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Taisyklėm vėl 
nesidomėjo 

ONA LABANAUSKAITE, niū&ų korespondentė Jungtinėse Tautose 

Jungt. Tautos. — Gruodžio 101 svarstomas toks "svarbus" reika 
sueis 25 metai nuo Žmogaus tei- į las, tai vėl nebeliko laiko svarsty
siu deklaracijos paskelbimo. Gen. į ti labai svarbioms taisyklėms, ku-
asamblėja yra nutarusi įvykį rni-! riomis remiantis būtų tiriami į J. 
nėti visa dekada veiklos, skirtos 
kovai su rasine diskriminaci
ja. Visos kitos diskriminacijos rū
šys jai, atrodo, visai nerūpi, nes 
jos šia proga net nesuminimos. 

Komisijos paskutiniųjų dve
jų metų pastangos buvo skirtos 
dekados veiklos programai pa
rengti. 1972 komisijos metinė se
sija buvo skirta jos apmatų sure-
dagavimui, 1973 visas sesijos lai
kas buvo sunaudotas padaryto 
darbo kritikai, papildymų bei 
kiekvieno nario pataisoms ir pa
pildymams į jau paruoštą pro-

Tautas ir jų įvairias komisijas a-
teiną skundai dėl žmogaus teisių 
pažeidinėjimų. JT sekretoriatas tų 
skundų daug gauna, bet iki šiol 
nieko negalėjo su jais daryti, nes 
nurodymus tuo reikalu gali duo
ti tik gen. asamblėja oficialių tai
syklių formoje. 

Apie tokių taisyklių paruošimą 
padarytas nutarimas 1968 Tarpt. 
Žmogaus teisių konferencijoje 
Teherane. Sekretoriatas jau pa
ruošė ir 1970 įteikė Žmogaus 
teisių komisijai, bet ši iki šiol 
nerado laiko jų svarstyti, nes 

jektą įjungti. Ir šis darbas dar į tuo labai gabiai pasirūpino komi-
pilnai nebaigtas, nors projekto Į sijoje esą Sovietų atstovai, gabūs 

Būdingas Graikijos gatvės vaizdas karštą vasaros dieną 

svarstymas jau įrašytas sio ru
dens gen. asamblėjos darbotvar
kėje. Taip dirba žmonės, kurie 
už sesijoje praleistą laiką gauna 
iš JT iždo stambius dienpinigius 
ir apmokamas kelionės išlaidas. 

Kas gi toje veiklos programo
je numatyta tokio svarbaus tiks
lo siekiant? 

Valstybių ribose vyriausybės ra 
ginamos neteikti jokios pagalbos 
tų valstybių vyriausybėms, kurios 
praktikuoja rasinę diskriminaciją. 
Rasinei diskriminacijai pangikin-
ti kiekviena valstybė ragina iš
leisti atitinkamus įstatymus ir ra-

dienotvarkių sudarinėjimo mani
puliatoriai. 

Šių metų sesijoje betgi nutarta, 
kad 1974 sesijoje tos taisyklės bus 
svarstomos pirmuoju punktu. 
Bus įdomu pasekti, koks preteks
tas bus panaudotas ir šitam nu
tarimui susabotuoti. Be šių tai
syklių visi JT sekretoriatą ir ki
tus organus pasiekią skundai dėl 
žmogaus teisių pažeidinėjimo gu
li dėžėse aklinai uždaryti, nes 
niekas neturi teisės jų svarstyti. 
Tam darbui atlikti reikia atitin
kamo organo ir taisyklių jo dar
bui organizuoti. Iki šiol kažin 

NAUJA LIET. KUNIGU VIENYBES 
VALDYBA 

Telefoninis pranešimas iŠ 
New Yorko 

tifikuoti visas konvencijas, kurios į kam pasisekė sutrukdyti prie ši-
yra J. Tautų paskelbtos kovai su j tos proceso stadijos prieit. Tikrie-
visomis rasinės diskriminacijos į ji sabotažo autoriai 

į z -

formomis vesti. Juridiniais valsty
bių aktais naikintina rasinė dis
kriminacija švietimo sistemose, 
įstatymuose ir imigracijos prakti
koje. 

Tarptautiniu mastu numatyta 
eiti šia kryptimi: 

Svarbiausiu dekados bruožu 
minimas sušaukimas pasaulinės 
konferencijos kovai su rasine dis
kriminacija paskatinti ir išpopu
liarinti. Ji turėtų įvykti ne vėliau 
kaip 1978. 

Tam reikalui populiarinti bus 
organizuojami ir tarptautiniai 
bei regioniniai seminarai, konfe
rencijos ir kitokio tipo susibūri
mai bei pasižmonėjimai. 

Pažadėta pagalvoti ir apie 
konkrečius būdus bei priemones, 
kaip padėti kovoti su rasine dis
kriminacija tiems žmonėms, ku
rie dar gyvena svetimoje priespau 
doje. Raginama teikti pagalbą vi
siems išsilaisvinimo siekiantiems 
sąjūdžiams, kovojantiems prieš 
kolonializmą ir rasinę diskrimina 
naciją. Jei būtų reikalas, paruoš
ti ir paskelbti naujus tarptauto-
nius dokumentus kovai prieš ra
sinę diskriminaciją sustiprinti. 

Dekados veiklą aptarianti ter
minologija (rasinė diskriminaci
ja) yra sąmoningai pasirinkta 
kaukė, nes tąja veikla nenorima 
nieko kito užkabinti, kaip tik P. 
Afriką, Portugaliją (dėl jos Afri
kos kolonijų) ir Rodeziją, kurios 
ikšiol neįveikiamos jokiomis šan
tažo, net partizaninės karinės ko
vos priemonėmis. Jeigu ko nors 
daugiau būtų buvę norėta, Žmo
gaus teisių komisijoje Sovietų at
stovas būtų suradęs būdą visą 
reikalą kaip nors nuskandinti. 

Kadangi numatytus svarbiau
sius įvykius, kaip programos pa
ruošimą, tarptautinės konferen
cijos suorganizavimą ir propagan 
dinės medžiagos pagaminimą ap
mokės JT iždas, tai afrikiečiai ir 
suplanavo tą karvutę savo in
teresų tarnybai panaudoti 

ir komisijos nariams yra žinomi, 
tik labai nuostabu, kad tuo iki 
šiol nebuvo susirūpinę euro
piečiai, kurie savo regione žmo
gaus teisių pažeidimams tramdy
ti turi net formalią teisinę insti
tuciją — tribunolą. Reiktų jau 
iš šalies 'pasirūpinti, kad šitas rei 
kalas Žmogaus teisių komisijoje 
sekančiais metais tikrai pajudėtų. 

kun. Kazimieras Pugevičius — 
I vicepirm., kun. Viktoras Da-
bušis — H viceoirm., kun. Vy-

JAMAICA. N. Y. - Lietuvių j toutas PiMxtrR^ _ sekretorius 
Kunigų Vienybės metinis seimas į i r ^ J u r g i s G u r i n s k a s 
vyko Brooklyno vyskupijos re
kolekcijų name dvi dienas — 
rugpiūčio 22-23 d Seimui pir
mininkauti buvo išrinktas Kun. 
Vienybės Chicagos apskr. pirm. 
kun. P. Cinikas, MIC, sekreto
riais — kun. Viktoras Dabušis 
ir kun. dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM. 

dininkas. Pareigas perims tuoj 
po seimo. -» 

Seimas baigėsi vakar, rugpiū-
čio 23 d., prieš pietus. 

