vertimai 
AFDRAUDr AGENTCBA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzif 4ve„ PR 8-2233 

N U R S E S 
For beautiful modern nursing home 

B. W» & L. P. N.'s 
FulI or Part Time. 

Come in and see us. Talk it over. 
M. Stein, R. N., Director of Nnrses 

REGENCY NURSING CENTER 
6631 N. NlilYvaukee — Hiles 

TeL — 647-7444 

SHORT ORDER 
C O O K 

Good hours — Good salary — 
Good benefits. 

Apply or Call to MR. SANATO 

VVALGREEH'S GRILL 
832 OLD ORCHARD 
SKOKIE, HIJNOIS 

Phone — 675-0003 
CLERK-TELLER 

FULL TIME. AGE NO BARRIER. 

For appointraent call: 

G. LOLASHAK 
Tel. 384-tOOO 

wwitnniMHiiiiinniiiniinim»nnimmi 

INFORMACIJA AMERIKIEČIAMS 
Ši svarbi sritis randa vis dau- j Juose liečiamos S a n Francisco 

gian pritarimo mūsų veikėjų \ simfonijos orkestro gastrolės 
tarpe ir vis daugia-a žmonių įsi- i Vilniuje ir Brežnevo vizitas. 
jungia j š į darbą. Todėl ameri- T _ . » , , . į . ? . * * . IJB krašto valdvbos pavyz-
inecių spaudoje dažniau oasiro- , , , . \ . v. , . . . ,. , . ,. . * . , 'dziu pasinaudodamas, birzeho d o a m ų . h e c i a n c u m u s ų proble- ^ t . < ^ g o ^ ^ ^ k ą ^ 
mas . Ypatingą dėmesį informa
c i jos darbui skiria Lietuvių ! 

Bendruomenė. 

Birželio įvykių proga JAV' 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
va ldyba paruošė pluoštą infor-! 
mac inės medžiagos ir su atitin
k a m a i s nurodymais, kaip ja nau 
dot i s . išsiuntinėjo apygardų bei 
apylinkių vaidyboms. L B tary
bos nariams ir k i t iems akty
vesniems bendruomenininkams. 
kad šie, ta medžiaga pasi
naudodami, paruoštų straips
nius, laiškus ar žinutes vietos 
laikraščiams. Daugelis ta me
džiaga pasinaudojo. Kiti pagal 
jog pavyzdj amerikiečių spau
dai perdavė savas mintis. Daug 
tokhj rašinių buvo atspausdinta. 

spausdino rašytojas Marius Ka
tiliškis. Katiliškis reiškia pro-i 
testą prieš San Francisco sim
foninio orkestro koncerto orga
nizatorius už koncerto datos su -
tapdinimą su Lietuvos okupaci
jos sukaktimi. 

Šie keturi laiškai ir vedama
sis buvo perskaityti daugelio 
amerikiečių ir buvo atkreiptas 
jų dėmesys j m ū s ų reikalus. Jų 
autorius ir tuos, kurių dėka jie 
buvo išspausdinti, reikia pagir
ti. Reikia pagirti ir JAV Lietu
vių Bendruomenės vadovybę, 
paruošusią nfoirmacine me-

i džiagą ir paskatinusią Bendruo-
; menės veikėjus š iai akcijai. Rei

kia tikėtis, kad t a medžiaga pa
sinaudojo ne tik d o c a g o s lietu-

AR VILNIUS JAU TAIP TVIRTAI YRA MOŠŲ, 
KAD JUO NEREIKIA DAUGIAU RŪPINTIS? 

Taip galvoti, būtų neįvertinti realių pavojų. 

GRAŽINOS KJSI \ iaBaEN£S-GrSTArrYT«S 

liaudies dainų rinkinys, kuriose apdainuojamas Vilnius, yra gyvas 
dokumentas, kaip Vilnius yra suaugęs su visa tauta. 

Si knyga, šalia daugelio savybių, yra vertinga tuo, kad turi 
visų dainų turinius angliškai. Del to ji gali eiti dovanos pareigas 
įtakingam kitataučiui. 

VILNIUS LIAUDIES DAINOSE 
gaunamas Drauge ir pas platintojus 

S® daugelio dainą gaidomis, nesuprantamų žodžių žodynėliu, pa
ruoštu Dr. P. Skardžiaus, 384 pat, kainuoja tik 5 dol. 

SECRETARY 
T Y P I S T 

Good staiting salary 
35 hr. week. Excellent benefits 

and location. 

Please call — 
3 2 7 - 4 7 7 7 

HELP WANXED — VYBAI 

MOLD MAKER 
EXPERTEXCED IX PLASTICS 

• Top Pav 
• 4K Hour V e r k 

Mouday Throogh Frtdajr 
CaH Bin S37-50M • 

J a n s a m Tool & Die Co. 
4»40 W. NorOi Avc. Ctadoago, Oliuoto 

Excellent Opening For 

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

Mintmum of 2 years espertence on 
maekine tools. sehematie diagram. 
and A. C. control circuit. Mušt be 
tamiliar with components, J. L C. 
standards preparation of bills of 
materiaL control panel layouts and 
electrical sheet metai work. Know-
ledge of solid statė helpfui. 

High school graduade w i t i addi-
tional schooling preferred. 

Write or call: 
(216) 361-3277 

VAN D0RN COMPANY 
2685 East 79 lt . 

Cleveland, Ohlo 44194 
An Eųual Opportunity Empioy«» 

BrishtoB pke. 2-jų batų po 3 mie
gamuosius mūras. Atskiros šUunios. 
Garažas. 

82 ir Francisco. 7 metų senumo 
namas, gražu*. 3 miegami, įrengtas 
rūsrs. Garažas. 

45 ir Wnipple. VeUtiantl taverna Ir 
4 kamb. butas mūr. rame. Taip pat 
4 kamb. namas vietoj garažo. 

53 ir FUchmond. Medinis. 2 butai 
po 4 kamb. Garažas. $16,000. 

65 ir Hnmaa Lduksusinis 1% 
aukSto. 10 metu senumo namas. 5% 
kamb. (3 mleg.) apačioj. 3 kainb. 
viršuj. Atskiros Silunvos. Centr. vS-
sinimas. 2 maš. mūr. garažas. 

85 ir CaUfornla — 2 po 6 kamb. 
su pilnu valgomuoju. 18 metu senu
mo mūras. Atskiri šildymai. 

Ir daug, daug kitu namu 
Prašome teirantls 

BUTTJ NTJOMAVMAS 

BUD S REALTY 
B A L Y S BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avenne 
TeL 254-5554 arba 257-5542 

GEROVES IEŠKANT 
Grąžos S kamb. mūras arti 71 ir Į For small American Co. Mušt know 

Mozart Modernus viduj. $21.300. Į how to tvpe and take shorthand. Very 
2-jn aukSta p«ik,« mūras art. Į dįversified job. Excellent Co. benefits 

ARC VVELDER 
EXPERIENCED IN 

LAYOUT AND FTTTING 
Work from blue prints all poli-

tions welding including burning 
and grinding. 

AUT0QUIP CORPORATION 
1140 So. Washteaaw, Chk««o 

TeL — 826-585S, Ext. n 

RUSvSLAN, ENGLISH 

Secretary 
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Išspausdino kai ką ir Chica- į viai. b . 
g o s laikraščiai. Juos prieš pat ! 
birželio įvykių ssikaktį aplankė 
Chicagoje veikiančios Lietuvių 
BendruomeDės Lietuvai talkos 
komis i jos nariai. T o s komisijos 
pastangomis buvo išgautas ve
damas i s katalikų savaitraštyje 
"The N e w Worid" (biržeiio 22 
d.) Jame buvo rašoma apie ka-
kalikų persekiojimą ir ju padė
t į okupuotoje Lietuvoje. Biržu
lio 15 dieną "Sun Times" iš
spausdino Eas t Chicago LB apy
l inkės pirmininko Petro Indrei-
kos ilgoką laišką "Brežnevas ir 
Lietuva". Jame derybų su Brež
n e v u m e t u prezidentas Nbconas 
y r a prašomas iškelti 
žmonių persekiojimo 

S i ū l o m e k n y g ą : 
SAMO EŽERO SEKLIAI 

Įdomių nuotykių knygą paraše 
1HJ0LE JfiMUTE 

Labai gausiai iliustravo: 
Nijole Palufainskienė 

Kaina: $4.00 

PRANCCZAI KOVOJA PRIEŠ 
ALKOHOLI 

Prancūzai gerdami išleidžia 
daug pinigu. Alkoholikų skai
čius kasmet didėja. Todėl rim
tai tuo susirūpiirTa. 

