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KINIJOS VAIDMUO 
TARPTAUTINĖJ POLITIKOJ

Ketvirtąją fazę paskelbus

Maisto kainos pakils
KANTONAS. _ Charles Yost, 

buvęs Amerikos ambasadorius 
prie Jungt. Tautų, tris savai
tes važinėjo po Kiniją, susitiko 
daug įtakingų asmenų, kalbėjo
si su Ču En-lajum ir užsienio 
reikalų vieeministeriu čiao Ku- 
an Hua. Ten būdamas parašė 
kelis straipsnius į sindikatinę 
spaudą. Pirmame jų kalba apie 
Kinijos vaidmenį tarptautinėj 
politikoj.

Kinijos vadai įsakmiai teigia, 
kad jų šalis nėra didžioji galy
bė. Autorius su tuo irgi nori 
sutikti. Ji dar neprilygsta nei 
Amerikai, nei Sovietų Sąjungai. 
Jos atominės jėgos daug ką gąs
dina, bet dar išsivystymo stadi
joje, o karo laivynas visai men
kas. Pramonė tėra tokia, kokia 
buvo sovietų prieš H pasaulinį 
karą. Tarp 70 ir 80 procentų 
visų žmonių gyvena kaimuose 
gan primityviom sąlygom. Ne
matyti, kad būtų kas nors da
roma visa tai sumoderninti, pa
keisti, pagreitinti.

Kinija neįveikiama

Iš kitos pusės Kinija turi be
veik vieną ketvirtadalį pasaulio 
žmonių, o jos atominių ginklų 
gamyba buvo netikėta pasauliui, 
daug ką nustebino ir išgąsdino, 
karinis pasiruošimas yra dide
lis, karių eiles galima matyti 
kiekviename kampe, žmonės lai
komi labai disciplinuoti, o geo
grafinės sąlygos ir atitinkamas 
pasiruošimas Kiniją padaro ne
nugalimą. Jeigu ji dar nėra di
džioji galybė, tai tokia galėtų 
pasidaryti, jei būtų didesnis pa
vojus ir reikėtų pasitempti.

iPo II pasaulinio karo apie Ki
niją buvo prikalbėta ir prira
šyta pro šalį, nebuvo suprastas 
jos specifinis charakteris, ypač 
iškraipytais faktais buvo infor
muojami žmonės Amerikoj ir 
Sov. Sąjungoj. Prie to dar pri
sidėjo ir Korėjos karas. Kinie
čiai aiškina ir tebėra įsitikinę, 
kad jie į jį buvo įsimaišę tik 
grynai apsigynimo reikalu, bijo
dami didesnės Amerikos inter
vencijos.

Amerikos politikai, tokie, 
kaip Achesen, Dulles, Kennedy, 
Jonnsonas buvo įsitikinę, kad 
kiniečiai veršis visur, kur tik 
pastebės politinę tuštumą, kad 
nežiūrint kivirčų su sovietais, 
jie visvien yra dalimi monoliti
nio komunizmo, norinčio pa
glemžti visą pasaulį.

Kad nepritaikintų Brežnevo 
doktrinos

Apsilankius Kinijoj, susipaži
nus su visa padėtim ir jų gal
vosena, tas baiminimasis neturi 
pagrindo. Jie tokių tikslų neturi, 
jie pagaliau ir negali to pasiekti, 
neturi priemonių. Tokią baimę 
kenčia ypač rusai. Jų baimės ir 
nepasitikėjimo priežastimi lai
komas faktas, kad sienų reika
lai nesutvarkyti, o Sibiras, ma
žai išnaudotas ir dar mažiau 
apgyvendintas, yra natūrali ko
lonija Kinijos 800 milijonams, 
ir ta linkme jie pajudės jei ne 
šiandien, tai rytoj. Dėl to rusai 
turi prie sienos laikyti milžiniš
ką armiją ir erzinti kiniečius. 
Pekinas bijo, kad soveitai ko 
gero gali ir jiems pritaikinti 
Brežnevo doktriną.

Susidomėjo savo praeitimi

Yost įsitikinęs, kad Kinija nė
ra pajėgi ir negreit bus tokia, 
kad galėtų daryti invaziją į Si
birą, o kurį laiką ji bus net la* I

bai rami ir niekam negrasinanti. 
Kaip bus kada nors vėliau, nie
kas nežino, gali pasikeisti ir ki
niečių galvosena. Jie labai di
džiuojasi savo sena kultūra, o 
paskutiniuoju metu ypač susi
domėjo istorija ir skatinimi ar
cheologiniai kasinėjimai, žodžiu, 
pradedama garbinti praeitis ir 
iš jos semtis stiprybės ateičiai.

Diplomatinėj srity nereikia 
laukti ,kad Kinija mėgintų do
minuoti ir įsakinėti kitiems, bet 
ji domėsis visais klausimais, da
lyvaus visose konferencijose. 
Viena aišku: ji visur dalyvaus, 
kur tik galės sulaikyti sovietų 
įtaką pasauly, labiausiai Azijoj.

Pašovė Sirijos 
prezidentą

BEIRUTAS. — Sirijos prezi
dentas Hafez Assad buvo leng
vai sužeistas, kai jį bandė nu
šauti. Į važiuojantį automobiliu 
prezidentą jo paties kareiviai 
paleido kelis šūvius ir sužeidė į 
koją.

Ginkluotas
palestinietis

laiko 15 įkaitų
ATĖNAI. — Gerai ginkluotas 

palestinietis viename Atėnų vieš 
buty vakar tebelaikė 15 įkaitų, 
daugiausia amerikiečių, reika
laudamas, kad vicepremjeras jį 
palydėtų į lėktuvą ir leistų jam 
išskristi kur nori, į vieną Vid. 
Rytų miestą.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų rūmai 240:-70 balsais priėmė 
įstatymo projektą, kad prezi
dentas be Kongreso leidimo pa
siųsti kariuomenę į užsienį gali 
ne ilgiau kaip 120 dienų. Nixo- 
nas sakė, kad įstatymą jis ve
tuos.

Senatas žada priimti griež
tesnį projektą, leidžiantį siųsti 
kariuomenę tik 30 dienų.

PAjPEETE, Tahiti. — Pran
cūzų karo laivai su protestuoto
jų jachtomis jau pradeda tvar
kytis griežčiau: iš numatomų 
atominių sprogdinimų vietų jas 
jėga traukia toliau nei 72 myk

JERUZALE. — Prekyvietėje 
sprogo bomba ir sužeidė pen
kis asmenis, vieną sunkiai. Kita 
bomba buvo rasta Haifoje, kino 
teatre.

1969 liepos 20. Svarbiausias įvykis nuo Kristaus gimimo. Neil 
Armstrong ir Amerikos vėliava Mėnuly

Rugiapiūtė Rytprūsiuose. (Nuotrauka daryta prieš II pas. karą)

Maskva puola
Andrejų Sacharovą

MASKVA. — Sovietų žinių a- 
gentūra Tass viešai apkaltino 
Andrei Sacharovą, žinomą moks 
lininką, vandenilio bombos ga
mintoją, kad jis, kaip ir kiti
disidentai, niekina Sovietų Są 

jungą. Proga jį suniekinti buvo 
jo duotas pasikalbėjimas Švedi
jos televizijai. Jis turėjo drąsos 
pasakyti, kad sovietų sistemoje 
nedaug duodama progos pasi
reikšti individualiai iniciatyvai, 
jeigu ji nėra prieš tai jau įsta
tyta į tam tikrus rėmus. Ka
dangi ir tas jo pasikalbėjimas 
nebuvo “įstatytas į tam tikrus 
rėmus“, tai jam kliuvo ir gal 
bus dar kas blogiau.

Mirė
Willy Fritsch

HAMBURGAS. — W. Fritsch, 
žinomas vokiečių filmų akto
rius, sulaukęs 72 metų, mirė 
.Hamburge. Buvo gimęs 1901 
Kattowicuose, Lenkijoj (tada 
priklausė Vokietijai). Vienas la
biausiai žinomų filmų su juo 
buvo “Kongresas šoka”, vaizduo 
jąs 1814 metų Vienos kongresą, 
Europos karalių suvažiavimą.

LONDONAS. — (Britanija pri
pažino šiaurės Vietnamą, bet 
jos santykiai su Pietų Vietna
mu nepasikeis. Dar daugiau: 
Saigono vyriausybė bus ir to
liau pripažįstama kaip vieninte
lė, teisėta Pietų Vietnamo vy
riausybė, Vietkongo nepripa
žins.

ATJAUSKIME KITUS, KURIE 
SIEKIA LAISVES

Nixono atsišaukimas Pavergtųjų 
savaitės proga

Prezidentas Nixonas liepos 14 
d. paskelbė atsišaukimą, kuria
me sako: “Mūsų šalis nesiekia 
savų įsitikinimų primesti ki
tiems, tačiau žmoniškumo ve
dami mes visada turime palai
kyti gyvą viltį, kad mūsišku di
džiuoju laisvės paveldėjimu ku
rią nors dieną galės džiaugtis 
visi pasaulyje.

Darydami pažangą pasaulio 
taikos ir saugumo srityje, ir to
liau atjauskime kitus, kurie sie
kia laisvės ir savarankaus apsi
sprendimo. Paremdamas tuos 
jausmus, 86-tas kongresas 1953 
m. liepos 17 d. jungtine rezoliu
cija įgalino prezidentą ir jo pra
šė trečią liepos mėnesio savaitę 
skelbti Pavergtųjų tautų savai
te.

Dėlto dabar aš, Richard Nix- 
on, JAV prezidentas, savaitę, 
prasidedančią liepos 15 d., šiuo 
skelbiu Pavergtųjų tautų savai
te.

Skatinu JAV žmones šią sa
vaitę minėti atitinkamomis ap

Brežnevas nori 
vakarietiškų filmų

WASHENGTONAS. — Brež
nevas, viešėdamas Amerikoj, 
dar daugiau suburžuazėjo, nors 
į tokį panašus buvo ir anks
čiau. Gyvendamas Camp David, 
žiūrėjo kelių kovbojiškų filmų, 
ir jie jam labai patiko, prašė jų 
atsiųsti ir į Sov. Rusiją. Kissin- 
geris tuo pasirūpino ir jam jau 
nusiųsti tokie filmai, kaip “My 
Darling Clemeoitine”, “Shane”, 
“Red River”, “Fort Apache”, 
“Big Country”.

VIZILLE, Prancūzija. — Au
tobusas su belgais piligrimais, 
grįžtančiais iš vienos šventovės 
Prancūzijos Alpėse, nusirito nuo 
paplauto tilto ir žuvo 43 kelei
viai.

BERLYNAS. — Kai Rytų 
Berlyne vyks Tarptautinis jau
nimo suvažiavimas, tai Berlyno 
siena bus visai uždaryta, joks 
berlynietis negalės būti įleistas. 
'Suvažiavimas prasideda liepos 
28 dieną.

eigomis ir parengimais ir raginu 
atnaujinti pasiryžimą siekti auk 
stojo tikslo — laisvės visiems 
žmonėms.

Prezidentas R. Nixonas

To liudijimui aš pasiraJšau 
mūsų Viešpaties 1973 metų lie
pos 13 d„ JAV nepriklausomy
bės 198 metais.

Richard NIxonM

Indijoj 548 mil. 
gyventojų

New Delhi. — Jau paskelbti 
1971 įmetu Indijos gyventojų su
rašymo rezultatai. Jeigu tikėti pa 
čių indų labai tiksliais duomeni
mis, 1971 metų įgaile gyveno 547, 
949,809 žmonės, nei vieno dau
giau ar mažiau. Tuo tarpu yra 
žinoma, kad toj pačioj Indijoj - 
vieno namo šeimininkas nežino, 
kiek žmonių įgyvena pas jį, jam 
žinomų ir nežinomų, užsiregistra
vusių ir neužsiregistravusių arba 
užsirašiusių kėliose vietose.

Didžiausias Indijos miestas yra 
Kalkuta su 7,015,000 gyventojų, 
toliau Bombėjus su 6 milijonais, 
New Delhi — 3,647,000, Maclras 
- - 3,170.000.

Penkis naujus Rytų Europai 
skirtus žurnalus šią vasarą pra
dės leisti Pittsburgho universiteto 
Tarptautinių studijų centras. Pa
baltijo klausimai paskirti žurna
lui “Soviet Union”, talpinsian
čiam medžiagą apie “tautines ir 
mažumų grupes”. (E.į

WASHINGTONAS. _ Ket
virtoji ekonominė fazė jau žino
ma. Prezidento vaidu progra
mą paskelbė iždo sekretorius 
George Shultz. Trumpai suglau
dus, ji taip atrodo:

1. Maisto kainų užšaldymas 
nuimamas, išskyrus jautieną, 
kuriai kontrolė bus nuimta tik 
rugsėjo 12. Nuimama kontrolė 
ir medicinos bei sveikatos pa
tarnavimo srityje. Visi kiti anks 
čiau paskelbti užšaldymai galio
ja iki rugpiūčio 12. Po to kainų 
pakilimai bus galimi tik iš anks 

to, prieš 30 dienų, pranešus ir 
nurodžius priežastis. Kainų kon-

Afganistane
priešinasi

revoliucijai

NEW DELHI. — Indiją pa
siekė žinios, kad Afganistane 
po karaliaus nuvertimo jau bu
vo sušaudyta arba žuvo kovose 
36 žmonės. Susišaudymas įvy
ko su ištikimais karaliui šali
ninkais. žiniomis iš Pakistano, 
armijos vadas gen. Atadul Shah, 
vadovavęs pasipriešinimui, bet 
buvo nugalėtas, jau sušaudytas. 
Muzuimonų religiniai vadai savo 
tikinčiuosius taip pat mobilizuo
ja kovoti už karalių.

Bet koks susisiekimas su Ka
bulu, sostine, nutrauktas, bet 
visokiais kanalais prasmukusios 
žinios patvirtina apie kontrare- 
voliueiją ir sakoma, kad nuvers
to karaliaus Mohammed Shah 
šeima ir giminės suimti. Kara
lius yra Italijoje.

Užsienio diplomatai sako, kad 
revoliucija yra naudingesnė so
vietams ir Indijai, bet ne Kini
jai ir Pakistanui. Naujasis val
dovas Sartar Daout jau spėjo 
paskelbti, kad glaudžiau ben
dradarbiaus su sovietais ir a- 
rabais. Dar kiti įtaria, jog per
versmas ir buvo sovietų darbas.

IKAIRA SUVAŽIUOS 
20 TŪKSTANČIU LIBIECIU

KAIRAS. — Kairas netikėtai 
susilauks daug “svečių”. Vakar 
buvo pranešta, kad iš Tripolio, 
Libijos, į Kairą išvyko 20,000 
libiečių, daugiausia jaunimo, su- 
simobilizavę visas susisieikimo 
priemones, autobusus ir sunkve
žimius. Kaire jie protestuos dėl 
abejojimo, ar verta abiem vals
tybėm susijungti ir reikalaus 
susiliejimo. Tarp abiejų miestų 
yra 1,600 mylių, ir kelionė ten 
ir atgal truks 5 dienas. Egiptas 
tokia demonstracija yra netikė
jai užkluptas ir nežino, neišma
no, ką daryti.

Žygis yra įrodymu, kad Kad- 
dafi lankydamasis pas Sadatą 
nedaug ką laimėjo, ir valstybių 
susijungimas buvo atidėtas ne
ribotam laikui. Taip pat prane
šama, kad Sadatas pradeda gau
ti iš libiečių laiškus, pasirašytus 
net krauju ir reikalaujančius 
unijos.

Abi šalis sujungti buvo nu
matyta nuo rugsėjo 1, bet da
bar 34 mil. egiptiečių jau neno
ri jungtis ir protestuoja, numa
tydami daugiau bėdos nei nau
dos. Kalčiausias pats Libijos

trolės įstaigos galės leisti arba 
neleisti kainas kelti.