"Kuba laukan!" 
šaukė rusai 

MASKVA. — Apie krepšinin
kų muštynes Maskvoje vakar 
buvo daugiau žinių. Muštynės 

Rezoliucijų komisija sudaryta 
iš prel. Jono Balkūno, kun. Jono 
Borevičiaus, SJ„ ir kun. dr. Juo
zo Vaško, MIC. 

Seimas išsamiai tarėsi lietu-

Sunkiai sukontro
liuojami gaisrai 

BOISE. — Dešimtyje vietų 
miškų gaisrai dar nesukontro
liuoti ir dega 78,000 akrų spyg
liuočių. 42 kituose gaisruose, 

Kissingeris — valstybes 
sekretorium 

Perims pareigas, kurias e jo 
SAN CLEMENTE. — Prez. i bijojimą valdinėse įstaigose bu-

į Nixonas spaudos konferencijo- į vo ženklas, kad jų dviejų keliai 
je patvirtino, kas jau buvo kai ' išsiskirs. Rogers draugai mjnė-

1 kam žinoma: valstybės sekre- davo, kad jis jaučiasi lyg ir še-
Į torius William Rogers pasitrau- \ sėly Kissingerio, bet atsistaty-
! Iria ir jo vieton pakviestas Hen- durti nebuvo galvojęs. Kissin-
ry Kissingeris. Paskyrimą tu- gėris nesikišo ir nebuvo siunti-

| rės patvirtinti Senatas. Jei bus nėjamas tik į Izraelį ar arabų 
j patvirtintas, tai Kissingeris bus kraštus. Jis, būdamas žydų kil-
I pirmas valstybės sekretorius, l mes, galėtų būti įtartas tuose 
j gimęs ne Amerikoj. I r perim-; kraštuose neobjektyvu. 
! damas naujas pareigas, jis pa- Kissingeris yra gimęs Vokie-
siliks prezidento patarėju ir ar- \ tijoj, bet Hitleriui įsigalėjus, su 
timu bendradarbiu. Tas prane- i tėvais pabėgo j Ameriką, karo 
Šimas nieko nenustebino, nes i metu tarnavo armijoj ir buvo 
Kissingeris tas pareigas jau se- j išsiųstas į Vokietiją, o po karo 
niau kaip ir ėjo, po pasaulį skrai \ padarė gražią karjerą Harvar

do universitete ir būdamas New 
Yorko gubernatoriaus Nelson 

• r - L J - S Rockefellerio patarėju, iki tas 
kalų komitetą ir j o didelę kriti- į ^ ^ ^ p o e t i 
ką Mxono, tenka laukti, jog - t u L N -ą ^ ^ m a i l o n u . ^ . . 

,apklausinėjimo metu bus k a b i L ^ T]J^. 3 ^ ^ 
• namasi dėl numatomo ir toliau ; 
i pasilikti Nixono patarėju. Kai! WASHTNGTONAS. — Sea. 

,u . ? r i ,<a;_. _ ; : ,^ ^ | jo bus dvilypės pareigos, tai bus ' Aiken. vienas užsienio komiteto 
kė gerą nauįeną: jis svarsto, į s u n k u ^ ^ ^ busomjis apklau-j narių veteranų, sako. kad dėi 
jog Mišiose vėl reikia leisti him- i ^ e J l m u s - . . * « P valstybes sek-, Kissingerio patvirtinimo vaisty-
rms giedoti lotynų kalba. Tai J ^ < ^ J»J>»? £**?* ^ i * * s e k r e t o r i a u s P 8 " * * " 1 ūi~ 
turėtų būti privaloma. Po Va- £ ? * ^ ^ * W " ™ n » ; * * | dėlių sunkumų nebus. 
... * _ - - , • , . kaip patarėjas iis gali atsisa-
tikano H ;^isirinkuno lotvnųi. .. % ,. , , J . * . . . . . 
. ,, . . . . J . kvti duoti platesnių paaiskm;-kalba. pasidarė neprivaloma, :r - _. . _s, , ? -. .•- __z , i - v • - j - 4.-, * (.• i mU- J35 : r dabar dažnai susitik-daugely salių jsivede tik tauti- Į , T 
nes kalbas. Dabar pradedamai 

dė daugiau nei Rpgers. 
Žinant Senato 

Grįš lotynų kalba? 
CASTEL GANDOLFO. Pau-| 

vių parapijose sielovados reika- Į ioi,000 akrų ugnis sulaikyta, 
lais. Buvo tartasi apie sudary- j n o r s fc n e ̂ ^^ užgesinta. Tre
mą religinio centro, kuris tvar
kytų visą lietuvių katalikų veik
lą Amerikoje. Klausimui galu
tinai išspręsti nutarta sukviesti 
specialų susirinkimą, gerai iš
diskutuoti pateiktą projektą ir 
tada kurti centrą ar tarybą, ku
ri rūpintųsi bendrąja lietuvių 
sielovada. 

Į KV seimą atsilankė Brook-
prasidėjo, kai amerikietis ir ku- Mugavero. ku 

ris buvo nuoširdžiai priimtas ir bietis susivaržė dėl kamuolio 
tai antras kubietis amerikiečiui 
tvojo į nugarą, ir tas pargriuvo. 
Tada į talką kubiečiams žaidė
jams šoko ir nežaidę žaidėjai. 
Kubiečiai net pagriebė iš salės 
kėdes ir pradėjo jomis mušti. 
Iš žaidimo aikštelės amerikiečiai 
pasitraukė, bet kubiečiai juos 
vijosi ir daužėsi salėje. "Kubos 
komandos vadovas iš savo suo
lo į aikštelę su kitais mušti a-
merikiečių išbėgo greičiau nei 
jis bėgtų 100 metrų lenktynėse", 
pasakojo vienas žiūrovas. 

Kas.buvo kaltas dėl mušty
nių, kalba faktai: publika, ku
rios buvo 2.000, žaidimų metu 
palaikė, ailku, savus, kubiečius, 
bet muštynių metu ir po to visu 
100 procentų amerikiečius ir ė-
mė šaukti: "Kuba laukan, Ku
ba laukan!" 

