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Pabaltiečiams padėti negalime 

"GYVENAME TEISINĖJE 
VALSTYBĖJE" 

Suomių spaudoje apie Helsinkio įvykius 

Suomijos laikraščiai apie lie
pos 4 - 9 d. įvykius Helsinkyje: 

"Helsingin Sanomat" (VII. 7) 

įdėjo vedamąjį, pavadintą 
;Uoi reikalingas nervingumas' 

^ \ e -
Jis ra

šo: "Yra visai iašku, kad policija, 
'kiek plačiau tuos įvykius aprašo į tuo labiau politinė policija, turi 
už bet kurį kitą laikraštį. Jis įdė
jo ir oficialų Suomijos Užs. rei
kalų ministerijos komunikatą. 
Laikraštis primena, kad JAV sek
retoriui Rogers pareikalavus, vi
si suimtieji pabaltiečiai buvo pa
leisti. 

Policijos patarėjas Arvo Pentti 
IT policijos direktorius Erkki Kor-
honen liepos 5 pasakę, jog iš tik
rųjų buvę pagrindo, kad pabaltie- I zacijos turi atsiminti faktą, 
čiai turėjo būti saugojami, nes jie j gyvenama teisinėje valstybėje. II 

saugoti, kad nebūtų išsišokimų, 
nukreiptų prieš bet kokią šalį, 
dalyvaujančią Europos Saugumo 
ir bendradarbiavimo konferenci
joje, o lygiai ir prieš jos narius. 
Saugumas turi būti respektuotas 
ir nedalomas, ir todėl turi būti 
veikiama pagal reikalą. Be jokių 
diskusijų apie smulkmenas pasi
reiškimuose, oabaltiečių organi-

kad 

prie konferencijos salės dalino 
raštus (leaflets), kuriais buvo 
reikalaujama laisvės Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai. 

Paklaustas vidaus reikalų rnin. 
Heikki Tuominen apie įvykius su 
pabaltiečiais taip atsakė: "Aš ne
noriu duoti jokių papildomų in
formacijų. Visi dalykai surišti su 
tuo įvykiu yra įtraukti į policijos 
komunikatą". 

Laikraštis "Uusi Suomi" liepos 
7 aiškina, jog paklaustas Užs. 

gų valandų apklausinėjimas tarp 
kitų Amerikos ir Kanados pilie
čių parodė nereikalingą nervin
gumą". (Laisvas vertimas). 

(E.) 

Teismas nesustabdė 
Kambodijos 

bombardavimų 

Washingtonas. — įdomūs da- j 
Iykai su sulaikymu Kambodijos 
bombardavimų. Kai tie, kurie : 

nori sulaikyti bombardavimus: 
tučtuojau, nelaukiant rugpiūčio 
15, pirmiausia kreipėsi į Aukš
čiausiojo teismo teisėją Marshall,' 
jis jų neišklausė. Tada jie susira-. 
do teisėją Douglas, atostogau-' 
j antį Washingtono valstijos kai- \ 
nuose ir tas, būdamas .labiausiai! 
palankus, tokį sprendimą padarė, 
bet labai neilgam. Tas pats Mar
shall tą pačią dieną paskelbė, 
kad Douglas sprendimas yra ne
teisėtas, jis vienas tokio sprendi
mo negalėjo padaryti, lygiai, kaip 
nedarė ir Marshall. Marshall da
bar susisiekė su kitais teisėjais ir 
jau gali pasakyti, kad Douglas 
tikrai lieka vienas, arba visi kiti 
•galvoja taip, kaip Marshall, va
dinas sprendimas buvo padarytas 
santykiu 8:1. 

". ' . '• ^i' •». '„;,•-..* & 

Reikalauja, kad Ma-
karios atsistatydintų 

Nicosia. — Kipro pogrindžio 
įvadas gen. George Grivas įteikė 

reik, min. Politinio departamen- ; reikalavimą prezidentui Maka-
to direktorius Matti Tuovinen j rios, kad jis atsisakytu nuo savo 
pareiškęs, kad sulaikytieji visai į,posto, paskelbtų naujus rinkimus 
nekontaktavę Uis. reik. ministe- j įg daugiau nekandidatuotų. Jei to 
rijos, bet tk-jiog Europos Saugu- Į nepadarys, prasidės civilinis ka
imo ir bendradarbiavimo konf'e- į ras. Rinkimuose tauta turi pasa-
rencijos organus. Laikraštis jkyti, ar pasilikti nepriklausoma 
"Hufvudstabladet'" U-ldis Grava į valstybe ar susijungti su Graiki-
susitikimą ir dialogą su A. Gro-
myko, taip aptaria: "Vienas jų 
prisiartinęs prie Gromyko. I jo 
klausimą, kada būsianti duota 
laisvė Baltijos valstybėms, Gro
myko tik nusijuokęs ir papurtęs 
galvą". 

Liepos 9 "Ilta-Sanomat" mi
ni , kad drauge su pabaltiečiais 
buvo sulaikytas ir vienas suomis -
žurnalistas, Seppo Kervinen. Jis 
paaiškinęs, jog viskas prasidėję 
Švedijoje. Jis ten anksčiau buvęs 
pabaltiečių kontaktuotas ir suti
kęs už atlyginimą atlikti kai ku
riuos smulkius spaudos darbus. 
Jis pasakė: "Aš buvau pasamdytas 
technikinei pagalbai. Mano už
davinys buvo sudaryti kontaktus, 
paruošti spaudinius spaudos kon
ferencijai". Pagaliau, laikraštis 
paduoda ir Suomijos užs. reik. 
min. Ahti Karjalainen žodį. kad 
pabaltiečių klausimas turįs mažos 
svarbos, ir už tai jis pats sau imąs 
visą atsakomybe. 

Visų aukščiau minėtų laikraš
čių įvykio aprašymai labai pana
šūs. Tik liepos 8 "Uusi Suomi" 

Sovietai skolina 
grūdus 

Dacca. — Sovietai Bengalijai 
paskolino 200,000 tonų kviečių, 
pirktų iš Amerikos. Bengalijai 
trūksta maisto, ir ministeris pir
mininkas šeichas Mujibur Rah-
man kreipėsi į Brežnevą, prašy
damas gelbėti jo žmones. Sovietų 
prekybinis atstovas Bengalijoj Bo-
ris Longinov sako, kad grūdai bus 
pristatyti kitą mėnesį, bet juos 
grąžinti arba sumokėti Bengalija 
turės iki kitu metų kovo 1. 

Prancūzu renjpngurnas 

PARYTUS. — Prancūzijoje 
moksliniu metodu buvo pravesti 
tyrinėjimai, siekiant nustatyti 
piliečių religingumo laipsnį. I š 
jų paaiškėjo, kad apie 90 proc. 
nori, kad jų vaikai būtų pakrikš
ty t i . 

ja. 
Teisingumo ministeris Christos 

Vakis tebelaikomas pagrobtas, ir 
tai viena priemonė šantažuoti 
Kipro vyriausybę. 

Amerikos atstovas 
blogai nepasielgė 

Buenos Aires. — Argentinos 
senatas taip pat vienbalsiai nuta
rė išprašyti Amerikos charge į 
d'aff aires Max Krebs dėl "kišimo- j 
si į šio krašto vidaus reikalus".! 
Einąs prezidento pareigas Ra ui 
Lastiri nėra įpareigotas vykdyti, 
ką abeji parlamento rūmai nu
tarė, bet privačiai spėliojama, 
kad jis nusilenks atstovams ir pa- j 
prašys Krebs išvažiuoti. 

Krebs formaliai atsiprašė Ar
gentinos vyriausybę dėl savo no-; 
tos. Kiti diplomatai, nesuintere
suoti šiame reikale, sako, kad 
Amerikos atstovo nota buvo nor
malus pasikeitimas nuomonė
mis. Pagaliau tas žmogus ir turėjo 
ginti savo atstovaujamo krašto in
teresus, tik argentiniečiai impul
syvūs, greit užsigauna ir dažnai 

3 daro sprendimus negalvodami. 
Kalčiausias gal jų finansų minis
teris Jose Gelbart, kuris gavęs 
raštą tuoj aliarmavo spaudą, no-

1 tą, atmetė, sukėlė paniką, lyg di
desnės bėdos ir nebūtų. 

PREZ. NIX0NAS GREIT ATSAKYS 
Į WATERGATE KALTINIMUS 

Washingtonas. — Baltuosiuose cijos pirmininkas Earl Mackey 
rūmuose buvo pranešta, kad N i 
xonas atsakys į Watergate komi
teto kaltinimus laike poros savai-

sako, jog jie pakvietė prezidentą, 
bet atsakymo nesulaukta. Jeigu 
Nixonas neatvyktų, tai tikimasi, 

čių. Spėliojama, kad toji proga įfog atvyks ir kalbės Melvin Laird, 
gali būti Chicagoįe ateinantį 
penktadienį Amerikos jstatymų 
leidėjų konferencijoje. Konferen-

KINIEČIU POLITIKA - SUDARYTI 
NEMALONUMU SOVIETAMS 

Brno, Čekoslovakijoj, senamiesčio 
kampelis 

Krateriai Veneros 
planetoje 

Buvo užėmę Švei
carijos ambasadą 

Briuselis. — Trisdešimt švei
carų jaunuolių, kilusių iš vienos 
apylinkės, vadinamos Jura, buvo 
užėmę Šveicarijos ambasadą ir ją 

| išlaikė 22 valandas. Jie nori, kad 
Pasadena, Cal. — Astronomai, j būtų įsteigtas dar vienas kanto-

naudodami radarą, pastebėjo Ve-įnas Šveicarijoj, Jura, ir būtų at-
•neros planetoje eilę kraterių, pa- j skirtas nuo Berno, kur dominouja 

WASHINGT0NAS. _ Šios 
savaitės "U.S. News & World 
Report'* rašo. kad kur tik sovie
tų vadai pasaulyje besižvalgytų, 
v^sur pasteb; kiniečių veiklą 
prieš juos , visur Pekinas daro 
kokių tik beišgali nemalonumų 
bolševikams. Duoda kelis pavyz
džius, š ta i naujasis kiniečių am
basadorius Bonnoje pasiuntė sa
vo sveikinimo kortelę Vakarų 
Berlyno merui, gi kaip žinome, 
sovietai nenori pripažinti, kad 
V. Berlynas būtų V. Vokietijos 
dalimi. Tam pačiam V. Berlyne 
reziduojąs Sovietų Sąjungos ge-
neral. konsulas niekada nepada
rė vizito merui, nes pas merą 
iškelta Vakarų Vokietijos, ne 
kokia kita vėliava. Tą kiniečių 
gestą Bonna priėmė Su dideliu 
pasitenkinimu. o Maskva jau 
spėjo iš to padaryti tam tikras 
išvadas ir pakomentavo. 

naikinti bet kurį Rusijos mies
tą. 

Netenka laukti, kad po Mao 
j mirties Kinijoj padėtis pasikeis-

MIRĖ KUN. MYKOLAS 
URBANAVIČIUS, MIC 
Chicago. — Rugpiūčio 4 i v 

durdienį Loretto ligoninėje po il
gos ir sunkios ligos mirė kun. My
kolas Urbanavičius, ilgametis A-
merikos lietuvių darbininkas sie
lovadoje, buvęs seminarijos profe
sorius, aukštesniosios mokyklos 
mokytojas, įvairių organizacijų 
veikėjas. 

Velionis buvo gimęs 1890 m. 
spalio 30 d. Lydos apylinkėje, is
torinėje Lietuvoje. Kunigu įšven
t intas 1915 m. sausio 24 d. Var
šuvoje. 1922 m. įstojo į Marijonui 
vienuolijos noviciatą, o 1923 m. 
liepos 7 d. tapo vienuoliu. Ta i s 
pačiais metais pasiųstas į Ameri
ką misijų darbams. Čia ėjo įvai
rias pareigas nuo parapijų asis
ten to ir klebono daugely lietuvių 

Baltųjų rūmų patarėjas. Žinoma, 
jis kalbės kitais reikalais, o Ni-
xonas savo žodį pasakytų kitoj 
vietoj ir kita proga. Nemanoma, 
kad jis šauktų spaudos konferen
ciją. Laikraštininkai ne taip sta
tytų klausimus ir pilno atsakymo 
nebūtų, geriausia, kai prezidentas 
atsakytų pasirašęs ir netrukdomas 
klausimais. 

tų sovietų naudai. Visa* s is tema Į Parapijų iki mokytojo ir profeso-
Inaus . Buvo baigęs tris askers i te-

peda-

Washingtonas. — Sen. Robert 
Byrd, demokratų vado pavaduo
tojas, sako, kad Watergate ap
klausinėjimai perdaug ilgai trun
ka ir Amerikos istorijoj nėra bu
vę tokio atsitikimo, kad pradėjus 
vieną dalyką nagrinėti, būtų šo
kama prie kitų, nebūtinai turin
čių ryšį su nagrinėjimais. Prezi
dentas, jo manymu, pasitikėjimą 
federalinė valdžia sugriovė tiek, 
kad jau atstatyti negalima, ir 
daugiau pakenkė Amerikai užsie
nio akyse negu viduje. Jis tik ne
mato, kad būtų tokių aiškių įro
dymų, kad reikėtų Nlxoną pakal
tinti. Visuomenei irgi nusibodo 
spektalis per televiziją, nieko nau
jo ir sensacingo nėra, daros labai 
nuobodu, ir visą tą makalynę 
transiiuoai reikėtų liautis. 

jau taip sutvarkyta, kad t a pa t i . 
politika paliks ir esant naujiems 
valdovams, ir ta i 
sai. 

gerai a n o ru-

Dar >** * Vį oi? "T* 

tus su teologijos, istorijos n 
gogikos magistro laipsniais. 

apie 1976 metus, 

Kai Kinija ruošiasi X-jam par
tijos kongresui, visiems užsienio 
svečiams pasakyta atidėti savo 
keliones po kongreso, be t Ame
rikos atstovui, Kissingeriui, to 
nepadaryta, jis laukiamas, kada 
tik galės atvykti. Buvo t a ip pat 
daug kam siurprizas, ka i Ame
rikos mokslininkas, fizikas, ki
niečių kilmės dr. Yang čen-ning, 
lankydamasis Kinijoje, buvo pa
kviestas pas Mao ir su juo kal
bėjosi vieną valandą. Tokių at
sitikimų su kitais svečiais asme
nimis nebūna. 

našių kaip Mėnulyje. Iki šiol nie
kas negalėjo nufotografuoti šios 
planetos, ji aptraukta tirštais rū
kais. Aliaskos didumo plote ras
ta apie tuziną didelių kraterių, 
apie 100 mylių skersmens. Dabar 
bus spėliojimų, ar krateriai mete-
orinės ar vulkaninės kilmės. 

Nevv York. — New Yorko se
namiesty sugriuvo 8 aukštų Uni-
versity viešbutis, 100 metų senu
mo, buvo laikomas kaip "Land-
mark". Jame gyveno virš 300 se
nukų. Pasigendama 10 žmonių. 

Hot Springs, Ark. — Gaisras 
visai sunaikino 6 aukštų Moody 
viešbuti paname šio kurortinio 
miesto centre. Sudegė ir dar šeši 
gretimi namai. 

KAIRAS. —Egiptas s a k o . kad 
buvo surasti nauji naftos šalti
niai Sueso įlankoje. Apskaičiuo
jama, kad bus galima gaut i po 

vokiečiai ir prancūziškai kalban
čius diskriminuoja. 

Rimčiausiam Londono karinių 
reikalų metrašty "Jane's Fight-
ing Ships" rašoma, jog kiniečiai 
jau tur i raketomis ginkluotus 
laivus naikintojus. Tie laivai jau 
nėra ,kaip buvo iki šiol, skirti I 
vien tik apsigynimui. Kinija tu- į 
rinti ir naujų povandeninių lai- : 

vų, greičiausiai atominių. Žinant 
kiniečių sugebėjimą pasigamin
ti ir to'a lekiančių raketų, kodėl Į 

Amerikos kapitalistas David 
Rockefelleris, Chase Manhat tan 
banko pirmininkas, pasirašė su
tartį su Kinijos valstybiniu ban
ku ir pradės bendradarbiauti . 

Prekyba ta rp Amerikos ir Ki
nijos šiais metais bus labai di
delė. Amerika eksportuos už 500 
mil. dolerių, penkis k a r t u s dau
giau nei pernai. Kinija d a r ne
turi ko perdaug vežti į Ameriką, j 

kad kaSrant 
amerikiečiai 

į norėtų matyti naujus veidus, 
i bent šiandien taip atrodo, nesvar
bu iš kurios partijos. Nenuostabu, 
kad populiariausias demokratų 
kandidatas sen. Kennedy jau nė
ra populiariausias Amerikoj. 
Kaip rodo duomenys, surinkti 
Harris, visuomenės apklausinėji
mo biuro, iš 100 amerikiečių už 
sen Percy pasisako 46, kai už 
Kennedy tik 44 procentai. 

Nusibodo ir tas 
cirkas 

Washingtonas. — Kaip "Wal l 
Street Journal" rašo, vis daugiau 
ir daugiau televizijos žiūrovų ne
nori žiūrėti VVatergate apklausi
nėjimų, įkyrėjo ir labai neįdomu. 
Pripažįstama, kad buvę Nixono 
bendradarbiai Haldeman ir Ehr-
lichman puikiai apgynė Nixoną 
ir komitetui nebėra galimybės su
gauti prezidentą, o atskiri komi
teto nariai, senatoriai, vis dau-

nelaukti, kad jie nepradėtų vyk-1 ir importas sieks tik apie 75 • & 
dvti Polaris tipo programos, ra- j dolerių. 
ketomis ginkluoti savo laivus. | A r d ė l t o * > v i e t e i « a l i r a m i a i 

Tokiu būdu už kelių metų kinie
čiai iš jūros gali užpulti ir su-

Kun. M. Urbanavičius, MIC 

Velionis a. a. kun. M. Urbana
vičius bus pašarvotas šiandien 2 
vai . po pietų tėvų marijonų vie
nuolyne prie Draugo, antradienį 
3 vai. išlydėtas į Aušros Vartų 
par. bažnyčią, kur yra buvęs kle
bonas, rugpiūčio 8 d., 10 vai., 
trečiadienį, gedulingos šv. Mišios, • . . , . , , 
o po Mišių bus laidojamas Šv. Ka- j » a u i r į g ? T » " ? į į J H 

' gauna piktų lais.-cų ir reiKalauia 

miegoti? 