2. Atlyginimų pakėlimai te
galimi tik 5.5 procentų riboje, 
taip, kaip buvo H ir HI fazėj.

3. Rugpiūčio 12 bus nuimta 
kontrolė mokesčiams už viso
kius patarnavimus, pelnams, 
nuomoms, medžio pramonei ir 
mažiems bizniams, kur samdo
ma ne daugiau kaip 60 tarnau
tojų.

4. Gazolinui ir kitiems naftos 
produktams kainos bus nustaty
tos taip pat rugpiūčio 12.

Daroma išvada, kad maisto 
kainos pakils, bet tik tiek, kiek 
bus leista joms kilti, kiek fak- 
tinai pakils jų pagaminimas ar 
pristatymas, bet ne pelno sie
kiant. Kaip žinome, kainų už
šaldymas kai kurioms ūkio ša
koms buvo net nuostolingas, ir 
ūkininkai atsisakė auginti pauk
ščius ar į superkamas vietas 
vežti kitus produktus.

Naujasis potvarkis daugiau 
komplikuotas, bet praktiškesnis.

Amalrikas vėl 
nuteistas 3 metam

MASKVA. —. Andrei Amal- 
rik, sovietų istorikas, vėl nu
teistas trejiems metams koncent 
racijos stovyklos. Jis buvo at- 
kentėjęs už savo knygą “Ar So
vietų Sąjunga išsilaikys iki 
1984”, bet nebuvo paleistas, kad 
būdamas kalėjime ir koncentra
cijos stovykloje irgi “šmeižė” 
sovietų santvarką ir kalbėjo a- 
pie žodžio varžymą. Didesnio pa
radokso negali būti, santvarką 
reikia girti ir kankinimų kame
roje. (

Dėl nuteisimo sovietams pro
testų telegramas siunčia viso 
pasaulio žymieji rašto žmonės. 
Nusiuntė ir vokietis Heinrich 
Boell, šių metų Nobelio premi
jos laureatas, kurio raštai Rusi
joj paplitę ir mėgiami.

diktatorius Kaddafi, paskelbęs 
kultūrinę revoliuciją, draudžiąs 
daugelį tokių dalykų, kas Civili
zuotam pasauly sukelia ir pasi
piktinimo, ir juoko. Egiptiečiai 
bijo, kad jis, būdamas abiejų 
valstybių viceprezidentu, jeigu 
netikėtai pasidarytų prezidentu, 
gali tą patį pradėti daryti ir 
Egipte.

Libijos “invazija” J Kairą 
laukiama liepos 21, dieną, kada 
1952 buvo nuverstas Egipto ka
ralius Farukas. Libaniečiai ža
da nakvynei įsistiprinti pirami
džių pavėsy, 12 mylių nuo Kai
ro.

KALENDORIUS

Liepos 20: šv. Jeronimas, šv. 
Česlovas, šv. Severą, Alvydas, 
Lakštuonė.

Liepos 21; šv. Laurynas, šv. 
Prakseda, Rimvydas, Lasota.

Saulė teka 4:32, leidžias 8:22. 
ORAS

Dalinai saulėta, truputį vė
siau, 60% galimybė lietaus su 
perkūnija, apie 80 laipsnių.
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MŪSIŠKIAI EUROPON IR JŲ 
PAJĖGUMAS

Vyt. GRYBAUSKAS
Edvardas Šilingas — 6’-5”,Kaip jau nuo amžių visur ir 

visada buvo: rinktinės sudary
mas nepraeina be nepasitenki
nimo, net pykčio, ir be eilės ne
laimingųjų. Nežiūrint, kad rin
kimo komisiją sudarė 7 žmonės 
iš Chicagos, New Yorko ir Ka
nados, kartėlio liko nemažai ir 
truks keletą metų, kol viskas 
bus pamiršta. Tačiau visus pa
tenkinti neįmanoma.

Dabar pažiūrėkim iš arčiau į 
tuos laiminguosius, kurių laukia 
nepaprastai sunkus uždavinys. 
Bent vieną kartą jų turime pa
kankamai, taip kad susirgimai 
ar sužeidimai komandos pajė
gumo nesumažins. O reikalui 
esant, trenerio padėjėjas Čo 
kauskas dar puikiai gali užsidė
ti uniformą ir sužaisti neblo
giau, kaip bet kuris gynėjas.

Nuo jų ir pradėkime:
Linas Gineitis — d’-3”, ūgio, 

180 svarų, puikus metikas, pa
jėgus diriguoti žaidimui, gero 
ūgio, kas prieš mažesnį prieši
ninką gali būti ypatingai nau
dinga.

Simas Kaknevičius — 6’-2”, 
175 sv., labai stiprus gynime, 
kovotojas, veržlus, ypač nau
dingas specialiam uždaviniui, 
kaip pvz. uždengti pavojingą 
metiką.

Algis Sakys — 6M)”, 180 sv., 
mažiausias, bet užtat staigus, 
intersepcijų specialistas ir ge
ras šaulys.

Edvardas Palubinskas — 6’- 
2”, 180 av., ypatingai puikaus 
šuolio, tikslus pasuotose, sun
kiai sulaikomas gavo staigiuose 
ir įvairiaspalviuose praėjimuose. 
Azartiškas kovotojas, pajėgus 
inspiruoti visą komandą.

Centre —•
Stepas Puidokas — 6’10”, 240 

sv., pagrindinis centras ir nuo 
jo daug priklauso sėkmingas 
pasirodymas. Turi puikų meti
mą, bet ar jaunystė ir stoka 
patyrimo nebus per lengvai 
priešininko išnaudojama?

Larry Jesevičius — 6’8”, 220 
sv., geras gynime ir liūtas prie 
lentų, jo greitais ir tiksliais iš- 
pasavimais remsis komandos 
greitieji antpuoliai.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Antrasis tarpzoninis tur

nyras Petropolyje (Brazilija) 
pradedamas šį sekmadienį, lie
pos 22 lr truks iki rugpiūčio 16. 
Jame dalyvauja 18 atrinktųjų, 
kurių, tarpe šeši sovietų did
meistriai lr vienas JAV — S. 
Reshevsky. Iš šio turnyro trys 
pirmieji bus įkelti į kitų metų 
pasaulio kandidatų varžybas 
draug su buv. pasaulio čempio
nais Spaskiu ir Petrosianu ir 
Leningrado tarpzoninio turnyro 
laimėtojais: Karpovu, Korčno- 
jum ir amerikiečiu Robert Byr- 
ne. Iš Reshevskio sunku tikėtis, 
kad jis patektų į trijų laimingų
jų skaičių Brazilijoje.

— Anglijoje prasidėjo Euro
pos komandinės varžybos. So
vietai sudorojo anglus 3% - 1% 
(1) ir rumunus 4% -2% (1). Ju 
goslavai įveikė šveicarus 5*/f> - 
2% ir vengrus 4% -314.Lenkija 
įveikė Vak Vokietiją 5 - 3 (1) ir 
prieš Angliją sužaidė 4-4. 
Vengrija laimėjo prieš Rumuni
ją 5 V; - 2M>, bet krito prieš ju
goslavus Vak. Vokietija įveikė 
Šveicariją 3% -1% (1>? Po dvie

220 sv., nežiūrint keletos colių 
trūkumo, stiprus p° lentomis,! 
kietose kovose bus ypač nau
dingas savo patyrimu ir svoriu.

Alius Mažeika — 6’-10”, 230 
sv., .jaunas ir gerų duomenų 
žaidėjas, stoką patyrimo jis iš
lygins geru ūgiu ir kovos dva
sia. sv.j

Puolime —
Mikas Raškauskas — 6’-4”, 

205 sv., geras technikas, vieno
dai stiprus tiek puolime, tiek 
gynime ir labai pasinešęs už ko
mandinį žaidimą.

Alvydas Rakis — G’-5”, 190 
sv., greitas ir veržlus, labai tiks 
prie numatyto žaidimo stiliaus.

Gintaras Miklas — 6’-6”, 210 
sv., nors ir jaunas, bet jau kie
tas po lentomis ir naudoja gan 
vykusiai apgaulingus judesius.

Pranas Miniotas — 6’-4”, 215 
sv., komandos žaidėjas, nors ir 
lėtokas, bet savo šaltu krauju 
ir patyrimu azartiškose rungty
nėse bus naudingas.

Edvardas Modestas — 6’-5”, 
189 sv., staigus, kietas, puikus 
metikas, bus komandos ramstis 
tiek gynime, tiek puolime.

Algis Varnas — pas ameri
kiečius jis seniai būtų taip ger
biamame “Hali of Fame”, o pas 
mus, žinoma, to nėra. Tačiau 
mūsų krepšinio istorijos knygo
je jis vienintelis turėtų būti įra
šytas auksinėmis raidėmis. Jis 
vienintelis dalyvis visų ; mūsų 
rinktinių: P; Amerikos, Aust
ralijos ir dabar Europos.

Kaip iš tikrųjų, šis mišinys 
senų vilkų ir jaunų žaidėjų at
rodo, palyginus su P. Amerikos 
ir Australijos rinktinėmis? Jau 
prieš eilę metų buvome priėję 
išvados, kad rinktinė, kuri vyko 
į Australiją, buvo žymiai stip
resnė už pirmąją, šioje gi rink
tinėje turime visą Australijos 
rinktinės pagrindą. Aišku, Var
nas ir Čekauskas jau lėtesni, 
bet užtat Modestas, šilingas ir 
JeseviČius subrendę ir geriau
sios savo formos. Prie šio pen
ketuko pridėkime kitą penketą, 
kuris, be abejo, neblogesnis, ir 
dar glėbį gerų pakaitų, kurie 
gali pavaduoti bet ką iš pirmo 
penketo, komandai visiškai ne-

jų ratų jugoslavai ir sovietai tu
rėjo po 10 tš., tačiau sovietai 
dar turėjo 2 nebaigtas partijas. 
Lenkija ir Vengrija po 9 taškus, 
Vak. Vokietija 8^ (1) ir Ang
lija 5% (1), Rumunija 5 (1), 
Šveicarija 4 (1).

— Vilniuje vyksta jaunimo 
žaidynių varžybos. Po 6 ratų pir 
mavo panevėžietis Z. Einoris Ir 
vilnietis Alius Mikėnas (daug
kartinio Lietuvos čempiono Vla
do Mikėno sūnus), abu turėda
mi po 5Į/2 taško. Sekantis 
ratas turėjo nulemti žaidynių 
čempioną. Juo tapo Alius Mikė
nas, įveikęs į “Zeitnotą” pate
kusį Zenoną Einorį. A. Mikėnas 
surinko 6V2 taško, Z. Einoris 

V. Gefenas 5, G. Ragainis
5, R. Survila 4^ taško.

Merginų grupėje laimėjo vil
nietė L. Benensonaitė 6 tš „ N. 
Lakiūnaitė, R. Pruckutė ir S 
Survilaitė surinko po 5 taškus.

Komandinėje įskaitoje nugalė
jo Vilniaus rinktinė —37% tš., 
Panevėžys 34, Kaimas 26, Šiau
liai 25. Klaipėda 24 tš. : ’

< . irt/. Kabys Merkis

susilpnėjant. Sumoje, ši rinkti
nė nesibazuos 5-iais ar 6-iais 
žaidėjais, bet 12-ka, tai reiškia, 
kad kiekvienoje pozicijoje yra 
dvigubai daugiau pajėgų. Tas 
ypač svarbu, nes norint pilnai 
įvykdyti Valaičio planą, reikia 
ne tik geros kondicijos, bet ma
žiausiai du vienodus penketus, 
pajėgius vienas kitą pavaduoti 
kas 5 ar 10 minučių.

Jei kam dar neteko skaityti, 
pakartosiu, kad mūsų rinktinei 
trenerio Valaičio numatytas žai
dimo planas yra sekantiš: pla
ningas greitasis puolimas, tem
pas visą rungtynių laiką ir prie
šo spaudimas visoje aikštelėje. 
EU šiuo planu, be abejo, reikia 
pilnai sutikti, nes tai geriausias 
ir beveik vienintelis vaistas 
prieš sucementuotas, daugumo
je planingą ir užtikrintą žaidi
mą vedančias Europos koman
das. Tam planui komanda, atro
do, puikiai tinka, nes turime pa
kankamai ūgio, kad gautumėme 
kamuolį prie lentų — Puidokas, 
JeseviČius, Mažeika, šilingas — 
ir daug greičio planingam puo
limui su Varnu, Modestu, Sakiu, 
Palubinsku, Bartu ir Baškaus- 
ku. Kiek žinome, visi žaidėjai 
pavieniui dirba, o Chicagos žai
dėjai net dalyvauja vasaros ly
goje, neskaitant dviejų troni- 
ruočių kitais vakarais. Tai ženk
las entuziazmo, noro gerai pa
sirodyti ir svarbiausia — ga
rantija geros fizinės kondicijos, 
kas ypatingai svarbu Valaičio 
planui.

Pasidžiaugę komandos gero
mis pusėmis, pažiūrėkime, kur 
■jos silpnybės. Didžiausias trū
kumas yra stoka svorio arba 
gryno raumens. Žinant, kad Eu
ropos komandos žaidžia ypatin
gai kietai ir ypač prie lentų 
naudoja fizinę jėgą, mūsų Pui
doko, Jesevičiaus ir šilingo var
gu jau užteks. Toliau — mūsų 
centrai Puidokas ir Mažeika tu
ri pakankamą ūgį, bet abu aš
tuoniolikmečiai ir be tarptauti
nio patyrimo. Per didelė našta 
teks Jesevičiui, kuriam reikės 
juos pavaduoti ir dažniausiai 
kovoti su geriausiais prie lentų. 
Toliau puolėjų tarpe būtų malo
nu matyti bent keletą su 6’-8” 
ar 6’-9” ūgiu, deja... Laimei gy
venime neturime ko skųstis — 
visi keturi turi užtektinai visko, 
jie temps greitąjį puolimą, jie 
diriguos žaidimui, nuo jų pri
klausys visas pasisekamas, p

Tačiau dėl tiek silpnų vietų 
dar nebūtų ko dejuoti. Didžiau
sia mūsų rinktinės “silpnybė” 
yra per didelio pajėgumo prieši
ninkai. Jau girdėjote, kad turė
sime garbės rungtyniauti su 
Prancūzijos, Italijos ir Kanados 
olimpinėmis rinktinėmis, su 
daugelio kraštų meisteriais, su 
Amerikos Washdngton State 
universitetu. Be abejo, kad už
davinys per didelis ir pralaimėti 
tur būt,, teks ne kartą.

Tačiau, Valaičio žodžiais ko
manda bus gerai paruošta fiziš
kai, stipri moraliai ir nei viene- 
rių rungtynių nepralaimės be 
100% kovos. Taip kad kiekvie
nu atveju Lietuvos vftrdas pla
čiau ir garbingai nuskambės vi
soje Europoje.