BANGKOKAS. — Amerika 
dalį savo aviacijos jėgų iš Tajo 
pradės traukti jau po 10 dienų. 
Visiško atsitraukimo iš Tajo 
nenumatoma. 

NEW ORLEANAS. — Ame
rikos karo veteranų konvenci
ja didele balsų dauguma atmetė 
siūlymą j organizaciją priimti 

čiadienį keliose vietose prasidė
jo ir nauji gaisrai, daugiausia 
dėl žaibo. Blogiausia, kad va
kar stiprėjo vėjai, ir kova su 
ugnimi buvo apsunkinta. Idaho, 
Montanos ir Oregono vietose 
buvo nemaža ' 'sausų žaibų", va
dinas, daug žaibuoja, bet labai 
mažai lyja. ir tokie reiškiniai 
patys pavojingiausi. 

Serga Gustavas VI 
STOCKHOLMAS. — Švedi

jos karalius Gustavas Vi, 90 
sunkiai serga, jam pa-

ir laikomas 

turėjo progą išsikalbėti su lietu
vių pastoracijai vadovaujan
čiais kunigais. Seimo nuotaika 
yra labai gera. Nuoširdžiai s e i - | m e t ų 
mas pritarė marijonų, jėzuitų ir į daryta operacija 
pranciškonų pasiūlytai rezoliu- Į kritiškoj padėty, 
ii jai lietuvių katalikų spaudos Į 
reikalais Amerikoje. PHNOM PENH. — Kambodi-

Į naująją Liet. Kun. Vienybės, jos kariuomenė trijuose fron-
centro valdybą buvo išrinkti ir į tuose pasiekė laimėjimo ir at-
pareigomis pasiskirstė: prel. Jo-i stūmė Khrner Rouge nuo kelio, 
nas Balkūnas — pirmininkas, į vedančio iš sostinės j pajūrį. 

pasigesti labai stipraus ryšio 
tarp visų tautų, ir yra didelis 
spaudimas palikti tūkstanties 
metų tradiciją — gregorionišką 
giedojimą, lotynų kalba giedoti S 
Gloria, Credo, Sanctus ir Agnus į 
Dei. Taip kalbėjo popiežius tre-j 
čiadienį keliems tūkstančiams Į 
susirinkusių lankytojų ir susi-j 
laukė didelio pritarimo. Popie-Į 
žius irgi pripažino, kad lotynų! 
kalba buvo didelis ryšys tarpi 
viso pasaulio katalikų. Kitos Mi- j 
šių dalys, suprantama, pasiliktų I 
vietine kalba. 

Naujos bėdos Čilei 
SANTIAGO. — Dar viena bė- į 

da Čilei: nepatvirtintomis žinio- j 
mis, prie jos sienų šiaurėje Bo- Į 
livija pradėjo koncentruoti ka-j 
riuomenę ir reikia laukti ko nors į 
negero. AUende trečiadienio va- į 
karą dėl to buvo sušaukęs val
stybės gynimo tarybą. 

Kraštutiniųjų dešiniųjų tero
ristai metė namie gamintą bom
bą į šiaurės Korėjos ambasadą 
Santiago mieste ir sukėlė gais
rą. Susišaudymų ir padegimų 
mieste buvo ir daugiau. 

SANTIAGO. — Opozicijos do
minuojamas parlamentas 81 bal
su prieš 47 priėmė rezoliuciją, 
kad prezidentas Allende nesilai
ko konstitucijos, savo galią ir 
teises išplėtė. Rezoliucija tačiau 
neįpareigoja prezidentą pasi
traukti. Po balsavimo dešinieji! 
sugiedojo himną, o kairieji šau- j 
kė ir plūdosi. 

su komiteto pirmininku 
sen. Fulbrightu. bet niekada 
nepasirodė komitete, ir komite
tas nežinojo, kaip jį galima pri
versti kalbėti. 

Nixonas. gindamas d\rigubas 
Kissingerio pareigas, jį sulygi
no su George Shultz, iždo sekre
torium, kuris ir toliau pasiliko 
prezidento ekonominiu patarė
ju. 

Nixonas pasitiki 
Aanew 

Henry Kissinger 

Dėl Rogers išėjimo Nixonas i 
apgailestavo ir sakė, kad jis bu- . 
vęs jo didelis draugas. Kodėl i 
jis taip staiga pasitraukia, ne-i 
minėjo, bet spėjama, kad prieš; 
porą dienų Rogers pareiškimas' 
apie perdėtą atsargumą ir šnipų 

SAN CLEMENTE. — Svar
biausia priežastis prezidento Ni-
xono spaudos konferencijos bu
vo pranešimas apie William Ro
gers atsistatydinimą, o paskui, 
atsakinėdamas Į kitus laikrašti
ninkų klausimus, dar kartą pa
minėjo, kad imasi atsakomybę 
dėl Watergate, nors pats asme
niškai nieko nežinojo, kad j o 
žmonės planavo, darė ir bandė 
nuslėpti Baltųjų rūmų kai ku
rių vardų įvėlimą. Jokiom ap
linkybėm Nixonas negalvojąs 
atsistatydinti, negalvoja ir pa
sikalbėjimų jrekordavimų at
skleisti, tačiau jei taip nutars 
Aukščiausiasis teismas, tada nu
silenks. Jeigu buvęs valstybės 
gynėjas John Mitchėll būtų jain 
visą tiesą laiku atskleidęs dėi 
Watergate. jis, Nixonas, būtų 
kitaip reagavęs ir veikęs. 

Dėl Agnew sakė. kad juo pil
nai pasitiki, bet apgailestavo, 
kad teismo pradėti slapti tyrinė
jimai jam priskiriamų kaltini
mų pasidarė neslapti. Neabejo
ja, kad jo buvę patarėjai John 
Ehrlichman ir H. R. Hakleman 
bus rasti nekalti ir dėl Water-
gate reabilituoti. 