Atsistatydino Čilės 
vyriausybė 

zimiero lietuvių kapines. 

Mirė A, Rukuiža 
Bervvyn, 111. — Rugpiūčio 4 

mirė Antanas Rukuiža, miškinin
kas, visuomenės veikėjas, spaudos negailėti griežto 
bendradarbis. nepriklausomoje į cialiam tardytojui Cox, kad į sa-
Lietuvoje buvęs miškų departa-jvo štabą sukvietė ne objektyvius 

iaisicų n 
sulaikyti šią kvailybę, tiesiog 
cirką. 

Prezidento patarėjai, tokie kaip 
Ziegler ir Haig. siūlo Nixonui 
atsakyti kietai, užatakuoti Ervino 
komitetą, kad jis išėjo iš lankų 
ir pasidarė labai šališkas. Siūlo 

žodžio ir spe-

j mento direktorius. Buvo gimęs 
Santiago. — Čilės ministerių I 1887 Sriubų k.. Šėtos valse., Kė-

kabineas atsistatydino, bet pre-j dainių apskr. Mokėsi Panevėžio 
zidentas AMende atsistatydinimo ; gimnazijoj. Petrapily baigė MS-
nepriėmė. Ministeriai negalėjo; kų institutą. Buv > Dotnuvos 
rasti išeities, ką daryti su didėjan
čiais streikais, ir tolimesnės atsa
komybės nenori imtis. Streikuoja 
50,000 sunkvežimių vanruotojų ir 
veik visų kitų motorinių priemo
nių šoferiai. Dėl streiko trūksta 

bendradarbius, bet Kennedžio -
McGovemo rėmėjus, ir toji tar
nyba pasidarė ne tiesos ieškoji
mas, bet kaltinimas Baltiesiems 

Į rūmams. 
ninku mokyklos ir 2. C. 

akademijos mokytoju, docentu ir 
prorektorium. Spaudoj daug ra
šė apie miškų ūkį bei gamtą. A-
merikoj išleido biografinį veikalą 
apie Povilą Matulionį, 

maisto ir šiluminės alyvos, /mo
lės kenčia šaltį. Čilėj dabar žie-J \Vashingtonas. — Sen. Stuart 
mos vidurys. j Symington. Senato karinių reika-
Opozicija, krikščionys demokra-į lų komiteto pirmininkas, yra nu-

. , ,. Įtai. AI landei siūlo sudaryti neut- stebintas, kad karo aviacijos san-
, - ^ į i C L r ^ T ° k r £ £ f T 0 , ^ e r S S m i e S t m ' ^ įraliųįu karininku kabinetą, ge- daliuose lėktuvams bombų yra 25 , plėstis. 170.000 prašvmu kaJitnai laukia leidimų r, nųiems namams sta- ? ų J " ̂ . m « m ų ,\au,,.Cią, J t . 

100,000 statinių naftos per die- j t y t i M i e s t o vadoVybė projektuoja nebeleisti statyti femamių kaip rri- nausią ir vtenmtelę išeiti, bet kartus daugiau negu jų buvo is-
« uą. I jų aukštų namų. Tokijo turi augti ae į šaus, bet į vraų ipezįdemas to nenori girdėti. i mėtyta per visą II pasaulini karą, 

KALENDORIUS 

Rugpiūčfo 6: Viešpaties Atsi
mainymo šventė; šv. Agapitas, šv. 
Afra," Jaugėdas, Daina. 

Rugpiūčio 7: šv. Kirijakas, šv. 
Klaudija; Sirvydas, Jogilė. 

Saulė teka 5:48, leidžias 8:04. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, karšta i r 
drėgna, virš 90 laipsnių. 

file:///Vashingtonas


8 DRAUGAS, pirm&diema, 1973 m. rugpjūčio m. 6 d. Į 
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SOCIALINIS DRAUDIMAS 
Veda JONAS 60LICNAS, c. o Sočiai Security Adm. 

9415 S. YVestern Avt., Chicago, EI 60620. TeL 239-7055 

Klausimas. Maloniai prašau į uždirbti 175 ėcA. Takiau nuo pen 
suteikti šių inlorrnacnų, už kurias sijos pradžios per keturis mėn. iki 
širdingai aė>cwu, «*?** paagigę*. uiiiirbb.^ tjk :ra-

Maruj žmona, 45 m. amžiau-, pusi daugiau, aegu (2,100 doi.) 
yra kiirfeus; Sočiai. Sec. Bondan 22 ; leista uždirbti pensmmkui per 

xai oasa 

metus. 
-Norėčiau žiriori, ar gausiu pen-

9|4, dirbdamas tuos keturis 
metų pabaigos? 

Ar leistina per mėn. uždirbti 
daugiau, negu 175 do i , nepra
randant pensi|os xu dirbtą mėne-

P. I ls i 
. j Ar galima uždirbti (ii eiiės dir-

met. darbo ketvirt. Ji negašli da 
bar dirbti, yra daktaro priežiūro
je Augina 3 vaškus. 

Ar ji galėiu iš Sočiai. Sec. gau
ti nedarbingumo pensija, ar kitos 
formos mėn. atlyginimą? Ar ne
pilnamečiai vaikai ga!e£u 
Aš pats dirbu. 

Atsakymas P 
kyti. ar jūsų žmona gailėtų tvatt-
fikuotis nedarb.' 'i^rao pensijai ar 
ne (kiek tai liečia jos įdirbius už
darbius ) negaliu. 

Labai s-.arbu žinou, ar ji tuos 
22 darbo ketvirčius išdirbo per 
eile metų ar su pertraukomis. 

Socialinio draudimo taisyklė, 
reguliuojanti nedarbingumo pensi 
jas, nurodo, jog nedarbingas as
muo (išskyrus utm tUrus atle
tus) turi būti išdirbęs bent dvide
šimt darbo ketvirčiu per paskuti
nius dešimti merų prieš tampant 
nedarbingu, 
kuotis nedarbir*gumo pensijai. 

Vadinasi, ir jūsų žmona, norė-
čbrr-.a <vaiifikuotis nedarbingumo 
pensijai, turi išpildyti šį reikala
vimą. 

Jeigu jūsų žmona įR-akifSaMOi-
si neoku4>mgu:no pensijai tai vai
ku pašalpai galėtų kvaiifikuotis ir 
nepilnamečiai vaikai. 

Klausimas. Jau seniai seku 
Tamstos atsakymus Lr paaiškini
mus Socialinio draudimo reika
lais "Drauge". Malonu. <ad atsi
randa geradarių žmonių. 

Noriu pora klausimų apsun
kinti Tamsta. 

1 t e gauti pensiją po rugsėjo mene-
I) T pensiją gėfau r972 n*tų SJO . Mkmam mėnesius, tai turi-

liepos 1 diena, 3973 metų l i e p o s e uždirbti nedaugiau kaip 175.00 
mėn, gavau pranešimą iš Depar- į <j 

i 
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Garsus padavimuose ir poetų apdainuotas Punios piliakalnis prie Nemuno 

DZŪKUOS PILIAKALNIAI 
Apie žiląją Dzūkijos praeit i ; 

byloja ne t ik buvusias senovės 
^ g i sodybos, akmens, žalvario bei 

kitokie radiniai, bet i r piliakal
niai. 

Vieni piliakalniai supilti labai i 
seniai, dar akmens amžiaus ga - ' 
dynėje. Kai kuriuose būta gyve- j 
namų vietovių, bet svarbiausias | ja Nemunas su gražiomis pa 

_ _ .krantėmis, buiniais medžiais ap- džinų, laužą. į kurį pirmiausia 
jų uždavnnys - a p y i i i i K e ! g i n t o « a u g u s i o i n i s ^jhjaaoj bahioja lyg; pats Įšokęs, o paskui jį ir visi 

dangų parėmęs didžiulis Punios k*riai Laužas buvo užkurtas ir 
šilas, kuris Lietuvos nepriklau- j J ie v i» drauge suliepsnojo. Prie 

nuo priešų. Senesniųjų iaokų pi 
liakainiai nedideli ir vietos žmo
nių mažai težinomi 

Tačiau vėlyvesnių laikų pi
liakalniai žymiai didesni, šlaitai 
nukast i stačiai, o aplinkui juos 
y r a užsilikę apkasimo volo žy-

skaičius~mexiire ^ ^ g • * » amžiaus., gali 
" Sočiau Secunt 

tament of Health, Education and 
VVelfare Sočiai Security Adrnanis-
tration Bairimore, Marylaod, 
kad mano pensija padidinama, 
"nex: check 238 doi. New regu
la? monthJy rate 236i20 dol,". 
Mano oas«; utinis čekis buvo 
23,5.W do:. (a 
mokestį;, atrodo, kad padidino 
30 centų už dirbtus 1972 metų 
6 mėnesius. Per tuos šešis mėne
sius uždirbau 43J6 doL, bet drau
dimo ištaigai pasiusti daviniai tik 
4040 dol , nes keletą Sienų dėl 
ligos negalėjau dirbti. Noriu 
klaust: ar tas pensijos padidini
mas 30 centų nėra klaida. Man 
kaip nespėriai istui, atrodo pcj 
mzzai. 

2) 1973 metų pradžioje mano 
buvusi Įstaiga pakvietė dirbtikai 
atsiranda specialus- darbas. Jau 
fki liepos mėn. esu uždirbę-: 2100 
dol. Pradėjus pagelbėti įstaigai 
nepatogu pasakyt'"Vad man šiais 
metais nebeapsimoka toliau dirb
ti. Noriu klausti, ar mano už
dirbti pinigai, garmant pensiją, 
padidins ateityje mano gaunamą 

bant) reisą leistiną metinę sumą 
(2100 doL), jog dirbant 6 mėn., 
neprarandant rr^«esinės pensi 
jos per visus 12 mėn. Už atsaky 
mą rš anksto dėkoju. 

Atsakynaas A. S. Besiaiškinda
mi apie galimybes uždirbti tada. 
KH: tuo pačiu metu gauname se
natvės pensiją, turime atsimint;, 
kad taisyklė, ribojanti pensininko 
uždarbius, susideda iš dviešų da
nų. 

Pirma, jei 12-kos mėnesių lai
kotarpyje (nuo sausio pirmos iki 
gruodžio 31-sios) neuždirbama 
daugiau negu 2100.00 dolerių, tai 
tada nesvarbu, kiek yra uždirba
ma vieno mėnesio laikotarpyje. 
Vadinasi, sakykime laike pirmų 
keturių meaestų gadrna uždirbti 
visą tą -leistina sumą ir gauti vi
sus dvylika čekių. 

.\ntra, jeigu asmuo, prieš Išei
damas pensijon, jau uždirba virš 
2100.00 dolerių, tai tada, jis te
gali uždirbti per likusius mėne
sius tik po 175.00 dolerius per krantų, piliakalnių yra visa I gražinti ir Dzūkų Kraštotyros 
mėnesi, .'ei nori už tuos mėnesius grandinė. Senovėj j ie turėję di- Draugijų vadovybės padarė ati-
gaurl pensiją. dėlės strateginės reikšmės. To- tinkamų žygių ir tariamieji 

Vadinasi, jūsų atveju, jei n p r i - k i ų piliakalnių viršūnėse būda- "ūkininkai" iš piliakalnio buvo 
vo sargybos, kurios pastebėjų- iškraustyti. Alytaus apskrities 
šios priešą, duodavo žinią kitom vaidyba t savivaldybė) nupirko 
pilim. Stipresni vyrai bėgdavo j \ iš grytelninkų trobesius ir juos 
pilį gintis, silpnesnieji, moterys į nugriovė. 
ir vaikai j girių tankumynus . ' 
Čionai yra tokių piliakalnių prie 
kurių iš trijų pusių nebuvo gali-1 Mūsų prabočiai labai gerbė, 
ma priešui prieiti. Tokie pilia-! mylėjo laisvę ir reikalui esant 
kalniai būdavo apkasami volu,, . 
t a r p kalno ir volo eidavo gilus 
griovys, į kurj reikalui esant 
galima būdavo ir vandens pri-

dėl jos aukodavo savo gyvybę. 
Todėl kai ėmė plūsti i Lietuvą 
kryžiuočiai, lietuviai mušdavosi 

Margio kalnas s u ^ U g i paskutiniosios. Ma-
Vietos ir apylinkės gyventojai tydami nebeištversią, bevelyda-

Punios piliakalnį vadina Margio vo patys išsižudyti. negu patek-
kaiau. š i s piliakalnis stovi gra- ti vergijon. Taip. sakoma, yra 
žioj ir žavingoj gamtoje. Nuo jo ; padarę Pilėnai 1:536 m , maty-
viraukainio gamtos vaizdai pa- darni, jog nebeištversią. Tada 
šakiški Šalia piliakalnio vingiuo kunigaikštis Margis įsakė ant 

Punios piliakalnio sukrauti di-

E Cook apekr D* 
3 Rinir JAV 
= fCanad̂ rįt 
= Utsieny>e 
= Savaiuai* 
E • ktM3&&u}a acratpeiniue A 
= so savo siMžiOrm. Sssu^audo 
= tų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik ii anksto sus u. 
E rus. Redakcija už skelbun^ 
S turuų neatsako. Skeibunų 
E kainos prisiunčiamos gavus 
B prašymus. _ 
Ęjiiiimiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiii immiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiniiiiiii"ff 

metami 'Ą m. t mta- 1 
$20.00 Si i.00 $6.30 $3.00 

18.00 10.00 5.50 2 JO 
20.00 11.00 650 3.00 
21.00 12.00 7.00 3.00 
il.OO 8.00 — — 
• Redakcija dirba kasdiec 

S:3C - 4:30, šfeMadieniala 
»:30 — 12«0. 

• Admoistracija dirba kas. 
dien 8:30 — 4:30, Šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

somybės metais buvo pavadin- šas užėmęs Margio pilį nerado 
tas "Tautos parku". j n ė v*eno ŠY™ kario. 

Piliakalnio viršūnė didelė ir i Kalne ir jo papėdėje randama 
plokščia. Caro laikais čia buvo į akmens gadynės įvairių titnagi-

mių. Tokie piliakalniai stūkso įsikūrę grytelninkai. Pasis tatė! mV _ s t r ė l i ^ akmeninių kirvukų. 
aukštose vietovėse, a r t i vande- Į mažas pirkeles ir jose gyveno į surūdijusių iečių ir kitokių gin-
nų : upių bei ežerų Kai kuriose į iki 1&30 metu. Pinakalmo viršū- Į ^U ukučių. karių ir moterų žai-
piliakalniuose esti akmens am- j nėję sodindavo bulves ir šiaip į-! v a n *ūų sakcių ir įvairių meta-

' vairias daržoves. Toks jų "ūki- '• ^"H pūugėaų. 
ninkavimas'' piliakalniui buvo 
nenaudingas. Teko į tai atkreip-

E>zūkijoje. abipus Nemuno I ti rimto dėmesio. Lietuvai Pa-

žiaus zmomų kultūros žymių 

Nemuno krantų grandinė 
J. Mi4k. 

— Nebūk saldus prarys, ne
būk ka r tus išspiaus. 

Liet. patarlė 

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2S01 v « esrd Street 
ĮftmPM 63-&os ir CailToniia 

Plrmad., ajitrad., Ketvlrtad. nuo 
S iki 7:30 vai. vaJtiiro 

Šeėtad. nuo 2 Uci 3:30 vai. 
Treči&d. Ir penktad. uždarvta 

Ofiso teJef. 476-404Ž 
BezkL tei. WAlbrook ^-3048 

DR. C K. BOBELIS 
INKSTV IH ŠLAPUMO T.KKŲ 

CHIRURGIJA 
T«i. — 695-0533 

FOX VAi.f.s-r MF.DICA1. CX.VTKB 
8«0 Sonunlt Street 

Booto 58 — E.J«n Ilitnote 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
V a i pirm. ketv. i iki 7 popiet, 

ajstrad., penkt.. 1-5, treč. ir M t ttk 
suaitaj-ufi. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

TeL GR 6-2400 
Vai pagal suaitaj-ima: pirmad. lr 

aatrad. ir penk-ketv. 1—4 ir 7—9 
tad. 10—t, fteštad. 10—3 vai. 

;:>ų paskutiniam klausi* 
per mėnesį 

T" • 

Taip 
m a unJca pirmoji taisv'kiės dalis. 
o -atiems <lausimarns — antroji 
dalis. 

į 
Klausimai. Prašau paaisTcinrl 

"Drauge", ar dirnanti m-'>Teris; 

Kalno patriotinė reikšmė 

••vem oei&iion :r 
Kokiomis sąiygomiS.'E'arwtsto dė- l e i s t i - V i r š ^ &LT aptverdavo sta-

[čia rastų tvora. Tokioje pilyje 
j ^ K_ Į s tatydavo pilies trobesius. Iš to-

/^ %_ y r a atvejų, i k^0 8 piU^s per balą eidavo siau-
:<ada dirbanti moteris, nesu lau- į" - vingiuoti akmenimis gristi 
kusi pikio pensininkes amžiaus.! keliai. Šie būdavo apaugę žole 

kojų 

k 

gali gauf mėnesinę socialinio 
<draudkao pensiįa. Tokie atvejai 
gali būti du: 

1. Moteris turi būti našlė arba 
2. Moteris turi turėti savo glo

boje mažamečių ar nesveikų vai
kų savo vyro. kuris gauna sociali
nio draudimo pensiją (pvz. ne
darbingumo, senatvės), arba yra 
miręs. 

Kitais atvejais, moteris turi 
būti arba nedarbinga, arba sulau
kusi bent 62-jų metų, kad galėtų 
gauti socialinio draudimo pensi-

pensrja ar ne, o Jei padidins, gal Ja
keliais centais. I Kiekvienu atvefu moters teisė 

Už atsakymą ar per "Draugą"! Sauu pensiįą priklauso taip pat ir 
ar la&ko fo-rmoą* iš anksto šir
dingai dėkoju. A. J. 

Ats^kyT-nas A. J. Gali būti, kad 
jūsų pensijos padidinimas buvo 
iabai mažas — tik 30 centų. Tai 
gali atsitikti todėk )ud jūsų pri-
'i*tmiai uždarbiai buvo vos-ne-
vos didesni už buvusiuosius, kurie 
buvo kitados naudojami jūsų pen-
»iįos aps^ičiar* ime. 