Dabar Prancūzijoje kova 
prieš alkoholį vedama įvairiąja 
budais: per spaudą, plakatais. 
šūkiais. Mokyklose mokiniams 
skiepijama alkoholio žalingu
mas. Norima, kad augantis h" 
bręstantis jaunimas iš mažens 

Lietuvos įsisąmonintų jo pavojų. Taip 
klausimą P&t rengiamos viešos paskaitos, 

bei pareikalauti Lietuvai lais- kuriose gyvais faktais vaizduo-
v ė s . Taip pat "The N e w Worki ' jama alkoholio žala. au kuriuo 
ir "Sun Times" išspausdino la i š - , visa t a u U turi kovoti kaip di-
k u s jaunų autorių Aldonos džiausiu nelaimės priešu. 
Zailskaitės ir V y t o Naručio, , 
Lietuvai talkos komisjjop narių,! tfSkn i i 

Ltetuviškos knygos klubo nariai gauna šią knyga *u di
dele nuolaida. Klubas siūlo šią knygą Utuanistinems mokyk
loms, duodamos didelę nuolaidą. 

Paskubėkite siųsti užsakymus adresu: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 

etiteago, III. 
60629 

s 
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mūsų. Naujas šildymas. alumin. I 
langai, kabinetų virtuve, kaj-petai, 
sauaa« beissuentas. Garažas. $23,900. 

8 kamb. rezidencija, apie 16 me
ti). Liuksus namas didelei šeimai. 
KvergTeen pko riboje. $36.600. 

Liukso* modernas --.in batą ma
ras. Arti Tl ir Mozart. Karpatai, daug 
priedij, įrengtas beismentas. Siūly
mas. $44,900. 

Ara 52 ir CaUfornia. Geras 5 
kamb. medinis sa gra-ražu. $18,900 

d kamb. "octagcm". įrengtas sau
sas b«ismeatas. A.pie SO p. lotas. 
Garažas. ArU mūsų. $23,000. 

Arti Margučio. Gsras pajamų mū
ras. Naujas garą šildymas. Alumis. 
langai. Garažas. $17,900. 

4 butų maras Mari-jnette pko. ri
boje. Naujas gazu Mld. Naujas gara-
žas. Ekstra platus lotaA $36,000. 

6 butu 15 metn mūras. Apie 
$12.000 pajamų. Maži taksai. Į pie-
faj- nno Talman banKO $81.000 

2 aukštų apartmentinte indras prie 
parko. $16.000 pajamų. Naujai su
tvarkytas beismentas. vertas $69.000 
Ir daugiau. Pamatykit. 

Palikimo mūras atneša $4.000 pa
jamų. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $lR.onn. 

Matus ve^tlnga,' lotas Marquetta 
pk» prlA mokyklų. Kaina $9.900. 

VALDIS REAL ESTATE 
7«51 S. WasbtMiaw Av. R E 7-7200 

and condittons. 
Please apply CAROL SAGEN 

WELT INTERNATIONAL 
OOKPORATION 

18 S. >ficbigan, Tel — 332-0558 

GENERAL M ACH I MIST 
Fui! and part time. Mas* re&4 btae-

prints and nave o w n tools. 

$5.60 per hr. and up, plūs amt-
titae. Paid holidays & insur&ana. 

H. & E . E N G D f E E R I N G 
£ M A C H E f E CO. 

7816 S. Oakley Avenue 
T a 737-6128 

W a n t e d 
l y d i m e Mainfe'ce Man 

Testile experience helfifši 
Salary open. 

Paid vacation & bospitaliza.tion. 

f l B E R BOND CORPORATION 
SSS0 S. Kedae Ave. TeL 3 M 4 H § 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTART PUBLIC 

INOOMF TAX SERV1CF 
Tvarkingai patarnauja visais Real 

E>rbate reikalais. Be to Sia veikia 
Notariatas, daromi tr liūdijixnai ver-
timal užpildomi pilietybe* pareiški
mai tr įvairu. Mankai 
4259 S. Maptewood — CL 4-7450 

Savininkas parduoda 15 metų kam-
pinj namą priešais Marquette Par
ką, arti Kedzie Ave.. 2 butai. 2 
krautuvės ir raštinė. Geros paja-
moB. Kreiptis teL GR 8 - 4667 

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitomas H* 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
aoa visiems prieinamos. 

III 
inttfmiiintrmniinmnnttnmiru? j 

Skelbkites "Drauge". 

Perskaitė "Draagą", duobHe 

kit iems paaiskaitMi. 

VYRAI IR MOTERYS 

MEN 0R W0MEM 
Survive right living cost with size-
able second income. No investment. 
Suecess guaranteed. Work frorn 
home. 

TeL — 432-3647 

PAYROLL CLERK 
(PKG BOARD) 

For labor service 
Gan be booded 

Mušt type and be able to 
talk- with people. 

HOURS 9:00 A.M. TO 6:00 P.M. 
SOME SATURDAY WORK 

CALL MTSS WALLACE 

Tel. 489-0742 
AFTER 9:30 A. M-

AUTO MECHANIC 
Permanent position. Mušt have good 
refereoces. Excell. worktng conditKms-

Appry in Person to: TOM CEGLAREK 

CLARK-MAPLE CHEVROLET CO 
M25 N. Ctark St. 

HELP WANTED — VYRAI 

MACHINE BUILOER 
Growing oomp.iny nit'ds :» man with 
mechanical or eleetneai barkgroimd 
to build apačia! roachinea. Full time 
st.eady job. Salar>- conimensurate w-it.> 
ability. Ali company benefits. Apply 
in pfj'son <tr phone 

IMPRRIAL STAMP 
* E N 6 R A V 1 N G 0 0 . 

1S25 So. Busse Road 
Mt. Prošpeet, Illinois 

TEI^ — 439 - r r n 

SEMI-DRIVERS 
For refuse transfer operation, 

Steady year-rourid work, 

SOLID WASTE MSPOSAL 
9301 W. Hlgfdfl« 

Oes Plajpea, VRom 

AUTO MECHANIC 
EStperienced on v W s . Excenent pajr. 
Call Service Manager at 

DOvVNERS GROVE VOLKSWAGEM 
2020 W. Owlen Avt. 

Otnvners Grove, llflnefs 
TEL. 964-9509 

AUTOMATIC PUNCH PRESS 
OPP:RATORS 

8:00 A.M. to 4:30 P.M. 
Phmie — 541 - 3333 

AMERICAN PLAYING CARD CO-
1704 So. VVolf Rd,. ^Iie^iaią, IIL 

AUTO B0DY MfN 
MACHINIST 

Mušt have good ref>rences. Ezceltent 
working conditions m n«w body shop. 
Plenry of work. 

Apply in Person to TOM CEGLAREK. 

CLARK-MAPLE CHEVROLET CO-
1023 N. Clark St. Cfekago 

M A C H I N I S T 
—- MATVTFTC 1M*E — 

Exper. mun who works wel] on hi« 
o-wn. to majntain f<!«pmeirt, toole 
and dies, in gTOWingr. t^trusion plant 
Some eJ^otrical k noirledge nec. Tap 
waįr< .̂ F*ree insurance and otlier be-
neiits. 