LAUKO TENISO 
PIRMENYBES

Šį savaitgalį Quigley High 
aikštėse (78-ta ir Westem) 
įvyksta Vid. Vakarų sporto apy
gardos lauko teniso pirmenybės 
vyrų ir moterų klasėms. Prie
augliui tokios pirmenybės nu
matomos už keletos savaičių. 
Registracija ir burtų traukimas 
9 vai. ryto šeštadienį aikštėse. 
Tuoj po to prasidės tr varžybos. 
Vyrų A klasėje laukiama sve
čių iš Detroito ir Clevelando ir, 
atrodo, kad bendram lygiui ky
lant, bus daugiau ir kietų ko
vų. Seniesiems veteranams, jau 
per daug ilgus metus dominuo
jantiems mūsų lauko tenisą, ke
lias į pergalę vis sunkėja. Kas
met laukiama staigmenų, bet jų 
■vis nėra. Įdomu, ar šiemet Si- 
dabriai, Mikoniai, Powell. o gal 
jaunasis Kolis ar kas kitas ne
pakeis mūsų senųjų meisterių. 
B. klasėje taip pat laukiama

Keturi didieji (iš kairės) A. Lauraitis, Krepšinio komiteto pirm., Ed. 
Palubinskas, rinktinės narys, J. Baris, išvykos vadovas ir š ALFAS 
pirm., Vyt. Grybauskas, išvykos menedžeris. ' Nuotr. Z. Degučio

daug dalyvių.
Tačiau gal dar įdomesnės ko

vos žada Vykti moterų klasėje. 
Būtų malonu matyti jau ir Gra
žiną Rimkūnienę dalyvaujant 
šiose pirmenybėse, nes jau jai 
pasipriešinimo yra priaugę pa
kankamai. žumbakienė. Obri- 
kaitė, Audronė Gelažius ir Jū
ratė Laucius žaidžia McKinley 
Parko A lygos komandose ir jų 
žaidimo lygis yra smarkiai pa
gerėjęs. Tuo pačiu mišraus dve
jeto varžybos darosi rimtesnės, 
ir žumbakienei su Grybausku 
reiks rimtai pasitempti, kad iš
temptų pergalę.

Pirmenybes praves naujas 
lauko teniso sekcijos vadovas K. 
Mikonis. K.

1973 M. Š. AMERIKOS 
PABALTIEČIU LAUKO 
TENISO PIRMENYBES

1973 m. Š. Amerikos Pabaltie- 
čių Lauko teniso pirmenybės 
įvyks liepos 28-29 d Cuyahoga 
Community College, East 30th 
St. prie Community College 
Avė., Cleveland, Ohio. Varžybų 
pradžia: šeštadienį, liepos 28 d. 
10 vai. Registraci ja — nuo 9 
Vai. Tąsa ir finalai sekmadienį 
nuo 10 vai.

Programoje: vyrų vienetas, 
moterų vienetas, vyrų veteranų 
(virš 44 m.) vienetas, vyrų dve
jetas, moterų dvejetas, mišrus 
dvejetas, jaunių (žemiau 19 m.) 
vienetas; jaunučių (žemiau 15 
m.) vienetas ir mergaičių (že
miau 17 m) vienetas.

Riboto amžiaus dalyviams lei
džiama dalyvauti aukštesnėse 
klasėse papildomai.

Užsiregistruoti pakanka at
vykus tiesiai į varžybas. Smul
kios informacijos išsiuntinėtos 
visiems lietuvių sporto klubams. 
Reikalui esant, galima kreiptis 
tiesiai į rengėjus šiuo adresu: 
Mr. Janis Sinka, 4613 West 156 
St., Cleveland, Ohio 44135 (Te
lef (216) 267-3289. Šių varžybų 
data jau buvo paskelbta metų 
pradžioje,, tačiau originali vieta

LYDIA'S HEALTH FOODS
Vasaros sezonui duoda gerą nuolaidą natūralios kosmetikos 
prekėms. Pasirinkimas įvairus. Pirkdami SUTAUPYSITE NUO 
10% IKI 20% IR DAUGIAU. Taip pat visą laiką duodama 
10% NUOLAIDA perkant vitaminus.
Parduotuvė atidaryta kasdien nuo 9 iki 6 v. v. Ketvirtad. nuo 9-8. 

Savininkė E. DUDENIEN®

KS GERIAUSIA DOVANA — TAI JTB VAISTAI GALVOS ODO8- 
PI-AUKU PRIE2IŪRAI. ftveicarijoe Patentų Instituto gara n-

lig
tuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pažįstamiems lr sau. 
JIB 8 oz., 16 savaičių vartojimui. Jūsų užsakymus siųsti su
$6.06 apmokSJlmu — JIB LABORATORY, 1437 So 49th Avė.,
Cicero, IU. 60650. JIB Atstovybe, 2498 Daugai! Rd., tVindsor, 12,
Ont., Canada. JIB Skyrius: 7 Stuttgart 60, Duisburgerstr. 7-10
W. Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th St. Chicago;

5000 W. I6th St., Cicero; 4754 S. VVood St., Chicago; 2923 N. 
Milwaukee Avė., 1147 N. Ashland Avė., Chicago tr Lt.__

REC 
i. & J. PHARMACY 

2557 W. 691h Street 
Telei. PR 6-4363

*

pristatymas nemokamai 
Važiuojamos kSdSs, remontai ir kt įrankiai pirkti ar nuomoti. Impor
tuoti odekolonai, Kvepalai ir Fanny May saldalnlaL
Apsirūpinkite vitaminais: apsisaugoti nuo porsižaldymų lr Širdies sustip
rinimui Vitaminą E. ir kt Turime ir gydomų žolių.

Nemokomai supakuojame dovanas.
 ANGELĄ to VĮPPBM18 DŽRKLAI, eąyla.

buvo ne Clevelandas, bet Chi
caga.

P. S. F-jos lietuvių sekcija

P A D E~K Ą
Širdingai dėkoju Dr. P. Kisie

liui už sėkmingai padarytą ope
raciją ir rūpestingą priežiūrą. 
Dėkoju visiems draugams ir pa
žįstamiems lankiusiems mane li
goninėje, prisiun tusiems gėlių, 
pareiškusiems linkėjimus tele
fonu ir laiškais.

Visiems nuoširdžiai dėkingas 

Charles Ulis
Melrose Park, UI.

Road Service — Major Mechanical
Elektroninis motoro sureguliavi
mas (Tune up). Air condition spe
cialistai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys.
6643 S. Western — Tel. 778-9250

BERT’S STANDARD SERVICE

Savin. Norbertas Eangys

NAMŲ APŠILDYMAS
Taisau senus ir įdedu naujus pa

čius Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl dujų. Įdedu vandens šil
dytuvus.

A. BANYS — 447-8806 
itimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimimiiiii

West Hyannisport-
Cape Cod, Mass.

Išnuomojami kambariai su virtuvės 
naudojimu, gražioj viloj su puikiu 
sodu. 5 min. pėsčiam iki Craigville 
pliažo.
M. Mikutavieienė. tel. 617-771-8667 
muiuiiiiiii................... .
PR 8-3229

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

2858 VVest 68rd Street

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

AkufeiiJ* tr moterų lino. 
Ginckologinč Chirurgija 

6449 So. Pulasld Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

8007 W. 83 PI., Justice, III.—599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012.

P T A I
STEEPLES PHARMACY 
2434 W. 7lst Street

Tel. 737-1112; jei už
daryta, tel. 776-4363.

THE LITHUANIAN WORLD-WID« DAILY 
4545 WEST 63rd ST., CHICAGO, HX. 60629. Tel. LU 5-9500
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Cook apskr., Iii 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunaudo
tų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

3S01 Wo)t 63nl Street
Kampas 63-člos lr California 

Plrmad., antrad., ketvirtad. nuo
6 Iki 7:30 vai. vakaro 

Šefttad. nuo 2 iki 8:30 vai. 
Trečiad. tr penktad. uždaryta.

Ofiso telef. 470-4042 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
TeL — 695-0583

FOX VALLEY MEDICAL CENTER 
HflO Summlt Street 

Route 58 — Elgin Illinois

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 888-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weot 71st Street 
Vai. pirm. ketv. 1 lkl 7 popiet 

antrad., penkt, 1-B, treč. Ir SeSt tik
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimų: plrmad. Ir 
ketv. 1—4 tr 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4, SeStad. 10—B vai.

Ofs. teL 735-4477 Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 80. Puliokl Road 
Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tel. — GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 

atsiliepia, skambinti: MI 5-0001

TEL. — BE 8-5893

DR. A. R. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos

8907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rezid. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
j o k a A

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 68rd Street

Plrmad., antrad., ketvirtad. lr penkt 
nuo 12 lkl 8 vai. ir nuo 6 Iki 8 
vaL vak., Sefitad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 6Srd Street
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 5 

iki 8 vai. Trečiad. Ir SeStad. uždaryta
Visi telefonai 652-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7 Trečiad. Ir 
SeStad. tik nusitarus.

TeL ofiso ir buto OLympio 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero

Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai. vak.
ISskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 vaL popiet.

TeL REUanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3025 West 59th Street
VaL: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vaL p. p. 6-8 
vai. vak. SeStad. 12—2 vai. p. p. lr 
trečiad. uždaryta.

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6182 So. Kedzie Avė.

Tel. Vi 5-9670,
ygUados pagal a;aa

18.00 10.00 5.50 2.50
20.00 1100 6.50 3.00
21.00 12.00 7.00 3 00
11.00 6.00 — —
s Redakcija dirba kasdien 

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

a Admlnistracila dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
RfOlIUV IK VAIKU 1J("V 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7IRO South Western Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto lkl 
2 v. popiet Trečiad. ir SeStad. nuo 

10 v. ryto iki 1 v. popiet 
Ofiso telef. RE 7-1166 

Rezid. telef. — 239-2919

Ofiso HE 4-4818. Rez. PR 8-980t

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS IJGO8

2454 West 71 st Street 
(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 
Plrmad., antrad., ketvirtad. lr P«nkt 
nuo S vaL popiet iki 7 v. vak. SeStad. 
nuo 9 v. ryto iki ii vai. ryto tik 
Buaitarua._________________________ „ r,

DR. FRANK PLE6KAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149
Tikrina akla. Pritaiko akiniiu Ir

“oontact lenaea”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
5159 South Damen Avė.

rel. Ofiso PR 8-7800; Namų 925-7697
Valandos tik pagal suaitarlma. 

Trečiadieniais uždaryta.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
lr ketvirtad. nuo 5-7 vakaro 

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 68rd Street 

Ofiso teL RElianoe 5-4410 
Rezid. GRoveliill 6-0017

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 lkl 8 v. vak., 
antr. Ir penkt nuo 12 lkl 2 vai. p.p. 

ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas___ 2750 W. 71st Street

TEL. — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 10—18 
ryto lr 2—8 vai. vak. Sefitad. 1 lld 
4 vai. vak. Treč. lr sekmad. uždaryta. 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr moterų ligos 
Ofisas lr rez. 9052 W. 59th Bt. 

Tel. PRospect 8-1228

2454 Weat 71at Stw
VaL: pirm., antrad., ketv. fa- 
2-4 lr 6-8. Treč. ir SeStad.

Tel. PRospect 6-94fi

DR. ONA VAtKEVI
(VAŠKAS)

gydytoja ir chir
6643 South Albany A’

VaJ.: plrnx, antrad., ketv. 
vak. penktad. ir gefilad. 2-

ir kitu laiku pagal austi

TeL Ofiso PR 6-64

DR. F. C. WINSKI
GYDYTOJAS IR CHIR 

3107 West 71st St

ŪR. PETRAS ZLIO
gydytojas ir chir

6449 So. Pulaski R
Ofiso tel. 767-2141 j namų

antr- ketv. 2— g-eaktad- 2—5- SeSt pasai ,

Pokaitę “Draugą”, duoldto
Ji kitiema pasiskaityti.



Mūsų rūpesčiai ir

MEILĖS POLITIKA IŠEIVIJOJE
Mūsų taurusis Tumas Vaiž

gantas sakydavo: “Jeigu nori 
kam būti malonus, pirmiausia jį 
mylėk ir būk kantrus“. Jeigu 
visi žmonės nusipelno meilės, 
tai ypatingos šilimos ir dėmesio 
mums yra verti savieji lietuviai, 
kuriuos vienokia ar kitokia var
go našta lenkia prie žemės. Pri
valome nuoširdžiai džiaugtis, 
kad išeivijoje turime tiek daug 
mylinčių širdžių, kurios net or
ganizuoti vargstančiam lietu
viui eina j talką.

Šį rudenį turėsime didžiosios 
mūsų šalpos organizacijos — 
Balfo seimą. Visiems žinoma y- 
ra šį sąjūdį ištikusi nelaimė. 
Pamažu artėjant seimui, kuris 
bus vienas svarbiausių Balfo 
istorijoje, reikia jam ruoštis, 
kad į jį būtų išrinkti delegatai, 
kurie vargo lietuvį mylės labiau 
negu save, kurie savos organi
zacijos nebėgs skųsti į svetimus 
teismus, kurie kylančius nesu
tarimus spręs savųjų tarpe, ku
rie supras, kad bet koks pasi
kėsinimas prieš teisėtai išrinktą 
vadovybę ir jos potvarkius bus 
pasikėsinimas prieš varge esan
tį lietuvį.

Dabartiniu metu Balfas yra 
amerikiečių teismo globoje. Tai 
pirmas toks liūdnas atsitikimas 
paskutiniame laikotarpyje iš vi
sų lietuviškųjų stambiųjų orga
nizacijų veiklos, ir mums rei
kia pasiekti visiškos Balfo ne
priklausomybės ir savaranku
mo, susilaukiant, kad būtų nu
imta teisminė globa, o tai bus 
pasiekta išrinkus delegatus, ku
riems Balfas ir lietuvių šalpa 
yra savrbesnė, negu kokios nors 
užmačios.

*
3Š Lietuvos ateina vis liūdnų 

žinių. Stalinizmas, kurį patys 
rusai pasmerkė, vėl ima atgyti. 
Religinis persekiojimas aštrus. 
Mts supurto tokios Eūdnos ži
nios, kaip ryžtingo idealisto 
kunigo Zdebskio sumušimas iki 
kraujo išsiliejimo smegenyse. 
Tai didžiausias barbariškumas, 
kokį tik galima dabarties kul
tūringame pasaulyje įsivaizduo
ti, kad žmogus už tarnavimą 
tauriems religijos idealams yra 
pavojuje netekti gyvybės, tapti 
visam amžiui invalidu. O tokie 
veiksmai okupantams įprasti. 
Jeigu bolševikai Simą Kudirką 
taip žiauriai sumušė amerikiečių 
akivaizdoje, amerikiečių vande
nyse, amerikiečių laive, tai gali
ma suprasti, kokį savivaliavimą 
pasiekia jų žiaurumas atžvilgiu 
jų aukų, patekusių į jų tamsius 
kalėjimus.

Kun. Juozo Zdebskio tragiš
kas likimas yra ne pirmas ir ne 
paskutinis okupantų valdžioje.

Spaudoj ir gyvenime 

ROMOS ŽURNALAS APIE LIETUVĄ
Romos žurnale “Iii Cavonir” 

buvo paskelbtas pasikalbėjimas 
su Lietuvos diplomatijos šefu

S. Lozoraičiu.
Į klausimą, kokia yra Baltijos 

valstybių pozicija ir kokie jų in
teresai Helsinkio konferencijos at 
žvilgiu, diploimatijos šefas atsako 
aiškiai ir išsamiai.

“Tarptautinis saugumas tegaili 
būti pagrįstas teisės ir teisingumo 
dėsnių rospėktavimu. Pastarasis 
reikalauja, kad nėbūtų pripažin
tos pasakytų dėsnių pažeidimais 
sudarytos padėtys ir sukelia prie
volę pažeidimų padarinius atitai
syti- „

Sovietų Sąjungos agresija pnes 
Baltijos Valstybes ir jų okupavi
mas yra vienas sunkiausių ir aki
vaizdžiausių teisės pažeidimų Eu
ropos naujoje istorijoje. Todėl bu- 
tų .teisinga >iir ireilk-ailinjga, kad lais- 
vų kraštų vyriausybės, dalyvau
jančios Europs saugumo ir bend
radarbiavimo konferencijoje, pa
sisakytų už Lietuvos, Estijos nr Lat 
Vijos teisę į nepriklausomybės at
statymą. . ..