Dabar. Ar jūsų pensija padidės 
ar ne, jei uždirbsite tik 2100.00 
dolerių šiais metais — as negaliu 
pasakyti. Man būtų aišku tik ta
da, jei žinočiau, kiek kasmet nuo 
i •"; ,-̂ +-TU uždirbote ir kuriais 
rr*-*n;-, <-%at«= >cimęs. 

Klausimas. 5. m. rugsėjo 13 d. 
sueina 6o metai. Pensijai p u t i 
visus ėjimus padariau. Gausiu 
pensiios 248.90 dol. Pareigiau, 
kad nustosiu dirbti nuo 1074 m. 

nuo to, kiek ji uždirba. Ješ uždir
ba perdaug, ji negali gauti anks
čiau nurodytu pensijų. 

SENOVĖS LIETUVOS 
EKSPORTAS 

Iki penkiolikto šimtmečio vi
durio apie grūdų išvežimą jokių 
žinių neturima. Tačiau šešiolik
tojo šimtmečio pradžioje vienur 
kitur jau randama žinių, kad iš 
Lietuvos javai pradedami eks
portuoti. 

Nemuno įtakos muitų knygo
se tarp eksportuojamų kailių, 
medžio, randama ii javų. 

Tačiau iki XVI š. vidurio t a s 
javų eksportas tebuvo labai ma
žas. Gi jau XVI š pabaigoje 
Kauno muitinės knygose randa
ma, kad per du mėnesius j Ka-

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus ir įdedu naujus pa

čius Pigiai išvalau ir aly\ miue per
dirbu dėl duju. įdedu vunoeiis šil
dytuvus. 

A. BANYS — 447-^806 

sausio pirmos dienos. Uždirbu per raliaučių buvo išsiųsta 2,630 
savaitę 134 dol. Taigi per mėnesi ; svarų rugių grūdų ir 321,600 
uždirbsiu daugiau, nagu leistina ; svarų aultų. 

a rba apsemti vandens, ir tik vie
t o s gyventojai juos težinodavę. 
Priešas ja is negalėdavo pasi
naudoti. I š žymesnių tokių pilia
kalnių pažymėtini: Liškiavos. 
Merkinės ir Punios. 

Liškiava mažas bažnytkaimis, 
prisiglaudęs prie kairiojo Ne
muno kranto. Vieta i r apylinkės į 
labai gražios Čia pa t stūkso bū- ; 
dingą pili3 su griūvančiomis 
liekanomis. Bet gerai yra užsili
kę paslaptingieji didžiuliais ak
menimis išmūryti j požemius 
vedantieji urvai. Kiekvieną pa
vasarį, o taip pat ir po didelių 
liūčių- bei audrų pilis griūva ir 
jos milžiniški akmens pamaži 
slenka Nemuno pakrantėn. 

Prie šios pilies randama įvai
rių senoviškų liekanų: pinigų. 
ginklų dalių, molinių keramikos 
šukių ir kitokių istorinių lieka- į 
nų. 

Merkinės piliakalnis labai; 
originalus ir įdomus. Jis riog- i 
so prie trijų upių: Nemuno,; 
Merkio ir Stangio. Stangio upe- ; 
lis smarkiai tekėdamas griauna 
iš kairiosios pusės piliakalnio 
papėdę. 1924 m. Merkinės vidų- ~, 
rinės mokyklos mokytojai su; 
mokiniais vandens griaunamą: 
piliakalnio šlaitą apsodino me
deliais: gluosniais, liepaitėmis ir 
akacijomis. 

Apie šį piliakalnį vietos ir 
apylinkių gyventojai žino daug 
įdomių padavimų, kuriuos pla
čiai porina V. Krėvė savo kny
goje "Dainavos šalies senų žmo
nių padavimai . 

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

Apdraustas perkraostyma* 
Įvairių atstumų 

823 WES1 34th FLACE 
TeL FBontier 6-1882 

DR. REGINALD CiENKUS 
TEL. — -88-3980 

GYDTTOJAS CHIROPRAKTII£AS 
6230 W. Cermak Bd., Benrym, I1L 
Pirmad., Aatrad.. Ketv. ir Penktad. 
9 vai. ryto iki 12 vai. diena ir nuo 

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

Emergencr teL — 788 - 3981 

PB 8-3229 
DR. ANNA BALIUKAS 

AKTŲ, AUSŲ. NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 
2858 Vfest 63rd Street 

DR. K. G, BALUKAS 
DR. FANG G. LU 

akušerija ir motenj li«oe 
Gmrkoiogine Chirurgija 

S449 So. Paiaski Road (Oawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 

8007 W. 83 PL, Justiee, DL—300-0366 
Priima Ugonlua pagal susitarimą 
iei neatsiliepia, skambinti S74-801S. 

CMa teL 785-4477 Rez. PR 8-6960 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECiaLYBft — NERVC DR 

KMOCIStS LIGOS 
CRAWFORD METHCAL BUILDING 

644* So. Pulaski Road 
Valandos pagal sositarimą 

Berfd. TeL - GI 8-0873 
DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERV LIGOS 

GmrEKOLOGEVfi CRTRCRGIJA 

6152 So. Kedše Ave^ WA 5-2676 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA m CHTRURGt 
K.CBIK11' IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTft 
MKD1CAL BUILDING 

7150 South Western Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Ha 
I v. popiet Trečiad. ir ieAtad. nuo 

10 v. ryto iki 1 v. popiet. 
Oflao telef. RE t-1166 

Rezid. telef. — 2S9-a»19 

Oftao HE 4-1818. Re*. P R •.•601 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAL£B£ VIDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
(7l-o* lr Campbell Ave. • • • ! ! • • ! 

Ptrmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo 9 vai popiet iki 7 v. vak. IsMad. 
nuo 9 v. ryto iki 11 vaL ryto — tik 
susitarus. 

DR. FRANK PIEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — TeL 7S7-614S 
Tikrina akla. Pritaiko aktetaM lr 

"oontact lenees". 
Vai. pagal susitarimą. Uiiaryta trefi. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligoe 
5159 South Damen Ave. 

reL Ofiso PR 8-7800: >amu »24-7«*J 
Valandos tik pagal susitarimą-

Trečiadieniais uždaryta. 

Valandos pagal susitarimą. 
atsiliepia, skambinti: MI 

Jei ne 
1-0001 
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FRANK'S TV and RADIO, INC. 
8240 SO. HALSTED STREET TEL, — CA 5-725? 

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 
w*WMHM»MHHIIIHtWlliniUMHtHllllimmHtHIIIHtHHmiUlimilllHHlHllimmillW» 

TEL. — B E S-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
S967 West lOSrd Street 

Valandos pagal s-ositariiną 
Ofiso teL PR 8-2220 

>amu — rezkL — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

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

Ptrmad., aatrad., ketnrtad. ir peskt 
ano 12 iki 8 vaL ir nuo 5 iki 8 
vaL vak., ieetad. nuo 1 iki 4 vaL 

Ofs. PO 7-6000 Rez. OA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 6Srd Street 
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. lr ( 

iki 8 vai. Treciad. lr sestad. uždaryta 
Vlal tcliffmMH 6&2-1S81 

DR. F. Y. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1467 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7 Trettad. I, 
šedtad. tik susitarus 

TeL «BM> ir boto OLympic 2415! 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 
1443 So. 50th Aventie, Cicero 

Kasdien 1-8 vai. lr 6-K vai. vak 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai popiet 

TeL REUaace 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

3925 West 59tfa Street 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. IT 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6-8 
v a i vak sestad. 18—2 vai p. p. lr 
trečlad. uždaryta. 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČUIONAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6182 So. Kedrie Ave. 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSL2S IR PROSTATO 

CHLRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1 -4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5 - 7 vakar* 

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545 

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

Ofiso teL RKliaDc* &-4418 
Rezid. GRovehUl 8-0617 

Valandos: pirm. Ir ketv. n«o 18 ML 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak., 
antr. ir penkt nuo 12 iki 2 vaL p p. 

Ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Street 

TEL. — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penkt 1 0 — 0 
ryto ir 2—g vai. vak. Sestad. 1 UrJ 
4 vai. vak. TreČ. ir sekmad. uždaryta. 

Rezid. teL VA 5-S0M 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterį) ligos 
Ofisas lr rez. 2652 W. 59th 0*. 

TeL PRospect 8-122S 
Ofiso vai.: Pirm., antr., trefi. Ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vaL ir uuo t iki 8 
T. v., sestad. 2-4 vai. popiet Ir kito 
alku pagal susitarimą. 

Ofiso teL HE 4-212S. Narna GI fr*lM 

DR. V. TUMAS0N1S 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad., ketv. tr peaktad 
3-4 ir 6-8, Trec. ir ieStad. uždaryta 

Tei. PRospect • - •4S0 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA LR CHTRURGt 
6648 South Albany A* 

VaL: pirm., antrad., ketv. <—8 va*. 
vak., penktad. ir Sestad. 2—t popiet 

ir kitu taiku pagal susitarimą. 
TeL Ofiso PR a.6444 

DR. F. C. WINSKONAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71«t Street 
Valandos: 1 -

TreČ. tr Sestad. 
4 vai. 
pasai 

popiet, 
sualtarlaaą 

DR. PETRAS ZLI0IA 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

6449 So. Pulasld Besą 
Ofiso tei. 767-2141; aamą •»• i—S 
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—6 lr • — t . 
penktad. 2—5. SeSt pairai susitartose 

Perskaitė "Draugą", duokite 

file:///ntra


Sovietų Sąjunga 

P O L I C I N E V A L S T Y B E 
Policija mes vadiname specia- asmens žinios ir įrašomi jo nei-

l iūs administracinius organus giami ar teigiami pasireiškimai 
viešajai tva ika i , rimčiai ir sau- Savaime aišku, kad šiam reika-
g u m u i palaikyti. Sakoma, kad lui reikia labai didelių kadrų, 
policija budi t am, kad gyvento- tačiau jų negailima. Vieni dirba 
j a i galėtų ramiai miegoti. Nor- KGB-ui ks.ip jo tarnautojai, kiti 
n a l i o s e sąlygose policija saugo iš baimės ar prievartos. Dar ki-
gyventojus nuo nusikaltėlių, va- t i papirkti "premijomis" už "iš-
gių, chuliganų ir j juos panašių aiškintus nusikaltimus". Nepa-
nenaudėiių, kur ių veiksmai yra sitikima net savo agentais: vie-
visuomenei i r paskiriems asme- ni jų seka kitus. 
n ims žaiingi. * 

Dažnais atvejais policijos pa- Mums įdomi ir bolševikų slap-
reigūnai , gindami žmonių sau- tosios policijos veikla okupuo-
gumą, patys rizikuoja savo svei- toje Latvijoje. Vakarų Europo-
k a t a , o ka r t a i s i r gyvybe. Poli- j e latvių emigrantų leidžiamas 
ei j a — būtina institucija, kurią "Latvijos" laikraštis skelbia, 
t u r i visos valstybės. Tačiau kraš kad jų gautomis žiniomis oku-
t o vadovybė policijos jėgą gali pantai didina Latvijos kalėji-
naudot i ir pikt iems savo kės- mus. Tačiau pačioje Latvijoje 
l a m s vykdyti . Tokie dalykai daž- jie kalina tiktai nuteistuosius 
n ai pasitniko vadinamose polici- ne daugiau kaip dvejų metų lais 
nėse valstybėse. vės atėmimo bausme. Visus il-

* giau nuteistuosius rusų politinė 
Policinės valstybės formas policija išsiunčianti už Uralo. 

s u k ū r ė absoliutiniai monarchai Mintaujoje netoli cukraus fab-
X V I I - XVIII amžiuje. Jie labai riko okupantai neseniai pastatę 
išplėtė policijos teises bei pa- naują 320 vietų kalėjimą, skir-
re igas , deja, ne gyventojų kūno tą moterims. Kalinės turi dirbti 
i r sielos ramybei apsaugoti , bet specialiai įrengtose siuvimo, o-
savo absoliutinei valdžiai stip- dos ir galanterijos dirbtuvėse. 
r in t i . Tokie valdovai sukūrė sa- Esą statomi nauji kalėjimai ir 
vo kraš te policinę valstybę, kuri kitose la tv i jos vietose: Aizpu-
y r a griežtai priešinga teisinei tėję, Daugpilyje, Valmieroje, 
valstybės formai, ku r piliečiams Liepojuje. 
suteikiamas įvairių laisvių ga- Rygoje, Lenino g t . Nr. 61, y-
r a n t i j o s ra garsus čekos kalėjimas. Į j o 

I š senų laikų klasiškais polici- rūsiuose įruoštas vienutes pa
neš valstybės pavyzdžiais buvo tenka visi politiniai kaliniai. 
laikomos vokiška Prūsi ja ir ca- Nors vienutės su politiniais ka
r inė Rusija. Rusų carai , būda- įįniais yra žemai, rūsyje, tačiau 
mi neribotos valdžios kūrėjai ir šią vietą latviai vadina "aukš-
vykdytojai , be galo išplėtė poli- čiausiu Rvgos punktu'", nes iš 
c ine galią. P e r daugelį metų po- čia "matomas visas Sibiras". Be 
liciją jie naudojo savo valdi- to, Rygoje įrengta ir daugiau 
n i a m s sekti, prie Rusijos pri- kalėjimų. Per buvusį Rygos cen-
jung toms žemėms valdyti, kont- trinį kalėjimą praeina visi nu-
rolduoti ir ne t t a m t ik ra prasme teistų latvių transportai. Iš čia 

kaliniai siunčiami į Rusijos ir 
Sibiro kalėjimus a r koncentra
cijos stovyklas. 

MINTYS PRIEŠ SUSIRENKANT PL6 SEIMUI 
Seimo atstovo Vyt. Vaitiekūno pasisakymai 

— Kaip Jūsų manymu vyksta 
pasirengimas seimui? Gal turit 
konkrečių pasiūlymų, kas dar 
padarytina. 

— Pasirengimas PLB seimui 
daug priklauso nuo to, koks vaid
muo seimui skiriamas PLB orga
nizacijos sąrangoje. PLB dabarti
nė konstitucija, kurią pagal VILko 
1949 priimtus laikinuosius PLB 
santvarkos nuostatus paruošė Ka
nados bendruomenininkai ir 
1958 priėmė PLB I seimas, PLB 
seimo vaidmenį nusako pagal 
PLB organų centrai ištinę sąran
gą. Tokioj sąrangoj PLB seimui 
tenka (vyriausio PLB organo vaid
muo. Ar tokia PLB organų cent-
ralistinė sąranga tikslinga ir pa
veiki — kitas klausimas. Iš pa
rengimų PLB IV seimui nematy
ti pastangų jai keisti. 

— Kaip Joms atrodo seimo 
programa? Ką siūlytumėte į ją 
dar įtraukti? 

— Seimo programoje, atrodo, 
be reikalo numatyti "Valdybos 
•pirmininko ir kitų valdybos narių 
pranešimai". Seimui turėtų būti 

simpoziumavimo mada neap
lenkė nė seimo programos. Seimo 
simpoziumų tikslingumas abejoti
nas. Aktyviais simpoziumo daly
viais faktiškai tėra referentai. Sei
mo atstovam belieka pasyvus 
klausytojų vaidmuo. Tiesa, jie ga
li mėginti įsijungti j diskusijas, be 
dėl referentų pirmumo teisės ir 
dėl laiko faktinė tam galimybė 
yra labai aprėžta. Be to, kai klau
simui yra tik vienas pranešėjas, 
jis jaučia didesnę atsakomybę už 
pranešimo parengimą. Simpoziu
mo sudėty jau vien dėl laiko ri
botumo ir pats gerasis referen
tas [rikiuojamas į kitų referentų 
vidurkį. Simpoziūminė klausimo 
svarstymo tvarka todėl gerai tin
ka vienos kurios srities specialis
tų sambūriui, bet ne PLB seimui. 

Svarbus 
punktas — 

ties ir PLB organams nustatyti 
kuklią derintojo, informatoriaus 
padėtį. Vietoj PLB valdybos ta
da pakaktų PLB sekretoriato. 
Pats PLB seimas, užuot atstova
vęs išeivijos lietuviams (en mas-
se) taptų atskirų kraštų savaran
kiškų bendruomenių atstovybe, 
kurioj kiekvieno krašto LB turė
tų savo delegaciją su 

Jas veikia seimo darbowarIcės j meninei, kultūrinei ar kito pobu-
vykdymo taisyklės. Jas veikia pa- džio organizacijai kritika yra kaip 
ties seimo eventualiai pavestos druska. Be jos daug kas genda, 
atstovui vienos ar kitos pareigom Kai jos per damg — ne tik ne-

Nors atskiro atstovo planai, tu- skanu, bet ir nesveika. Be to, rei-
rėdami savo paramai tik vieną kia skirti kritiką nuo "kritikos". 
tikrą balsą iš 112, seimui kokio 
lemiančio poveikio vargiai gali 
tikėtis, bet žmogui natūralu lauk
ti kitų paramos tam, kas jam 
pačiam atrodo tikslinga ir teisin
ga. O tikslinga ir teisinga atrodo, 
kad būsimoji PLB valdyba būtų 
iškilta iš Saiarinės Amerikos ir 
įkurdinta Australijoj, Europoj ar 

su vienu ar p Amerikoj. Mat, Šiaurės Ameri 
dviem balsais, panašiai kaip JAV koi- n a u j a i a p L B v a y v b a sudarv 
senate turi atskiros JAV valsty
bės po du senatoriui nr kaip at
skiros valstybės Jungtinėse Tau
tose. Toks PLB seimas, kaip da
bar, atstovaudamas išeivijos lietu
viam en masse, faktiškai virsta tik 
Siaurės Amerikos lietuvių atsto
vybe su nežymiu prieskoniu ki
tų kraštų lietuvių dalyvavimo. 