• M M PI..VSTI<^» INC 
2»oi x . Sheffield \ve„ CbJcagn 

T E L 348-JM1 

http://vCsina.rn.as


SIUVAU DRABUŽIUS DIDIESIEMS 
Praeities vaizdelis dabarties perspektyvoje 

Kai 1940 m. vasarą bo'ševikai j apsupo. Mėginau bėgti toliau į 
okupavo Pabaltijį, visi Lietuvos j vakarus, bet nepavyko. Grįžau į 
•gyventojai žinojo, kad su okupa-jtą pačią siuvyklą. Dabar ji bolse-
cija ateina fizinis ir dvasinis skurivikų buvo parversta karininkų siu-
das. Žmonės puolė į krautuves šį j vykia. Kadangi kalbėjau rusiškai, 
tą nusipirkti, kol krautuvės nėra buvau paskirtas tos siuvyklos 
ištuštėjusios. Ir šias eilutes ra- teehnikinru vedėju. Siuvyklos ad-
šantis įėjo į vieno žydo manufak mmistratorius buvo vienas can 
tūros krautuvę, kurioje buvo tik 

DRAUGAS, pirmadienis, 1973 m. liepos mėn. 16 d. 

anghskos medžiagos. Kiekvie
nas klijentas galėjo nusipirkti me 
džiagos tik vienai eilutei. Nusi
pirkau tos medžiagos ir aš. Su ta 
medžiaga užėjau pas Panevėžio 
geriausią siuvėją ir paprašiau pa
siūti eilute. Jis sutiko. Tas siuvė
jas buvo pergyvenęs bolševikinę 
revoliuciją Rusijoje. Jis ir man 
pasakė, kad dabar reikia saugotis, 
reikia būti atsargiam kalboje, nes 
komunistinėje santvarkoje žmo
nių gyvenimas yra daug pavojin
gesnis, negu laisvajame pasaulyje. 

Praėjo metai. Bolševikai iš Lie 
tuvos buvo išvyti. Dabar Lietuvą 
slėgė rudieji okupantai. 1943 m. 
gavau nusipirkti prastos medžia
gos eilute. Su ta medžiaga vėl 
nuėjau pas tą patį siuvėją. Deja, 
jis neturėjo galimybės man pa
siūti, nes jis siuvo visam Ge-
bietskomisariatui. Komisarui siu
vo 17-tą eilutę. Komisaras savo 
žinioje turėjo tą manufaktūros 
Icrautuvę SG angliškomis medžia
gomis. Batų artelėje, kuri buvo iš
rikusi nuo bolševikų laikų, komi
sarui siuvo 12-tą porą batų, ku
rių dvi poros buvo prabangūs me-
džioHės batai. 

talikų vyskupų konferencijos 
pirmininkas, Prnladelphijos ar-

kapitonas. Jis man sakydavo, kad kivyskupas kardinolas John 

Nuotr. A. Guibinsko 

laikų kapitonas, kuris bolševikų | K o k i o s lietuvių mokslininkų suvažiavimui rengti pasitarimas Chica-
u u-l- * c- •«••- ~ goję. Iš k. j d.: A. Vaškelis, inž. J. Jurkūnas, dr. V. Vardys, dr. F. 
buvo mobilizuotas. Siuvykloje bu j į ^ ^ E Lenkauskas, dr. S. Matas, 
vo ir pairtrukas, puskarininkis. 
Jis buvo labai kvailas, bet su juo 
turėjau kasdien pusryčiauti ir 
ir jam papasakoti apie siuvyklą. 
Jis man kalbėdavo, kad Ameriko
je žmonės badauja, o apsisukęs 
vėl klausia, kaip ten yra Ameri
koje. Jam pasakiau, kad aš nesu 
iš Amerikos ir apie tą kraštą nie
ko nežinau. Politruko nekentė ir 

VYSKUPŲ PIRMININKAS PASISAKO 
DEL TIKĖJIMO PERSEKIOIIMO 

Š. m. birželio 15 d. JAV ka- , metais ypač atkreipė daugiau 
kaip 17,000 Lietuvos katalikų 
peticija, pasiųsta Jungtinių Tau
tų sekretoriui Kurt Waidh<eimui. 

aš su poli t ruku nekalbėčiau. Bet I Krol per JAV katalikų spaudos 
jie abu buvo mano viršininkai, j žinių agentūrą paskelbė pa

reiškimą spaudai ryšium su pre
zidento Nixono ir Sovietų Są
jungos komunistų partijos pir
mininko L. Brežnevo įvykstan
čiais pasitarimais. Pareiškimas 
susilaukęs plataus dėmesio ame
rikiečių, ypač katalikų spaudo
je . Lietuviams pareiškimas įdo-

Eilutės Žukovui 

Kadangi čia buvo karininkų 
siuvykla, bolševikų karininkai 
pradėjo užsakinėti eikites, o me
džiagų buvo privežta daug. Kartą 
atvyko ir maršalas Žukovas. Jį 
lydėjo keturių automobilių apsau 
ga. Į siuvyklą pirmiau įėjo keturi m u s tuo, kad kardinolas Krol 

atskirame <Korrrisaras gyveno 
10-ties kambarių name. Nors vo
kiečiai turėjo geras maisto korte
les, bet komisaras kasmet iš cuk
raus fabriko užsisakydavo maišą 
cukraus, iš "Maisto" fabriko — 
skerdieną bekono ir 1.1. O taip pat j j 

karininkai, kurių vienas buvo 
gen. Aleksandrovas, Žukovo ad
jutantas. Vėliau įėjo ir Žukovas. 
Kur jis gyveno — nežinau. Jis į 
siuvyklą d a r buvo atvykęs keletą 
kartų. 

Žukovui pasiuvau 10 eilučių, 
o jo adjutantui — 8. Ir kiti bol
ševikų karininkai užsisakydavo 
eilutes. Kai kurie jų buvo labai 
įžūlūs ir m a n net pistoletu gra
sindavo, kad skubiai pasiūčiau. Iš 
nemalonios padėties mane išgel
bėjo gen. Aleksandrovas. Jis man 
padavė Žukovo vizitinę kortelę 
su užrašu, kad jam greitai pasiū-

savo anioje j ^ t u r e j o Šato mies- ^ ^ ^ T ą kondę ^ ^ 
to esantį Staniūnų dvarą, kur gy
venamo namo salone buvo pa
kabintas didokas vikingų laivas. 
Tas laivas buvo padarytas mies- į m 
to stalių dirbtuvėse. 

Nors vokiečių propaganda skel[S a s žmogus, t * labai mėgo iŠger 
be, kad viskas turi būti taupoma p - Atvykdavo i siuvyklą ir iš 2u-

tečo parodyti įžūliems klijen-
^tams. 

Kelias eilutes pasiuvau ir mar-
išalui Toibukinui. Jis buvo neblo 

j u o pasisako prieš Sovietų Są
jungoje vykstančius žmogaus 
teisių pažeidimus, o spaudos 
komunikate primenamos oku
panto daromos skriaudos pa
vergtos Lietuvos tikintiesiems. 

Pareiškime kardinolas Krol 
nani. jog Brežnevo vizitas i 
JAV sutampa su 10-tąja popie
žiaus Jono XXIII enciklikos 
"Pacem in Terris" sukaktimi. 
P a t s vizitas derinasi su Šv. Tė
vo skelbiama mintimi pripažinti 
pliuralizmą ir atviro dialogo rei
kalingumą net ir t a rp skirtingas 
pažiūras turinčiųjų. "Tačiau I 
šiais sukakties metais", teigia į 
kardinolas Krol. "mes negalime i 
nepastebėti, kad kai kurios pa-j 
grindinės žmogaus teisės, ku-: 
rios. pasak popiežiaus Jono, y ra j 
privalomos vaJdžioms saugoti, I 
3ov. Sąjungoje ir kitose Rytų j 

Joje sovietinė valdžia kaltina
ma katalikų persekiojimu. 1972 
metų gegužės mėnesį prieš pat 
prezidento Nixono vizitą Sovie
tų Sąjungoje tūkstančiai jauni
mo maištavo Kaune, dydžiu 
antrajam Lietuvos mieste, po 
kataliko jaunuolio, susideginu
sio dėl politinių priežasčių, lai
dotuvių". 