Kiek mylių 
vienu galionu 

Nelengva ir teisėjui WASHTNGTONAS. — vyriau
sybė planuoja automobilių ga-

VVASHINGTONAS. _ Fede- j ^ t o j u s Įpareigoti £ * « g 
,. . , . . . _ - _. . ! automobiliu kamarascm ir katu 

j ralims teisėjas John Sinca sa- : 
LAPAZ. - Gandai ar ne gan- Į ko. jog po savaitės jis galės pa-

I dai. bet Bolivija, niekada nenu- į skelbti sprendimą, ar specialaus 
j rimo ir jaučiasi nuskriausta, j tardytojo Archibald Cox reika-
i kad neturi priėjimo prie jūros. į lavimas gauti Nixono pasikai-
i 1879 metų kare su Či'e ji nete- Į bėjimus su patarėjais užrekor-
i ko patogaus uosto Antofagasta. | davimus pripažinti pagrįstu, ar 
i Nieko nuostabaus, jei dabar, į ne. Cox argumentas: ir prezi-
pasinaudojant Čilės vidaus bė- dentas nėra aukščiau įstatymų 

ir teismo. 
Nixono advok. Alan Wright 

sako priešingai, ir kad tuose pa
sikalbėjimuose liečiami slapti 
valstybės saugumo reikalai 

domis. Bolivija ir bandytų atsi
imti 

Čilės karo laivyno va<Xas adm. 
Raul Montero išsitarė: ''Situa-

: cija labai rimta". Kiti čiliečiai 
j tačiau sako. jog visa tai netie-

žinių pažymėti, kiek jie su vie
nu galionu nuvažiuoja mylių. 
Didieji gamintojai — General 
Motors. Ford ir Chrysler — 
tam priešinasL 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 24 : šv. Baltramie
jus, šv. Mišelė, Jaunutis, Aušri
nė. 

Rugpiūčio 25: šv. Liudvikas, 
neįšv. Patricija, Gilius. Liudytė. 

Kadangi ir šioįe sesijoje buvo j ir moteris pilnateisiais nariais, J aaujo 
Vakarų Berlyno policija 

šnipinėjimas, ir esą tokios svar-: 
sa, marksistai tyčia skelbia pa- į bos. jog prezidentas ir jam ne- S 
vojų. norėdami nukreipti dė- į davęs klausytis, o dabar nori- į 

kovodama su bankų plėšikais, pradėjo naudoti! m e sJ n u o naminių bėdų ir labiau j ma. kad juos žinotų visa Ame- į Daugiausia apsiniaukę, gaH-

Saulė teka 6:07, leidžias 7:39. 
ORAS 

ir naivų* ai*augoja»ūiw. auo ---IU. gaįv4 ,r krūtine- suū-ov-nr ;.v > ;^My*ą ^Mitą.; rika ir pasaulis. I mas lietus, vėsoka, apie 70 L 

i 



2 DRAiUtfAS. penktadienis. 1973 m. ttjfrpiučio 24 d. 
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Redaguoja J. SOLICNAS 

20S3 N. Mohawk Ava., Cfcicago, IL 6 0 6 1 4 

» .-
ATSISVEIKINANT 

J. ŠOLIŪFAS 

Kai šiuos žodžius skaitysite. Baškauskas ir E d . Palubinskas, 
mūsų sportininkai bus pakeliui Ypatingai r inkt inei t rūko inspi-
j Europą. Jie šiandien išvyko iš, racijos, kurią visuomet rungty-
Chicagos aplankyti senelės Eu- nėsna Įneša mūsų iškilusis gy-
ropos. Ne pasivažinėti jie ten nėjas Palubinskas, 
nuvažiavo, o didžio darbo dirbti 

Asmeniškai, kiek sąlygos leis 
i r kiek sugebėsime, bandysime 
mūsų mielus skaitytojus infor
muoti apie mūsų sportininkų iš
vyką. Tik nežinome, kaip greit 
tos žinios pasieks skaitytojus, 
nes paštas nebėra viena patiki
miausių susisiekimo priemonių. 
Gaila. 

Rinktinė t e b ė r a vos d a r tik 
sulipdytas v iene tas ir žaidimo 
metu ypač t r ū k o vientisumo bei 
komandinės da rmės . Tačiau tai 
atsiras su kiekviena kita treni
ruote. Savo ta lent ingumu rink
tinė daro gerą įspūdį ir ašarų 
lieti dėl vienos nesėkmės, pirmo 
bandymo, nebėra jokios pras
mės. 

Mūs moterų tinklinio r inktinė 
Pereitą sekmadienį Chicagoje I p a s i r o d ė puikiai. Dabar tik 

buvo t ikra sporto šeimos šven- gpauskime nykštį, kad jos i r to
te . Tiek popietinėse rungtynėse, n a u t a ip žaistų. Savo gerumą 
tiek atsisveikinimo vakarienėje; m o t e r y s pademonstravo trečia-
dominavo šnektos i r pokalbiai m e rungtynių sete prieš garsią-
apie būsimą viešnagę Europoje, giag daugkar t ines Chicagos 
Daugumas su tam t ikru nerimu \ m e i s t e r e s Rebels. š i t ame sete 
viens kito klausė, kaip gi paga- priešininkės p i rmavo 4:0, bet 
liau tos mūsų rinktinės pasiro- mūsiškės spustelėjo ir grei t pa-
dys tarptautinėje arenoje. siekė pasekmę 12:4 mūsų nau-

I r iš t ikro sportinės atsisvei- * * X a - ° k ė U n > r s b u v o l e n « v a i 

kinimo rungtvnės tuos spėlioji- į m e t ą s 15:6. Tai buvo genau-
mus padarė" dar mislingesniais. I ** J,1} " gabaliukas. Ki-
Šiek tiek ir kartėlio įnešė mūsų •.mose k i n i u o s e žaidžiant ir ki-
vyrų vos vidutinis pasirodymas t01*8 ' - :~ 
krepšinio aikštėje. Čia mūsų ; ^°Jris-
rinktinė išėjo tuščiomis ranko- ' ^ 

Sport in inkų i švykos Europon lėšų telkimo moterų komiteto pirm. Ma
rija Rudienė ( sėd i ) su narėmis Iš k. M. Remienė, 0 . Gradinskienė. St. 
Semėnienė , M. Kripkauskienė. Nuotr. Z. Degučio 

mis, pralaimėdama puikiai susi
žaidusiai amerikiečių Chicagos 
Kolegijų rinktinei 87:82. 

Tiesa, dėl šios nesėkmės skan-

kovoti teko daugiau. Vis 
mūsų moterų rinktinė 

rungtynes laimėjo 3:2. Gera 
pradžia. 