Kiekvienu atveju mes tikimės, 
tad saugumu konferencija W1’

Tas aukas at jausdami, mes tu
rime organizuoti joms pagalbą. 
Iš vienos pusės pasaulyje skelb
dami apie tą brutalumą, kad 
viešosios nuomonės spaudimas 
sulaikytų nuo tokio žiaurumo, 
iš kitos pusės — aukomis turi
me paremti tas institucijas, ku
rios organizuoja pagalbą nuo 
okupantų žiaurumo nukentėju- 
siems lietuviams. Tokia institu
cija yra Lietuvių religinė šalpa. 
Ji atlieka didelį darbą, ji turi 
visuotinį pasitikėjimą ir jos pa
stangas turim© paremti.

*
Į gražų vargstančio lietuvio 

globos sąjūdį yra išaugusi Lie
tuvos dukterų draugija, kurios 
narių skaičius vien Chicagoje, 
berods, jau bus prašokęs pusę 
tūkstančio. Mums nežinoma pil
na tų tylių geradarių darbų sta
tistika, bet mes puikiai žinome, 
kad jos daug lietuvių ligonių 
sušelpia, aplanko, paremia, prie 
jų budi. Visa eilė vargo lietuvių 
rado prieglaudą jų namuose, šio 
sąjūdžio narės pačios dirba, au
kojasi ir aukoja. Jos pelno vi
suomenės dėmesį, o proga tam 
artėja — Chicagoje rengiama 
jų gegužinė.

*
Šalia tų didžių organizuotų 

artimo meilės sąjūdžių dar yra 
daug vietos pavienių asmenų ar
timo meilės darbams. Daugumas 
ateivių po II pasaulinio karo 
jau yra sulaukę brandaus am
žiaus. Ne vienas yra ligos par
blokštas į patalą, nedarbingas, 
iš pensininko kuklių pajamų gy
venantis, gal net besijaučiąs nie
kam nebereikalingas, vienišas 
visuomenės nuotrupa. Tokius ap
lankyti, pasakyti šiltą žodį, pa
sidalinti su jais lietuviškomis 
naujienomis ,įduoti į jų rankas 
įdomią lietuvišką knygą, padė
ti jiems apsirūpinti maistu, nu
vykti pas gydytoją, pagelbėti 
apsirūpinti vaistais yra labai 
vertingas artimo meliės darbas. 
Valdžios įstaigos teikai pagal
bą su papiginto maisto ženkle
liais, gailestingųjų seserų lan
kymais ir kitais būdais, bet ne 
kartą reikia nežinantiems ar ne
bepajėgiantiems pagelbėti ta 
globa apsirūpinti.

Išeivijoje mes patekome į sve
timųjų jūras, užtat budriau tu
rime savolietuvių sunkumus pa
matyti, suprasti jų vargą ir rū
pestį, pastebėti dar neišverktą 
ašarą prisipildžiusiose akyse ir 
meilės šviesa nuskaidrinti tam
saus vargo dienas. Amerikoje 
mes patekome į aukščiausio gy
venimo lygio šalį. Atsidėkoda
mi už tai Apvaizdai .galime pa
rodyti daugiau širdies tiems, ku
rie to reikalingi. J. Pr.

pažins Baltijos valstybių aneksi
jos ir kad tuo būdu ji nebus pa
versta antrąja Muencheno kon
ferencija. Naujų saugumo gairan 
tijų reikalingumas, kuriuo Sovie
tų Sąjunga motyvuoja savo pri
mygtiną reikalavimą sušaukti 
konferenciją, tėra grynas preteks
tas.

Iš tikrųjų tokios garantijos jau 
yra nustatytos tiek tarptautinėj 
teisėj, tiek Jungtinių Tautų sta
tute. Be to, papildomosios sau
gumo garantijos yra Sovietų Są
jungai nereikalingos, o Vakarams 
— bergždžios.

Sovietų vyriausybė gerai žino, 
kad jai nėra puolimo pavojaus iš 
Vakarų pusės. O antra, daugiau 
kaip 50 metų patyrimas parodo, 
kad jokia saugumo sutartis nesu
laiko Sov. Sąjungos nuo agresi
jų, kada jos ireilkall ingos Sovietų 
ekspansijai. Sovietų valstybės 
santykių su vlisais kaimynais isto
rija yra tam aiškus liudijimas.

Si istorija prasidėjo Sovietų vy
riausybės pareiškimu iš 1917 me
tų lapkričio 15 dienos, kuriuo vi
soms tautoms, o pirmoje eilėje 
toms, gurios buvo rusų imperijos

Iš demonstracijų, įvykusių S t. Petersburge, Fla.

JUODOSIOS AFRIKOS BŪKLE
Kada Afrikos valstybės išmoks vaikščioti savo kojomis

P. GAUCYSJuodosios Afrikos politinės ir 
ūkinės būklės tyrinėtojai pažy
mi, kad per pastaruosius 10 m. 
ji patyrė daugiau nusivylimų ne
gu laimėjimų. Prie pirmųjų pri- 
skaitomi du, turėję ypatingai sun
kių pasėkų: Nigerijos pilietinis ka
ras ir Tomo Mboyos nužudymas, 
dėl kurių juodoji Afrika prarado 
daug simpatijų Vakaruose. Pilie
tinis karas buvo didžiausia juo-

sudėty, buvo pripažinta teisė į 
apsisprendimą, suverenumą ir 
nepriklausomybę. Vos metams 
praėjus, ta pairi Sovietų vyriausy
bė pradėjo karą prieš Suomiją, 
Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją, 
Ukrainą air kitas kaimynines vals
tybes ligi Ghivos ir Bucharos 
centrinėj Azijoj.

Karas prieš Lietuvą pasibaigė 
Maskvos taikos sutartimi 1920 
metų liepos 12 dieną, kuria 'So
vietų vyriausybė visiems laikams 
ir be jokių irezervų pripažino Lie
tuvą suverenine ir nepriklauso
ma valstybe.

Panašios taikos sutartys buvo 
sudarytos su dviem kitom Balti
jos valstybėm — Estija ir Latvi
ja, kaip su Suomija ir Lenkija.

Šitaip Sovietai padarė pradžią 
“saugumo ir 'bendradarbiavimo” 
laikotarpiui Rytų Europoje.

Tęsdama savo pastangas su
stiprinti “saugumo ir bendradar
biavimo” iliuzijas, Sovietų Sąjun
ga nepasitenkino taikos sutarti
mis. Ji pasiūlė savo Vakarų kai
mynams ir vėliau sudarė dar ir 
kitas saugumo garantijas, būtent 
nepuolimo, prisidėjimo prie 
Btriando-Kelilpgo pakto ir užpuo
liko sąveikai apibrėžti konvenci
jas. Baltijos valstybės gavo dar 
vieną saugumo ir nepriklausomy
bės gerbimo garantiją, nustatytą 
Savitarpio pagalbos konvencijo
se, kurios buvo pasirašytos 1939 
metų rudenį, pasauliniam ka
rui jau prasidėjus.

Ši susitarimų sistema atrodė 
tikra saugumo ir bendradarbiavi
mo uola. Bet tą uolą Sovietų 
Sąjunga sugriovė pirmąja proga, 
atsiradusia karo metu.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
PRAEITIN PAŽVELGUS

A. VILASNIS ŠIDLAUSKAS
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Tas bendruomeninis statinys pagal iškilusias gy
venime problemas bei reikalą buvo vis papildomas, per
tvarkomas, perrikiuojamas. Pajustos spragos buvo už
pildomos naujomis tam tikslui sukurtomis organizaci
jomis, dargi su jų padaliniais visose lietuvių koloni
jose. Taip atsirado kun. Saurusaičio vadovaujama 
blaivininkų draugija, kuri ne tik dirbo blaivinimo 
srityje, bet daug pasidarbavo ir kultūros darbe. 1910- 
1912 metais išeivijos gyvenimo scenon įžengė Lietuvos 
Vyčiai savo šūkiu pasirinkę Dievui ir Tėvynei. Ši jau
nimo organizacija pasižymėjo naprastai gyva veikla. 
Ji turėjo suorganizavusi daug chorų, vaidybos rate
lių, sporto komandų ir kitų kultūrinių būrelių. Jų 
skaičius irgi siekė arti dviejų šimtų junginių. Ruošė 
paskaitas, steigė knygynėlius ir t. t. Po kelerių savo 
veiklos metų 1915 metais pradėjo leisti labai turinin
gą, patrauklios išvaizdos dvisavaitinį žurnalą Vytį. 
Būdami pilni jaunatviškos energijos, dargi turėdami 
prieš akis tokius kilnius tikslus — darbuotis Dievui 
ir Tėvynei, jie tikrai parodė daug pasišventimo, su
gebėjimo, varė platų darbo barą ir stengėsi vis pra
lenkti, nurungti kjtoge srovėse be&ireikiąnčiųs lietu

dosios Afrikos rykštė nuo vergų 
prekybos laikų, o nužudymas nu
šalino vyrą, kuris atstovavo vi
sam, kas Afrikoje buvo modernu 
ir nauja. Be šitų dviejų įvykių, 
per dešimtmetį įvyko eilė ki
tų, taip pat nemalonių: skerdynės 
Sudane, barbariškas chaosas Kon 
ge ir iškilimas ten tvarką atsta- 
čiusio diktatoriaus, tutsių pa
dermės išžudymas Ruandoje, ki
tos jų žudynės kaimyniniam Bu
rundi, visa eilė perversmų, kvaili 
maivymaisi mažų silpnų kraštų ir 
vyrų (kaip pvz. Uganda), nesu
skaitomos ūkinės krizės, valdžių 
suklupimai ir jų kritimai.

Didesnieji laimėjimai
Iš laimėjimų bene žymiausias— 

Kenijos, neturtingiausios Afrikos 
šalies, palyginamas ūkinis pasto
vumas. Bendrai, Afrika dar tebė
ra tokiam raidos laipsny, kur skir
tumai tarp pastovumo ir chaoso, 
taip protingai vedamo ūkio ir 
pražūtingo nesugebėjimo yra la
bai siauri. Daug kas sako, kad 
negalima norėti, jog Afrika pri
lygtų Europai. Tačiau, kiek tai 
liečia barbariškumą, tai ten įvy
kę žudymai neprilygsta civilizuo
tų vokiečių įvykdytiems, o vals
tybės vyrų nužudymai irgi nesą 
tokie beprasmiški, kaip JAV. Iš 
kitos pusės Afrika dabar išgyve
na milžinišką uždavinį tarpusavy 
bekovojančias vieno krašto pa
dermes sulydyti į vieną tautą. 
Tai pasiekti daugeliui Europos 
tautų reikėjo ilgų šimtmečių ir 
upių kraujo.

Nūdien Afrika stengiasi keis
ti baltųjų paliktą paveldėjimą. 
Daugiau kaip šimtą metų balta
sis žmogus vyko į Afriką, kaip 
vergų pirklys, išnaudotojas, nau
jakurys, patarėjas, misijonierius, 
užkariautojas ir administratorius. 
Susidūrimas su baltaisiais sužalo
jo afrikiečių psichologiją, įdiegda
mas jiems mažavertiškumo jaus
mą. Baltieji jiems būdavo arba 
žiaurūs, arba globėjai. 1921 m. 
Afrikos misijonierius ir geradarys

dr. A. Schweitzeris rašė: “Neg
ras yra kaip vaikas, o su vaikais 
nieko negali padaryti, nepanau
dojęs drausmės... Negrų atžvilgiu 
aš laikausi tokios taisyklės: aš esu 
jūsų brolis, bet jūsų vyresnis bro
lis”. Visais laikais geriausiu at
veju baltasis žmogus veikė ir el
gėsi kaip juodojo žmogaus vyres
nis brolis.

Jaunesniojo brolio vaidmuo
Anot tyrinėtojų, svarbiau esą 

tai, kad afrikiečiai su dideliu en
tuziazmu prisiėmė jaunesniojo 
brolio vaidmenį. Ką baltasis žmo
gus būtų padaręs ar turėjęs,kaip 
savo kalbą, mokyklas, drabužį, 
religiją, transporto , priemones, 
juodasis pamėgdžiojo ar norėjo 
taip pat turėti. Netgi masinis 
prieškoloninis judėjimas, 1950 
m. paskubom vykdant nepriklau
somybės įgyvendinimą, buvo pa
sisavintas iš demokratinių Vakarų 
idėjų, juodųjų pažintų Europos ir 
JAV universitetuose. Be abejo, to 
pasisavinimo laipsnis įvairavo 
kiekvienoje padermėje ir kiekvie
name krašte skirtingai. Nigerijos 
ibai (Biafra) ir Kenijos kukujai, 
kurie žmogų vertina pagal tai, 

ką jis padaro, o ne pagal bočių 
nuopelnus, tuoj įsisąmonino, kad 
misijonierių švietimas ir baltųjų 
prekyba gali jiems suteikti padė
tį visuomenėje ir valdžią.

Afrika, tyrinėtojų manymu 
priešingai Azijai, kolonijų metu 
mažai tesipriešino naujiems gy
venimo būdams, o dar mažiau 
priešinasi dabar, įgijusi laisvę. 
Juodoji Afrika stengiasi galimai 
greičiau pasikeisti ir puola į ne
viltį, kai jaučia, kad tą pakitimą 
lydi neišvengiamai nepasisekimai 
ir kartėlis. Turistų liudijimu, 
prieš 10 m. Kenijos Nairobi at
rodęs tikrai anglišku miestu. Juo
duosius tebuvę galima matyti tik 
pakraščiuose besibastančius. Ta
da Nairobi nebuvęs jų miestas. 
Nūdien svetimšalis vakarop Nai
robyje matąs gatvėse daugybę af
rikiečių anglų kostiumais, baltais 
marškiniais, parištais kaklaraiš
čiais. Juodieji vairuoja automo

vius. Katalikiškos srovės vadai į juos žiūrėjo su pasi
didžiavimu, lyg į kokius karius, nešančius pergalės 
vėliavas.

Paskui juos greit pasekė ir moterys, susiorgani
zavusios 1913 metais į Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikių Moterų Sąjungą. Jos daug reiškėsi veikloje, 
gvildeno auklėjimo reikalus šeimos židiniuose, tuo da
rydamos įtakos į priaugančią kartą. Taip pat nepa
miršo ir lygybės su vyrais principų bei socialinių rei
kalų. Dar gerokai vėliau kun. Kemėšio iniciatyva įsi
kūrė Šv. Juozapo darbininkų sąjunga su savo skyriais 
ir leidžiamu organu Darbininku. Labdaros Švietimo 
reikalams taipgi sukūrė naujų organizacijų. Daug at
sirado ir tik meno ar profesiniam reikalui susikūrusių 
organizacijų bei ratelių. Visa tai padarė išeivijos gyve
nimą nepaprastai judrų, gyvą ir atliekantį daug svar
bių uždavinių vien to persiorganizavimo dėka.

Nepaprastos reikšmės dalyku laikytinas lietuvių 
katalikų gyvenime, tai, kaip jau esame užsiminę, Lie
tuvių Kunigų Sąjungos, vėliau pasivadinusios Kuni
gų Vienybės vardu, įsteigimas 1909 metais kunigų su
sivažiavime — seime Wilkes Barre. Lietuvių kolonijos, 
o prie jų ir parapijos buvo jau tada plačiai išsisklai
džiusios po įvairias Amerikos valstijas, ir kunigai lie
tuviai sielovados darbe priklausė įvairioms vyskupi
joms. Dirbdami religiųį ir tautinį darbą jie jokios jung
ties, jokių ryšių tarpusavyje neturėjo. Nenuostabu, 
kad dėl tokio ryšių nebuvimo ir tautinės veiklos dar
buose atsirasdavo nuomonių skirtumų, darbo meto
duose susikryžiavimų ir net trinties bei nesusiprati
mų, kaip tai buvo atsitikę ir A.L.R.K. Susivienijime. 
Tai buvo dar vienas iš paskatinančių akstinų sušauk-1

bilius, kurie neretai yra vien? 
brangiausių neturtingam Afrikos 
kraštui. Afrikietės jaunuolės trum
pom suknelėm ir su perukais. Pe
rukai jas vilioja ne todėl, kad jie 
afrikietiški, bet todėl, kad jie 
vakarietiški. Tik ką atvykę iš to
limiausių vietovių, afrikiečiai pa
mėgdžioja baltuosius rengdamiesi 
prisiimti jų manieras ir jų ver
tybes. Jie labai brangina auto
mobilius, televizorius, namus, ge
rus rūbus. Jie dažnai labiau di
džiuojasi savo anglų, negu swa- 
hili kalba.