Kardinolo pareiškimas spau
dai baigiamas, išreiškiant viltį, 

kad pasitarimo darbotvarkė pa-j 
lies ne tik prekybinius ir kan- — — — — — — ^ — — — — — — — — — — — — — 
nius reikalus, bet taip pat pa- _ ^ 7 2 m . Amerikoje 670,000 šaujama, kad mirs 
žvelgs į priespaudos ir diskrimi- žmonių mirė nuo širdies ligų — i <ĄaXL 
nacijos panaikinimo reikalingu- priepuolių. Gi 1973 m. prana- i 
mą Sovietų Sąjungoje. , 

Tenka pažymėti, kad kardi
nolas Krol y r a ypač palankus 
lietuviams. Pereitais metais, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybai prašant, j is Lie
tuvos bylai pasitarnavo, pa
skelbdamas Maldos dieną už 
Lietuvą visose JAV vyskupijo
se. LB kraš to valdybai esant 
Phiiadelphijoje, kardinolo vado
vaujamos arkivyskupijos ribose, 
tenka maloni pareiga su juo pa
laikyti a r t imus ryšius i r jį in
formuoti apie pavergtos Lietu- : 

vos katalikų padėtį. 
L B krašto valdyba kreipiasi 

į visus LB vienetus, lietuvių or
ganizacijas ir paskirus asmenis, 
prasydama kardinolui Krol pa
dėkoti už vėl parodytą lietu
viams palankumą. Laiškus ad
resuoti: His Eminence John 
Cardinal Krol, President, U. S. 
Oonference of Catholic Bishops, 
222 N. I7th S t . Philadelphia, 
Pa. 19103. 

d a u g daa-

Sporto darbuotojui ALGIRDUI BIRUČIUI, jo 
sūnui 

A. -f- A. 
RIMANTUI BIRUČIUI 

tragiškai žuvus, reiškiame užuojautą ir kartu liū
dime su visa Biručių šeima. 

ŠALFASS 

— Kalafijoras yra niekas 
daugiau, kaip kopūstas su aka
deminiu išsilavinimu. 

M. Tvvain 

karui, bet rudiesiems didikams , ' k o v o 5 t a b o specialaus skyriaus ka Europos valstybėse yra stato-
karo kaip ir nebuvo. rininkai. Jie visi buvo išrinkto-1 n , ^ navo-hm šin teisiu tarr>e... 

šios tautos vaikai. Jie norėjo, kad 
aš jiems n e tik pasiūčiau eilutes, 
bet parūpinčiau ir jų žmanoms 
moteriškų drabužių, ypač kojinių. 
Bet toje srityje jiems mažai tega

ilėjau padėti. 
»ors sovietinėje santvarkoje 

arbatpinigiai draudžiami, bet aš 
jų gaudavau. Už eilutės .pasiuvi
mą mokėdavo po 120 markių, o 
arbatpinigių gaudavau daug dau-

' giau. Kartą gavau net 2000 mar
kių. 

Kiti didieji 

Kai Vokietija buvo nugalėta, 
boSevikai vėl okupavo ne tik Pa 
bahjjį, bet ir dalį Vokietijos. Da
bar kitas lietuvis siuvėjas pasako
jo, kaip jis siuvo eilutes raudonie
siems didikams. 

"Karo metu gyvenau Šiauliuo 
se, pasakojo siuvėjas. Kai 1944 m. 
boSevikai puolė Šiaulius, aš bu 
vau pasitraukęs į kaimą. Po ke
lių dienų grįžau į Saulius. Čia vy
ko lietuvių mobilizacija į bolše
vikų kariuomenę. Norėjau pasi
naudoti viena Lengvata, kad iš
vengčiau mobilizacijos. Bet kai 
tai nepavyko, pasileidau bėgti \ 
vakarus. Žemaitijoje pavyko pe
reiti* frontą, nes čia maišėsi ka
riai ir civiliai gyventojai. Ir taip 
atsiradau vokiečių pusėje tik su 
portfeliu Tankofe. 
' Man susidarė palankios sąlygos, 

— netrukus aš buvau Berlyne 
Turėjau pinigų, bet neturėjau 
matsco kortelių. Kartą prie vieno 
restorano pamačiau eilę žmonių. 
Kaip vėliau sužinojau, tarne res
torane davė be kortelių žuvies. 
Stovinčiųjų eilėje pamačiau vie
ną geltonplaukę. Ji turėtų būti 
pabaltietė. Užkalbinau. Latvė. 
Aš kiek mokėjau latviškai. Besi
kalbėdamas su ja, pasisakiau, kad 
neturiu maisto kortelių. Ji pata
rė užeiti i kortelių biurą, kur dir
ba ir viena latvaitė, ji padėsianti. 

Kitą dieną jau buvau kortelių 
biore ir kalbėjaus su ta latvaite. 
Ji pasakė, kad be darbo pažymė
jimo' negalima gauti maisto kor
telių. Ji patarė užeiti į universite
tą ir užsiregistruoti vokiečių kal
bos studentu, tada bus galima 
gauti korteles. Netrukus tapau 
"studentai" ir gavau maisto kor
teles. Gyvenau neblogai. 

1945 m. bolševikai pradėjo 
puolimą ir priartėjo prie Berlyno. 
Patartas vieno pažįstamo, iš Ber
lyno nuvykau į Neuruppin mies
tą ir įstojau dirba į vieną šuvyk-
1%. Nefcsuktt* ir cxa mus bolševikai 

Išvykimas 

Norėjau tuojau išvykti į Lietu
vą, bet kapitonas manęs neišlei
do, nes, esą, dabar Lietuvoje la
bai blogai. Vėliau pastebėjau, 
kad ir i atsargą paleistieji rau
donarmiečiai nenori važiuoti į 
savo kraštą. Kartą vieno paklau
siau, kodėl jis nenori važiuoti į 
savo tėvynę. Jis pasakė, kad čia 
geriau, negu namie. Čia jis gau
nąs neblogos sriubos, o namie 
ir to nebwtų. Vėliau paleistuosius 
į atsargą karius pradėjo gaudyti 
ir deportuoti į tėviškes. 

1946 m. vasarą paleido ir ma
ne važiuoti į Lietuvą Su atatin
k a m u raštu atvykau į Berlyną, 

mos pavoju n. šių teisių tarpe 
y r a teisė garbinti Dievą pag^l 
savo sąžinės įsitikinimus ir iš- i 
pažinti tikėjimą privačiai ir vie
šai. Taip pat, tur int svarbias 
priežastis, teisė emigruoti j ki
tus kraštus ir ten apsigyventi. 
Šios abi žmogįškosios teisės y r a 
stipriai varžomos Sovietų Są
jungoje ir Rytų Europos kraš 
tuose". 

Katalikų žinių agentūra, ruoš
dama komunikatą spaudai ry-

. šium su kardinolo pareiškimu, 
jį papildė atitinkamais paaiški
nimais. Suminėjus, kad. kalbant 
apie ^migracijos suvam-mus, 
kardinolas Krol mintyse turėjo 
žydų emigracijos į Izraelį varžy
mus, rašoma: 

"Dėmesį į tikėjimo priespau
dą Sovietų Sąjungoje pereitais 

A. f A. 
V E R A P A S K 

(po tėvais Lukošaitė, po pirmo vyro Lopsa) 
Gyveno Jonės, Michigan. Mirė liepos 14 d., 1973 m. 