PLB II seimo vadovas to sei-
seimo programos jmo dienas buvo pavadinęs Pa-

PLB konstitucijos re- šaulio Lietuvių dienomis.Prasmin 
vizija. Veikianti konstitucija nu- j gas pavadinimas. Kiekvieno PLB 
stato PLB organų centralistinę 
sąrangą. Tačiau nei PLB vykdo
masis centras — PLB valdyba, 
nei "vyriausias PLB organas" — 
PLB seimas neturi priemonių sa-

pateiktas vienas bendras PLB.vo konstitucinei kompetencijai 
valdybos apyskaitinis pranešimas, į praktiškai vykdyti. Pigu būtų at-
kuris, svarbiausia, pateiktų sei- • skirų kraštų LB organus subordi-
inui susumuotus duomenis apie j nuoti PLB centrui, jei tas cent-
atskirų kraštų LB tautinį, kultū
rinį, intelektualinį ir ūkinį poten 

seimo programa turėtų sKirti išei
vijos, (visų kraštų išeivijos, tauti
nės kūrybos ir kitų tautinių lai
mėjimų demonstracijai reikšmin
gą vietą. Šio seimo kultūrinių 
renginių programa tenkinasi tik 
JAV lietuviais ir tik daina ir dai
le bei literatūros vakaru. Visos iš
eivijos tautinės kūrybos demonst-

*.oj naująją PLB vaidybą sudary 
ti labai apsunkina faktas, kad čia 
turime per daug tom pareigom 
labai tinkamų kandidatų. Be to, 
didžiųjų krašto bendruomenių 
šešėlyje PLB valdybos pasaulinis 
orumas kažkaip nublunka. Žiūrė
kit, ir JT sesijų pirmininkais vis 
parenkami "mažiukai". Žinoma, 
šioks PLB valdybos iškėlimo pla
nas atkristų, jei seimui pasisektų 
įvykdyti asmeninę uniją PLB 
valdybos ir Viiko valdybos pir
mininkų. Tai būtų labai reikš
mingas žingsnis išeivijos globali
nių veiksnių susikonsolidavimui 

I ir vieningumui. 

— Ar tikitės vieningo ir dar
bingo seimo? 

— Xeabeiotinai. Nors buvu
siųjų seimų patirtis tokį įsitikini
mą kiek drumsčia, bet šio meto 

cialą ir tautinio reiškimosi re
zultatus, kad seimas galėtų susi
daryti mūsų išeivijos padėties tais 
atžvilgiais aiškų vaizdą. Prireikus 
jį galėtų dar konkrečiais faktais 
paryškinti atskirų kraštų atstovai. 
Atskiru punktu numatyti kraštų 
atstovų pranešimai tada atkristų. 
Jų praktinė vertė, kaip buvusių 
seimų patirtis liudija, yra labai 
reliatyvi ne tik dėl ne vienodo 
pranešėjų sugebėjimo ir turimų 
duomenų, bet ir dėl to, kad seimo 

Pirmoji siekia dalyką taisyti, ant
roji — suniekinti ir sunaikinti. 
LB kritikos atveju labai dažnai 
turime reikalą su "kritika". Ji yra 
ne tik neatsakinga ir demagogi
nė, bet ir grubiai pažeidžianti iš
eivijos tautinį solidarumą ir išda
vikiškai griaunanti išeivijos tau
tinio susiklausymo ir tautinio sa
vi tumo išlaikymo pagrindus. Bet 
LB "kri t ika" neišjungia LB kriti
kos. Pvz. PLB konstitucijos pa
keitimas, suteikęs PLB seimo at
stovo teises ex officio PLB val
dybos nar iam, privalo kritikos, 
nes tai yra ne kas kita, kaip 
"lordų" privilegijos suteikimas 
t am tikrai grupei žmonių ir tuo 
pačiu dirbtinis ati t inkamo kraš
to LB delegacijos padidinimas sei
me. PLB organų demokratinė są
ranga to negali pakęsti. Kritikuo
t ina ir tokie LB rinkimų nuosta
tai , kurie balsuotojų daugumai 
paneigia sprendžiamą vaidmenį 
tuo būdu, kad daugumai leidžia 
balsuoti už mažiau kandidatų, 
nei renkama atstovų. Pvz. Chica-
gos apygardoj į PLB IV seimą bal 
suotojų dauguma galėjo parinkti 
16 atstovų, o viso ta apygarda 
turi 19 atstovų. Kas tuos tris at
stovus parinko? New Jersey apy-

ras turėtų reaiių savo kompeten- j racijai suorganizuoti reiktų ne-j tarptautinė raida, pavergtos mūsų j g a r < j a balsavo už tris kandidatus 
cijai priemonių. Bet dabartinėje Į mažai pinigų. Tam yra būtina! tautos ir pačios išeivijos tautinė. į p j j j r y :^3Xląi 0 t u r į keturis 
Lietuvos padėtyje PLB organiza- j Lietuvių fondo pagalba ir 
cija gali laikytis ir faktiškai laiko- lietuvių parama. 
si tik savanorišku susiklausymu, j — Koks Jūsų manymu turėtų i Š'"o kategorinio imperatyvo 
Todėl teisingas buvo ir tebėra dar i būti šio seimo pagrindinis uždą- PLB seimas negalės nejusti. 

Vįsų į padėtis patriotinei išeivijai vie- į a t s t a v i K K a s ^ ketvirtą parinko? 
Iningumą kategoriškai diktuoja. T o k i o s rinkimų antidemokratinės 

"perauklėt i" , įtaigoti. 
* 

Ta pati "Latvi ja" pateikia ne-

Pokario meta i s ryškiausias 
poJicinės valstybės pavyzdys y-
r a Sovietų Sąjunga. J i nepap
r a s t a i išplėtė viešosios ir ypač maža žinių apie latvių deporta-
politinės policijos tinklą bei ga- cijas, kuri»s įvykdė okupantai 
lią. Politinės policijos pi rmtaku po II pasaulinio karo. 1945 m. 
Laikytina 1917.XII.20 įsteigta rusai deportavo 40.000 latvių. 
čeką Črezvyčainaja Kommissija, 1948 m . išvežta 60.000 ūkinin-
sk i r t a "kovai su kontrarevoliu- kų drauge su jų šeimos nariais. 
cija, spekuliacija ir sabotažu". Tokiu būdu buvo sunaikintas 
Ta i buvo nepalyginamai žiau- visas Latvijos ūkininkų luomas. 
r e snė ir baisesnė institucija už Buvo ir daugiau išvežimų. Iš vi-
car inės Rusijos slaptąją policiją so pokario metais išvežta apie 
— ochranką 1922 m. čeką buvo 150,000 žmonių, 
pavadinta GPU, 1934 m. NKVD, 
1946 m. MVD. kiek vėliau KGB 
vardu . Bet t a i buvo tik eilinis 
va rdų kaitaliojimas, nieko ben 

PLB I seimui Vokietijos LB val
dybos pareikštas linkėjimas: 

"Ypatingai mes prašome, kad 
seimas sukurtų centralę.... kuri 
tarpusavio informavimosi keliu 
derintų įvairių kraštų bendruome
nių dirbamus kultūrinius darbus.. 
Jei seimas sukurtų tokią bendra
darbiavimu tarp atskirų kraštų posėdis nėra tinkama aplinka į , 

gyvu žodžiu pateiktus duomenis \ ̂ n d ^ m e m u pagnstą derinimo 
neitosiomis isiiaustL luoba i u o < ! e e n t B * t a i wum^ Voktetnoje greitosiomis įsijausti, juoba juo^ 
tinkamai įvertinti ir tinkamai į- gyvenantiems lietuviams, seimas 

1954 m. Maskva paskelbė 5 
amnestijos dekretus, tačiau iš 
stovyklų paleistiems buvo už
drausta grįžti j savo senąją gy-

d r o neturįs su šios institucijos venamąją vietą. 1955 m. dekre-
esme. Visais atvejais ši institu- tas palietė tuos latvius, kurie n u ^ š e s į pasKutkų setmo darbo 
cija liko viena ir t a pat i rau- buvo apkaltinti bendravimu s u l P 0 5 ^ Pagal klausimo svarbą ir 
donojo teroro įstaiga, labai t iks- vokiečiais ir buvo nuteisti 10-čiai I o? i ,K ą «s pranešimas turėtų eiti 
liai ats tovaujanti visas policinės metų. Didesnės bausmės buvo 
valstybės žymes. sumažinto? pusiau. Bet iš sto-

jungti į bendrą visos išeivijos pa- I r e f k š t u - P i l n« Pasisekimą", 
dėties suvestinę. Tokią suvestinę ] Todėi PLB konstitucijos resvi-
seimui galėtų ir turėtų per visą j ziįa ir turėtų atsisakyti PLB or-
savo kadenciją ruošti PLB valdy
ba ir seimo atstovam pateikti dar 
prieš seimo sesiją. Tai būtų kon
kreti atrama seimui, svarstant 
"priemones ir galimybes išeivijos 
lietuvybei" arba "PLB ateities už
davinius ir veiklą". Be tokios at
ramos šie svarstymai atitrūksta 
nuo tikrovės arba apsiriboja tik 
principine dalyko plotme. 

Antras kardinalus seimui klau
simas — Lietuvos padėtis. Kažko
dėl seimo programos projektas 
pranešimą šiuo klausimu yra 

vinys? 
— įvertinti šio meto visos mū

sų išeivijos tautinį potencialą ir 
jos tautinio reiškimosi rezultatus; 
pademonstruoti išeivijos tautinį 
vieningumą; deklaruoti išeivijai 
orientacines gaires okupuotos Lie
tuvos atžvilgiu. 

— Kaip Jūs manote reikštis 

ir 
O 

nesąmonės yra žemiau kritikos, 
s bet jos kartojamos, neatsižved-

vieningumas yra darbingumo lai-; g i a n t neX j g a r f ) ė s t s e i s m o spTen. 
das į dimą. 

— Koks Jūsų apylinkėje žmo-i _ Kokius bent tris punktus 
nių susidomėjimas seimu? siūlytumėte Lietuviu Bendruome-

— Kokio specialaus domesio į j ^ veiklai ateity9 

seimui apylinkės viešumoje kaip j _ Mūsų g e r v i ų tautinį g y 
ir nejusti, neskaitant atskirų lie- Į , „ Į - ^ , , , į ^ a i stiprintų ir LB 
tuvių pasisakymų dėl vieno ar ki- į o r g a n u v e ik la i suteiktų tautinės 

no darbotvarkės punktą j §įi i r T l o s išeivijos kasdieniniame gy 
seime? Ar atsivešit naujų planų? I Tačiau seimo atstovų rinkimuose 
Kokiomis diskusijomis labiausiai 
domitės? 

venime nuolatinis praktiškas 
dalyvavusių balsuotojų skaičius vvkdvmas Lietuvių chartos teigi-
_ 803 — rodo, kad "tylinčioji'-

— Atskiram seimo atstovui j dauguma" nėra seimui abejinga, 
reikštis PLB seime galimybės ap- į — Ką galėtumėte pasakyti apie 
skritai yra gana ribotos. Jas vei- į buvusiu LB rinkimu bei apskritai 
kia bendroji seimo nuotaika, kn-ĮLB kritiką? 

ganų sąrangoje centralistinės k ryp ' rią iš anksto ir numatyti sunku.' 

tuof po išeivijos padėties aptari
mo, kad sudarytų atramą progra-

Politinės bolševikų policijos vykių paleistiems nebuvo išduoti 1 mc* n u m a t 3 ^ simpoziumų svars-

linimu, žudymais 
* 

žiaurumą labai skaudžiai patyrė pasai, bet tiktai 
i r lietuvių t a u t a . J a i sovietiniai tės at^ymėjimai" su nurody-
okupantai pat ikėjo "lietuvių tau- mais, kuriose Rusijos vietovėse 
t o s perauklėjimą", kur is buvo jie turi apsigyventi. Tais pačiais j 
vykdomas deportacijomis, žiau- metais j Latviją buvo leista sū
r ia is '•.ardymais, mušimais, ka- grįžti invalidams. Laimė būti 

invalidu dažniausiai priklausy
davo nuo papirkimų. Latviai y-

Politinės policijos aukos d a r ra apskaičiavę, kad iš 150.000 
n ė r a tiksMai suskaičiuotos. Vi- deportuotųjų j Latviją sugrįžo 
soje Sovietų Sąjungoje jos skai- tiktai apie 3000-. Visi kiti — 
čiuojamos dešimtimis milijonų, tautos auisos. š iuo metu Rusi-
Okup. Lietuvoje slaptoji bolševi- joje ir Sibire dar gyvena 100,000 
k ų policija nužudė dešimtis, i š - latviškai kalbančių asmenų, ku-
t r ėmė šimtuc tūkstančių ramių rių dauguma yra deportuotieji 
gyventojų. latviai. 

Politinės: policijos y r a seka- Tai tik maža. dalis policinės 
m a s kiekvienas k ra š to gyvento- valstybės teroro aukų. Iš viso 
j a s . Kiekvienam jų y ra užvesta niekas neįstengė tiksliau jų ap-
speciali byla, kur surinktos visos skaičiuoti. b, kv. 

Spaudoj ir gyvenime 

komandinio-1 tymam-
Beje, mūsuose įsivyraujanti 

nių, kad "tautinis sodid&rumas 
yra aukščiausioji tautinė dorybė'* 
ir kad "visa lietuviai yra lygūs 
tos pačios tautos vaikai, tarp sa
vęs broliai". Todėl visų kraštų 

Kiekvienai tautinei, visuo- L g organų ateities veikloje tiks
linga būtų negailėti dėmesio ir 

: pastangų: 
— kad kiekvieno vietinio lietu-

j vio gimimas, mokslo baigimas, 
į santuoka rastų atgarsį savoj ben-

duomenėj-

— kad kiekvieno lietuvio bet 
kurios srities pasisekimas, laimėji
mas, iškilimas taptų visos vietinės 
lietuvių bendruomenės įvykiu; 

— kad kiekvieno lietuvio ne
sėkmė, nelaimė, skriauda, liga ar 
mirtis t ap tų visos vietinės lietuvių 
bendruomenės rūpesčiu-

(J. V.) 

— Vaikai gimsta šiuo metu. 
Mergaičių stovyklautojos Dainavoje ruošiasi meninei programai. Stovykla buvo liepos 15 - 29 d. , savo gyvenimo didesnę dalį gy-

Nūotr. K. Sraeausko iveno j a u 21-mame amžiuje. 

Kelione po Australiją 
JUOZAS ŠLAJUS 

•lau mes Australijoj 

SOVIETINE ŠIENAPIOTE 
Okupantų spauda labai daug ra

šo apie šios vasaros darbus, ypa
tingai apie šienapiūtę ir rugiapiū-
te. Rašo ir apie iškilmingas darbų 
pabaigtuves, apie "pirmuosius grū 
dus valstybei". Bet būna ir tokių 
informacijų, kaip ši. kurią paskel
bė "Valstiečių laikraštis"' 1973. 
VU. 24. su antraštėle "Pabaigtu
vės": 

"— Na, pagaliau visas šienas 
SUSeataa, — apsidžiaugė mecha.ru-

zatoriai. 
— Po rublį reikėtų. — pasiūlė 

kažkuris. 
Kaip tarė. taip padarė. Čia pat. 

prie šieno kūgio. įsitaisė. Stiklinė 
netruko apeiti ratą. Kalbos pagy
vėjo, vyrai įraudo. Vienas kitas 
jau cigarete užsirūkė. 

O po keliu vnlnndų. kai vyrai 
išsiskirstė, žmonės pamatė gaisra. 
Supleškėjo visas taip rūpestingai 
sukrautas Sieuo kugia"', 

Programa publikai tikrai patiko, nes visi gerai 
žinojom, kad vaidintojai pademonstruoja tiktai savo 
senas, istorines tradicijas ir papročius. Juk ir mes 
puoselėjom savo tautinius papročius. 0 kad nebuvo
me t a rp laukinių, bet civilizuotame krašte, liudijo tai. 
kad programos vedėjas, aiškindamas programą, nau
dojo modernią priemonę — mikrofoną. 

Programai besibaigiant, programos atlikėjai išbė
go prie susėdusių vasarotojų ir prašė eiti su mis kartu 
šokti matytą ir choro tebetesiamą užbaigos šokį. Mes 
į šokį nepatekom, nes buvom susėdę toliau, šone. O 
vienas patarnautojas, su kuriuo buvome susidrauga
vę, prieš vakarienę primygtinai prašė, kad po vakarie
nės sėstumėm pirmoje kėdžių eilėje. Kai •'artistai" 
pradėjo vesti vasarotojus j aikštelę šokti kartu su jais, 
mes supratome, kodėl taip nuoširdžiai anas fidžiotis 
prašė, kad sėdėtumėme pirmoj eilėj. Mergaitės kvietė 
vyrus, o vyrai moteris. Bendras šokis su mergaičių 
choro palyda ėjo darniai ir programos įvairumu sve
čiai tikrai buvo sužavėti. 

Tą pačią naktį australų Quantas kompanijos lėk
tuvu nėrėm į nakties tamsą, artėdami prie pagrindi
nio kelionės tikslo — į garsiąsias Australijos Lietu-
vijį dienas, sutikti ten giminiu, ir pažįstamu^ 

Apie pusvalandis skridimo — ir Canberra. Dvimo
toris džetas neiškilo aukštai , t a i pro langą buvo ma
tyti vienas Pietų Australijos pakraš tys . Kadangi il
gesnį laiką čia būna vasa r i škas oras. tai dabar, karš-
čiausio sezono metu, visa gamta , kiek tik akys užma
tė, buvo pilkai ruda. Toks vaizdas man atrodė liūd
nas. 

Canberra — gražiausiai Australijos miestas 

Canberra yra Australijos sostinė su apie 150.000 
gyventojų. Miestas buvo pradė tas s ta tyt i tik 1926 m. 
ir yra, tur būt. gražiausias Austral i jos miestas. Gra
žiai išplanuotas, moder us. eukaliptuose paskendusios 
gatvės. Miesto gyventojai vasarą išlaisto daug van-

Skridimas buvo nenuobodus. Lėktuve prie manęs 
sėdėjo mandagus ir kalbus australietis studentas, grįž
tąs namo. Sakėsi baigiąs politinius mokslus viename 
Californijos universitete. Jis suprato, kad nesu "eng-
lish" ir paklausė, kokios esu tautybės. Kai pasisakiau 
esąs lietuvis, trumpai pagalvojęs, ta rė : "O, Lietuvą, 
žinau. Tai maža valstybė. Bet dabar, rodos, rusai ją 
valdo". 