Kova prieš baltųjįĮ papročius

Retkarčiais afrikiečių politikai 
ir intelektualai mėgina sulaikyti 
baltųjų gyvenimo būdo plitimą. 
Tos pastangos yra tokios kraštu
tinės, kad pasidaro juokingos. Jie 
keičia savo ir savo krašto var
dus, draudžia iš Vakarų įvežti 
jiems nepageidaujamus madin
gus rūbus, daiktus ir t. t. Tos pa
stangos labai populiarios, nes af
rikiečiai piktinasi pranašesniu 
baltuoju žmogum, kurį jie vis 
tik mėgina pamėgdžioti. Tačiau 
tos jų pastangos bergždžios. Ke
liamas klausimas, kiek patvers tie 
pakitimai. Kenijoje gyveną bri
tai tvirtina, kad afrikiečiams rei
kėsią šimtmečių, kol jie išmoks 
naujoviškai ūkininkauti, vairuo
ti sprausminius lėktuvus ar veiks
mingai tvarkyti pašto tarnybą. 
Tačiau amerikiečiai tiki, kad už
teks vienos generacijos ar dvie
jų pakeisti vienai kultūrai į ki
tą, jei tik bus norima to pakeiti
mo siekti.

To nepaisant, Afrikoje esą ne
malonių reiškinių, rodančių, kad 
tie pakitimai gali būti klaidin
gai nukreipti ar būti dirbtini. La
bai nevykęs esąs Afrikos švieti
mas, svarbiausias veiksnys Afri
kai siekiant suvakarėjimo. Jis vyk
domas anglų ar prancūzų kalba 
ir nieko neturi bendro su čiabu
vių gyvenimu. Jis gamina minias 
valdininkų ir vadovų, kurie sėdi 
valdžios įstaigose ir nesugeba 
spręsti praktiško gyvenimo klau
simų. Ta klasė nenori dirbti jo
kio fizinio darbo, laiko tarnus, 
nešioja baltus marškinius ir skai
to Europos spaudą. Nenuostabu, 
kad nuo nepriklausomybės gavi
mo laikų afrikiečių ūkis smunka, 
o biurokratai, kasdieną atsėdėję 
įstaigose keletą valandų, gyvena 
malonų gyvenimą.

Nigerija, didžiausia juodosios 
Afrikos valstybė, turinti sudėtin
giausią ūkį per pilietinį karą su
naikino apie du milijonus savo 
gabiausių Ibo genties žmonių 
Biafroje. Atsistatąs jos ūkis parei
kalavo sudėtingo aptarnavimo 
aparato, kurio ji vis dar nesu
geba sudaryti. Todėl vien tik ky
šiais tegalima ką paskatinti at
likti. Jei kas tinkamai ir laiku 
padaroma, tai įvyksta tik baltųjų 
dėka. Kai kuriose šalyse, kaip pvz. 
Dramblio Kaulo, baltųjų dabar 
esą daugiau, negu koloniniais lai
kais. Visur pilna baltųjų vadovų 
ir patarėjų. Daugelis jų arogantiš-

ti kunigų seimą ir įkurti juos jungiančią organiza
ciją.

Jos konstitucijoje sakoma, kad tokiame kunigų 
sambūryje bus lengviau išlaikyti lietuvio kunigo būdą, 
bus galima giliau suprasti savųjų žmonių gyvybinius 
reikalus, veikiau surasti kelius, priemones didesniam 
lietuvių katalikų susipratimui ugdyti ir jų religinei 
bei tautinei sąmonei kelti. Toliau kalbama toje konsti
tucijoje, kokiomis priemonėmis bus siekiama tų tiks
lų. Be struktūrinio sąjungos aptarimo pasisakoma, kad 
rems katalikiškų organizacijų veiklą, platins katali
kišką spaudą, aktyviai dalyvaus katalikų religiniame, 
tautiniame ir visuomeniniame gyvenime, taipgi rems 
labdaringąją veiklą ir atliks kitus svarbius uždavi
nius.

Kokį svarbų vaidmenį atlikdavo Lietuvių Kunigų 
Sąjunga, galime spręsti jau iš pačio pirmojo jų seimo 
Wilkes Barre 1909 metais. Ten buvo svarstomi lie
tuvių mokyklų steigimo ir mokytojų paruošimo reika
lai, prieglaudų bei blaivybės draugijos steigimas, emi
grantų globa, srovinė kova, misijų reikalingumas ir, 
tur būt, pats svarbiausias reikalas — katalikiško 
laikraščio išleidimas. Tie svarstymai nebuvo vien tik 
svarstymais pasilikę, be rezultatų gyvenime. Jie di
džiąja dalimi tuoj būdavo realizuoti. Dar tais pat me
tais pasirodė katalikiškos srovės leidžiamas laikraš
tis Draugas, greit buvo surasta vieta Švento Kazimie
ro seserų centrinei būstinei —vienuolynui kurtis 
Chicagoje. Įsisteigė Blaivybės draugija, buvo vykdo
mi ir kiti to seimo svarstyti užmojai.

4Ru» 4»uclnU

FADEDA NTTO SAUSROS 
KENČIAU TIEMS

Italijos vyskupai, susirinkę 
savo visuotinei konferencijai Ro 
moję, kreipėsi į visus Italijos ti
kinčiuosius, kviesdami padėti 
nuo sausros kenčiantiems kraš
tams Afrikoje ir kituose žemy
nuose.

Jau ketveri metai — rašo Ita
lijos vyskupai — įvairiuose Af
rikos kraštuose viešpatauja 
Sausra. Apie 30 milijonų gyven
tojų neturi pakankamai maisto 
ir tūkstančiai gyvulių žuvo dėl 
vandens stokos. Apie sausros 
dramatiškas problemas kalbėjo 
taip pat ir Tarptautinės Caritas 
Intemationalis atstovas prie 
FAO — Jungtinių Tautų žemės 
ūkio ir mitybos organizacijos — 
tėvas Pasini. Jis nurodė, kad 
jau 90 pasaulio įvairių kraštų 
priklauso katalikų Caritas Inter- 
nationalis organizacijai, kuri jau 
nuo praėjusių metų didelėmis 
sumomis remia sausros ištiktus 
kraštus. Bet konfesinių ir pri
vačių pagalbos organizacijų pa
galba yra nepakankama, pa
reiškė tėvas Pasini. Į šią pagal
bos akciją turi įsi jungti ir tarp
tautinė FAO organizacija ir at
skirų kraštų vyriausybės. Ypač 
didelę problemą sudaro pabėgė
liai iš sausros paliestų kraštų, 
kurie ieško pagalbos ir pragy
venimo svetur. Taip, pavyzdžiui, 
vien Alžyras jau priėmė dau
giau negu 28-nis tūkstančius pa
bėgėlių iš Malio, Nigerio ir Mau
ritanijos, kuriuos maistu ir ki
tais reikmenimis aprūpina tarp
tautinė katalikų Caritas Interna- 
tionalis organizacija.

— Maltos auloje veikiantis 
Popiežiaus Jono XXUI vardo 
Taikos institutas surengė eilę 
paskaitų Popiežiaus Jono enci
klikos “Pacem in Terris” dešim
tosioms metinėms atžymėti. Pa
skaitas skaitė Vatikano nuolati
nis atstovas prie Jungtinių Tau
tų FAO organizacijos Ferrari 
Toniolo. Instituto tikslas yra — 
ugdyti taikos idėją ir auklėti 
žmones dirbti už taiką, Popie
žiaus Jono mokslo šviesoje.

ki, daugelis vargšai mokytojai, 
mėgina spręsti savo problemas, o 
ne pagelbėti juodam žmogui pa
čiam jas narplioti. Jie slopina 
juodųjų pasitikėjimą savimi ir 
dažnai juos verčia priklausyti 
nuo svetimųjų.

Tačiau visumoje baltieji pade
da Afrikai. Pastodami kelią Af
rikos pažangėjimui, jie verčia jau
nus afrikiečius įsigyti daugiau pa
tyrimo, o taip pat kelia juose pa
vydą ir norą užimti jų turimas 
vietas. Todėl reikia manyti, kad 
per dešimtmetį patirti išgyveni
mai paskatins nugalėti dabar ten 
vyraujančią netvarką ir Afriką 
išmokys vaikščioti savomis kojo
mis.
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ŽVĖRYS MYLI MOTERIS
Į Los Angeles zoologijos so

dą konsultantų ir plėšrūnų pri

žiūrėtojų pareigoms priimta 12 
moterų. Seniau čia dirbo tik vy
rai. Paaiškėjo, kad žvėrys la-

biau myli moteris. Joms pri
žiūrint, jie esti ramesni ir pa
klusnesni. im /

Brangiai mainytei

A. j- A. ONAI NORKIENEI mirus,
jos dukrai NIJOLEI, žentui JONUI ir anūkėms JULIJAI. 
RASUTEI ir LINAI IZOKAIČIAMS reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Ona ir Juozas Kupčinskai 
Albinas, Birutė, Judita ir 
Jonukas Sasnauskai

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

Union Pier išimom, butai su dviem 
miegamais. Arti ežero 75 dol. sa
vaitei. Tel. Chicagoje VI 7-7457; 
Union Pier (616) 469-8599

PRIE MICHIGAN EŽERO

Išnuomojami “eottages” — vasar
namiai nuo $150 ir aukščiau už sa
vaitę. Galima nuomot ir visam se
zonui. Skambinkit (616) 469 4896 
arba (616) 469-0390

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC 

ENCOMK TAX SERVICE
Tvarkingai patarnauja visata Real 

Estate reikalais. Be to čia veikla 
Nota.rta.tae, daromi Ir llūdijlmal ver
timai, užpildomi pilietybes pareiAkl 
mal Ir Įvairūs blankai
4259 S. Maplewood — CL 4-7450

C L A S S I F I E D GU.DE
REAL ESTATE

4. 4- A.
ONAI NORKIENEI mirus,

dukteriai NIJOLEI ir žentui JONUI IZOKAIČIAMS. gimi
nėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdirfie.

Lietuvių Paštininku Sąjunga

IŠNUOMOJAMI trys (3) kamba-
riai. Skambinti —

4 7 6 - 7 7 4 5

PROGOS — OPPORTUNITIES

Tavern & Liųuor Store. Corner 
bldg. 5 rooms, 2 bdrms.. enclosed 
sun-porch. 2 car gar. Full bsmt. 
Walk-in icebox. Good going busi- 
ness. Located nr. Marąuette Pk.
GR 6-9224 9 a. m. to 3 p. m.

4 butų kampinis mūr. namas arti 
65-os ir Talman. Gerai išlaikytas. 
Dideli kamb. Geros pajamos. Skam
binkit savininkui 582-8628

Parduodu naują bi-level namą 3 m.
603 MeCarthy St., Lemout, III. 

Apžiūrėt galima šešt. ir sekm. po- 
piet arba susitarus tel. 582-7595

By oivner — 16 yr. old corner brk. 
bldg. acroas from Marąuette Pk. 
Income $565.90 per month. 2 car 
faeated brk. gar. Excel. cond. -------
776-8333

Vienam asmeniui reikalingas ne
brangus butas be baldų Marąuette 
pko rajone. Ne rūsy. Po 6 v. v. 
skambint 927-2355

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— TĖVAS IR SONUS —
TRYS MODERSISKOS KOPLYČIOS

2533 We$t lįst Street Tel, 476 - 234
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108*0

TOYS MODERNIŠKOS 
AUUCONIMTIONED KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lietuvių Laidotuvių Direktorių Aaociacijoa Nariai

8807 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-8401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11028 Southuest Highway, Palos Hills, III. Tel. 974-4410

PETRAS MELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-8572

Tel. YArds 7-1911

8819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-89

VASAITIS — I
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLynipio 2-1008

Laidotuvių Direktoriai
MftŽHBsEVANS

VVESTERN AVB.
■V*1“1 v r........ . IIW

t Street Tel, <
Avė., Cicero TOwnhall

AUTOMOBILIAMS STATYTĮAIKŠTE

PADĖKA
A. + A.

Emilija lazbutienė - Genčiuvienė

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330 South Callfornla Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas YArds 7-1741-2

Mūsų mylima žmona, motina ir senelė mirė 1973 m. birželio 25 
d. Palaidota birželio 28 d. šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Dėkojame visiems už užuojautas, šv. Mišias, gėles, atsilankymą 
ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kanauninkui V. Zakarauskui už maldas 
koplyčioje, už atlaikymą gedulingų pamaldų už jo sielą ir palydėji
mą į kapines. Taip pat nuoširdus ačiū kun. Petrui Patlabai už gražų 
pamokslą, dalyvavimą ir maldas.

Dėkojame Vytauto Didžiojo šaulių kuopai už pagerbimą miru
sios ir ypatingas tradicines apeigas prie karsto koplyčioje ir palydint 
j kapines. Nuoširdžiai dėkojame ir kitoms organizacijoms bei jų at
stovams už atsisveikinimo kalbas.

Dėkojame karsto nešėjams šauliams ir laidotuvių direktoriui už 
malonų patarnavimą.

Širdingas ačiū visiems dalyvavusiems šermenyse, kuriems atski
rai neturėjome galimybės padėkoti.

Visiems mūsų gili padėka.
Vyras Jurgis, sūnus Mindaugas su šeima, posūnis Juozas ir mar

ti Marcijona, giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

VIENERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS

A A.

lohn A. Raudis ___
Jau suėjo vieneri liūdni meteliai, kai negailstimga mirtis 

atskyrė iš mūsų tarpo brangų tėvelį, uošvį, senelį ir prosenelį, 
kurio netekome 1972 m. liepos 21 dieną ir buvo palaidotas Lie
pos 25 dieną.

Nors laikas bėga bet mes savo brangiojo niekad nepamir
šime. Lai gailestingas Dievas suteikia jarm amžiną ramybę.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 21 d., 7 vai. 
ryto ir liepos 25 d., 8 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje; liepos 22 d„ 8 vai. ryto Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje; dvejos šv. Mišios taip pat bus atnašaujamos 
liepos 21 ir 22 d. d. Phoenix, Arizona.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti pamaldose ir pasimelsti už a. a. John A. Raudis sielą.

Nuliūdę: Duktė Mary Druktenls, žentas Stanley, 

marti Stella Raudis, anūkės ir proanūkai

A. -f“ A.
Elenai Betkauskaitei - Dudonienei 

mirus, jos broliui JUOZUI BETKAUSKUI ir visiems gi

minėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Panevėžiečiu klubas

7 metą mūr.: S butai Ir 2 biznio 
pataijkm,. Kiekvienas vienetas atski
rai Šildoma a Ir vėsinamas. Gražiai 
jrengtaa skiepas. $9,420 pajamų per 
metus. Išlaidos tik mokesčiai, van
duo Ir draudimas. Investavimas duo
da virš 10% pelno. Paskubėkite.

Mūrinis — 4 miegami. Modemus. 
Tuoj galima užimti. Reikalui esant 
gulima gauti veterano ar Ped. val
džios garantuotą paskolą. Idealu di
delei šeimai. 64-ta ir Arteslan.