Šiandien visos išvykos paruo
šiamasis da rbas jau baigtas. 
Nuo šio momento mūsų rinkti-

ŽAIDIMŲ VERTYBIŲ ELEMENTAS I 
Skiriu mūsų sportines išvykos atstovams 

BR. KETURAKIS 

Plačios apimties fiziškame Į ness tu r i žingsniuoti vienoje 
auklėjime ir lavinime, varžybi- į gretoje su visa žaidimų eiga, 
n i s pradas, kaip iškilimo rodik- į kaip gailestingoji sesuo ligoniui 
lis, savyje tu r i daugybę dvasi-i pagelbėti. Nuolatinis budrumas 
nšų vertybių, pagrįs tų doriniais j ir gyvastingumas lietuviams 
pasireiškimais, kurių tarpe pa- j sportininkams išsikelti Euro-
grindiniu rikiuotoju žengia va-1 pos žemyne, kur garsiose šimt-
dina-m^g Fairness. į mečiais valstybės*- užmegs ka-

Žodžio kilmė ir tur inys bend- muolk) žaidimų ryšius, laikyda-
roje sąvokoje buvo paplitusi i r i mi egzaminą JAV krepšinio mo-
kasdieninio gyvenimo santy-1 kyklos, moterys tinklinio, ko-
kiuosse, kaip pilno džentelme- j mandinis impulsas paskirų žai-
niskurno ir geros elgsenos api-įdėjų fair play laipsnis i r lietu-
būdinimas. Sporte, kur žaidimų! vių t au tos dvasinių ir fiz. pajė-
a r varžybų eiga y ra nustatyta gų požymis, apgaubtas nemato-

dintis nereikėtų, nes rinktinei į niu jau laukia ta rp tau t inės rung 
pateisinti ypatingai .buvo dide-jtynės. Visur i r visados linkime 
lis dalykas: rungtynių žaisti ne- abiem rinkt inėms daug sėkmės, 
galėjo (dėl kolegijų taisyklių, ; Gi mieliems ska i ty to jams sako-
kurios išvykoj dalyvaujantiems m e iki pas imatymo po išvykos. 
studentams draudžia rungty- , Taip pa t k a r t u kviečiame ir sek-
niauti š . Amer iko j ) net t r y s i t i nuotrupines apybraižas ir 
rinktinės dalyviai: A^ Baris, M.! įspūdžius iš pačios kelionės. 

nas tada bus išlaikytas, kai kul
tūringa ir sportinio elito užsie
ninė sporto spauda, pripažins 
jus visus tikraisiais fair play 
žaidėjais, kilusiais iš mūsų gar
bingosios Tėvynės Lietuvos. 
Mūsų viltys i r linkėjimai: būki
te garbingi pergalėmis, gerbkite 
pralaimėtojus, priimkite teisėjų 
galutiną sprendimą, pilnai ir ko
rektiškai žaisdami, pagilinkite 
to garsaus fair play vertę, o 
kenčiančiai Lieetuvai, jos spor
tininkams ir mums visiems par
vežkite tauraus lietuvio sporti
ninko vardą? 

ŠIO SEKMADIENIO 
FUTBOLAS 

• 

Mūsų futbolo komandos šį 
sekmadienį, rugpiūčio 26 d., žai
džia: 

Jaunių B komanda prieš 
Real F . C. 10 vaL ryte ir 

Vyrų komanda — 3 vai. po 
pietų prieš Tanners F. S. 

Abejos rungtynės bus Mar-
ųuette Parko futbolo aikštėje. 

PB 8-3229 
DR, MINA BALIUKAS 

AKIŲ, A U S Ų , NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 
2858 West 68rd Street 

DR. K. G. BAUIKAS 
DR. FANG C. LU 

akušerija ii mocen} Ilgos 
Ginekologini Chirurgija 

8449 So. Pulasld Road (Cravrford 
Medical Building) TeL LU 5-«448 

8007 W. 83 PL, Justice, m.—589-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą 
ial neatsiliepia, skambinti 374-3013 
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P r i o s m t r i t t 
Cook apsto m 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užaienyje 
Sąvaram 

* Redakcija atraipapius tai 
•o savo nuožiūra. Nesunaudo-
aą straipsnių nesaugo. Juos 
gražina tik i i anksta susita 
rus. Red?scija už skelbimu 
UITU*} neatsako. Skelbiau; 
Kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

r z rs s i H m . l m e a . 1 
S20.00 $1100 $6.50 S3.0C 

18.00 10.00 5.50 2.50 
20.00 11.00 6.50 3.00 
21.06 12.00 7.00 3.00 
11.60 6.00 — — 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 - 4:90 šeštadieniais 
"4:30 • 12:00 

• Adnnaistraciia dirba ka» 
dten 8:30 — 4:30, sefttadte 
oiais — 8:30 — 12:00. 
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DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
TeL — 6 9 5 ^ 5 3 3 

m 
FOX VAJLLEV MED1CAL CENTEB 

860 Sommit Street 
Ronto M — Eigln minate 

mu, bet žaismo veiksmuose iš
reiškiamu vertinimu esamos 
konkurencijos k-dai ir žaidė
jams, bus neišsemiamu šaltiniu 

dorybinėms vertybėms 

^saas l 

Povilas Tautvaišas, Chicagos šachmatų meisteris, dalyvauja "U. S. Chess 
Open" turnyre, h meisteriai susimąsto. Nuotr. Jone Maleiškos 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
—Petropolio tarpzoninj turny-! Kaip bus atrinkti kiti du( iš trijų 

ra, įvykusį Brazilijoje laimėjo vienodai surinkusių taškus daly-
brazilų pažiba, jų šalies čempio
nas 21 metu didmeisteris — En-
rique Meckingas. Du trečdaliu 

vių, sužinosime vėliau 
JAV atvirose pirmenybėse, 

visiems pri imtina ir su tar ta pra-
vedimo tvarka, fairness pilnu
mas išryškėja sportininkų a r 
komandų aukš ta morale, paki
liu žaismo pajautimu ir užpikry- j sporto 
m u tų visų žaidimo a r paskiros į ugdyti. 
konkurencijos nukrypimų, kurių j Pilnas išvykstančiųjų egzami 
nuostatuose nėra. J 

Žvelgiant iš pedagoginės plot-1 
mės į sportinį veikimą, šiame 1 
atvejuje į mūsiškių pastangas, 
visuomenės sujudimą, tautines 
aspiracijas ir tarptautinį rung-] 
tyniavimą. nors ir ne valstybi-j 
niu mastu, matome, kad varžy- Į 
binis siekimas y ra neatskiriama 
šaka visų mūsų kultūrinių ap
raiškų, kurios įveda lietuvius į 
iškiliųjų ir darbščiųjų tautų 
šeimą. 

Žaismo metu a r pavienėse 
rungtyse, kur siekiama pergalės 
dalyvaujant k-dai, a r paskiruo
se ne mažiau dviejų sportininkų 
susitikimuose., kur vadinamas 
graikų išsireiškimas — agonalis 
— varžybinis siekis turi vy
rauti , fairness yra jungiamuoju 
ryšiu visos sportinės kovų ei
gos. 

Gili proistorinė gyvenimo rai
d a vaizdžiai byloja apie įvai
riausius žmonių santykius i r 
bendravimą, ku r siekiant prana
šumo a r iškilimo, naudojamd 
siauri egoizmo ir neriboto gar
bės troškimo siekiai, įvairiais 
istorijos laikmečiais vienaip a r 
kitaip buvo vertinami. Dalis Šio 
neigiamo pranašumo sėklų tapo 
įsprausta ir į sportinį varžybinį 
aruodą. 