Maždaug skridimo pusiaukelėj dailios australietės 
mergaitės keleiviams pilstė šampaną. Studento gera 
išvaizda ir iškalbumas žavėjo jaunas merginas, todėl 
jos, norėdamos su juo pasikalbėti, sugrįždamos pa
kartojo iam šampaną. Pildamos simpatingaiam jau- : z ~Z. "T*" . 

,• - - , J J KT ,- • - - ; dens. Canberra vra augant i s miestas, gražus ir sva-
nuoliui. papildydavo ir mano taurę. Keliones jvairu-
mas a rba nuobodumas kar ta is priklauso, su kokiu 
bendrakeleiviu sėdi. 

rus. Cia yra 50 svetimų valstybių ambasadų. 

Lietuviškų šeimų Canberrojc gyvena apie 150. 
Maždaug po penkių valandų skridimo austrabš-1 Daugumas dirba įvairiose specialybėse, nes pramonė 

kas džetas Quantas artėjo prie Australijos. Artėjant čia nepritaikyta. Savo gyvenviete visi patenkinti . Vie-
prie Sydnėjaus, Pacifiko vandenynas atrodė ranka pa-; nas iš geriausiai čia įsikūrusių yra Zigmas Sipavičius, 
siekiamas. Jis atrodė žavingai: žalios spalvos, žėrinčios; pas kurį mes atvykome. T u r knygų rišyklą "Zyg". 
nuo krūvom susibėgusių saulės spindulių. i Suspėja patenkinti tik valdiškus ir universitetų užsa-

Muitinėje patikrinimas praėjo gana lengvai ir grei-1 kymus. Neteko sužinoti, kokios apimties ir dydžio 
tai. Mūsų keliaujanti grupė Sidnėjuje laikinai išsiskyrė.1 Australijoje yra kitos knygrišyklos, bet Zigmo t ikrai 
Tarėme iki pasimatymo gruodžio 26 Australijos Lie- yra moderniausia visoje Australi joje. Susipažinti su 
tuvių dienose, kurios turėjo tęstis Sidnėjuje net še-1 šia profesija Sipav ičius lankėsi Amerikoje, Vokieti jo
siąs dienas. j je ir kitur. Amerikoj i r Vokietijoj jis pirko modernias 

Mudu su žmona išskridome pas savo giminaičius knygrišyklos mašinas. Kaip naujas ateivis jis savo pro-
Zigmą ir Genutę Sipavičius į Canberra už apie 150 fesija daro gerą įnašą augančiam kraš tu i ir tur i už
myliu nuo Sydnėjaus. Gruodžio vidury Cliicaėą pali- sitikrinęs sau ateitį, 
kome žiemos sukaustytą, o Čia dabar tik spėk pra- ' 
kaita šiuostyjU. i iSua čaufiiaaS 

http://1917.XII.20
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KIEK MOKĖSIM UZ PROPAGANDA 
P a t s isjkas rimtai pasvarsty- akis tiek. kad nematomo rea-

ti mūsų propagandinius reika- ';v.;. 5 
lus. Stebint visą lietuvišką \vik- ' Labai paprastas, gaspadoriš-
lą, lab^i dažnai galima buvo pa- kas supratimas , :udyja. jog už 
stebėti, kad propagandoje mes propagandą turėtume tada dau-
labai svyruojame. Neretai esa- gįau mokėti, kai atliksime ge
ntie naivūs ir nerealūs. Dažnai r ; a u už'ibrėžtą tikslą. 
mokame per dideiias kainas už Aiškumo dėlei paimkime dvi daugiau, ir rfmejai, aukoją $10 iki 
labai smulkius -ambasadoriavi- išvykas pietų Amerikon: krep-
mus" svetimtaučių tarpe. J ginio ir Grandinėlės. Tada pa-

Taip ? :gdamiesi neretai užsi- imkime išlaidas, palyginkime 
darome kiaute ir gyvename iliu- gautą ^ropogandą abiejose iš-
zija. kad atlikome didelį "pasi- vykose ir visa pasvėrus pama-

Lirfuvia Vets'rniiy S:;JI»M,UON Ramovė i*o* AnffeVs Skyriaus 
leidžiamam Andriaus Norimo part izaniniam romanui 

"MIRŠTA TIK ŽMONES" ~ 
RĖMĖJŲ IR PRENUMERATORIŲ SĄRAŠAS 

Sudarytoji knygai LėSų Telkimo Ko
misija (Vladas Gilys. Jurgis Gliuuda, 
Kazys Karuža. Antanas Mažeika ir 
Siasys Paltus) daugiausia buvusių ka
rių tarpe paskleidė raginimą užsisaky
ti ir paremti knygos leidimą. Be pre
numeratorių ($5), yra dvi stambesnė-

go: J. Kazakevičius, Fi.Herton. CA: J. 
Kojelis, LA; J. Kukauskas, Baltimore: 
J. Kuprionis, Van Nuys. E. L. (2 pre-
num., prašė neskelbti): P. Litvinas, T. 
Mickevičienė, abu LA: T. Pociūnas, 
Malibu, CA: V. Skirmuntas. Kenosha; 
A. Skopas. Cicero: P. Starevičtus. Va

rais sumomis remiančių kategorijos: tencia, CA: I. sesplaukis, LA: A. seti-
mecenatai — aukoją virš $100 arba kas , Old Shaybrook. Conn.: J. Simans-

garsinuno ?ygj. 
Už ta t pribrendo jau laikas sa-

tysime. kad sportininkai išema 
laimėtojais. 

Paioš'ime jaunimo kongresus 
ves pak 'aust i . a r tikslu ir *au-• ^ l ū k , , a m ė l i u sukišame jau-
dinga mokėti milžiniškas sumas ^ ^ O u v a ž a v 0 p a k a i b ė j o . pa-
už gaunamą mūsų gyvenimo ar ^ ^ ^ re20liuci^ i r i š s i . 
lietuvių vardo propogavimą? " . .? 

Šitoks kicusįmas iškyla rv- Nesakau, kad jaunimo kon-
šium su ruošiama sporto išvyka gresas nebuvo gražus įvykis. 
Europon. O klausimas keliamas Tačiau visas garsas apie jį t e -
todėl. kad jaučiama, jog iš tikro ; skambėjo tik mūsų pačių tarpe, 
mes sportinės propagandos vi- Nieko dr.ug nebuvo išnešta už 
siškai neįvertiname. Yra žmo-; mūsų nuosavo kiemo ribų. 
nių. kurie dar vis naiviai g&- Visai priešingai yra su spor-

$100 

Žemiau dedame prisiuntusiu aukų 
- prenumeratorių sąrašą. 

RĖMĖJAI: $100: Rūta ir Petras Sa
kai. Palm Springs, CA. $50: Dr Ona 
Mironaitė, Chicago. Po $20: S. Berno
tas, J. Gliaudys, K. Karuža. J. Spiraus-
kas — visi iš Los Angeles. $15: G. 
Radvenis, LA. Po $10: H. Bajalis, E. 
BalceriSv LA; M. Barauskas, Pomona, 
CA.; P. Gabrys, kun. J. Kubilius, SJ — 
Montreal: V. Irlikis, LA: K. Kazlaus
kas. Baltimore; A. Mažeika. LA: K. 
Merkis, Boston; J. Mikalonis, Long 
Beach; Dr. A. Milaknis. Santa Moni-
ca: J. Salys, C»xnard, CA: M. Šimkus, 
Baltimore; K. Vec-Zemelis, LA: R. Vi-
džiūniene, Valencia, CA. 

PRENUMERATORIAI: K. Ališaus
kas, Chicago: A. Avižienis, LA: Č. 
Gedgaudas, Santa Monica; V. Gilys, 

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

voja, jog sportavimas tai tik J tinę propaganda. Mūsų sporti-; Glendale; B. Jonynas, Dr. J. Jusionis 
laiko ir jėgų vartojimas bereiks- ninku p r i r o d y m a s pasklis po į — abu S. Monica; V. Juodišius, Chica-
miam tikslui. Bet tai didžiulė visą Europą, kaip kitados Pietų 
netiesa ii nesveika iliuzija. Amerikoje ir Australijoje. 

Kalbėkime atvirai. Jau net iš-; Yra naivių žmonių, manančių. 

kis, Hartford; J. Venckus. K. Venc-
lauskas , abu LA; A. Vinevičius, Syd-
ney. Australija: J. Uksas, Pasadena, 
C A; ir S. U., prašęs neskelbti pavar
dės . 

Be to, 1973 m. birželio 30 d. gauta 
iš LVS Ramovės LA skyriaus pikniko 
pelnas $26. 

Viso iki 1973' m. liepos 15 dienos 
gauta $556.00. Pinigai laikomi First 
Thrift of Los Angeles Savings & Loan 
Association, Branch # 1 , s ą s k nr. 
19299. 

Visiems pi rma banga atsiliepusiems 
au tor ius ir Knygai Lėšų Teikimo Ko
misija nuoširdžiai dėkoja, o šį prane
šimą paskaičiusius prašo apsispręsti 
ir, nelaukiant a tsk i ro paraginimo, siųs
ti užsakymą autor iaus A. Mirono var
du ir adresu: 4422 Oaksvood Ave., Los 
Angeles, CA. 90004. 

Gavę tolimesnę paramą, skelbsime 
spaudoje. 

A. Norimo romanui 
Lęšy Telkimo Komisija 

B E A L K S T A T K 

BKICK 2-FLAT 
Each apt. has 2 bedrooms. Hot 
water baseboard heat. Full base-
mnt. 2 car brk. garage. Ali appli-
ances stay. 

M AR T 
TeL — 422 - C902 

"You gx>tta hav-c Hart" 

HELP WANTED — MOTERYS 

FOTO PARODA 

Chicagos Mokslo ir pramonės 
muziejuje nuo rugp . 11 iki rūgs. eivijos kultūrinė veikla byloja,; kad sportinė propaganda galės 

kad mums sportas atliko ir at- būti tik tada efektyvi, kai dau- į 9 d j ^ fį/j^m? Lerner fJto 
lieka nepaprastą propagandinį; gumas rungtynių bus laimėta, i p ^ ^ Lerner buvo vienas pir-
darbą. Belieka tik šį darbą iver-; Su tokiu galvojimu negalima j ų v o k i e č i ų N e w B a u h a u s 
t int i ir besąlyginiai paremti. O j sutikti. Visų pirma pa t s laimė-; įrypties mokinių 
kad sportas yra viena geriau- į jimas savyje nėra tikrojo spor-
sių propagandinių priemonių,'; tininko ga'utinis tikslas. Antra, 
nemanau, kad tai būtų įmanoma; turime atsiminti, kad, štai, ir 
paneigti. 

Tik atsiminkime mūsų trem
ties dienų krepšinio išvyką Pran 
cūzijon. Jau tada. didžiausios 
suirutės laikais, prancūzai su 

! išvykos Europon metu bus rung 
tyniaujama su tarptaut inės kla
sės komandomis. Užtat būtų 
naivu geisti, kad mūsų rinkti
nės turėtų laimėti kuo daugiau-

. _T7 . \ , , - , !siai- rungtynių. Žinoma, to bus zarioto ame Lietuva tiek. kiek i . , . ° f . ._* . , _ ! siekiama, oet niekas nešoks nuo kesiol nebuvo žmoię. Vel gi mu-: .^ . . , . . __•..._. , & . .. . . . J a _ . ' t i l to , je: bus daugiau pralaime-sų krepšinio išvykos metu Pie-i 
tų Amorikon didžiausia vietinė; 

BEDARBąj SKAIČIUS 
NU—HM 

MLSC E L L A N E O l S 

I Š M O D E L I N I Ų N A M Ų B A L D U 
3 0 % ik i 5 0 % n u o l a i d a 

G a l i m a p i r k t d a l i m i s ir i š m o k ė t i n a i 

S O £ T H W E S T F U R M T U R E CO. 
6 2 0 0 S, YVe&tera - Tel. G R 6-4421 

spauda rašė apie mūsų vyrus, \ 
Panašiai buvo ir Australijoje.! 
I r išvyka Europon nebus išim
tis. 

Turin-c- pripažinti, kad visa 

m 

Chieagoje bedarbių skaičius 
siekia apie 3.4C/ ir t a s procen
tas paskutiniu metu yra pasto
vus. 

DIDELĖ DOVANA UŽ 
Ž U D D A O IŠAIŠKINIMĄ 

Bernard Swar t s gaus dalį pi
nigų iš suaukotų 21,950 dol.. 

EXPER. I T A i n n S WANTED 
Sleady wor:k, busy Restaurant and 

Cocktail Loiiiuic. Nis'at Club. Salary 
plūs bi8T tips. Apply: 

MAMAIA - K(iMANXA 
RK.STAI KANT 

4S20 \ o r t h l .u .»tu Ave. 
784-»2»a . \sk for George 

sportinė propaganda buvo at-j momentas visoje išvykoje bus 

ta, negu tikimasi. 
Pagaliau turime būti %ain ., . 

pačių sportininkų atžvilgiu. Jie ^ ^ g ^ ^ ^ ^ u m m e r _ 
kovos prieš geriausius ir nega- ^ ž u d j k a s R ^ ^ 
::me _ norėti, kad visada meitų ^ 2 Q m b u v o m n ^ m į r n u . 
aimetojais. ; teistas kalėti iki 175 metų. Jį 

Manding pa ts svarbiausias, . . . , . . _, . . 
b . ^T .. . . , -susekti padėjo Swartz, kuris at-

tas . kaip bendrai sportininkai 
oasirodvs. Nesvarbu ar laimė-

likta ož trupinius. Tik palygin
kime, sakykime, jaunimo kon
gresų išlaidas ir buvusių krep. j iime ar tai pralaimėjime 
šinio išvykų, ir pamatysime, kas : Kyla toks klausimas 
daugiau kainavo ir iš ko daugiau 
gavome propagandos. 

Pasverkime tautinių šokių ir 
dainų bei operų pastatymų iš
laidas su sportinėmis ir pajusi
me, kur glūdi geresnė nauda. 

Jokr i būdu nesakau, kad ank 
sčiau minėtų dalykų nereikia. 
Nebandau nė jų reikšmės ar 

pažino televizijoje rodomą žu
dymo įranki - metalinę lazdą 
nuo prekėms vežti vežimėlio. 
Swartz oasakė nolicijai. kad fis 

. matė minėtą Miione tokią gele
žinę lazdą var tojant . 

_ 1 — 

naudos mažinti. Visko yra ir 
visko reikia. Tačiau dažnai bai
siai yra pikta, kad pilame pini
gus rieškučiomis i nepripildomą 
skylę, o dalykų, kuriuos turėtu- j saulinėje arenoje apie mūsų tė-
me remti, visai nematome. | vų kraštą. Belieka tik visapusiš-

Iiiuzijos. jog daug save išgar- • kai ir daug daugiau t as sporti-
siname. neretai mums aptemdo. ninku pastangas paremti. 

gi atrodytų ir mūsų garsioji 
Grandinėlė, jei reikėtų jai šokti 
toj pačioj scenoje su geriausiais 
kitų tautų atstovais? Taigi ir 
sportininkų pasirodymui įvertin
t i yra būtina naudoti palygini-j BEVERLY HILLS G£LINY6IA 
mas jų su kitais, o ne vien tik V e s t U T & n s . b a ^ t a * * , WdotuTe» 

ir k i tokioms progoms 
244S W. 63rd Streei , Chicago, m. 

TKL. P R 8-0S33 — P R 8-08S4 

G e L e s 

BERT'S STANDARD SERVICE 
Road Service — Hajor Mechanical 
Elektroninis aaotoro sureguliavi
mas (Tune up). Air condition spe
cialistai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys. 
6645 S. Westera — TeL 778-9250 

Savin. Norbertas Langys 

. "a i r ių ps-eklų pastrlaklmae moto
ciklai. Šaldytuvai maistas, doleriniai 
CKKTTFTKATA1 IR 4rTOMOBrLIAI 

COSMOS PAJBCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

2501 W. «9th St_, Ctiicago. UU. BO«2» 
t333 S. Halsted. Chicago. m . <10«08 

TeL WA &-27ST; 254-4320 
V Valantiaan 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI } LIETUVĄ 

Gerų prekių didelis pasirinkimas. AM 
tomobiliai. Šaldytuvą':, televizijos, do -
ler certifikatai . ma'^tas, akordeonai 
2608 W. 69th St,., Chicago, m . «0«2» 

TELEF. WA 5-2787 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
SOTARV P C B U C 

CKCOM.C TAX SERVICE 
Tvarkingai patarnauja vtsaia ReaJ 

E«tate reikalais. Be to čia veikla 
Notartatae, daromi ir Utldijimal ver
timai, užpildomi pilietybes pareiiki-
mai ir JvalrOs blankai. 
4259 S. Maptewood — CL 4-7450 

INVEST>fENT 
Brick bldg. — 2 stores and apt. 
3,000 sq. ft. in apt., 4 bedrms.. 
kitehen-dinette. 2 baths. 

Assumable mortgage at 5^2 %. 

H A R T 
TeL — 422 - 6902 

"You čroua ftj.ve Hart" 

NĖRA ABEJONIŲ 
Mielam Beverly Stuwe$, pora blo

kų nuo kranto ir buvusios Lenai do 
kavinės, an t 65 p. sklypo mūras — 
2 butai po 4 kamb. Centr. eazu šil
dymas. Nuomos po $300.00 į m&n 
Taksai $aS6.0t) už 1973 m Kain& 
$21.750.00. 

1 y2 aukšto mūras. Du butai -— 5 % 
ir 4 kamb. Kabinetų virtuves, tto-
dern. vonios, karpetai, Gazu šildymas. 
Alumin. langai. seležinS tvora. Oara-
žas. Tik keli blokai nuo parko 
$17.000. 

8 kamb. rezidencija, apie 16 me
tų. Liuksus namas didelei Seimai. 
Evergreen pko riboje. $36.600. 

Lduksua modernas 2-ju bo t a mft-
ras . Arti 71 ir Mozait. Karpatai, daiig 
priedų. Įrengtas belsmc-ntas. Garažas. 
$41.900. 

Arti 54 ir Californla. Geras 6 
kamb. madinis sn ffarnžu. $15,900. 

6 kamb. "octagon". įrengtas sau
sas bpismentas. Apie 50 p. lotas. 
Garažas. Arti mfisų. $23.000. 