Mūr. hungalovr. 6 kamb. (2 mleg.) 
su valgomu. Modernus Ir švarus. 66 
Ir Maplewood.

3 po 4 kamb. mūr. Gražiai atro
dantis namas. T rengtas skiepas, 
centr. šildymas. Neaukšti mokesčiai. 
71 ir Arteslan.

2 po K K kamb. Apie 16 metų se
numo. 50 p. sklypas. 1 butas su val
gomuoju, kitas su S miegamais, šo
ninis Įvaž. j garažą. Kiekvienas bu
tas su atskiru centr. šildymu. 60 Ir 
HUmlln.

Insurance — Income Ta* 
Kotary Public

SIMAITIS REALTY
2951 W 63rd St.. 436-7878

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

82 Ir Francisco. 7 metų senumo 
namas, gražus, 3 miegami, Įrengtas 
rūsys. Garažas.

45 Ir Mhlpple. Veikianti taverna Ir 
4 kamb. butas mūr. name. Taip pat 
4 kamb. namas vietoj garažo.

53 Ir Richmond. Medinis, 2 butai 
po 4 kamb. Garažas. $16,000.

65 ir Homan. Liuksusinis 1% 
aukšto, 10 metų senumo namas. 6 H 
kamb. (8 mleg.) apačioj, 8 kamb. 
viršuj. Atskiros šilumos. Centr. v8- 
slnlmas. 2 maš. mūr. garažas.

65 Ir Callfornla — 2 po 6 kamb. 
su pilnu valgomuoju. 18 metų senu
mo mūras. Atskiri šildymai.

Ir daug, daug kitų namų 
Prašome teirautis 

BUTŲ NUOMAVIMAS

BUD’S REALTY
BALYS BUDRAITIS 

4869 So. Archer Avenue
Tel. 254-5554 arba 257-5542

GEROVĖS IEŠKANT
Gražus .6 kamb. mūras arti 71 Ir

Mozart Modernus viduj. $21,900.
--Jų aukštų puikus mūras arti 

mūsų. Naujas šildymas, alumin. 
langai, kabinetų virtuvė, karpeiai, 
sausas beismentas. Garažas. $29,900.

5 kamb. rezidencija, apie 16 me
tų. Liuksus namas didelei šeimai. 
Evergreen pko riboje. $86,600.

Liuksus modernus 2-jų butų mū
ras. Arti 71 ir Mozart. Karpeiai, daug 
priedų, /rengtas beismentas. Siūly
mas. $44,900.

Arti 52 ir California, Geras 5 
kamb. medinis su garažu. $18,900

6 kamb. “octagon”, Įrengtas sau
sas beismentas. Apie 50 p. lotas. 
Garažas, Arti mūsų. $23,000.

Arti Margučio. Geras pajamų mū
ras. Naujas guzu šildymas. Alumin. 
langai. Garažas. $17,900.

4 butu mūras Marąuette pko. ri
boje. Naujas gazu šild. Naujas gara
žas. Ekstra platus lotas. $36.000.

6 butų 15 metų mūras. Apie 
$12,000 pajamų. Maž.l taksai. J pie
tus nuo Talman banko. $81,000.

2 aukštų apartmentinta mūras prie 
parko. $16,000 pajamų. Naujai su
tvarkytas beismentas. vertas $68,000 
ir daugiau. Pamatykit.

Palikimo mūras atneša $4,000 pa
jamų. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18,000.

Platus vertingas lotas Marųuette 
pke prie mokyklų. Kaina $9.900.

VALDIS REAL ESTATE
7051 S. Washtenaw Av. RE 7-7200

190 pėdų Michigan ežero pakran
tės ir 14 vienetų išnuomavimui — 2 
tinkami ištisiems metams gyventi.

Naujai atremontuoti ir naujai apstaty
ti. Tuojau galima perimti. Pageidau
jant duosime paskolą. Susitarimui ap
žiūrėti skambinkit tarp 9 v. r. ir 4:30 
popiet —

(616) — 169-0300

HELP YVANTKD — MOTERYS

CAIETERIA HELPER 
8:00 A.M. to 4:30 P.M.
5 day week. Benefits.

Call — Miss Carbone 
5 8 3 - 1 4 0 0

GENERAL OFFICE
FIGURE VVORK & LIGHT TYPING 

Good opportunity for experienced 
percon with figure aptltude to assist 
ivith payroll & accounts payable.

GOOD PAY VVITH COMPANY 
BENEFITS

SmalI air conditioned congental office.
Convenient Damen Avė. locatlon.

Call for Appt. 
278-3580

SEORETAKV — GAL FIUDAY 
Muet be able to take shorthand, tram- 
scribe from dietatlng machlne, type 
įveli and be iviliing to Iearn other Of
fice dutiea. Excellent f ringe benefiia 
—100 pct. Companj’ paid. Good wnrk- 
ing conditlona. Salarv commenaurate 
wltli experience and/or potential.

H. KRAMER COMPANY 
l.'Clff W. 21st St.. Chicago, 111.
Mr. Fagan Tel. 2211-8611

SALES
Full or part time. Earn extra money 
selling Haliday Magic cosmetic Prod
ucts. Call 9-5.

Phone — 651-5992

VYRAI IR MOTERYS

HELPVVANTED
MALĖ AND FEMALB 

MAIDS & DE8K CLERK

REGAL 8 INN
2448 No. Mannheim Rd.

Tel. 455-6500
An Eąual Opportunity Bmployer

DŽENITORIAI
DŽENITORES

DARBO VEDĖJAI
PRIŽIŪRĖTOJAI

reikalingi vienai iš seniausių ir di
džiausių Illinois Janitorial bendrovių.

Prityrimas pageidaujamas, bet nebū
tinas. Reikia nors kiek angliškai kal
bėti. Kreiptis asmeniškai nuo pirmad. 
iki penktad. 9 v. r. iki 12 dieną. 3-čias 
aukštas.

215 N. Dės Plaines, Chlcaga 

Tel. 782-7210

Salesmen & women
Work North or South

SHOULD EARN $15,000 lst YEAR 
PLŪS 25% ADDITIONAL COMMTS- 
SION 2ND YEAR.

No Overnight Travel.

Vested contracts, pins Ubenri pension 
plan. Opportunity to movė into man- 
agement ąuiekly.

CALL 365-7320

HELP WANTED — VYBAI

MOLI! MAKER
ESJ’EIUENCED IN 1‘UtaTICS

• Top Pay
• IM Ilinir W'H‘k

Momhiy Tltrough lrliia, 
Gali Bin 237-5040

Jnnsam Tool &, Dle Co.
4040 W. North Avė. Chtcag*. UUaoto

AUTO MECHANIC
Eupertenced on VWs. Eiccellent pay. 
Call Service Manager at

DOWNERS GROVE VOLKSWAGEN 
2020 W. Ggden Avė.

Dovvners Grove, Ulinoia

TEL. 964-9S00

A. + A. APEMIA DADURA
VILK AITE

0648 S. Hoyne Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė liepos 18 d„ 1973, 11:30 vai. ryto, sulaukus 83 m.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje.
Amerikoje išgyveno 67 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Estelle Petrowski, 2 

mukai Bruno Robrt ir Linda, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 

Vestern Avė. Po apeigų koplyčioje šeštadienį, 10:30 vai. ryto 
relionė bus išlydėta į Rhinelander, Wisconsin. Sekmadienį bus 
laša tvota Hildebrandt koplyčioje, 24 East Davenport St.,
Ihinelander, Wisconsin. ~

Laidotuvės įvyks pirmad., liepos 23 d., 10 vai. ryto bus 
įulydėta į Švč. Marijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa- 
naldos už velionės sielą. Po pamaldų bus palaidota Švč. Marijos

CaplNuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta- 

nus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė ir anūkai-
Laidotuvių direktorius Marei k a-E varne, Tel. RE 7-8600

DOWNERS GRO VE
Kaip naujas mūro ranch namas. 3 

miegamieji, 2 pilnos vonios, rūsys, 
ceMralinis vėsinimas, 2*4 maš. gara
žas. Truputį virš $50,000. Savininkas 
iškeliamas, kreiptis j jį

Tel. - 963 5086

MEN OR W0MEN
Survive right living cost vvith size- 
able second income. No investment. 
Success guaranteed. Work from 
h ome.

Tel. — 432-3647

TRUCK DRIVERS
(SEMI) (EXPERIENCED)
Duo to rapid grotvth, vve bav« 

to deltver new cars. Applioants sfoouM 
openlngs Cor tractar - trailer I irlvera 
have 2 years or more expe<rienco, Re- 
oulretnents are:

* Class “D” IJcenm
* Good Aecident Work

Reeord
Apply or Call

MR. A. GALASSIN1 — 646-1505
Monday thru Friday, 8 AM to 4:» PM

CLARK TRANSPORT 
COMPANY, INC.

13101 So. Torrence Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

An oqual opportunity envpAoyer

Mold Makers 
Mold Repair Men

IST SHIFT

AIR CONDITIONED SHOP 
BLUE SHIELD—-BLUE CROSS 

PAID VACATIONS AND 
HOLIDAYS

STEADY WORK OVERTIMC
I'' •> -a V'

Polymold Plastics, 
Ine.

3217 No. Kflpatrick, CUoago 

TEL — 736-811<
AUTO MECHANIC

Expd. on VW’s very excd. pay.
Tnsure your futuro vvith us.

DOWNERS GROVE VW INC.
Call 964-9500 

Don’t delay now.
______ Join our happy Family.

ALTERATIONS

LORD and TA YLOS
Exper'd Tailor

Apply in person 
9:30 to 5:00 o’clock 
189 Oabbroofc Mal!

OAKBROOK, ILIJNOIS
A n Eųual Opportunity Lmptayer

SANITAT1ON SERVU®
ROUTE MEN

ChiftTanteed Salary: $131.00
plūs bonus, plūs expenses. City routea 
notv open. Paid hospitalization aMd 
insurancc. Pension plan, paid siek days 
and holidays. Applicante mušt have 
a steady work record and a reliable 
car. H you are looklng for gpad, 
steady vvork. call

RON — 847 - 0566

St. Rita’s — 2 flat brick bldg. 5’/2 
and 51/, rms. 2 car brick garage. Tile 
kitehens and baths. Very good cond. 

476-0827 or 636-0725

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų valdymu —- Income Tai 

Notarlatas — Vertimai 
APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2288

84 ir Homan apyl. 5'/2 kamb. mūr. 
(3 mieg.), centr. vėsinimas, nuo sie
nos iki sienos kilimai. “Paneled” rū
sys, iškelti kanai, vamzdžiai. 1maš. 
garažas. Priedai. Skambinti savinin
kui 434-5796.

Remkite dienr. "Draugą".

NORTH AURORA CENTER 
Has the follon'lng posltlons avallable: 

HOU8EKEEFERS
Positions open on all shifts. Ligbt 

work 40 hours.
IIINING ROOM TKAINEES

Hours 6:30 A.M. to 12:00 noon. 
Part tlme. Permanent positions. 
Worklng direetly vvitll our refddents 
ln teachlng them proper eiitlng 
hablts as weJi as settlng and clearing 
of tables.

HOSPITALIZATI.ON — 
VACATION — SICK. PAY

APPLY TO
MR. GENE JOHNSON 

230 SO. TJNCOLN WAY 
NORTH AITROKA, ILL.

PHONE: 1497-7900

TIME KEEPER
A career opportunity exists in our 

payroll department fior an indivldual 
wh© has hnd Severai years of oompre- 
hensive payroll evperienee. This po- 
•sition involves all phases of payroll 
procedūros. Any incentivo payroll 
oxperience helpful.

As the nationh* leading full line 
dandy manufacturer we can offer 
an excellent salary vvith liberal com- 
pany benefits. Po r fnrlher Informa
tion eali or apply:

HAROLH MATHEIVS 
036-1200

E. J B RAČU & SONS
4050 W. Rinzie, Chicago. IU
Aa eąual omportunitv «m®tarot

IJGHT FACTORY WORK 
Full thne, permanent. Wrapping.

shipping, stock vvork, deltvcty aad 
pick up. Mušt have drivers licoase. 
Skokie area. Contact:

Herb Grant — 679-5077 
VELVA — MA1P COMPANY 

MAN TO PICK ORDEKS

STEADY POSITION.
GOOD PAY and BENiESTKL

Near 63rd and Hariem.
Phone for appolntment. 

__________5 9 4 - 2 2 6 0_________

TAILOR — Kvperlenced ' 
For Woodfield Mali Store 
Apply Mr. James Gazaela.

KRJ E C1DTJ1ING CO. 
IVoodfield Shopping Center 
Seha.iimbiirg, III. — 882-4146

Perskaitę “Draugą”, da6hlt» 
jf kitiem* pasbbfllyC

GU.DE


viai besiverčiąs, įsijungtų į eiles 
tų vyresniųjų akcininkų, kurie 
jau nupirko akcijų už dideles su
mas. Gera proga mūsų jaunimui 
prisidėti prie gražaus ir konkre
taus darbo.

bent po 10 akcijų (270 dol.), vi 
si namai būtų gryna lietuvių 
nuosavybė. Visi prašomi jungtis 
į akcininkų eiles.

INGRIDA ŠAMATAUSKAITE

PAVERGTŲ TAUTŲ 
SAVAITES MINĖJIMAS

CLEVELANDE

Clevelando Tautybių sąjūdžio 
rengiamas paminėjimas įvyks
ta pirmadienį, liepos 23 d. Susi
renkama 7 vai. vakare aikštėje 
tarp centrinės miesto bibliote
kos ir St. Clair Avė. (į vakarus 
nuo East 6-os gatvės).

7:30 vai. bus žygiuojama į 
miesto rotušę, kur įvyks susi- 
rinkims su kalbomis , trumpa 
menine dalimi ir rezoliucijos pri 
ėmimu.

ALT Clevelando skyrius pra
šo organizacijas ir visus Cleve
lando ir apylinkių lietuvius gau
siai dalyvauti.

Dėl smulkesnių informacijų 
prašoma kreiptis „ Altos sk. vi
cepirm. A. Jonaitį (531-4608) 
arba Sąjūdžio pareigūnus inž. 
R. Kudukį ir J. Stempužį.

Altos sk. valdyba

savo susirinkimus, posėdžius, 
studijas ir t. t.

Lietuvių namų vadovybė suti
ko, kad toks židinys būtų įkur
tas su sąlyga, kad jaunimas ak
tyviai prisidės prie šio židinio 
įrengimo pinigais ir akcijomis. 
Sudaryta jaunimo komisija iš 
dr. V. Stankaus, dantų gydyto
jo, ir studentų R. Aukštuolio, J. 
Petraitytės, A. Ciuberkio ir K. 
Giedraičio.

Jaunimas įjungiamas į akcijų 
platinimo darbą. Jaunimo išpla
tintos akcijos bus įskaitomos į 
jiems nustatytą, kvotą. Ragina
ma, kad pats jaunimas, kuris 
jau baigęs mokslus, turįs gerai 
atlyginamas vietas ar savisto

NAUJIEJI LIETUVIŲ NAMAI

Rugpiūčio 17„ 18, 19 dienomis 
naujieji lietuvių namai atiduo
dami lietuvių tarnybai. Statyba 
eina prie pabaigos. 18,000 kvad
ratinių pėdų pastatas, kurį pa
statyti atseis 350,000 dol., bus 
puikus paminklas Clevelando lie
tuvių įsikūrimui Clevelande pa
minėti.

Namų direkcija, taupydama 
akcininkų pinigus, daug darbų 
atliko ūkiniu būdu. Direkcija no 
ri kuo mažiausiai naudoti ir sko
lintų pinigų. Lietuvių namai tu
ri būti pačių lietuvių nuosavybė, 
o ne kurio nors banko.