Sportinių kovų lankose fair-

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 53-čios ir Ca-ilomia 

Plrmad., antrad., ketvlrtad. nuo 
6 iki 7:3© vai. vakaro 

SeStad. nuo 2 iki S:30 vai. 
Trečiad. ir penktad. uždaryta 

Ofteo telef. 476-4042 
Rrald. tri. WAIbrook i-3048 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. S88-223S 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S I R CHIRURGAS 

8434 W e s t 7 1 s t Street 
Vai. pina. lcetv. i Ud 7 popiet, 

antrad.. penkt.. i -6 . treč. Ir fiest tik 
ssspane) 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUHD E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 W e s t 5 1 s t Street 

TeL G B 6-2400 
Vai. pagal susitarimą: plrmad. ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad- Ir penk
tad. 10—», SeStad, 10—S vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG* 
KCBIKIŲ IR VAIKŲ U 6 Ų 

SPECIALISTE 
MEDICAL BCILDEVG 

7158 Sonth Western Avemse 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto 
t v. popiet Trečlad. Ir seŠtad. nne 

10 v. ryto iki 1 v. popiet. 
Ofiso telef. R E 7-1188 

ResJd. telef. — 2S»-29ie 

„ T 
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turnyro, t y. 12 ratų pirmavo j Salle viešbutyje ir dalyvauja 
jugoslavas Ljubojevičius, 
nuo 13 rato j pirmumus iškopė I tu\ių geriausiai žaidžia mūsų 
Meckingas draug su vengru Por- Į meistras Povilas Tautvaišas. 

kurios dabar vyksta Chicagos UL\?°.nau'ą t a š k ą - *itl, rašant šias 
žinias, dar nebuvo baigę savo par-ir 

tačiau | daugiau kaip 770 žaidėjų, iš lie- t l , ų - p , m i e T 1 ybes vedė dMmeiste 
ris W. Browne, Martz ir Weins-
tein. Didmeisteris Bisguier jau Pir-

tišu. Meckingo laimėjimai, itin jo;muosius tris ratus jis pirmavo 
puikios pergalės prieš sovietu did-!draug su Ignu Žaliu ir kitais 
meisterius Savoną n- buv. pašau- ,54 žaidėjais, visi turėdami po 3-0 
lio meistrą Smystova bei kitus.' taškų, KeM'rtame rate Tautvai-
sukėlė nepaprasta brazilu entu-tšas susitiko su didmeisteriu W. 
ziazmą, darydami jaunąjį Mec- Browne. Po ilgos ir sunkios ko-
kingą turnyro herojumi, panašiai, U-os. Tautvaišas. praleidęs gali-
kaip garsųjį futbolininką PelleJmybe remizuoti, buvo priverstas 
padėjusį Brazilijos komandai iš-j,pasiduoti. Žalys neatsilaikė prieš 
kovoti pasaulio futbolo pirmeny- : meistrą Goichbergą. Pirmeny
bes. Brazilijos čempionas Meckin- ( bėms įpusėjus, t. y. po 6 ratų, 
gas liko vienintelis, baigęs sį tur- į Tautvaišas ir Žalys turėjo po 4»/2 
nyrą be pralaimėjimo. Turnyro j t aško, Sebeckis, Jankauskas ir 
laimėtojai šie: E. Meckingas I2:$alkauskas po 4 taškus, Jakštas, 
tš., L. Portiš, E. Geler, L. I V Jasaitis, Ramas po 9Ą, Karpuška, 
lugajevski po ll>/8 taško. Trys \ Markevičius, Gramsas po 2 % , 
turi patekti i kitų metų pasaulio į Slonskis 2 ir Jasiukėnas l»/2 taš-
kandidatų vartykas. Brazilas E . | į 0 t sept in tame rate Tautvaišas, 
Meckingai j t a aiškus kandidatas.' Jakštas ir Karpuška pelnė dar 

S E I G A N 
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVE 

4640 So. Ashland Avenue Tel. YA 7-1272 
Atidarą iki 9:00 vai. vakaro pirtaaėBefiiais ir ketvirtadieniais, 

e kitomis dienomis iki 6:00 vai. vakaro. 
SEKMADIENIAIS UŽDARYTA 

Kostiumai, sportiniai švarkai, kel
nės polyester dvigubo mezgime vėliau
sios mados spalvingų medžiagų. 

MILŽINIŠKA NUOLAIDA 

44 metų jubiliejinis 
išpardavimas 

Pasiskubinkite atsilankyti kol dar galima 
geriau pasirinkti, č ia rasite visą k a s tik 
reikalinga kaip vyrams, taip ir jaunuoliams. 

Čia rasite geriausią firmų, kaip 
GROSHIRE, BOTANY "500", PHOE-
M X ir kitų. 

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnea, jūs būsite patenkinti, nes 
mūsų siuvėjai ča pat vietoje jums prinueruos ir pritaikina ir 
nieko už pritaikymą nereikės mokėti. 
Visos bernioko aprangos gaunamos, įskaitant stambins (husky). 

Ofe. taL 785-4477 Rez. PB 8-6960 

DR. E.DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — NERVŲ IB 

E&focnres LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL, BUILDDfO 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarime 

Rerid. TeL ~ GI 8-6878 
DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GtVEKOLOGrNfi CHTRCRGUA 

I1S2 9 B . K e d a e A v e ^ W A 5-2676 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsilleBla, skambinti: MI 1-0001 

TEL. — B E S-589S 

DR. A. B. GLEYECKAS 
G Y D Y T O J A S I R CHIRURGAS 

Specialybė A k i ų Ligos 

8667 W e s t lOSrd Street 
Valandos p a g a l susitarimą 

Ofiso toL PR 8-2120 
Vsjmj — resdd. — PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K 8 A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 W e s t 6Srd Street 

1 Plrmad , antrad.. ketvlrtad. ir p«nkt 
nno 12 iki 8 vai. ir nuo 5 Iii 8 
T«1. vale., deStad. nuo 1 iki 4 TaL 

Ofteo H E 4-1818. Re*. P R ft-»801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2464 West 71st S t r e e t 

(71-os tr Campbell Ave. kampas) 
Plrmad., antrad.. ketvlrtad. Ir penkt 
nuo 3 Tai. popiet Iki 7 v. vak. Sestad. 
nuo 9 v. ryto iki 11 vai ryto —• tik 
susitarus. 

DR. FRANK PLEtKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st S t . — TeL 737-5148 

Tikrina akte. Pritaiko akintos tr 
"oontact lensee". 

Vai. pagal susitarimą- Uždaryta treč. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus l i g o s 
5159 South Damen A ve . 

reL Ofteo PR 8-7800; Namn 925-7ft>7 
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGUA 
2656 W. 68rd Street 

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

Ofiso teL 776-2886; rez. 448-5546 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to save regularty! 

turėjo du pralaimėjimus, o kitas 
drdmeisteris Lombardy — vieną. 