3:15 vai. ryto, sulaukusi 78 metų amžiaus 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Viduklės parapijos. Ameri

koje išgyveno 60 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Paul , buvo pa

motė vaikams Lorraine Unites, jos vyras Albert. Albert 
Pask, Philip Butkus ir jo žmona Frances, sesers vaikai 
P a t Madevilie. Stella Yeager i r Stanley Cibbs ir jų šei
mos, 6 anūkai ir S proanūkai, ir kiti giminės. 

Kūnas bus pašarvotas pirmad., liepos 16 d. 5:00 
vai. popiet Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71st 
Street. Laidotuvės įvyks treeiad., liepos 18 d. iš koply
čios 9:00 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Švč. M. Mari
jos parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Liet. šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę lieka: Vyras ir visi kiti šeimos nariai. 
Laidotuvių direkt. Donald Petkus, TeL 476-2345. 

kurio priemiestyje buvo stovykla 
grįžtantiems į savo kraštus. Bet 
aš už kyšius patekau į anglų zo
ną, o vėliau išvykau į V. Vokie
tiją ir į Kanadą. 

Taigi, dkrieji siuvasi po kelioli
ka eilučių, nežiūrint, kokios spal
vos tie didieji būtų — rudi ar rau 
doni. 

M-

VERTA DĖMESIO KNYGA 

LIETUVIŲ ŠVIETIMAS VOKIETIJOJE IR AUSTRIJOJE 
1944 -1950 m ė t a u 
red. V. Lituevičhis 

Knyga puikiai atvaizduoja lietuvių tremties šešių metų 
kultūrinį darbą bei pastangas sviesti svetimoje salyje bręstanti 
jaunimą, čia sukaupti svarbus ištremtos lietuvių tau tos istori
jos duomenys. 

640 psl. gražiai įr išta, su daugybe nuotraukų, mokytojų i r 
abiturientų pavardžių. Kaina t ik $12.00. Tinkama dovana viso
mis progomis. 

Gaunama "Drauge" . 

^llllllllllllll!IIIHIIIIIIHIiHIIIIIIIHIHIUII HHftMIlftltHllttlIftlinilMMI!* 

I ŠVENTOS MIŠIOS I 
| LIETUVIŠKAI Į 
= Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys y r a atspausdintos į 
I vienoj labai gražiai išleistoj knygelėj. Su šia knygele kiek- | 
i vienas gali labai lengvai sekti naująsias šv. Mišias ? 

= Kai kunigas a r lektorius atskaito kintamąsias dalis, Jūs L 
; šioj naujoj knygelėj galite sekti visas nekintamąsias šv. Mi- r 

= šių dalis. Tekstas stambiomis raidėmis. \ 
į Taip pat rasite rinkini dažniausiai giedamu šv. Mišių j 
5 metu giesmių. f 
= Užsisakykit šį naują šv. Mišių vadovą lietuvių kalba. r 
= Kaina 50 centų. 10% nuolaida, perkant 50 kopijų; 25% | 
1 nuolaida, perkant daugiau kaip 50. 
| Rašykite: = 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Strtet 

i Chicago, IH. 6M29 
•MiMnmiiMtiiiinuiiiMHBimnwinw»uiuMWiniiiwntnnnttnntMHnmiitiiiinn 

Pasinaudokite Draugo "ClasafiecT skyriumi. 

D O M I N I K A S V I T K U S 
Mirė liepos 13 d., 1973 m., 2:30 va!, popiet. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Albert, marti Helen, anū

kai Albert ir David, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. Li-

tuanica Avenue. 
Laidotuvės įvyks antrad., liepos 17 d., iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už veliomes sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
Trys Moderniškos Koplyčios: ~ 

4330 South California Avenuo i 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Harmitage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvio Laidotovhj Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. LITUAN1CA A VE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C, LACK (LACKAWICZ) !R SGNŪS 
3314 W. 23rd PLACE TeL Vlnrinia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpubUc 7-1218 
11028 Southwest Highway, Palos Hills. IIL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4848 S. CALIFORNIA A VE. TeL LAf&yette 8-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
S3--V* S. H.ALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDM1N 
3319 S. UTCANICA A VE. Tel. Y Ardu 7-1188-89 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. JSOth A VE., CICERO, ŪLJL TeL OTrm»c 2-1008 

lš> moksleivių ateitiBrnkų stovyklos Dainavoj 



DRAt^GAS, pirmadienis. 1973 m. liepos mėn 16 d* 

Baigė universitetą 
Aktyvi Detroito lietuviškoje j 

veikloje Regina Garliauskaitė 
: sėkmingai baigė Marygrove ko- j 
legiją ir Įsigijo bakalauro laips- j 
nj iš specialios pedagogikos su j 
atsilikusiais vaikais. Ji Įsigijo 

X Dainavos stovyklos metinis du pažymėjimus — pradžios 
narių — rėmėjų susirinkimas mokyklos mokvtojos ir specia-
įvyks liepos 28 d., šeštadienį, 5 lios pedagogikos dėstytojos at-
val. p. p. Dainavos Jaunimo sto- silikusiems vaikams. 
vvkloje, 15100 Austin r d Man- T , . „ ., , 

t J
 m_ . ..-,„_„ Universitete Regina priklaus* 

chester. Mich. 481o8. . .... ., . *7 . 
atsilikusių vaikų mokytojų or-

X Rima Skorubskaitė, vado- ganizacijai ir buvo valdyboje. 
vaujanti skaučių Aušros Vartų r ^ m e t u s ji dirbo prie savo mo-
tunto "Žaros" stovyklai, iš Rako kyklos laikraščio kaip redakto-

IŠ ARTI IR TOLi 
U A. VALSTYBĖSE | eksponatų ir kitokios komunis-

Įtinės propagandos priemonių. 
— Raimundas Mišauskas, _ L i e m e n ų lietuviškosios 

gyvenąs Stone Park, 111., Šv. , s c e n o s mėgėjai neseniai pas ta tė 
scenoje rašyt. G. Landsbergio 

stovvklavietės atsiuntė "Drau- rė. Praktiką prieš pradedant 
go" redakcijai sveikinimą ir lin- ; mokytojauti Regina atliko Holy 
kėjimus. Sveikinimą pasirašė vi- į Redėemer ir Kennedy mokyklo-
sos šios pastovyklės narės. Svei- s e . j o s praktikos darbas su atsi-
kinimą baigia pastovyklės dai- Ūkusiais vaikais buvo toks pa
nos vienu posmeliu: "Su skau- vyzdingas. kad Regina buvo ap-
tiška daina ir džiaugsmo šypse- dovanota "Service Award". 
na, žara, žara. iara!" Nors ji buvo aktyvi ir kituose 

x Dr. i. Kiivs su šeima grįžo mokyklos užsiėmimuose. Regina 
iš atostogų, aplankęs Kanadą ir v i s t i e k sugebėjo užbaigti pa-
keletą JAV vietų '• skutimus mokslo metus garbės 

X Brighton Parko lietuvių I sąrašuose (Dean's l ist) . 
kolonija lietuvių fondui surinko! Regina yra Lietuvių studentų 
35,344 dol. Kvota šiai kolonijai j sąjungos narė nuo pat sąjungos 
numatvta 55.000 dol. 