Namų direkcija prašo visų lie
tuvių įsigyti akcijų, o tie, kurie 
jau akcijų turi,, nusipirkti dau
giau. Mes turime Clevelande 
1200 gyvų, aktyvių lietuvių šei
mų. Jei kiekviena šeima įsigytų

baigė Vilią Angelą gimnaziją 
pirmąja mokine ir gavo geriau
sius pažymius iš anglų kalbos, 
matematikos ir tikybos, priim
ta į National Honor Society ir 
įtraukta į Outstanding Ameri

can High School studente drau
giją. Ingrida šiemet baigė ir šv 
Kazimiero lituanistinę mokyklą 
labai gerais pažymiais,, yra 
veikli skautė ir Čiurlionio an
samblio šokėja. Sėkmės tolimes 
nėse studijose. V. R.

JONAS KAZLAUSKAS 
yra Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportinės išvykos komiteto Cle
velande iždininkas (26331 Briar- 
daile Avė., Euclid, Ohio, 44132) 
ir laukia lietuvių aukos šiai 
reikšmingai išvykai. Jau nemaža 
lietuvių įsijungė į aukotojų ei 
les. Paėmę platinti laimėjimų 
knygutes, prašomi grąžinti iki 
šio mėn. 24 d. Vladui Čyvui, 
18301 La Šalie Rd.„ Cleveland, 
Ohio 44119 arba iš ko paėmėte. 
PARODOMOSIOS ŽAIDYNES 

Moterų tinklinio rinktinė, da
lyvaujanti Europos sportinėje 
išvykoje, liepos 29 d. sekmadie
nį 12 vai. naujosios parapijos 
salėje žais su Baltimorės ir Co
lumbus rinktinėmis. Lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti ir 
pasigrožėti parodomosiomis žai
dynėmis.

DRAUGAS, penktadienis, 1973 m. liepos mėn. 20 d.

NEATSIIMTI LAIŠKAI 
“DRAUGO" ADM-JOJE

H
Kazimierui Šlepečiui — nuo 

Vaclovo Urbono iš Kelmės.
Paul Sluskai — nuo Petro 

Sluskos iš Kauno.
Antanui Saudargiui — nuo 

B. Saudargio iš Sedos.
Mikasei Šalkauskienei — nuo 

Laimutės Šimkuvienės iš Jur
barko.

Teklei šainauskieuei — nuo 
Aleksandros Rutkaitienės iš 
Kauno.

Vladui šcholtmeriui — nuo 
Sofijos Survilaitės iš Priekulės.

Jonui 
Leonoros 
džių.

Stasiūnaičiui — nuo 
Kundrotienės iš Gir-

Petronelei Šulinskienel — 
nuo Marijos Pečkaitytės iš Gir
džių.

J. Samoskai — nuo Marytės 
Šimkūnaitės iš Gaurės.

Vincui šveisčiui — nuo K. Te- 
lišausko iš Jurbarko.

Petronėlei Šulinskas — nuo 
Marytės Pečkaitytės,

Pranui šturonui — nuo Onos 
Baltrušaitienės iš Jurbarko,

John Stanaitis — nuo O. Ra- 
mukevičiūtės iš Veisėjų.

John Stanaitienei — iš Leipa
lingiu.

Žinantieji adresus arba patys 
adresatai prašomi atsiimti 
“Draugo” administracijoje dar
bo valandomis arba pranešti 
adresus.
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FRANK'S TV and RADIO. INC.
8240 80. HALSTED STREET TEL. — CA 5-726?

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.
-MlItlUilIKMIlIlIlINIHimillIHUIinilUUMIlIlIUIIIIIIIIHIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIimilllllimi*

VISŲ RELIGIJŲ PAMALDOS

Nuo 1959 m. liepos mėnesio 
trečioji savaitė yra paskirta pa
vergtų tautų prisiminimui.

Šiais' metais, kaip ir anksty
vesniais metais, Pavergtų tautų 
savaitės prisiminimą organizuo 
ja Amerikos tautybių judėjimas 
Clevelande. Šis sąjūdis apima 20 
tautybių atstovus, kurie nepa
liaujamai siekia laisvės ir nepri
klausomybės sovietų pavergtom 
tautoms.

Visos tautybės, patriotinės 
grupės,, veteranai ir kitos visud* 
meninės drganizacijos dalyvaus 
ceremonijose, kur bus užakcen
tuojama žmogaus teisės ir reli
ginė laisvė.

Programoj bus visų religijų 
pamaldos, kurias praves žydų, 
katalikų, protestantų ir orto
doksų religijų atstovai pirmadie 
nį„ liepos 23 d., Clevelando mies
to rotušės rotundoje, 7:30 vai. 
vak. Clevelando meras ir Ameri
kos tautybių sąjūdžio įkūrėjas 
pasakys pagrindinį žodį. Prog
ramoje dalyvaus vokiečių cho
ras, lietuvių ir ukrainiečių cho
rai.

Iškilmėms vadovaus Nicholas 
A. Bucur ir Bohdan Futey. Visi 
kviečiami dalyvauti.

JAUNIMO KULTŪRINIS 
ŽIDINYS

Naujuose lietuvių namuose 
Clevelando jaunimas turės savo 
patalpas, kurias jaunieji meni* 
ninkai galės išpuošti, dekoruoti, 
kur bus lituanistinė biblioteka, 
kur organizacijos galės dalyti

įvairių prekių pasirinkimas moto
ciklai, Šaldytuvai, maistas, doleriniai
CEKTIFIKATAI IR AUTOMOBILIAI 

CO8MO8 PAROELS EXPRESS
SIUNTINIAI Į LIETUVA

8BO1 W. flltth St., Chicago, DL 0O5M 
8833 8. Halsted, Chicago, OI. flOOOb 

Tel. WA 5-2737; 254-8320
V. Valantinas

GĖLES
iVERLY HILU GĖLINYČIA
stuv&ma. banketams, laidotavfinM 

Ir kitokioms progoms
48 W. OSrd Street, Chicago, m. 
rt'.k |»R 8-0833 — PR 8-0884

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI | LIETUVA

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au 
tomoblllal, Šaldytuvai, televizijos, do- 
ler. certiflkatal, maistas, akordeonai 
8808 VV. noth St., Chicago, IU. 0002* 

TELEF. WA 5-2787

IVI O \f I N G
8ERRNAS perk rausto baldus Ir kt- 
tos daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai Ir pilna apdrauda.
ĮM7 W. 67tb Plane — WA 6-8063

Our "GOOD NEWS" is e ven better...

Standard Federal Announces 
New Higher Interest Rates

CERTIFICATE ACCOUNTS
(new accounts only)

On *5,000 or more

PASSBOOK ACCOUNTS
(new and existing accounts)

Account Maturity

.. rouryears..

.. 30 months...

... Twoyears... 
On *1,000 or more

Four years..........7.35%

One year............6.81 %

.90 days..........6.002%

Increases to 5.39% 
on interest accumulated 

for one year.
Interest paid to the 
date of withdrawal.

Interest compounded daily. Deposits received by th 
on deposit to the end of the interest period. Den

HIGHER INTEREST RATES EFFECTIVE IMMEDIATELY
For more detailed Information on these new accounts, visit or call one of our savings c 

more for you. Standard Federal Savings. Safe, secure and reliable savings plans

Assets over $190,000,000.00 Resezves over $16,500,000.00

AND LOAN ASSOCIATION
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO
CHICAGO, ILLINOIS 60632 PHONE 847-1140

FEDER/U. S/oAnGS
Monday,Tuesday,Thursday, Friday- 9 A.M. to 8 P.M.; Satunday-9 A.M. to 12 Noon; Wednesday-no business transacted
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X Laisvės liepsną Civic Cen
tro Plazoje uždegant bus pra
dėtas pavergtųjų tautų savaitės 
skelbimo 15 metų sukakties pa
minėjimas. Liepsną uždegs 
Charles Atkins, 1952 m. olim
piados bokso čempionas, kuris 
auksinį medalį laimėjo nugalė
damas Sovietų Rusijos atstovą. 
Paradas prasidės 12 vai. Lietu
viai renkasi Waeker Drive ir 
Wells Street rytiniame kampe.

X Romas Kronas, LB Vidu
rio Vakarų apygai-dos pirminin
kas, išleido atsišaukimą, kuriuo 
kviečia visus lietuvius dalyvau
ti Pavergtųjų tautų eisenoje lie
pos 21 d., šeštadienį, 12 vai., su
sirenkant 11:30 vai. prie Wac- 
ker Dr. ir IVells gatvės kampo. 
Kviečiami visi, ypač jaunimas, 
šiais metais prieš svetimtaučius 
pasirodyti vieningai ir stipriai. 
Kas gali, prašomi dėvėti tauti
niais drabužiais.

X “Chicago Today” diefiraš- 
tis liepos 18 d. išspausdino dr. 
K. Bobelio, Altos pirm., laišką, 
kuriame jis įspėja amerikiečius 
būti atsargiais su Sovietais, ku
rie nepripažįsta žodžio laisvės ir 
dėl to, buvo Helsinkyje suimti 
pabaltiečiai. Laiško autorius vi
liasi, kad laikraštis tą reikalą 
iškels plačiau.

X Šv. Pranciškaus seselių 5 
sk. susirinkimas ir bunko žaidi
mai įvyks sekmadienį, 22 d. 2 v. 
p. p. parapijos svetainėje. Na
rės prašomos atvykti, nes va
sarą susirinkimų daugiau nebus.

X Leokadija Braždienė, perė
musi Original Svvanson maisto 
paruošimo ir pristatymo įstai
gą, 2502 W. 63 St., atsiuntė 
“Draugo” tarnautojams paruoš
tus priešpiečius. Vakar pietų 
metu susirinkę “Draugo” tar
nautojai tais priešpiečiais pasi
vaišino.

X Elena Baltrušaitienė, pasi
naudodama atostogomis, buvo 
išvykusi į Los Angeles aplanky
ti savo dukterų, giminių ir pa
žįstamų. Šiomis dienomis jau 
grįžta namo ir kitą savaitę vėl 
pradės dirbti laboratorijoje.

X Gražvyda Giedraitytė, LB 
Marąuette Parko apyl. valdybos 
sekretorė, “Dainavos” ansamb
lio ir Vyčių choro narė, išvyko 
mėnesiui atostogų. Aplankys sa
vo tėvą rašytoją Antaną Gied
raitį ir ilgiau apsistos Bostone. 
Chicagon grįš rugpiūčio vidu
ryje.

X Balzeko Lietuvių kultūros 
5-tas metinis piknikas įvyks 
sekmadienį, liepos 22 d. New 
Buffalo. Mich.

X Lietuvos Dukterų draugi
jos gegužinė - piknikas bus 
rugp. 5 d. Bučo sodyboje. Kvie
čiami visi gamtoje pabūti, pasi
vaišinti ir labdaringus darbus 
paremti. (pr.)

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

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris dirbąs su Rodman and 
Renshavv, Ine., patarnauja akci
jų, bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 332-0560.

Xsk.)

x L.V.S. “Ramovė” Chicagos 
sk. ramovėnai su skyriaus vė
liava organizuotai dalyvauja 
Pavergtų tautų protesto de
monstracijoje liepos 21 d., šeš
tadienį, Chicagos miesto centre. 
Susirinkimo punktas: Wells ir 
Wacker gatvių rytiniame kam
pe. Susirinkimo laikas: 11:30 v. 
Eisenoje lietuvių 16 Nr.

x Antano J. Rudžio radijo 
forume liepos 21 d. 8-9 v. v. 
kalbės Pavergtųjų tautų atsto
vai. Tą dieną 12 vai. Chicagos 
miesto centre nuo Wacker Dr. 
ir State St. bus eisena priminti 
Amerikos žmonėms apie pa
vergtas tautas, reikalaujant 
joms laisvės. Pavergtųjų tautų 
atstovai susirinks radijo foru
me kelti laisvės nuotaikas ir 
jungtis sėkmingesnei veiklai.

X Artistic Beauty Salon Mar
ąuette Parke nupirko Stasys 
Rachevičius. Salono adresas: 
2711 W. 71 St.

X L. K. kūrėjai savanoriai 
dalyvauja Pavergtųjų tautų de
monstracijoje su savo vėliava 
šeštadienį, liepos 21 d., 12 vai. 
Susirinkimo vieta ir eisenos 
pradžia Wacker Drive ir State 
St. sankryžoje.

X Arch. Albertui Kereliui
yra pavesta sukomplektuoti 
“statybos ir architektūros” se
siją mokslo ir kūrybos simpo
ziume, kuris įvyks lapkričio 21- 
25 d. Chicagoje.

X Regina - V ioleta Bulutsytė, 
Illinois universiteto studentė, 
aktoriaus Juliaus ir Stasės Ba
lučių duktė, viešinti Venezueloje 
pas gimines, liepos 1 d. įvyku
siame Maracay mieste Pirmaja
me Venezuelos Bolinimo (Bovv- 
ling) Klubų Turnyre buvo iš
rinkta to Turnyro karaliene. 
Apie tai praneša liepos 2 d. die
nos spauda: "EI Regionai”, lei
džiamas Valencijos - Maracay 
mieste) ir “EI Carabobeno”, 
Carabobeno mieste, įdedant lai
mėtojos nuotrauką.

x Rezervuokite vietą ir laiką 
vakarienei. Su mūsų rinktinė
mis, išvykstančioms Europon, 
lietuvių visuomenė galės atsi
sveikinti rugpiūčio 19 dieną, 
sekmadienį.

Tą dieną iškilminga atsisvei
kinimo vakarienė bus ištaigin
game Martinąue restorane 
(2500 W. 94 pi.).

Pradžia 6:30 vai. vakare, šo
kiai — 9 valandą. Šokiams gros 
Neo-Lituanų orkestras.

Jau dabar galima rezervuotis 
vietas, skambinant p. M. Rudie
nei, 445-6842. (pr.)

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖSE

MOTERŲ SĄJUNGA REMIA 
MARIJONŲ VEIKLĄ

Kat. Moterų sąjungos Chica
gos apskritis (ne kuopa, kaip 
per klaidą buvo pranešta) š. m. 
rugsėjo 23 d. Marijonų vienuo
lyno svetainėje rengia žaidimų 
popietę. Bus dovanų paskirsty
mas laimėtojams. O tų dovanų 
bus daug ir vertingų. Bus drau
giškos vaišės.

Sąjungos valdyba, kurios pir
mininkė yra Ona Paurazienė, 
kviečia sąjungietes vasaros me
tu platinti laimėjimų knygeles ir 
įėjimo kvietimus, parinkti lai
mėjimams dovanų ir raginti na
res bei kitus šiame pobūvyje da
lyvauti. Šio pobūvio gautas pel
nas bus skiriamas tėvų marijo
nų darbams paremti, ypač misi
joms. — K.

GALIMA EITI MOKYKLON 
IR GAUTI UŽ TAI PINIGŲ
Chicagoje veikia vadinami 

Summer Neighborhood Youth 
Corps. ši institucija Chicagos 
jaunuoliams nuo 16 iki 21 m. 
siūlo eiti į mokyklą, praturti
nant savo žinias ar mokantis 
amatų. Lankantieji mokyklas 
net gaus už tai užmokestį. Rei
kia registruotis Chicago Com- 
mission on Urban Opportunities 
tuojau. Informacijų galima gau
ti telefonu kreipiantis į Dorothy 
Horzempa, 269-8203. Be kitų 
vietų, galima bus lankyti South- 
west kolegiją 7500 So. Pulaski 
Avė.