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

« botn 15 meta mūras. Apie 
$12.(>o« pa lamų Maži taksai. I pie
tus nuo Talman banKO. $81,000. 

2 nnkSto apartmentinie mflras prie 
ra.T'k" $16.000 pajamų. Naujai su
tvarkyta* beiimentaa;. vertas $68.<»on 
\r datifirlau Pamatykit 

Palikimo mūras atneSa $4,000 oa-
lamii Vauias gani šildymas. Mnro 
earažas. Kaina $18,000. 

Platus vertingas lotas Marquette 
t»k» oHc molrvklij Ka ina $9.900 

VALDIS REAL ESTATE 
7«W>1 S. Washtenaw \v. RE 7-7200 

RN'S and LPN'S 
Large modem nursing cent-
er. Ali shilts. Excell. start-
ing salary. 

Apply 
8001 So. Westem Ave. 

Chicago, Illinois 

GENERAL OFFICE 
Diversified duties include t>*ping. 
invoicing. Some public contact. 
etc. . . . Esperience not required. 
Will train. 

GOOD OOMPANY BENEFTTS 
CAIX: MR. SHAW 
772-4600 D S . 58 

HELP WANTED — VYHM 

Exp*rieaced . 
CABIZSHET MAK.ER 

CAKPENT11R 
For MediUm Sized Wood8hop. 

Mušt Speak Some Engtfsb,, 
1812 W. H t BBAKD. Tel 421-0006 

ROOF1NG FOREMJEN 

ROOFERS & SHEET METAI. 

MECHAN1C NEEDED 
Mušt be experietic«d. Lonjr estab-

l ls lW r«»!iable company Good position 
ior rigrbt m»B.- | | 

TEL. 561-7806 -

TELLERS 
For Savings & Loan Association. 

£xperienct?d. Good Salary, 
ail empk>yee benefits. 

TEL. 528-2800 

ENGINEER 
FIELD ENGINEEB 

For heavy highway contractor in Cbl-
cago area. Send re&urae: 

J. M. CORBETT COMPANY 
2500 S. Corbett SL 

Chicago, III TeL 2254280 

SCREW MACH. OPERATOR 
rispd. Brovme and Sharp. 

Days. Benefits. 
ČAUJMET SCBEW MACOTNE 

14410 S. Western Ave, Posen 
TeL — 238-771$ . 

žiūrėjimas i laimėjim-ų skaičiij. 
I švadi yra labai aiški: spor

tinės išvykos jau vien tik pro-
jx>gandos atžvilgiu yra viena 
naudingiausiu ir efektingiausių 
priemonių, skleidžiant garbę pa- SIUNTINIAI | LIETUVA 

fp kitus kraštus 
NEBHNSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, DU 60632, tel. TA 7-5980 

M OV I NG 
AEK&NAS perfcraasto baldus ir ki-
tns daiktas. Ir U toB mfe^to leidi-
mai Ir pilna ap drao da. 
2047 W. 67tb Ptace — WA 5-8063 

T E L E V I Z I J O S 
Krautuvė Marqnette P a r k e 

ir .-terf o. 
Spalvotos tr paprastos. Radijai 

Pa rdav imas ir taisymas. 

M I G L I N R S T V 
2346 W . 6 9 t h S t . — T e l . 776-1480 

10% — 20<£, — zoą, pigiam mok«sl» 
až a p d r a u d a nuo ugnies ir automo 
bilio pa? 

F R A N K Z A P 0 L 1 S 
S208^4 \\T-.ST ».->«> Street 

Chicago, Illinois 
T«L GA 4-8«54 Ir GR H--t.tX» 

7 meto mui.: t botai ir 2 biznio 
patalpos. Kiekvienas vienetas atski
rai Šildomas ir vėsinamas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9.420 pajamų per 
metus. ISlaidos tik mokesčiai, van
duo ir draudimas. Investavimas duo
da virs 10% pelno. Paskubėkite . 

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

Mūr. tmngakro. 5 kamb. (2 mleg.) 
su valgomu. Modernus ir Svarus. 85 
ir Maplewood. 

2 po 4 kamb. mūr . Gražiai atro
d a n t į namas. Į rengtas skiepas, 
centr. šildymas. Neaukšti mokesfilal. 
71 tr Arteaian. 

InBuranoe — Tneotnr T a s 
Kota*7 Public 

SIMAITIS REALTY 
2951 W 63rd S t , 436-7878 

TRANSFORMER 
VVINDER 

Automatic and Hand Coū 
Paper Layer. 

EXPERIENCED 
FULL AND PART TIME 

FLEXIBL£ HOURS 
Able to work with minumum 

supervision. 

ELECTRO-TECHNIC PRODUCTS 
4642 N . Ravenswood, Tel . 561-2349 

NU R S ES A I D Ė S 
a n d O R D E R U E S 

For beautiiul nursing cent-
er. We will train. 

Apply — 
8001 So. Western Ave. 

Chicago, Illinois 

BELL BOY 
— M-. h. I > K f > AT ONCE — 

18 Years or Over 
For Near Northside LUXURY HO-
TEL. Excellent Benefits, PAY and 
TIPS. 

(Mušt Speak English) 
CALL MB. CLARK — 94*.t lU 

— Esperiet-ed — 
SETTER, POLISHER 

AND JOBBER 
Union shop. vacation, paid hoii-

dajrs, pension plan. Fringe benefits 
C. & V . J K H ' h L K R S 

% S. kaban t i — Hoom 124>1 
TKL. — -<,.:->;i.'.9 

FLEXOGRAPHIC PRESSMASi 
Excellent conditions 

& benefits. ., . 
VlCrORIA CORPORATION 

7260 W. Early Aireose 
HuiUttiMMJ . Broadvav 

P H O S E — 709-5300 . 

BTJTTJ NUOMAVIMAS 
Namn valdymas — Income Tai 

Notariatu — Vertimai 
APDBACDt AGENTŪRA 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

8446 H. Redrie 4 ve., PR 8-223S 

VYRAJ ffi MOTERYS 

KITCHEN H E L P 
Relief Cook. 40 honr wx>rk week. 

Near "t," transportation. 
fflGH SCHOOIi 

MALĖ and F"KMALE 
for dish-«ashing and porter*-ork. 

Contact Mr. Garney 

RIDGETVOOD SHELTER CARE 
901 .Maple, Evanston, I1L 

475-4000, Ext. 55 

Available — Men & Womeii 

HEAT1NG 00>TRACrr«)R 
(rengiu mieste tr užmiesty nauju* 

ir pers&atau senu* **i*u rasių tuuu< 
apšiklymuj pečius, air oondlUonlnt 
ir vandeni brsileriua. Dlrtvu gi-rtt. aa 
Mnlngai ir garantuota i 

+444 S. WfW.-rn Ave. 
r>ii..-uro. m. ftoeos 

T«L VI 7-S447 

a business o f your own ireedom to 
livo -altliont depts. 10 to 12 hours 
per vr.»ek. 8pare tinae. Nets $400 
pc-r mth. or nvore. No investment 
necessary. 

T00LIMG • PR0DUCT10N 

ENGINEER: 
Take charge of Building and 

Re.pairing produetion e^ttipnient. tool 
room and general plant maint^nam* 
for a growing S. W. side t igbt a»-
s>e«nbly and fabrication plant. Mušt 
be versatile with aj>proxšmaiely 
10 yrs. exp. Excellent starting rate 
for r ight man. M. or l.TE. degree 
de^irable bot not necessary. 

Gali — 254-8600 
Exiension 47 

Between 10 ^X) A.M. 
and 3:00 P. M. 

W 0 0 D W 0 R K E R S 
BEIT SANDERS 
MRCHLNr: 0PFRRT0BS 

_ CRBimT RKPArRMRN 
CalI LUDY MARTIN 234-2879 RSSEMBLERS 

Steady Work Pins Overtime 

i »<,! Miniai ir buvusieji mūsų krepšinio rinktinių dalyviai. Iš kairės — A. Varnas f išvykų i P. Ameriką. 
Australiją ir Europą), F. Kriaučiūną- (Lietuvos rinktinės. laimėjusios Europon meisterystę), ?. Modestas 
(Australijos ir Europos išvykos), i. Valaitb (P. Amerikos ir Europos iSvykų, H. Petraitis (Lietuvos rink
tinės) ir Vyt Grybauskas (į Prancūziją, P. Ameriką, Australiją \r Europą). Nuotr. Z. Degučio 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Vl«.an»me ir v a š k u o j a m e vtaą 
ru.4iq g n n d i s 

* BITBNYS, teL R E 7-5168 

Remkite uDraug§". 

Prie 83 ir OaJtrornia. Kampini*. 
!9 metu senumo. 7 Kamb. (3 mieg.) 
mūro rezidencija, {renetas rūsys, 1 įį 
.-onios. - židiniai, O-azo Šilima. Išklo-
,is nuo sienos iki sienos kilimais. 
Tiražas. Tik $41,900. 

Brtghton Pke. 2-jų butu po S mie
gamuosius muraa. Atskiros Šilumos. 
Oara ?AS«. 

82 ir Francisot*. 7 metu senumo 
namas. graJus, S miegami, irengta* 
rūsys. Garažas. 

45 h- Whlpple. Veiki-intl taverna tr 
4 kamb butas m ū r name. Taip pat 
4 kamb namas vietoj araražo 

SS ir Richmond. Medinis. 2 but*l 
'>o 4 kamb OaraŽaa. $1?.000. 

SS tr Homan. tJuksuslnis i H 
aukšto. 10 metu senttmo narnas. 5H 
H m b . 18 mleg.) armc'loj. S kamb 
n>HSnj. Atskiros Mlumon. Centr v8-
sinlmas. 2 maS. mūr . ga.ra2aa, 

l » Ir Catifomla - ! po « kamb 
su pilnu valgomuoju 1S metu »enn-
nio mflras At»klrl Šildymai. 

Ir rtsng. d a n ę kita w m m 
Prateeme totraiitl* 

B17TC NlTOMAVTMAS 

BUD S REALTY 
BALYS BUDRAITIS 

4S69 So. Archer Aveoue 
TeL 2S4-5S54 arba 257<«542 

H E L P WANTED — M O T E R Y S 

— Exper ieneed — 

SEWENG M A C H I N E 
O P E R A T O R S 

13441 X. Homan Ave. , Ch icago 
— 3rd F l o o r ~ 

Tel . : 235-643ti 

D L T E X D A B L E CT. I -^NING 
WOMAN 

Excei len t conditions and benef i t s . 
Apply Miss Ward 

LAKE SHORE BANK 
605 X. Miohigan Tel. 787-1900 

F r e e Life I n s u r a n c e and Hospi ta l i -
zat ion — P a i d Holiday. 

CHURCHILL CABINET CO. 
3119 W. ChurcMH St., Chirago 

(1800 N. — 2100 W.) 

Maintenance Helper 
General maintenance in job 
electro-plating shop. 

CalI - 235-4440 v 

R E A L E S T A T E 

Namas pardavimui prie M-os ?r 
Frandsco. 6 kamb.. 3 miegamieji. Ka
binetų virtuvė, gazu Šildymas, alumin. 
langai, geležine tvora, platus sklypas. 
Garažas. $,15.900. Skambinkit 

737-S534 arba 737-7202 

Remkite tuos biznierius, ku

rie skelbiaai dienr, "Drauge". 

GREENV!EW MFG. MEEOSi 
TOOL .\XT> DIE REPATR 
MACHTNE PARTS MAKER 
ENGINE LATHE HAND 

Retirees Wek»me. 
Experien«>e — Good Pay 

Pleaaant Working Conditions 
Ali Company Benefits 

— We Speak Gerraan —^»t 

Greenview — BT ts > i l - r t t5 
i. . . . i . 

Perskaitę "Draugą", duokite 
j | kitierna ptudakaitytL -

file:///vik-
file:///orth
file:////T-.ST


KOLUMBIJOS LIETUVIŲ GYYENIK 
Ką gdii padaryti privati iniciatyva 

V A C I J O V A S PKCSAS 

A3 

Iš Medellino, Kolumbijos, rą
žoma, kad kun. ijimonas Bar-
ėaitis 1973 m. liepos 15 d. at
šventė savo 50 metų kunigystės 
jubiliejų. Pamaldos ir visos ki
tos iškilmės vyko Lietuvių kop
lyčioje, kuri y ra Lietuvių na
muose — lietuvių centrt . Iškil
mės buvo labai puikios. Dalyva
vo beveik visi Medeli ine gyveną 
lietuviai. Gauta daug sveikini
mų ir iš svetur. 

Taip pat pranešama, kad 1973 
m. gegužės 5 d. Medelline mirė 
M. Gaurišienė. dantų gydytojo 
dr. Gaurišo, poeto, redaktoriaus 
ir žurnalo '"Kolumbijos Lietu
vis" leidėjo motina. O gegužės 
10 d. senelių prieglaudoje mirė 
Simas Ūsorius. Senelių prieglau
doje šiuo metu gyvena muzikas 
Antanas Arminas, buvęs Medel-
Kno lietuvių kolonijos vargoni
ninkas. Ten pa t gyvena ir bu
vęs Lietuvos Valstybės teat ro 
aktorius Stasys Poškus. Akto
rius Poškus jau beveik visai ne
mato. 

Kun. Mykolas Tamošiūnas 
rugpjūčio pabaigoje žada at
vykti j JAV, būsimąjį Wasn-
ingtone Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimą. Žada aplankyti 
savo gimines, gyvenančius Bos
tone, Mass., i r lankytis Chica-
goje. 

Kuri. Mykolas Tamošiūnas 
Medelline yra lietuviško judėji
mo centras. Jo rūpesčiu i r pas
tangomis yra pastatyt i lietuvių 

visiu met buvo šiltai ir maloniai 
priimami, jo rūpesčiu lietuviai 
kasmet dalyvaudavo gatvėse 
Dievo Kūno procesijoje t au t i š 
kais drabužiais apsirengę ir neš
dami lietuvišką vėliavą. 

Tai buvo nepaprastas įvykis 
Medellino gyvenime, kai lietu
viai, ta ip gražiai apsirengę ir 
t a ip gražiai organizuoti, pirmą 
ka r t ą pasirodė gatvėse Dievo 
Kūno procesijoje. Visi la ikraš
čiai rašė apie tai , spausdino nuo
t raukas , aprašinėjo pačią Lietu
vą. Nuo t o s dienos beveik v isa 
Kolumbija sužinojo, kas y r a 
Lietuva, k a s y ra lietuvis. Jok ia 
k i t a mažuma nebuvo to pasie
kusi. 

Dievo Kūno šventė yra visos 
Pietų Amerikos šventė. Tą die
ną visoje Kolumbijoje — mies
tuose ir bažnytkaimiuose — vi
si kas g y v a s pasipila į ga tves 
nešdami bažnytines ir tau t ines 
vėliavas, šventųjų statulas, leis
dami r a k e t a s į padanges, g ro
dami orkest ra is , mušdami būg
nais. Tą dieną visi kinai s u k a 
t ik šventųjų gyvenimo filmus. 

Kun. M. Tamošiūno pasiūly
m u buvo įsteigta savišaipos ka
sa , paruošt i kasos įstatai. Visi 
lietuviai, gyveną Medelline ir a-
pylinkėse, įsirašė kasos nariais 
i r mokėjo mėnesinį kasos mo
kestį, gis mokestis ir sudarė ka
sos kapitalą. Gaila, kad kasos 
įstatai t u r ė jo vieną mažą spra
gą, kuri j ą sužlugdė; buvo duo-

» , , . , t . , . , c eSeais, '"73 m. ru^gfl •̂  - ! 

Mylimai motinai. 

A. + A. Veronikai Bistibirienei 
Lietuvoje mirus, jos dukterims VERIU SKEIRIENEI. 
KATRINAI LUPEIKIE^EI, ir jų šeimoms reiškiu gi
lią užuojautą ir kartu liūdžiu. 

-
Bronius Bakas 

Vytauto Didžiojo kuopos ir- jūrų šauliai pavergtų tautų protesto eisenoje liepos 21 d. Chicagoje 

namai Medelline. Juose y ra kop- j dama pašalpa - paskola be pro-
ryčia, salė ir nemažai kambarių, centų ir be grąžinimo. Jei at-

Lietuvių centras Medeline, Kolumbijoje, 
lietuvių judėjimas. 

k u r vyksta visas tautinis 

reikaku esant, lietuviams prisi
glausti. 

Kun. M. Tamošiūnas. kun. 
gaidukas ir dr . Stasys Sirutis, 
dabartinis Lietuvos garbės kon
sulas, gyvenąs Kolumbijos sos
tinėje Bogotoje, ant ra jam ka
rui pasibaigus, įsteigė Lietuvių 
Katalikų komitetą Kolumbijoje 
— Comite Catolico Li tuano en 
Columbia. Kun. Tamošiūnas ta
da rašė Europoje esantiems lie
tuviams: "Važiuokite visi į Ko
lumbiją, čia vietos yra ir duonos 
užteks. Čia amžinas pavasaris 
ir gamta graži". K tiesų jis ne
melavo: Medelline beveik visą 
laiką temperatūra sukasi apie 
80 laipsnių Farenheito ir aug
menija žalia, žydinti. Miestas y-
ra 5,100 pėdų aukštyje nuo jū
ros lygio, apsuptas gražiai išsi
dėsčiusių kalnų. 

K a s važiavo į Kolumbiją, ne
apsiriko: Lietuvių Katalikų ko
miteto dėka visi be išimties bu
vo gražiai sutikti, sušelpti, įkur
dinti. Kun. Tamošiūnas, nors 
kar ta is ne visų suprastas, ėjo, 
vedė lietuvius į įstaigas, kalbė-1 
jo su darbdaviais, skelbė laik-
raščiuose ieškodamas darbo, au- j 
kojo savo laiką ir energiją. Jis. i 
jei kam sunkiau ėjosi, šelpė ir ! 
pinigais, kad tik Lietuvis galėtų 
įsikabinti, geriau įsikurti. Jo dė
ka buvo gaunamos paskolos ban 
kuose prieinamomis sąlygomis. 
jo dėka išvydo pasaulį Medelline 
lietuvių kalba leidžiamas žurna
las "Kolumbijos lietuvis", jo pa
tarimu buvo giedamos lietuviš
kos giesmės bažnyčioje, lietu
viškos dainos koiumbiečių ūkiuo
se a r .šeimose. Lietuviai visur ir 

virkščiai būtų buvę daroma, sa
višalpos kasa, turėdama tv i r tą 
pagrindą, galėjo neabejotinai iš
sivystyti į rimtą finansinę įstai
gą. Deja, neapsižiūrėta. 