Kazys Merkis 

— Chicagoje, La Sale motely
je, vykstančiose U.S. Open šach
matų pirmenybėse, kuriose star
tavo 772 žaidėjai, po 8 ratų pir
mavo su 7i/2 taško: BrcnvneJ 
Weinstein ir L. Day\ Lietuvių,! 
dalyvaujančių šiose pirmenybėse' 
po 8 ratų pasekmės: Tautvaišas, Į 
Žalys ir Ramas po 5y2 . Jasaitis ir 
Sabeckis po 5. Jakštas 4'/2- Jan
kauskas, Šalkauskas, Karpuška, 
Narkevičius, Slorakis po 4. Grau-
sas 3 ir Jasiakėnas^'/ž. SĮ penkta
dienį bus žaidžiamas paskutinis 
dvyliktasis ratas. 

)UR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO 7% 

see us for 
UQfl\fc financing 

AT 0UR 10W RATES 
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME 

ObL PO 7-6066 B e t . QA S>7278 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR CHTRURGAi* 

8844 Weet 63rd Sfreet 

VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. ir t 
iltį * vmX. Tredtad. ir 4eStad. atdaryta 

DR. K. A. V. JUČAS 
Board EHgible 

American Board of Dermatology 
SPECIALYBE ODOS LIGOS 

R CHIRURGIJA 
6S84 North MUwaukee Avenue 
TeL 763-3310 944-5847 

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

Ofiso teL RKltance 5-4410 
Rezld. GRoreblU 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 1S T«L 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak., 
antr. ir penkt. nno 12 iki 3 -vai. p.p. 

tr vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TEL. — P25-8290 
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 10—12 
ryto ir 2—8 vai. vak. SeStad. 1 HCJ 
4 vai. vak. Trec. Ir sekmad. uždaryta. 

Redd. teL WA 5-SOM 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas tr re*. 2353 W. BOttt §L 

TeL PRospect «-122S 
Ofiso vai.: Plrm^ antr., treč. kr 

penkt nno 2 iki 4 vai. ir nno 6 lkl I 
v. T., SeStad. 2-4 vai. popiet Ir kita 
alku pagal susitarimą. 

• Įs i telefonai 652.1381 

DR, F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1467 So. 48tii Cenrt, Cicero 
VaL Kasdien 10-13 tr 4-7 TreMad. Ir 
SeStad. tik susitarus. 

INSURED 

Mutual FedWal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CFRMAK ROAD 

PETER KAZANAUSKAS, President 

CHK• AGO, ILLINOIS 6060S 

Tel.: 847-7747 
BDURSt Mon.Tue.Fri .9-4 Thur ,9 -8 S a t . 9»l 

5 9 Y E A R 8 8ERVING CHICAOOLAMD 

TeL efbo Ir boto OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1448 So. 56th Avenue, Ocero 

Kasdien 1-1 vaL Ir 5-8 vaL vak. 
ttskyrus trediadlealns. 

Šeštadieniais 13 lkl 4 vai. popiet 

TeL KEBaaee 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 West 59th Street 
VaL: plrmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vaL p. p. 4-8 
vaL vak. SeStad. 12—2 vai. p. p. tr 
trečlad. uždaryta. 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
•182 So. Kedsle Ave. 
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Laisve vakaruose ir 

KULTŪRINĖ VERGIJA SOV. RUSIJOJE 
Daugelio dėmesį atkreipė dieri- ke, Charkove, Gomelyje, Tve-

raščio ''Chicago Tribūne" ko- rėje, 
respondento iš Maskvos prane- • 
Šimas apie jo patirtus įspūdžius, Visuose šiuose miestuose ca-
atsilankius į Pabaltijo kraštus, rištinės priespaudos metu lietu-
Jis pažymi, kaip tuose kraštuo- viai galėjo turėti savo organi-
se vyksta rusifikacija, kolonis- zacijas, ruošti pobūvius, staty
tų įgabenimas i r tas priešiškai t i vaidinimus, daugelyje vietų 
nuteikia Baltijos kraštų gyven- leisti savo laikraščius, turėti sa-
tojus. I r iš kitų šaltinių susi- vus knygynus. Tą paliudija pa
laukiame patikrinimų apie at- čių okupantų kontrolėje dabar 
kaklią rusifikaciją. Visi žino- iškeistas minėtas veikalas — 
me, kad Vilniuje išeina dienraš- faktų leidinys. Kaip gi viso to 
tis rusų kalba, kad įvairiuose akivaizdoje pasirodo nežmoniš-
miestuose turimos rusų gimna- ka dabartinė Sovietų Sąjungos 
zijos, kad Vilniuje veikia pašto- prievarta, kada lietuviai, masi 
vus rusų teatras. nėse deportacijose nublokšti į 

Tuo tarpu tie gausūs tūks- įvairias Sov. Rusijos vietoves, 
tančiai lietuvių, kurie buvo iš- pasilieka kultūrinių vergų pa-
gabenti į įvairias Sov. Rusijos dėtyje, be teisės turėti savas 
vietoves, nieko panašaus netu- organizacijas ar reikštis kitoj 
ri. Rusai jaučiasi privilegijuoti, savoj kultūrinėj srity. Negirdė-
Sau svetimose žemėse pasigro- ti, kad kur nors, be Lietuvos, 
bia plačias reiškimosi galimy- galėtų lietuviai Sovietų Sąjun-
bes, o iSovietų Sąjungon nugrūs- goję turėti savo mokyklą, savo 
tas kitas tautybes brutaliai slo- laikraštį, suorganizuoti lietuviš-
pina. Reikšminga, kad dabarti- ką vaidinimą. Tie faktai — tai 
nė okupantų rusų kultūrinė prie gyvas įrodymas, kaip sovietinė 
varta toli pralenkia caristinę priespauda yra daug kartų žiau-
prievartą. Tada dar galėjo žmo- resnė, kruvinesnė, negu caristi-
nės gauti iš užsienio spausdin- nė. Sovietų Sąjungoje lietuviam 
tą žodį. Tada net pačiame Pet- teskiriamos tik darbo vergą sto-
rapily galėjo eiti A. Smilgos vykios, kalėjimų kameros. 
leidžiamas "Lietuvių Laikraš- * 
tis", kun. J. Vailokaičio suor- gitokios kultūrinės 
ganizuotas, kun. K. Rėklaičio priespaudos 
ir kun. P. Dambrausko reda^ 

BASAS VIENUTĖJE 
Pasikalbėjimas su dr. P. Vileišiu apie Helsinkį 

Dr. P. Vileišiui, dalyvavusiam Į kurį nors mūsų kambarį. Tam 
Europos saugumo konferencijoje Į pasipriešinau. Maniau, jei atvy-
Helsinkyje, Suomijoje, pateikė- i kome, darykime tinkamai. Lat-
me keletą klausimų. Iš atsakymų j viai abejojo, ar galima kas geres-
susidarys apie įvykius pilnesnis Į nio. Tačiau dr. Valiūnas man 
vaizdas. jpritarė. Susiradau spaustuvininką, 