Foto archyvo susirinkimas pas dr. Budrius. Sėdi žemai: Budrys, K. Izokaitis M. Eivaitė, D. Vakarė. Sėdi 
aukštai: dr. K. Ambrozaitis. V. Eivaitė, M. ,Treškaitė. A. Urba, M. Budriene, P. Kunstmann, Vepštienė, M. 
Ambrozaitienė, kun. A. Kezys, SJ. Nuotr. Lietuvių toto archyvo 

FOTO ARCHYVAS PRADEDA SEZONĄ 
Įspūdžiai iš vaizdų ir ioto menininkų darbų 

metams, susirinkimams ir kitoms 
Pasibaigus mokyklose mokslo; mu, kad net Tr ibūne ' fotografas 

Budrys bėgo pasisiėpti už vienos 
merginos nugaros. Dr. Budrienė, 
atidarydama duris, paaiškino, 
kad Šuo visą dieną jaudinosi, 

pramogoms, Jaunimo centro du
rys vasaros sezonui oficialiai už
sidarė liepos 2 d. Bet aš kažko
dėl netikėjau, kad judėjimas Cla-1 Laukdamas svečiu. O kad šia-n-

\ atkūrimo Detroite. Ji dalyvauja i remont ^ gatve visiškai sustos ar j dien svečiai laukiami, jis, matyt, 
į visuose susirinkimuose ir daug \ kad J. centro skambutis nė karto j suprato iš apkrauto vaišėmis stalo 
i kartų talkino įvairiuose paren- į P^r du mėnesius nesuskambės, j ir gražaus ilgo seimininkės rūbo. 
j gimuose ir demonstracijose. Į Taiip ir buvo. Net ir tos pačios į Kaip, tur būt, visi pirmą kartą 
I Dvejus metus Regina pirminin- į dienos pavakare keli mūsų susi-1 pasirodę svečiai, mes jaunieji stu-
kavo studentų ateitininkų De- j rinkom priešais bažnyčią ir lau-
troito skyriui. Studentai ateiti- I k ė m t e n k u n - K e z i o važiuoti į 
ninkai atliko daug gerų darbų i j d o i m * susirinkimą. Belaukiant, te 

ko išleisti grupę lankytojų —svetaine laikotarpyje, kaip pavyz-

X Gabrielių* Radavieius, Ci-, 
cero, 111., baigė Illinois universi
tete inžineriją. Neseniai Ona ir i 
Valerijonas Šimkai savo na
muose Willow Springs, jam iš
kėlė vaišes, kuriose dalyvavo jo 
motina J. Šimkutė - Radavičie-
nė, kun. dr. A. Juška. Stankai, 
Smilgiai, Vaitkevičiai, J. Bal
čiūnas ir eilė kitų giminių bei 
artimųjų, apie 30 asmenų. 

X Bronius Nainys, Chicago. 
Illinois. JAV-bių JAV-bių LB 
Tarybos narys ir buv. LB cen
tro valdybos pirmininkas, daly
vaus LFB studijų savaitėje ir 
jungsis į pašnekesius lietuvių ir 
Lietuvos bylos aktualiaisiais 

X «J. Jakševieienė, Ossining. 
N. Y., atnaujino prenumeratą ir 
dar pridėjo 7 doL auką savo 
dienraščiui stiprinti. Nuošir
džiai dėkojame. 

X P . Kiršinąs, Tmiey Park. 
nuoširdus ilgametis "Draugo" | 
skaitytojas, prisiuntė 5 dol. au- { 
ką. Ačiū. 

X .Skaitytoju aukos labai pa
deda dienraščiui išsilaikyti ir 
kasdieną lankyti savo prenume-
ratorius. Aukojo: po 3 dol. - 1 Uetuvįų j a u j l i m o kongrese kaip 
Vacys Mitkus. Alf. Aniulis; po 
2 doL — A. Kalvaitienė. Ma

čių ir išlydėti kun. Kijauską su 
jaunuoju Centro padėjėju — Al
bertu. T a i p pat išklausėm kun. 
Borevičiaus įspūdžių iš vienos jo 
6,000 mylių kelionės, kur skaniai 
jis valgė tikrą duoną "be visų tų 
specialiai pridedamų vitaminų" ir 
"kur meškos lengvai brovėsi į jo 
gyvenimo pastogę". 

dentai bėgom prie didžiulių lan
gų pasigrožėti miesto ir ežero 
vaizdais. Pro rytinį langą žavėjo 
mus gražusis Michigan ežeras, 
pilnas laivelių, ir išsitiesęs sena
sis Xavy Pier. Pagalvojau, gerai, 
kad pastatė Circie Campus, nes 
kitaip nebūčiau norėjusi eiti ten 
studijuoti. Pro pietinį langą kilo 
į padanges milžiniškas, bet dar 
nebaigtas Sears dangoraižis. 
Hertz Rent a Car iškaba rodė, 
kad buvo 7:30 v. v., o tempera -

madas, vieną maistu paruoštą 
stalą, kurio gėrybės kainavo 
4,000 dol. Stebėjome vaizdus iš 
Union Pier, Singapore, Olandijos 
ir Afrikos. Buvo nuotrauka, pa
gaunanti greitą matadoro judesį, 
ir kelių įdomių v'multiple-expo-
sure" nuotraukų. Įdomios buvo 
lėktuvo nuotraukos. Dėl vienos 
nuotraukos A. Urba turėjo nusi
leisti iš lėktuvo ant virvės ir pa
kibti ore 40,000 pėdų virš žemės, 
o dėl kitos nuotraukos buvo atsi
gulęs ant žemės 5 pėdas nuo į jį 
atlekiančio lėktuvo. Tai tikrai tu-
Tėjo širdis drebėti! Aleksas laiko
si Playboy filosofijos, kad moteris 
yra gražiausias kūrinys ir tam 
įrodyti turėjo daug nuotraukų, 
kur užmiršti rūbeliai. Besiklau
sant jo pasakojimų, pagavau ke
lias sugestijas, į kurias mėgėjai 

Karolio Baroniejaus bažnyčiai 
sukūrė 30x45 colių keturis relje
fus, kurių kiekvienas pagal se
zoną puošia sakyklą. Net ketu
riuose parapijos biuleteniuose 
pirmuose puslapiuose buvo įdė
tos tų reljefų stambios repro
dukcijos, o viduje biuletenio — 
ilgi paaiškinimai tų reljefų pras 
mės: Laukiamas Kristaus gi
mimas. Viešpaties nukryžiavi
mas. Sekminės, Švč. Mergelė 
Marija. Pirmuose biuletenio 
puslapiuose įrašyta ir mūsų R. 
V. Mišausko pavardė. 

— Robertas Selenis, 
korespondentas Detroite, išvy 
ko j Los Angeles keletai savai
čių atostogų, taip pat ten daly
vaus savo pusbrolio Rimvydo 
Gurčino vestuvėse, kurios į-
vyks liepos 28 d. 

— Žemkalnio dramą "Tadas 
Blinda". Režisavo R. Vilutis, 
dekoracijas nupiešė J. Blaževi
čius. 

AUSTRALIJOJE 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— Nidoje tebėra išlikęs žino

mo vokiečių rašytojo Tomo 
Manno namas, panašus į klaipė
diečių žvejų trobą, kurį jis pa
sistatė apie 1930-1931 metus. 
Čia jis mėgdavo vasaroti ir kur
ti. Namo statybos išlaidas jis 

— SoL Gina Čapkauskienė 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės kultūros tarybos pirmi
ninko V. Baltučio yra pakviesta 
koncertams į Australiją. Šiuo 
metu pramatyti šeši koncertai, 
kurie prasidės 1974 m. kovo 16 
d Newcastle, po to bus dar 

rnusų Sydnėjuj, Camberroje, Melbour-
ne, Geelonge ir Adelaidėje. Re
liginį koncertą solistė yra paža
dėjusi duoti Adelaidėje. Ten Ve
lykų metu bus studijų dienos, 
todėl Didžiojo penktadienio va
kare numatomas atit inkamas 
religinis koncertas bažnyčioje. 
Plačiai žinoma Kanadoje ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se solistė Australijos lietuvių 
yra labai laukiama. 