Jis dažnai kviesdavo lieuviš-
kas sueigas lietuviškiems reika
lams ap ta r t i . Kartais , kai lietu
viai įsismagindavo perdaug Ko
lumbijos kraš tą ir jo tvarką kri
tikuoti, kun. Tamošiūnas suei
gose sakydavo : •'Nekritikuokite 
šio kraš to , mokėkite surast i ja
me gero, o ne t ik blogo. Kolum-
biečiai iums plačiai a tvėrė šio 
krašto duris , neslėpdami nei gė
rio, nei blogio. Jeigu jie turė tų 
aukso ka lnus — jie jums atida
rytų ir tų kalnų duris. J ū s čia 
turite visas valstybės piliečio 
teises, kad ir nebūdami pilie
čiais. J ū s čia radote visišką lais
vę : laisvę žodžio, laisvę raš to , 
laisvę be t kokio veikimo". 

Iš t ikrųjų Kolumbijos įs ta ty
mai, kur ie , manau, ir dabar to
kie pa tys , reikalauja, kad kiek

vienas įvažiuojantis svetimšalis 
įneštų užstato 3,000 pezų sumą. 
Lietuviams šie įstatymo nuosta
tai nebuvo taikomis; jiem Lie
tuvių Katalikų komiteto Kolum
bijoje dėka, buvo daroma įsta
tyminės išimtys. Išgyvenus Ko
lumbijoje 20 metų, piliečio tei
sė įsigalioja automatiškai. 

Kun. Mykolas Tamošiūnas tu
ri jautrią, t ikrai lietuvišką sie
lą. Jis ne kartą, kiek teko nu-1 
girsti, užsidaręs tarp vienuoly-į 
no sienų, skaudžiai pergyven-j 
davo ?ietuvių netaktiškus ėji
mus, lietuvių klaidas, kiekvienai 
nemaloni smulkmena jį jaudino. 

Medellinas tokiu būdu tapo! 
lietuviško susibūrimo, lietuvis- j 
kos veiklos centru, kad ir ma- į 
žos, kad ir nežymios lietuviškos j 
kolonijos. An t r a s toks centras , 
susidarė Bogotoje, valstybės sos ; 
tinėje. gie abu centrai savo veik-; 
loję stengėsi vienas kitą pra-1 
lenkti. Bogotos centrui vadovą-i 
vo kun. N. Saldukas, dr. Stasys 
Sirutis ir kiti. 

Kiek lietuvių buvo a r yra vie
name ir kitame centre ir bend- į | 
rai visoje Kolumbijoje — nega
liu pasakyi. Manau, kad keli 
šimtai. Tačiau ir to pakako: jie 
sugebėjo atkreipti tinkamai dė
mesį visų šalies gyventojų, yra 
gerai žinomi ir gerbiami. Ypač 
kun. Tamošiūnas Medelline ir { 
kun. Saldukas bei dr. Sirutis j 
Bogotoje y ra visų gerbiami as- j 
menys. Valdžios ir kitų valsty
bių pasiuntinių dr. S. Sirutis, lie- ! 
tuviams prašant , buvo pripažin- j 
t a s oficialiu Lietuvos garbės j 
konsulu. Vėliau kun. Saldukas! 
pasitraukė iš bogotiškių tarpo, Į 

. apsigyvendamas Ibages imeste. 
J is tame mieste buvo paskirtas Į 
žemės ūkio mokyklos — tech- į 
nikumo direktorium. 

i 
Į 

Neoficialų garbės konsulo t i- j 
tūlą Medellino mieste tenka pri- ! 
skirti kun. M. Tamošiūnui. J i s ; 
y ra ypač gerai žinomas įsteigus 
lietuvišką radijo pusvalandį Bc-
livariano universiteto radio s to
tyje. Bolivariano radijo bango
mis kas savaitę sklisdavo j pla
tų pasaulį lietuviškas balsas. J is i 
gynė ir aiškino Lietuvos reika
lus ispanų kalba. Lietuviški vie
tos reikalai buvo aptariami lie
tuvių kaiba. š iam pusvalandžiui 
vadovavo tuo laiku buvęs Boli
variano universiteto studentas, 
dabar jau inžinierius Kazys To
toraitis, advokato Jono Totorai
čio ir dantų gydytojos dr. Lei-
monaitės - Totoraitienės sūnus. 

Dairiai būdavo, kad, besikal
bant su vietos gyventojais vie
nu ar kitu klausimu, imdavo pa
sakoti apie lietuvišką radijo pus
valandį ir apie kun. Tamošiūną, 
o kartais imdavo ir pridurdavo: 
•'Taip, aš žinau, lietuvių kon
sulas yra kun. Tamošiūnas". 

KVĖPAVIMO TAKŲ LIGOS 
Apskaičiuojama, kad Chica-

goje yra apie 142,000 žmonių, 
sergančių chroniškomis kvėpa
vimo takų ligomis. Jiems padė
ti stengiasi Chicago Lung Asso-

mis patarimų, kaip gydytis, ga- į j 
lli gaut i telefonu 243-2000. 

PAEŽERĖS TEATRE 
Chicagos paežerėje ties Ful-

lerton gatve veikia vasaros te -
ciation, kuri vykdo kalėdinių' a t ras , kuris rugp. 18 d. s t a tys 
ženklelių platinimą lėšoms su-!"A Funny Thing Happened on 
telkti. Sergantieji plaučių ligo-ithe Way t o the Forum". 

A. t A. Prof. Antanui Rukuižai, 
Lietuvos Miškininkų Sąjungos Išeivijoje garbės-, nariui, rug-
piūčio 4 d. mirus, jo žmonai SOFIJAI, sūnui ČESLOVUI ir 
marčiai reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar tu liūdime. 

LJL&L Valdyba: 

V. žemaitis, J . Žebrau&kas 
i. Skeivys, P. Markaitis 
J. Gudaitis 

i*'4y&y y v #** 

Kun. Mykolas Urbonavičius, MIC. 
Mirė rugpiūčio 4<L, 1973 m., sulaukęs 82 m. amžiaus. 
Gunė Lydos apskrityje, Lenkijoje. 
Buvo įšventintas kunigu 1915 m. ir įstojo į TT. Marijonų kon

gregaciją 1923 metais. 
Pasiliko dideliame nubudime sesuo gyvenanti Lenkijoje ir TT. 

Marijonų kongregacijos nariai. 
Pirmadienį, rugp. 6 d., nuo 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas 

TT. Marijonų vienuolyne, 6336 S. Kilbourn Ave. 
Antradienį, 3 vai. popiet bus nulydėtas į Aušros Vartų para

pijos bažnyčią 2337 W. 23rd Place. Chicago, 111., iš kur laido
tuvės įvyks :rečiadienį, rugp. 8 d. 10 vai. ryto ir bus nulydėtas 
į Lietuvių šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę Sesuo ir TT. Marijonų kongregacijos nariai. 
Tel. PO 7-1687 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 

A. f A. 
MAGDALENA MOCKUS 

(po pirmu vyra Selenis i r po tėvais Galdikas) 
mirė 1973 metais rugpiūčio 4-tą. dieną. 

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 S. 
50th Avenue, Cicero. Hunoia. 

Dėl tolimesnių žinių skambinkite laidotuvių direkt, — 
Vasaitis-Butkus, tel. OL 2-1003. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR S Ū N U S — 
TRYS MODERSIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst Street Tel. 476 - 2345 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTJ 

A. f A. 
Prof. miškininkas Antanas Rukuiža 

Gyveno 6501 W. 27-ta Place. Bervvyne, Illinois. 
Mirė rugp. 4-tą dieną 5:30 vai. ryte, sulaukęs senatvės. 
Gimęs Lietuvoje, Kėdainių apskrityje, Šėtos valsčiuje. 

Siubių ka:me. Amerikoje išgyveno 24-rius metus. 
Paliko dideliame nuliūdime žmona Sofija, sūnus Česlo

vas, marti Elena ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 
Pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 

gatve. Antradienį rugp. 7-tą dieną 9:00 vai. ryto iš koplyčios 
bus lydimas į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo bažny
čią, o po gedulingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Visi A. A profesoriaus miškininko Antano Rukuižos gi
minės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
šermenyse ir laidotuvėse. 

Vietoj gelių 
-.ietuviu fondui. 

prašome aukoti labdaros draugijoms arba 

Laidotuvių direkt. Antanas ir Donald Petkus, tel. 476-234; 

E U D E I K I S 
I DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F, DAIMID 
| L a i d o t u v ly D i r e k t o r i a i 

Trys Moderniškos Koplyčios: 
I 4330 Souih Caiifemia Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4855-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas YArds 7-1741-2 

I 

A D C K 
A. f A. 

ONAI KRIKŠČIŪNIENEI 
mirus, nuoširdžią padėką reiškiam gerb . kan. Vaclovui 
Zakarauskui už šv. Rožančiaus atkalbėjimą koplyčioje 
ir giesmės "Marija, Marija" sugiedojimą ir už gedulin
gas pamaldas bei jautrų, paguodžianti pamokslą, palydė-
mą j šv. Kazimiero kapines ir ten už atlikimą giliai 
prasmingų lietuviškų laidojimo apeigų. 

Nuoširdus ačiū ir solistui - vargonininkui V. Baltru
šaičiui už įspūdingas giesmes bei grabnešiam — prof. B. 
Vitkui, :nž. K. Račiūnui. Pranui Eigeliui, Jonui Vinciū-
nui, Pranui Marcinkėnui ir Petrui Kuktai, kurie šioje 
sunkioje valandoje taip nuoširdžiai padėjo. 

Ačiū visiems, atsilankiusiems j koplyčią, j budynes, 
ačiū už maldas, už užprašytas šv. Mišias už mamą, už 
palydėjimą į kapus. Negalėjome, skausmo prislėgti, vi
siems padėkoti asmeniškai. Tegul Gerasis Dievas visiems 
Jums atlygina savo malonėmis. 

Gilus ačiū p. Petkams, koplyčios savininkams, už 
nuoširdų patarnavimą. 

Giliame nuliūdime — sūnus Vytautas, duktė Aldona 
šmulkštienė, žentas Vincas, anūkas Linukas, seserys Lie
tuvoje: Elzbieta J<*sėnienė ir Magdalena Mukaitė. 

m LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITTAN1CA AVE. TeL VArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAvVICZ) IR SUNOS 
2314 W. M PLACE TeL Vlreinia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpubUc 7-1213 
11028 Southwest Highway, Palos Hills, IIL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 Š. CALIFORNLA AVE. TeL LAfajette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. BAJLSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911 

JURGIS F. RUGMIN 
8319 S. LITLAN1CA AVE TeL YAnU 7-1138-39 

VASAITIS — BUTKUi 
1446 S. 50th AVE., CICERO, ŪJL. TeL OLympic 2-1003 

Būdingi kclumaia&ų. tautiniai totido. 

t 
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DRAUGAS, pirmadienis. 1973 m. rugpiūčio m. 6 d. 

X Lietuvos Vyčių 112 kp. 
rengia rudens vakarą rugsėjo 
22 d. Vyčių salėje Vadovas yra 
J. Kulys. Gros neolituanų o r 
kestras. 

X Vladas Pažiūra su žmona, 
atvykę iš Los Angeles, Calif.. 
yra apsistoję archit J. Muloko 

X Ateitininkų tederaeija pre- šeimoje ir lanko savo pažįsta
mi juos moksleivių laikraštėlius, mus. Šia proga. Mulokų lydimi. 
Kasmet moksleivių kuopos išlei- apsilankė ir Draugo redakcijo-
džia daugiau kaip 50 laikraštė- j je. V. Pažiūra yra išrinktas dė
lių numerių. įdedamos daug kū- j legatu į PLB seimą, bet prieš 
rybinių pastangų ir darbo. Atei- į tai dar aplankys Ne\v Yorką. 
tininkų federacijos valdyba, j - Putnamą ir Jubiliejinę skautų! 
vertindama š ias pastangas bei stovyklą. 
puoselėdama kūrybinius jauni- x Lietuvių mokytojų studi-
mo polėkius, premijuos geriau- • jų savaitė prasideda rugpiūčio 
sius moksleivių ateitininkų kuo- i mėn. 12 d. Dainavoje ir baigsis 
pų laikraštėlius, išleistus 1973 | rogp. 19 d. Savaitės programai 
metų bėgyje. Visos moksleivių Į vadovaus Chicagos aukšt. litu-
kuopos yra skatinamos dar šiais ; anistinės mokyklos direktorius 
meta is išleist savo laikraštėlių 
naujus numerius. 

X Kun. Juozas Mačiulionis. 

CHICAGOS 2INIOS 
ĮSAKĖ NAUJUS RINKIMUS 

Federalinis teismas įsakė pra 
H 'vesti naujus rinkimus Chicagos 
fį Į 7-je seniūnijoje, nes pertvarkius 

seniūnijų ribas, pasidarė kito
kios rasinės proporcijos. 

SUŽALOJO 61 AUTOMOBILĮ 

MIŠIOS CHICAGOS UPĖS 
PAKRANTĖJE 

Minint misionieriaus Marąuet-
te kelionės upėmis ir ežerais 
300 metų sukaktį, grupė žmo
nių šiemet panašiu laiveliu tą 
pačią kelionę pakartoja. Jų ke
lionė bus baigta rūgs. 2 d. i r 

Andrew Kleber, 25 m., savo tą dieną aikštėje prie "Chicago 
'automobiliu ėmė daužyti kitus Tribūne" i r Eąuitable Assuran-
automobilius. taip sužalodamas ce bendrovių įstaigomis bus a t -

i 61 automobilį Chicagoje. Polici- j našaujamos iškilmingos šv. Mi-
' jai pasakė, kad jis ieškojo jau- j šios prie Chicagos upės. Jas a t -
dinančių dalykų. Teisėjas įsakė .našaus kard. J. Cody su kitais 
jį uždaryti psichiatrinėn ligoni- dvasininkais, panaudodamas 
nėn. kieliką iš 1830 m. 

Pernykštėje mokytojų studijų savaitėje Dainavos stovykloje jaunimo choras atlieka programą, šiais me
tais panašus choras programą atliks rugpiūčio 18 d. Dainavoje. Nuotr. K. Sragausko 

J. A. VALSTYBĖSE 

apie 
proga. kai dabartiniu metu 

Juozas Masilionis. 
X šv. šeimos Viloje Lemon-

te gyveną seneliai pagamina 
gražių rankdarbių, kuriuos at-

MIC. pavaduodamas kleboną ( ^ ^ ^ ^ ^ g a l i y.igyti do_ 
Sv. Gabrieliaus par. Milwaukee. 1 ^ ^ ^ d a r b a m s v a d o . 
Wis.. staigiai susirgo ir tavo l ^ ^ M ciemensia. kuri 
Šv. Kryžiaus ligonine. Paguldy- j n i g p _ 1 6 ± m i n ė s ^ e n u o l v n i n i o 

t a s ir tiriamas 557 kambary. įg y v e n i m o a u k s i n j jubiliejų. 
X Pasaulio Uel kat. bendri- x Liuda Petravičienė. gyve-

jos steigiamas susumkimas įw- nanti Putnam. Conn., uoli kil-1 JAV ir Sovietų Sąjungos mez 
ko 1970 liep. 9 d. Romoje. Ben- i nių darbų rėmėja, kartu su gami glaudūs ryšiai kelia dau-
drijos c. valdvbos veikla krypo : dukra Birute laukia atvykstan-j geliui lietuvių ir amerikiečių ne-
į liet. kataliku' susioi ganizavimą čių delegačių į moterų sąjungos ; pasitikėjimą vyriausybės politi-
įvairiuose kontinentuose. Tarpt. j 35 seimą. Liuda likusi našlė, ! ka, tai toks JAV kongreso tvir-
Eucharistimo kon-rtso Austrą- j sugebėjo išauklėti ir išmokslin- : tas ir aiškus nusistatymas Pa
lijo je posėdy dalyvavo vysku- j t i savo sūnų Romą ir dukrą balti jo valstybių laisvės reikalu 
pai, organizacijų veikėjai dva- i Birutę. Petravičiai y ra kun. J. \ yra nepaprastai svarbus. Su 
siškiai "ir pasauliečiai iš Ameri- I Jančiaus. MIC. giminės. j džiaugsmu tenka sutikti žinią, 
kos. Europos. Australijos. At- i x Kongr. Peter W. Rodino kad š. m. birželio mėnesį į JAV 

IŠ ARTI IR TOLI 
BRAZILIJOJ } — Melboarne sėkmingai vei-

ikia vyresniųjų skaučių būrelis. 
- Kongreso nariai kalbėjo; — "Mūsų Lietuvos" l a i k r a š - į ^ jų "tarpo sesė Rasa MUvydai-

Lietuvą birželio įvykių tyje yra skyrius "Mūsų m a ž i e - : t ė s iun^ama į Jubiliejinę LSS 
šiems", kurio redakcijai ta lki - , s t o v y k l ą > J A V-bėse . 
ninkauja: A. Saulaitis, A. D 
Petraitis, O. Petrai tytė - Ldblik. 
K. Valavičiūtė, E . Mikuckytė, 
J. Nikitin, R. Jūrait is , Ž. Jūra i -
tytė, T. Jočytė. H. Bareišytė. 