X Lietuvių moterų federaci
jos Chicagos klubo narės prašo
mos dalyvauti Pavergtųjų tau
tų parade šį šeštadienį, liepos 
21 d., 12 vai. Taip pat prašo
mos narės pavergtų tautų reika
lu rašyti laiškus senatoriams, 
kongreso nariams ir kitiems po
litikos žmonėms. Laiškij pavyz
džius gali gauti pas klubo val
dybos nares.

X Stefanija Kaulėnienė, LB 
Marąuette Parko apyl. valdybos 
sekretorė, išvyko kartu su Al
dona ir Vincu Kačinskais ketu
rių savaičių kelionei į Aliaskos 
valstiją. '

x Pavergtųjų tautų savaitės 
proga Chicagos meras Richard 
J. Daley paskelbė specialią pro
klamaciją, kuri buvo įteikta pa
vergtųjų tautų atstovams. Jų 
tarpe buvo ir lietuvių atstovai. 
Pavergtųjų tautų proklamaciją 
taip pat paskelbė ir Illinois vals
tijos atstovų rūmai. Rezoliuci
ją įnešė Jacob John Wolf iš 14 
distrikto.

X Am. Lietuvių tarybos Ci
cero skyrius prašo visų orga
nizacijų, ypač jaunimo org. ir 
pavienius lietuvius ciceriečius 
gausiai dalyvauti Pavergtųjų 
tautų parade ir parodyti jog 
mes lietuviai norime išsilaisvinti 
iš komunistų vergijos jungo.

X Eugenija Pumputytė, Le- 
monto katalikų ir lituanistinės 
mokyklos mokytoja, išvyksta 
atostogų į Europą. Aplankys 
dr. švambario šeimą Austrijoje.

X Lietuvių Tauragės Klubo 
valdyba prašo savo narius da
lyvauti Pavergtųjų tautų eise
noje liepos 21 d., šeštadienį, 12 
vai. Lietuviai pradeda rinktis 
11:30 vai., Wells ir Wacker gat
vių rytiniame kampe. Eisenoje 
lietuviai turės 16 nr.

Union Pier lietuviai Jūros dienos
vėliavų pakėlimu ir garbės sargyba.

iškilmes pradeda JAV ir Lietuvos
Nuotr. V. Noreikos

Iškilmės prie Dariaus Girėno paminklo Chicagoje, minint 40 m. nuo 
perskridimo per Atlantą ir tragiško žuvimo sukaktį. Nuotr. M. Nagio

/X ART! /R TOL/
KANADOJE

— Sesuo Gertrūda Stuokaitė 
yra atvykusi iš Prancūzijos ir 
vieši pas savo seseris Br. Sta
nienę, St. Milerienę ir brolį P. 
Stuoką, gyvenantį Binbrooke. 
Iš Lietuvos išvykus jau nuo 
1932 metų, 41 metai kaip vie
nuolė, pranciškonė. Pradžioje ji 
dirbo Prancūzijoj, administruo
dama įvairias ordino ligonines, 
po to 13 m. dirbo misijose — 
Afrikoje, Kasablankoje. Dabar 
gyvena Prancūzijoj, Paryžiuje. 
Šis yra antrasis jos apsilanky
mas Kanadoje. (K. M.)

— Toronto universiteto lietu
vių studentų klubo valdyba pa
siskirstė pareigomis: Angelė 
Abromaitytė — pirm., Rima Zu- 
baitė — sekr., Vytas Lenauskas 
— ižd., Algis Valiulis — sociali
nių reikalų vedėjas. Vicepirmi
ninko rinkimai įvyks rugsėjo 
mėnesį.

— Naujo Lietuvos kankinių 
kryžiaus Midlande statybos dar
bai tęsiami. Cemento ir geležies 
darbai pavesti rangovui St. 
Kėkštui. Patį kryžių pagal dail. 
T. Valiaus projektą daro V. So
deika Chicagoje iš specialios 
plastmasinės medžiagos. Kry
žiaus dalys jau baigiamos ga
minti ir Kanadon bus atgaben
tos liepos 23 d. Čia jos bus su
montuojamos. Tikimasi, kad 
kryžiaus statyba bus baigta lie
pos mėnesį. Ja rūpinasi Kana
dos Lietuvių Katalikų centro 
kryžiui statyti komisija: pirm. 
dr. J. Sungaila, nariai prel. dr. 
J. Tadarauskas ir kun. P. Ažu
balis. Senasis medinis kryžius 
jau gerokai sunykęs- ir laukia 
naujo, kurio statyba užtruko 
dėl negalėjimo gauti užsakytos 
medžiagos

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Blrmtngtono A.L.K. ben

drija liepos 14 d. surengė pla
taus masto lietuvių ir jų bičiu
lių sąskrydį su akademine, me
nine ir linksma dalimi. Viskas 
vyko gražioje salėje, miesto 
centre.

VOKIETIJOJE
— Vasario 16-sios gimnazijos 

vyresniųjų mokinių tautinių šo
kių grupė dalyvavo Hesseno 
evangelikų Bažnyčios Gustav 
Adolf Werk mieste prie Gies- 
seno suvažiavime birželio 24 d. 
Ekskursiją organizavo mok. Fr. 
Skėrys. Įvykusiame pokalbyje 
mok. Skėrys kalbėjo apie lietu
vių evangelikų liuteronų Bažny
čią išeivijoje. Aurelija Krivic
kai tė iš 7 klasės apie Vasario 16 
gimnaziją. Po pranešimų vyko 
gyvos diskusijos, nes vokiečių 
jaunimas, jų buvo per 80 asme
nų, domėjosi tik lietuviais evan
gelikais ir Vasario 16 gimnazi
ja. Vienas jaunuolis klausė: 
“Kam reikalinga iš viso lietuvių 
gimnazija Vakarų Vokietijoje, 
nes yra pakankamai vokiečių 
gimnazijų?” Mokyt. Fr. Skėrys 
į klausimą atsakė: “Vakarų Vo
kietijoje gyvena dar apie 10.000 
lietuvių t. y. kartu su katali
kais. Kur yra lietuvių, ten rei
kalinga ir mokykla, kur lietuvių 
jaunimas galėtų mokytis sava

kalba. Gimnazija yra viena iš 
geriausių priemonių ugdyti jau
nimą lietuviška dvasia. Mokyto
jas Fr. Skėrys, kuris pranešime 
nušvietė lietuvių evangelikų liu
teronų Bažnyčios išeivijoje pa
dėtį nuo 1941 m. iki šių dienų, 
čia pat “Frankfurter Hof” vieš
butyje surengė išeivijoje išleis
tų knygų ir žurnalų mažą paro
dėlę. Buergerhaus didžiojoj sa
lėj, kurioje dalyvavo apie 800 
asmenų, įvyko iškilminga meti
nė šventė. Šventę pradedant, 
gimnazijos šokėjus ir vadovą 
pasveikino Hessseno Bažnyčios 
Gustav - Adolf . Werk pirm. 
kun. Zipp iš Giesseno. Mokyto
jas Skėi-ys trumpu žodžiu pa
dėkojo už pakvietimą ir nušvie
tė mūsų gimnazijos buvimo Va
karų Vokietijoje prasmę.

Po savo žodžio mokyt. Fr. 
Skėrys įteikė Lich parapijos ku
nigui Roth kaip padėką už pa
kvietimą ir visų išlaidų paden
gimą Tėviškės parapijos choro 
Chicagoje įgiedotas dvi plokšte
les “Liaudies giesmės”, “Pra
naše Didis” ir keturias knygas 
vokiečių kalba: Kristijono Do
nelaičio “Metus”, Baranausko 
“Anykščių Šilelį”, “Mužiką Že
maičių ir Lietuvos” ir Hellman- 
no “Lietuvos istorijos pagrin
dus”. Vasario 16 gimnazijos 
moksleivių tautinius šokius ap
rašė vokiečių laikraščiai: “14- 
cher Anzeiger” ir “Giessener 
Allgemeine Zeitung”.

(Fr. Sk.).

AUSTRALIJOJE
— Birutė ir Jonas Mikužiai,

Adelaidės lietuvių veikėjai, su
silaukė pirmgimės dukrelės.

— Geelongo lietuviai VI. 30. 
suruošė gražų kultūrinį vakarą, 
kuriame dalyvavo apie 100 vie
tos ir apylinkės lietuvių. Vaka
ro metu akcentuotas bendravi
mas su kitomis pavergtomis 
tautomis. Dalį programos atliko 
lietuvių pasikviesti vengrai.

— Melbourne sėkmingai vei
kia lietuvių tautinių šokių gru
pė “Gintaras”. Yra ir mažųjų 
šokėjų grupė, kuriai priklauso 
šokėjai ligi 16 metų amžiaus. 
Repeticijos daromos Lietuvių 
tautiniuose namuose.

— Geelongo lietuvių kolonijos 
penkios sporto komandos buvo 
atvykusios į Melbourno ir žaidė 
draugiškas rungtynes su vietos 
lietuvių sporto komandomis.

— A. a. Algis Laukaitis, 37 
m. amžiaus viengungis, mirė 
Yaravillėje, liepos 12 d. Palai
dotas po pamaldų Šv. Jono baž
nyčioje Fawkner kapinėse. Pali
ko motiną.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Trakuose buvo suruoštas 

liaudies tapytojų seminaras, o 
taip pat jų darbų paroda.

— Vilniaus miesto klinikinės 
ligoninės chirurgai — D. Tripo- 
nienė ir B. Dainys pasiekė nau
jų laimėjimų medicinos srityje. 
Jiems pavyko į vienos beviltiš
kos ligonės kraujotaką įjungti 
svetimus kepenis, kurios per 
valandą pašalino iš organizmo 
nuodus. Krizė praėjo, buvo at
statyta pačios ligonės kepenų 
veikla. Ligonė pasveiko.

CHICAGOS ŽINIOS
AREŠTUOTOS TRYS

MERGAITES

Policija areštavo tris mergai
tes 13-15 metų. Jos kaltinamos 
nužudžiusios Kim Harvvell, 13 
m. mergaitę, kurios lavonas ras
tas Harvey miesto negyvena
muose namuose. Velionė buvo 
elektros viela užsmaugta.

ATLEIS 300 Iš ILLINOIS 
UNIVERSITETO

Illinois universiteto rektorius 
J. Corbally pareiškė, kad, gu
bernatoriui susiaurinus biudže
tą, gali tekti atleisti 300 tar
nautojų, jų tarpe ir kai kuriuos 
iš profesūros.

UŽ PAGROBIMĄ — 225 M.
Valyklos savininkas L. Tur- 

ner, 41 m., gyvenąs 9429 So. 
Union, Chicagoje, nubaustas 
nuo 75 iki 225 m. kalėjimo už 
pagrobimą buvusio savo verslo 
dalininko J. Bernstein, 43 m. 
Pagrobtasis buvo nužudytas, 
bet Tumer neprisipažįsta nužu
dęs. Policija įrašė į juostelę Tur. 
nerio pasikalbėjimus telefonu 
su pagrobtojo žmona, iš kurios 
jis reikalavo 100,000 dol. va- 
duotpinigių.

VĖL 6 MIL. DOL. CHICAGOS 
SUSISIEKIMUI

Chicagos miesto ir Cook ap
skrities tarybos miesto susisie
kimui palaikyti vėl davė 6 mil. 
dol.

ATVYKS JAPONIJOS 
PREMJERAS

Japonijos ministeris pirm. 
Kakuei Tanaka rugp. 3 d. bus 
Chicagoje ir tarsis prekybos rei
kalais. Atvyksta platesniam vi
zitui JAV-se.

MILIJONAI KELEIVIŲ
Keleivių judėjimas O’Hare 

aerodrome šiemet paaugo 6.2%. 
Per pirmą pusmetį pro O’Hare 
pravažiavo 17,045,165 keleiviai, 
skridę lėktuvais.

MUZIEJUI 40 M.

Mokslo ir pramonės muziejus 
Chicagoje švenčia 40 m. sukak
tį. Jį kasdien aplanko apie 
10,000 žmonių. Vienas naujau
sių eksponatų — miniatiūrinis 
cirkas iš 22,000 gabalų. Dabar 
čia yra ir stambi Koperniko pa
roda.

DALINO PINIGUS

Viena moteris trečiadienį vi
durdienį, stovėdama Michigan 
Avė., Chicagoje, praeiviams da
lino pinigus. Ji pasakė, kad New 
Yorke jai vienas vyras davė pi
nigų, kad, dalindama praei
viams, darytų juos laimingais. 
Pusvalandžiui praslinkus, atėjo 
jaunesnė moteris, kuri pinigų 
dalintoją įsodino į taksį ir nusi
vežė. Net ir laikraščiai nesuži
nojo dalintojos pavardės.

GAUDYS SUKČIAUTOJUS 
ŠALPOJE

Illinois gubernatorius Walker 
pranešė, kad įtaisyti kompiute
riai, kuinų pagalba bus gaudomi 
sukčiautojai, kurie apgaulingai 
ima valdžios šalpą, užsidirbdami 
iš kitų šaltinių. Gubernatorius iš 
turimų duomenų spėja, kad taip 
be teisėto pagrindo per metus 
išmokama apie 10 mil. dol., iš 
kurių 5 mil. iš valstijos iždo.

BRANGS MAISTAS

Visi yra tos nuomonės, kad, 
paskelbus naują ekonominio gy
venimo tarpsnį ir nuėmus kainų 
kontrolę, maistas pabrangs.

PAVEIKSLAI GAU 
IŠVAŽIUOTI, ŽMONĖS — NE

Chicagos meno institute vyks
tančią vakariečių meno, atga
bento iš Sovietų Rusijos, parodą 
piketavo žydai, nešiodami pla
katus, kad paveikslai iš Sov. 
Rusijos gali išvažiuoti, o žydai 
— ne.

SUVAŽIAVIMAI

Per pirmą šių metų pusmetį 
Chicagoje buvo 412 suvažiavi
mų, turėjusių 1.5 mil. dalyvių, 
kurie mieste išleido 160 mil. do
lerių. Taip pat buvo atvykusių 
apie 2.75 mil. keliautojų, kurie 
išleido arti 200 mil. dol.

— Popiežiaus Pauliaus VI iš
rinkimo dešimtosios metinės bu
vo iškilmingai paminėtos Notre 
Dame katedroje, Paryžiuje. 
Šventas Mišias aukojo ir progai 
pritaikytą pamokslą pasakė Pa
ryžiaus arkivyskupas kardino
las Marty. Panašios iškilmės į- 
vyko ir daugelyje kitų Prancūzi
jos katalikų bažnyčių.

Lietuvių Vasario 16 gimnazijos vyresniųjų mokinių tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Raimondos Sreifendaitės iš 6 klasės, šoka gyvatarą 
Hesseno evangelikų Bažnyčios Gustav-Adolf-VVerk metiniame suvažia
vime Uch mieste prie Piesseno. Nuotr. mokyt. Fr. Skėrio

10% — 2O<5{, — 80% pigiau moktalt 
už apdraudę nuo ugnies lr automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
S20SH WKST 85th Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-6654 ir GB 6-4S38

Krautuvė Marųueltc Parke 
ir stereo.

Spalvotos ir papraMoe. Radijai 
Pardavimas ir taisymas

MIGLINAS TV

TELEVIZIJOS

2846 W. 69th St. — Tel. 776-1486

HEATING OONTRAOTOR 
(rengiu mieste ir užmiesty naujus

lr perstatau senus visų rūsių namo 
apfilldymul pečius, ai r oondltlonlng 
lr vandens boilerius. Dirbu greit, aų 
žlntngat lr garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 S. Western Avė.
Chicago, UI. 60608 

Tel. VI 7-644 7

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname lr vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS, tek BE 7-5168

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4665 Archer Ava 
Chicago, 111., 60632, teL YA 7-5680

A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
(vairių atstumų 

823 WEST 34th PLACE 
Tel. Fltontier 6-1882