— "Tėviškės Aido" redakci
joje įvyko pasikeitimai. Vyr. 
redaktorius kun. Pr. Vaseris 

I paprašė atleisti jį iš pareigų, 
dengė iš Nobelio premijos, ku- kad daugiau turėtų laiko ki
ną jis gavo uz garsųjį savo ro
maną "Budenbrokai". Atėjus 
Hitleriui į valdžią, T. Mannas 
išvyko į Šveicariją, vėliau j 
JAV-bes ir namas Nidoje savo 
savirunko nebesusilaukė. Šiuo 

f a t o g r a h i t u r ė ^ u \ t k ^ i d ė ^ J m e t u viename kambaryje yra 
t. y.: 1. geriausias filmas yra s t a t y t o s knygos, kurias rašy-
kodachorme II 2. geriausia šviesa I 1 0 * 8 sukūrė. T. Mannas : 
yra 10 min. prieš šaudės laidą ir 
3. geriausios kompozicijos turi ne-

Vėliau ir mes foto aparatais | tūra — 86 laipsniai, bet čia 
nešini, iškeliavom su kun. Keziujlabai maloni. Lauko karštis ir 
ir jo automobiliu į šiaurės Chi-1 tvanka mūsų jau nebelietė, 
cagą. Kelionė buvo nuotaikinga! Kai apsipratom su ta nuosta-

l i r lmksma . Lmas davė automobi-Į b i a a D H n k a < pasigrožėjom žalios 
Imi "Birutes" vardą ir logiškai Į m e l s v o s ^ero spa\vos \>uto į r e n . 

Į išaiškino kodėl. Todėl, Kad " B i - l g i m U j gėlėmis, prasidėjo Foto ax-
rute" yra subyrėjusi. Mat, " B i - j ^ ^ ^ ^ a t i c brvmo kun. A. 
rute ' turėjo tokį tpron. kad k a s į K e z i o ž o d i s P o j o t r u m p ą Ž ^ 

kai užvažiuodavom ant d i - ; t a r d dr_ Ambrazaitis ir ceremoni-

lyginį skaičių objektų. 
Paskui dar trumpai sustojam 

pas kitą "star" — Kastytį Izokai-
tį. Jis prie modernaus skonio. Jo 
bute kiekviena siena vis kitokia 
spalva, ir pakabintos nuotraukos 
tuoj pasako, kad čia gyvena fo
tografas menininkas. 

Ta ip ir baigėsi mūsų 15-20 da
lyvių Foto archyvo sezono atida
rymo diena. Keliavome namo 
jau po vidurnakčio su tuo pačiu 

1955 m. 
— Trakų pilies istorinis mu

ziejus pastaruoju metu buvo 
pertvarkytas, pateikiant dau
giau archeologinių radinių. Ta
čiau netrūksta ir "revoliucinių" 

tiems darbams. Vyr. redakto
riaus pareigas sutiko perimti 
kun. Pranas DauKnys, ligšiolinis 
laikraščio administratorius ir 
redakcinės komisijos narys. Ad
ministratorium pakviestas Juo
zas Seliokas. Kun. Pr. Vaseris 
vyr. redaktoriaus pareigas ėjo 
nuo 1964 metų pradžios. Laik
raščio leidėjas ALK Federacijos 
valdyba jam išreiškė padėką. 

— Jonas Gumbys mirė Ade
laidėje, sulaukęs 71 m. amžiaus. 
Palaidotas Dudley Parko kapi
nėse. 

CHICAGOS ŽINIOS 

Mokytoja Regina Garliauskaitė 
džiui drabužių rinkliavą ir per
siuntimą Pietų Amerikos lietu
viams. 

Jinai dalvvavo n Pasaulio 

thew Pollock. Simon Chauske. 
Ig. Skirgaudas. Elena Tamo
šiūnienė, po 1 dol. — Adolfina 
Burba. J. Kaziūnas. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame. 

viena iš Detroito atstovių. ' Re
gina dainavo tr is metus Jauni
mo chore ir jau a n t r u s metus 
yra Detroito Balfo valdybos na-
lė . 

desnės duobės, jos bagažo dang-;- užbaigė dr. Budrienė. O p a - ; j " r T . " . " T Z T V ™ ' 
tis atsidarydavo. O žinant, kokios 2 L . . I L ^ i u,«-~ ,-,v,„ J* ,* , ^ y r e m s i u boa. Kezio automobi 

šią vasarą pradeda mokyto
jauti Our Lady of Providence 

X Komp. Darius ir Laima Schooi, Northville, Michigane. 
Lapinskai su sūneliu yra išvy- Ateityje sieks magis t ro laipsnio. 
kę atostogų praleisti į Bostoną. : Regina yra gerai žinomų det-
pas D. Lapinsko tėvelius. roitiečių Ernos ir Stasio Gar-

_, , . iiauskų duktė. 
X Cicero šv. Antano parap. Rober to . ^ ^ 

biuletenyje rašoma: "Garbinti! 
Dievą savo gimtąja kalba yra j 
naudingiau sielai. Lietuviškos! ^ „ c*~~- L> -*-i • * • „„.„. & , ,. . . Į X Gen Stasio Raštikio atsi-Misios sekmadieniais vra auko- . . TTT . T , . _ _ . . . J . .,_ . . į m i n i m ų III tomas — Įvykiai ir lamos <:30 vai. rvto ir 10:30 j , . . J . . v " . . . . . . . . . . I žmones — vis dar tebėra kny-val. ryto. visi lietuviai raginami j . . . , , ,, Z, . , , "į_. Iga. apie kurią daugiausia kalba-sąmomngai dalyvauti. Ki tose! 0 . ,. . . r T ^ . .. , ima, rašoma, diskutuojama, s is lietuvių parapijose nranvko lie-1, ,_ • », , ,-.• J - , ,• ^ * • knvgos tomas gaunamas Drau-tuviškos Mišios del lietuvių ne- ;, , ° . . . , . i go administracijoje. 1 egz. kai-

Chicagos gatvės duobėtos, leng
vai galima įsivaizduoti, kiek kar
tų mums teko gatvėj sustoti ir 
tą dangtį užtrenkti, sunervinant 
užpakalyje važiuojančius. Paga
liau nebeliko kitokios išeities, 
kaip susiieškoti gazolino stoty 
vielą ir su ja užrišti. 

skui — vaišės! Buvo visko, ypacj 
skanių sūrių, o vienas daniškas 
susilaukė daug mėgėjų. Bet pa-1 
traukliausias "goodie" buvo vo-j 
kiškas vynas ir jo greitai nebeliko. 
Visi norėjo pabandyti egzotiškų 
figų ir net šuo jų iš visų prašė.. 

Po vaišių susėdom visi į auto
mobilius ir važiavom į šio va

liu, bet su puikiausiais įspūdžiais 
• iš foto meno srities. 

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
PARADAS 

Chicagoje liepos 21 d 12 vai. 
įvyks pavergtų tautų paradas 
Žygiuos JAV pakrančių sargy-

APIE LIETUVIŲ 
SKULPTŪROS PAMOKAS 

Antradienį vakarais nuo 7:30 
vai. iki 9:30 vai. yra skulptūros 
pamokos Balzeko lietuvių kui-

Mūsų kelionės tikslo vietovei karo "star" žinomo fotografo 
sukėlė šiek tiek neramumo ir daug Į Alexo Urbos studiją. Ten mus 
įdomumo. Važiavom ten, kur lie-.sutiko muzikos garsai, visos sie-
tuviškas pavardes reikia su anglis- J nos didumo apšviesta skaidrė, 
ku akcentu ištarti, kad suprastų, į kur leidosi graži geltona saulė 
kokio adresato ieškom, ir kur se-j ant raudono fono, ir A. Urbos tė-
curity sunkiai įleidžia pro duris velio darytas šiltas midus. Tai bu-

dalyvavimo. Ar taip bus ir pas 
mus?". 

x Mažas piknikas — didelė 
proga. Visa lietuviškoji Chicaga 
turės nepaprastą progą paremti 
sportininkus. 

Sporto išvykai Europon pa
remti yra ruošiamas mini - pik
nikas. Jis bus Rudžių-Mažeikų 
soduose. Laikas — liepos 29 die
ną, sekmadienį, 2 vai. po pietų. 