— Braziii.joje šiuo metu tebe
gyvena šie Lietuvos kariuome
nės savanoriai — kūrėjai : Jo 
nas Andriūnas, Jonas Budzilas, 
Jonas Buragas. Kazys Česonis, 

NUŽUDĖ MERGINA PRIE 
MENO INSTITUTO 

Krūmehuose prie Chicagos 
meno instituto, arti miesto 
centro, rastas lavonas Lee Ale-
xis Wilson, 22 m., gyvenusios 
5634i2 s . Maryland. J i siekė 
daktaro laipsnio Chicagos uni
versitete. Ženklai ant kaklo ro
do, kad ji galėjo būti pasmaug
ta. Šalia jos gulėjo jos drabu
žiai. Lavonas rastas penktadie
nį popiet Pereitais metais 
Grant Parke įvyko dvi kitos 

skirų kraitų dvasiškiai ir pa-S prisiuntė Amerikos Lietuvių; LB informacijos tarnybos va- kpt. Juozas Ciuvinskas, Jonas 
sauliečiai pradėjo didesnį ben- Tarybai kopiją pareiškimo, pa- dovės Aušros Mačiulaitytės - Dimša. Ignas Dubauskas, Mo-
dradarbiavimą. Apie tai kalba I daryto Atstovų rūmuose pa-įZerr ir jai talkinusių apylinkių j tie jus Jurkonis, Antanas Mik-
P L K bendrijos c. v-bos išleistas vergtų tautų savaitės proga, j valdybų bei LB talkos Lietuvai j šas. Jonas Virbickas. Gal bū t 

Pareiškime kongresmanas Ro- \ komisijų kvietimą pasisakyti yra ir daugiau. 

— Dr. Antano Salio, žinomo 
mūsų kalbininko, vienerių metų j žmogžudystės, iki šiol neišaiš-
mirt ies sukaktis gražiai pami- i kintos. Lavoną rado bežaisda 
nė ta Melbourne, ALB krašto mas 12 m. berniukas, 
valdybos Lituanistinės bibliote
kos vadovų rūpesčiu. Kultūrinės 
popietės metu paskaitą skaitė 
A. Zubras. Paskaita buvo pa
vaizduota gyvais tarmiškais 
skaitymais, tarmiškomis daino
mis, tautinių drabužių demons-

LIGONTNftS PLANAS 
KŪDIKIO LAUKIANČIOMS 

aplinkraštis. 
X Dr. J. A. Ramonas su šei- dino giria pavergtų tautų pasi- \ Lietuvos reikalu atsiliepė 74 

ma grįžo iš atostogų. kurias \ ryžimą kovoti už laisvę ir st ip-jJAV kongreso (Senato ir At-
praleido Cape Code. Aplankę j riai pritaria, kad tos tautos tu-j stovų rūmų) nariai. Tai jie a t 
gražias vietoves Yermonte, New | ri atgauti * nepriklausomybę. 
Hampshire ir kitur, kurį laiką 
buvo sustoję vasarvietėj pas 
pranciškonus Kennebunk Porte. 
Maine, kuri savo vietos gražu
mu labai sužavėjo. 

X Juozo Girdvainio iš Clin- į Į>Q>,- w 
ton. Ind.. atspausdino "The į 

Kun. Antanas Saulaitis, 
gyv. Sao Paulo mieste, y r a Pa-
saudio Uetuvių bendruomenės 
Švietimo tarybos atstovas Pietų 

GHICAGOJ IR 
APYLINKĖSE 

VOKIETIJOJE 
Hamburge gautos šventės 

Kad apsaugotų negimusiųjų 
žudymą, Šv. Teresės ligoninė 
"VVaukegane, 111.. paskelbė tokį 

razijienė. 
— Melbourne Algis Šimkus 

skaitė paskaitą t ema : "Žvilgsnis 
į Melbourno lietuvių bendruome-
nę" . Po paskaitos buvo diskusi- I Parūpins paruostų patarėjų pa 

I kiančioms parūpins pastogę Mo
tinos Leonardos namuose. 2. 
Parūpins sveikatos globą ir pa
mokas kūdikio laukiančioms. 3. 

i liko pasakydami kalbas senate 
ar Atstovų rūmuose, a r įtrauk- Amerikoje 
darni savo pareiškimus į "Con-
gressional Record". Nežiūrint 
birželio mėnesį vykusio Brežne
vo vizito JAV-bėse, LB akcija Į ^ n ė j i m a s ruošiamas rugsėjo 8 

GARBĖS š i a i s m e t a i s b u v o sėkmingiau-j _ Vokietijos LB darbuotojų 
j sia birželio sukakčių proga. \ suvažiavimas šiais metais nu- j 

Dailv Clintonian" laikraštis I '1971 m. j LB akciją atsiliepė 5 l Į m a t y t a s sukviesti spalio 21 d. 
laišką. Tame laiške J. Girdvai- ; Uhnois Lietuvių respublikonų kongreso narys. 1972 m. — 52. į _^ Lietuvių katalikų kunigųI 
nis primena Romo Kalantos su- : b'ga valdybos posėdyje paskel- i 0 šių metų 74 pareiškimai yra į konferencija buvo sušaukta lie-
sideginimo įvykius ir lietuvių ; bė Don W. Adams — neseniai aiškus įrodymas, kad mūsų po-i ^ 9 -m 1 0 Dieburge pas kun. j 
laisvės troškimus. Be to. jis išrinktą Illinois valstijos res- zicija nesilpnėja ir kad JAV j ^ Bernatonį. Pirmininkavo ; 

dažnai parašo amerikiečių spau į publikonų partijos pirmininką, kongresas y ra už laisvę Lietu- į Vokietijos liet. katalikų sielova- l 
Lygos garbės nariu. vai. , ^os direktorius prel. dr. J- Avi- '• 

jos ir kavutė. 

BELGIJOJ 

ADAMS -
NARYS 

dai laiškų, iškeldamas Lietuvos 
laisvės reikalus. 

x Lietuvių fotografų paroda 
įvyks lapkričio 17-25 d. Jauni
mo centre. 

x Ignas Slabsinskas su se
su te Paule ir Vytautu Gudai
čiais buvo išvykę atostogų į 

Don W. Adams, priimdamas 
šį atžymėjimą. savo laiške taip ARGENTINOJE ža. Pirmą dieną dalyvavo 12 

dvasiškių, tarp jų svečias ir 
paskaitininkas prel. L. Tulaba, rašo "Visad yra malonu gauti _ ^el ida Girdauskaitė su sa 

pasveikinimo laiškus, tačiau aš v o m o t i n a A. Girdauskiene buvo Į gv. Kazimiero kolegijos Romoje 
ypač nudžiugau gavęs laišką iš; Italijoje. Aplankė ten Romą ir j rektorius, 
jūsų lygos. 

Jūsų informacijai, mano abu 
kt. Prieš ta i jos buvo nuvyku
sios į Los Angeles. Calif., kur 

Pranešimą apie aktualiuosius 
Vasario 16 gimnazijos klausi-

St. Petersburg. Fla. Po trijų j t ė v a i y r a lietuviai, ir aš tuo la- j t u r ė j o progos susitikti su senais į m u s pateikė Vokietijos liet. ka-
savaičių grįžo į Chicagą. Porą Į b a i didžiuojuosi. Mano tėvo pa- j pažįstamais. Į tai. sielovados direktoriaus a t -

— Filipas Vaitkevičius, ankš-i stovas gimnazijos kuratori joje 
ičiau turėjęs liet. parapijos kai-i ir jos valdybos vicepirm. J. Lu

košius. Diskusijos t ruko per 
trejetą valandų. Tą pačią die
ną apie Vokietijos lietuvių jau
nimą informavo kun. V J . Da
mijonaitis, o gimnazijos kape
lionas kun. J. Dėdinas apibūdino 
mokinių dvasinę būklę. Liepos 
10 į konferenciją atvyko vysk 

tarnavimą, dvasini patarnavimą 
ir socialinę globą. 4. Parūpins 
apmokamą tarnybą kūdikio lau
kiančioms. 5. Rūpinsis sumažin
ti išlaidas gimdyvėms, kurios 
pačios neturi lėšų. 

BALETAS GRANT PARKO 
KONCERTE 

Baleto šokėjai Edward Villel-
la ir Anna Aragno (Metropoli
tan operos baleto žvaigždė rugp. 
12 d. dalyvaus atliekant progra
mą Grant parke. 

OKUP. LIETUVOJE 
— Japonijon pasiųsta apie 20 

— Zenta Tenisonaitė neseniai i l i e t u v i u tapytojų darbų, kurie 
išleido savo poezijos rinkinį j b ū s i ą i š s t a t y t i Gekoso firmos, 
"Pavasar is ir a š . Poetė kiek Tokijo mieste, paveikslų galeri-
anksčiau flamų kalbon išvertė 

KONCERTAS MARQUETTE 
PARKE 

Chicagos parkų distrikto rū
pesčiu Muzikų federacija Mar-
ąuette parke rugp. 15 d. 7:30 v. 
v. ruošia koncertą, kuriame bus 
pildomi Mozarto. Bagley, Shu-
berto, Brahms, Olivadoti, Wag-
nerio ir kitų kuriniai. 

MIRTINAI APDEGĖ 
DARBININKAS 

Lojolos universiteto ligoninėm 
je Maywoode mirė Russel Car-
on, 25 m., Illinois Bell telefonų 
bendrovės darbininkas, kuris 
apdegė, kai "VVheatone baigia
moj įrengti kondominijoj spro
go kūrenamų dujų vamzdis. 

PREMIJA UŽ ŠIUKŠLIŲ 
STATINĖS NUDAŽYMA 

Trys Chicagos berniukai ga
vo piniginius bonus, laimėję pre 
mijas už gražiausią nudažymą 
šiukšlėms statinių. Premijas iš
mokėjo Main bankas Chicagoje, 
o konkursą skelbė Northwest 
Community organizacija ir me
ro komitetas švaresnei Chica-
gai. 

IŠNYKO ARKLIŲ 
TRAUKIAMI VE2IMAI 

Chicagoje pernai metais da r 
buvo įregistruoti 10 arklių t r au 
kiamų vežimų, bet šiemet jie 
jau visai išnyko. Užtat automo
bilių, sunkvežimių, motociklų i r 
kitų motorinių vežimų 1973 m. 
Chicagoj įregistruota 1,10L189. 

dienų paviešėję Chicagoje. P. 
ir V. Gudaičiai išvyko į savo 
nuolatinę gyvenamą vietą — 
Torontą, Kanadoje. 

x Rridgpporte lietuvių fon
dui surinkta 5.342 dol. kvota 
buvo nustatyta 5.000 dol. 

X Vytautas Gaižutis, jr.. Vi- ] 
t o ir Albinos Gaižučių. 4628 S. 
Keating Ave.. sūnus, aukštais j 
pažymiais baigė Brother Rice 
aukšt . mokyklą ir šį rudenį 
pradės lankyti Lojolos univer
sitetą. Studijuos chemiją. Ga
biu anūku didžiuojasi močiutė 
Adelė Laukaitienė ir giminės. 

x East Chicagos lietuviai į 
Lietuvių fondą įnešė 8.016 dol. 
Kvota buvo nustatyta 5,000 dol. 

X A. G rūsys, Wawa. Ont. 
mūsų dienraščio nuoširdus skai
tytojas ir lietuviškos knygos 
mėgėjas, atnaujino prenumera
tą, užsisakė lietuviškų knygų 
ir pridėjo didesnę piniginę au
ką dienraščiui stiprinti. Dėko
jame. 

x Aulo, po 2 dol. prisiuntė: į ^ į J T J į jį* stengsis M H ver-i D a r t i į 
Br . Paliulionis. M. Žemaitis. Jo 

Don W. Adams, Illinois respubli
konų centrinio komiteto pirminin
kas. 

minystėje restoraną "Kauną", 
dabar gyvenantis Kordobos 
prov. mieste Embalse Rio III, 
atvyko liepos 27 d. į Buenos Ai
res sutvarkyti kai kuriuos rei
kalus ir aplankyti senus pa-

Įžįstamus. Ta proga, liepos 5 d. 
.aplankė Laiko redakciją, lydi-
įmas Ant Paršelio, kur praleido 
I valandėlę laiko * nuoširdžiame 
j pokalbyje. Apsistojo p. V. De
veikienės šeimoje. Buenos Aires 
išbus apie 2-3 savaites. 

— Aušros Vartų šeštadieninė 
mokykla vaiko dienos šventę 
ruošia rugpiūčio 12 d. Lietuvių 
salėje Avellanedoj. 

joje. 
— Prof. K. Kaveckas, vienas 

žymiausių ir seniausių vargoni 

ir išleido lietuvių poezijos rink
tinę, kuri susilaukė nemažo pa
sisekimo. Jos tėvelis, taip pat j ninku Lietuvoje suruošė vargo-
gyvenąs Belgijoj, yra "Draugo" į nų muzikos koncertą, kuriame 
dienraščio bendradarbis. 

LATVIJOJ 

išpildė visą eilę žymių pasauli
nės muzikos kūrinių. Koncerte 
dalyvavo ir solistė R. Tumalevi-
čiūtė. 

— Vilniaus istorijos — etno
grafijos muziejuje atidaryta pa
roda, kurioje pavaizduojama ne 

— V. Mykolaičio - Putino ei
lėraščių rinktinę "Buities valan
da", išverstą į latvių kalbą, iš
leido "Liesmos" knygų leidykla 
Rygoje. Poezijos rinktinę suda- į Vilniaus garbinga praeitis ir jo 
rė ir vertimo darbus atliko D. j senovė, bet , :santykiai su broliš-

dr. A. L. Deksnys su svečiais: j Avuotinia ir A. Maldonis. Meni- komis respublikomis ir užsienio 
šalimis''. Daug vietos skirta 
okup. Lietuvos ryšiams su Ryti-

Brocktono liet. parapijos klebo- ' nę dalį apipavidalino V. Gran-
nu kun. A. šakaliu ir stud. J . t as . 

varde buvo Adomaitis ir mano 

Prūsaičiu. Paskaitą tema "Lie
tuva ir mes" skaitė prel L. Tu
laba. Po paskaitos vyko disku
sijos. Svarstyti lietuviškojo gies 
myno reikalai, kuriuos referavo 
kun. K. Senkus. Nu ta r t a pa
sveikinti Lietuvos kunigus. Ap
lankyti lietuvių kunigų kapai 
Dieburge. 

AUSTRALIJOJE 
— Dr. Vytautas ir Marija 

Kišonai, gyv. Stroud. prie New-

nas Indriūnas. Dėkojame. 

x Lietuviu Fondą*. Miss Eliza-
beth Ware. Čikaga, atsiuntė S 10.00 
a a. Lmdvmos Bigelienės vardą 
įamžinti LF. Anksčiau gauta S15. 
LF. adresas: 2422 W. Marąuette 
Rd.. Chicago. IL 60629, telef. — 
9EB4&7. (pr.) 

lyga stengiasi pasiekti ir ap
jungti visus Amerikos lietuvius 

motinos mergautine pavarde . , , T1,. , . 
, , , . . . . „, . r . aktvvius Illinois valstijos res-

ouvo Jokubauskaite. Kaip Lie- •- , , . , -, i • ^ A i i-r . publikonų veikloie Net kelios tuvos istorija parodo — mes n-r . .. ,. 
SZJL . , - J - ,• , generaenos Ame-ikos lietuvių si galime didžiuotis, būdami lie-\% . . . ... . . ° , ., . ,. dirba bendrai politini darbą. 

*" 11VI11 K11IY1 SS I 

Lygos priekyje matome garbės i vastle. išsiruošė turistinėn ke-
Priimdamas garbės nario at-; pirmininką John F. Kimbark jlionėn po visą Australiją. Tėvą 

/.ymėjimą. Don W. Adams pa-:— Cicero miesto respublikonų pavaduoja, aptarnaudamas ligo-
pirmininką ir miesto 

tas šio atžymėjimo. pareigūną. Illinois senatorių A. 
Tikrai džiugu, jog Amerikos:C. Bartulį. Forrest View miesto 

lietuviai, pasiekę aukštus pos-. valdybos narį Phil A. Good. Jr. . 
tus, nepraranda ryšio su savo i Cicero miesto sveikatos komi-
tautine gruĮ>e. bet taipogi di- sionierių dr . F". Kauną, Cicero 
džiuojasi būdami lietuvių kil-

— Latvių rašytojas Lyvze-
nrfekas išvertė į latvių kalbą 
poetės J , Degutytės eilėraščiui 
rinkinį vaikams "Spalvotos dai-j 
neles". Knygą išleido "Liesmos" 
leidykla Rygoje. 

— Rašytojo -Jono Biliūno kū
rybos rinktinę "Laimės žibu
r y s " į latvių kalbą išvertė H. 
Galinis. Jvadinį žodį parašė ir 
paaiškinimus paruošė M. Luk- j 
šiene. Išleido "Liesmos" leidyk
la. 

KANADOJE 
— Wasagos kuror to reikalais 

Clair Robertson susitiko su pe- j 
nius. jų sūnus dr . Gerutis Kišo- ticijos nariais — L. Dagiu ir 
nas. įsekr. J. Karka, kovojančiais už 

— Dail. Mada* Meškėną*! Springhurst vasarnamių savi-
sėkmingai įsikūrė Sydnejaus ; ninku teises. Ontario valdžia 
priemiestyje Double Bay. Gy-1 dalį vasarnamių nori nugriauti 

ne Vokietija, Erfurtu. 

GERIAUSIA DOVANA 
JAUNOMS MARČIOMS 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

Penktoji laida 
Jei jūsų marti yra lietuvė ar 

kitos kilmės, geriausia vedybinė 
dovana yra naujai išleista knyga 
Juzės Daužvardienėa 

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

Kaina tik $3.00 
Užsakymus siųskite: 

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

Persiuntimo Išlaidoms prašoma prt. 
d6ti 25 e t . o nilnois ervverstojai pri
deda dar 16 et. mokesčiams. 

vendamas turtingųjų rajone. 

mes. 
miesto parko komisionierių Mi- i gauna nemažai tapybinių užsa
kė Masilūną ir eilę kitų akty- į kymų ir populiarėja kaip geras 

UiinoiK Laptuvių respublikonų j vių veikėjų. ALKLL [portretistas. 

ir įrengti parką. Pokalbio metu 
paaiškėjo, kad Springhurst va
sarvietė teisiniu požiūriu pereis 

jWa«agos savivaldybės įįnion 

5* to 53,4% 
I NTER E ST 
ON SAVINGS 
CERTIFICATES 
Member Pcderal Reserve System 
Member Federal Deposit Insurance Corp. 

Marquette National Bank 
63rd and Western Avenue 
GRovehiU 6-5100 

Pree parkbuE Open Thursday night Open Satorday *til 2 pjou 

' ' • • • - * • * 


	Chicago IL Draugas 1973 00765_2
	Chicago IL Draugas 1973 00766_1
	Chicago IL Draugas 1973 00766_2
	Chicago IL Draugas 1973 00767_1
	Chicago IL Draugas 1973 00767_2
	Chicago IL Draugas 1973 00768_1