Pikniko metu bus traukiamos 
laimėjimų knygutės ir tada pa
aiškės visi laimėjimai. (pr.) 

y U<"tn\iq Fondas. LF narys 
Petras Povilaitis, Great N'eok. Ny 
atsiuntė $500. padidindamas savo 
įnašą iš $1500 iki $2.060. Visi LF 
nariai, gyvi ir mirę yra nuolatiniai 
pastovūs lietuvybės stipnntojai. o 
kartu ir kovotojai už tautos išli
kimą u- laisvę. LF adresas: 2422 
W. Marąuette Rd.. 
60629, t«L 9254#7, 

na 15 dolerių. 

žmogų be specialaus leidimo ar 
pasitikrinimo. Ten visi gyventojai 
yra švarūs, puošnūs ir neeiliniai. 

Taip ir šiemet tame išdidžia-
me Lake Point Towers, 505 N. 
Lake Shore Drive, Lietuvių Foto 
archyvas — profesionalai ir mė
gėjai — kaip kas metą pradėjo 
savo vasaros fotografavimo sezo
ną, susirinkdami pas jų rėmėjus 

—daktarus Mildą ir Stasį Bud
rius ju žavingame bute 28-ame 
aukšte. 

Ten pirmiausia mus sutiko 
juodasis šuo Princas tokiu loii-

Chicagos Lietuvių operos pereito sezono valdyba. Iš kairės (sodi): 
sekr. Joana Drūtytė, vicepirm. Regina Vaitkevičienė, (stovi) vice-
pirm. Jurgis Vidžiūnas, vald. narys Bronius Mačiukevičius, pirm. Vy
tautas Ra džius, vicepirm. Vaclovas Monikos ir :žd. Albinas Smoiinskas. 

Chicago. IL. į Po 'Carmen" operos pastatymo valdyba ir choras išsiskirstė vasaros 
(pr.) į atostogų Nuotr. V, Jaainevi&aus 

vo pirmas kartas, kai paragavau 
tokio lietuviško skanumyno! Virš 
seno židinio kabėjo jo nuotrau
kos ir nuo lubų leidosi miniatiū
rinis laive Lis su burėm. Virtuvė 
išdavė paslaptį, kad Alevas yra 
dar viengungis, nes visur buvo 
matyti visokių "instant this a n d 
instant that..." 

Aleksas Urba prieš trisdešimt 
dvejus metus gimė Lietuvoį, toj 
vietoj, kur Gediminas žuvo. Me
nu Lr fotografija domėjosi jis jau 
nuo jaunystės. Baigęs Chicagos 
meno institutą, jis buvo kariuo
menėje vieno generolo specialus 
fotografas. Fotografavimą jis skai 
to ne darbu, bet "įgimta siela", 
ir, anot jo, "saulė yra jo geriau
sias draugas". Pabaigęs savo 7-
metų kontraktą su Playboy, jis 
dabar dirba reklaimom ir šiais me
tais užsidirbs 90,000! Ateity Alek
sas žada fotografuoti dailininką 
A. Varną. Pasisakė, kad "kai už
augsiu, norėčiau būti kaip dail. 
A. Varnas ir turėti tokią pat barz
dą". 

Paskui žiūrėjome jo skaidrių. A. 
1 >bos fotografijos buvo tikrai ža
vėtinos i>r tokios, kurios uždega 
kiekvieną mėgėją fotografuoti be 
poilsio ir priartėti kiek prie tokio 

Sol. A. Voketaitis dainuoja Los 
Angeles Lietuvių dienoje. Akompa
nuoja R. Apeikytė. 

Nuotr. L. Kanto 

Marija Eivaitė i bų dalinys, policijos būgninin- tūros muziejuje. Dėsto T. Feld 
sien. Laikraštis "Southwest 
Nevvs-Herald" apie tai padavė 
plačią žinią, išspausdindamas 
mokinių pavardes ir jų palan
kius atsiliepimus. 

PAEŽERĖS FESTIVALIS 

Chicago je rugpiūčio 11-19 d 
įvyks vadinamas Paežerės festi
valis, kuriame pasirodys Neptū
nas su mergaičių palyda, bus 
laivelių lenktynės, regata, meno 
paroda, vandens spektaklis, 
plaukimo rungtynės, cirkas, 
vandens pašliūžininkų pasiro
dymas, laivų paroda koncertai, 
tautinių šokių programa, Vene
cijos festivalis, maratono plau
kimo rungtynės ir daug kitų 
dalykų. 

PARAPINIŲ MOKYKLŲ 
MOKYTOJAI NESTREIKUOS 

Parapinių mokyklų mokytojai 
buvo prašę pakelti jų atlygini
mą 5rr, bet gavo 2c/<-. Buvo pla
nuojama streikuoti, bet dabar 
kat . mokyklų mokytojų s-gos 
Th. Phelan pareiškė, kad strei
ko nebus. Chicagos katalikų mo 
kyklose dirba 7,112 vienuolių 
ir pasauliečių, mokytojų; iš jų 
2.600 priklauso mokytojų s-gai. 
Pradinis jų atlyginimas metams 
7,011 dol., o po 10 metų pasau
liečiai mok. gauna 10,143 dol. 

DARBAI J A U N O M 

Nuspręsta JAV-se išleisti 11 
mil. dolerių jaunimą aprūpinti 
darbais. Tuo būdu Chicagoje šią 

lygio. įvairumu buvo labai daug. (vasarą gaus darbo apie 31,000 
Matėme senu ir naujų, greitų ir Į jaunuolių. Atidaryta 12 centrų 
blizgančių automobilių, vyrų i registruotis darbams. 

j kai. Pavergtų tautų komiteto 
\ nariai, Great Lakęs vadinamas 
IDrill Team, marmu dalinys, už-
;sienio karų veteranai, policijos 
dalinys, Raudonojo Kryžiaus 

Į dalinys, Cook apskr.' gyvieji pa
veikslai, Hornets būgnininkai, 
Dlinois Right of Life komitetas. 
Zierinio gyv. paveikslas, serbai, 
estai, slovakai, kroatai, lenkai, 
gudai, ukrainiečiai, latviai, Fo-
rest Preserve gyv. paveikslas, 
kinai, lietuviai, čekai, rumunai, 
albanai, Kard. Mindszenty fon
das. 

PILIEČIŲ KOMITETAS 
SUTIKTI MOKSLININKAMS 

Artėjant tarptautiniam antro
pologų ir etnologų suvažiavimui 
Chicagoje (nigp. 28- rūgs. 8 d . ) , 
kada į mūsų miestą suvažiuos 
4,000 mokslininkų, sudarytas 
piliečių komitetas jiems priimti. 
Garbės pirmininku yra meras 
Daley. Tarp komiteto narių yra 
ir St. Balzekas, kun. A. Greeley 
ir keliasdešimts kitų. 

GAISRE ŽUVO MOTINA SU 
DUKTERIMI 

Dona McLean, 29 m., su savo 
13 m. dukterimi žuvo degant 
namui 2703 N. California, Chi
cagoje. Jos vyras ir du sūnūs 
suskubo iš gaisro išbėgti. Gais
ras prasidėjo rūsyje ir laikomas 
įtartinu. 

APDEGĘ GERIAU SVEIKSTA 
JEI GERIAU MAITINAMI 

Lojolos universiteto dr. R. 
Warpeha, stebėdamas gijimą 4 
m. berniuko, kurio kūno net 
85% buvo apdegę, paskelbė, kad 
aukšto maistingumo dieta jam 
daug padėjo gyti. 

GERIAUSIA DOVANA 
JAUNOMS MARČIOMS 
Popular Lithuanian 

R E C I P E S 
Penktoji laida 

Jei jūsų marti yra lietuvė u 
kitos kilmės, geriausia vedybinė 
dovana yra naujai išleista knyga 
Juzės Daužvardienėa 

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

Kaina t ik $3.00 
Užsakymus siuskite: 

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

Persiuntimo lilaidoma prašoma prV 
dfiti 25 et, o IUinola gyventojai pri
deda dar 15 et mckeačiaa&a 
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