— Kada atvykote į Helsinkį ir'kuris kratėsi darbo, nes jau buvo 
ar prieš Jūsų atvažiavimą ten jau! vėlyvas laikas. Tačiau sutiko at
buvo kas įvykę? įspausti kelis šimtus gražių pakvie-

— Liepos 3 d. iš ryto prisista- į timų, jei jam surasiu butelį ge-
čiau dr. Valiūnui Inter- Conti- j riausio Scoteh. Grįžau viešbutin, 
nental viešbuty ir tuojau prade- > jo bare paėmiau buteli (Kainavo 
jome dirbti. Atradau sekretoriatą, j 46 dol.) ir už kelių valandų pa-
adresuojant vokus valstybių pa-j kvietimai buvo rankose. Tada 
siuntinybėms pabaltiečių memo-1 užsakiau geriausią salę Inter-Con-
randumo ir informacinės medžią- j tinental viešbuty, talpinančią di-
gos išsiuntimui. j dėlę masę žmonių. Visą finansinę 

— Kokį Jums sudarė įspūdį pa- j atsakomybę pasiėmiau asmeniš-
baltiečiij pastangos. j kai, nes nebuvo laiko kitaip šiuos 

— Gerą. Pirm. dr. Valiūnas! reikalus spręsti. Rengėmės visus 
buvo energingas ir kiekvieną \ žurnalistus pavaišinti, nors vienas 
sveiką pasiūlymą paremdavo savo j kokteilis čia kainuoja po 3 dol. 
autoritetu, tačiau apgailestauju, j Tikėjomės susilaukti kelių šimtų 
kad estų atstovų daugelyje mūsų j žurnalistų. Esant areštuotam tar 
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pasitarimų neteko matyti. dymo metu klausinėjo, kodėl pri-
— Kokie uždaviniai buvo Jums! siėmiau tokias išlaidas. Sakiau, 

lietuvių 
įvairiose Sovietų 

Sąjungos vietovėse akivaizdoje 
guojamas '-Vadas", ėjo lietuvis- m e s prisimename tą neišpasa-
kų laikraščių ir kituose Rusi- i^ytą l a i s v ę lietuvių išeivijai va
jos miestuose. Dabar nieko pa- k a r ų p a s aulyje. čia mes laisvai, 
našaus lietuviai negiali turėti, ^ jokios cenzūros galime leisti 
būdami išblaškyti už savo tėvy- dešimtis laikraščių, daugybę 
nes ribų Sov. Rusijoje. knygų, turėti savas mokyklas, 

* savus teatrus. Stebėdami, kiek 
Labai įspūdingas palyginimas daug mūsų jaunimui yra davęs 

yra teatro srityje. Pernai Vii- jaunimo teatras Chicagoje, sa-
niuje išleistas V- Maknio veika- kytume, kad tokius mėgėjų te-
las "Lietuvių teatro raidos bruo- atrus, ypač iš jaunimo sudary-
žai". Čia pažymima, kokį svar- tus, turėtume daugiau plėsti ir 
bų vaidmenį tautiniame atgimi- kitur. Tegul jie nepasieks mė
me suvaidino mėgėjų teatrai vi- ninių aukštumų, bet bus progos 
soje Lietuvoje ir lietuvių kolo- iškilti talentams. Jaunimui bus 
nijose įvairiuose Rusijos mies- progos scenoje daugiau pasiro-
tuose. Tada caro laikais Peter- dyti su lietuvišku žodžiu, kas 
burge savus lietuviškus vaidini- palenks juos praturtinti savo 
mus reguliariai turėjo Petrapi- žodyną, pasirūpinti geresniu ta-
lio labdaringoji lietuvių ir že- rimu, įsijungti j lietuvišką kul-
maičių draugystė. Lietuvių sa- tūrinę veiklą, 
vitarpinės pagalĮbos draugija, * 
buvo susidaręs specialus Lošikų Lietuviams savame krašte 
būrelis, buvo sudaryta Peter- ugdant tautinę sąmonę dar 
burgo lietuvių vaidintojų kuo- prieš nepriklausomybės atkūri-
pa, dramos muzikos kuopa. Vi- mą, scena turėjo didelės įtakos. 
sos tos organizacijos pasirodė Tada Užnemunėje buvo vaidina-
su daugybe teatrinių pastaty- ma 24 vietose, Dzūkijoje 21 vie-
mų. Turėjo savo teatrą Rygos toje, rytų Lietuvoje 65 vietose, 
lietuviai, Liepojos lietuviai, Min- vidurio Lietuvoje (Kaunas, 
tau jos lietuviai. Pačioje Mask- Šiauliai ir jų apylinkės) 55 vie-
voje, susibūrę į Lietuvių šelpi- tose, Žemaitijoje 40 vietų. I r 
mo draugiją, statė savus spėk- tai turėjo labai didelės reikš-
taklius ir net Maskvoje buvo mes. Dabar išeivijoje, kada yra 
susikūrusi Lietuvių dramos ar- nemažas rūpestis atžalyną iš
tįstų bendrovė. Buvo lietuvis- laikyti lietuvišką, reikia pasi-
kos draugijos ir lietuviški va- naudoti čia turima laisve ne tik 
karai su vaidinimais Odesoje, mokykloms, spaudai, organiza-
Lomžoje, Minske, Kaukaze, Gijoms, bet ir mėgėjų teatrui, 
Tomske, Taline, Dorpate, Voro- kurio įnašas gali būti labai pa-
neže, Čitoje, Kazanėje, Tagan- laimingas. Jaunimas visų pirma 
roge, Rostove, Kolbine, Gatči- įtrauktinas į įvairių parengimų 
noj, Kostromoje, žemutiniame praturtinimą kultūrine progra-
Naugarde, Ribinske, Jekateri- ma, o paskiau — į mėgėjų te-
noslave. Simferopoly, Smolens- atrų grupes. J. Pr . 

patikėti? 
— Posėdžio metu iš dr. Genio: 

sužinojus, kad yra galimybė pra
bilti į Sovietų Sąjungą rusų kal
ba per Radio Liberty, ryžausi tai 
atlikti pats, nes kiti delegatai ru
siškai nemokėjo. Liepos 4 d. iš
dėsčiau lietuvių tautos pagrindi
nius nusiteikimus ir pareiškiau, 
kad Pabaltijo valstybės niekados 
nepripažins jokių nutarimų, ir 
pabrėžiau Lenino tezę, leidžian
čią tautoms apsispręsti ir atsiskir
ti iš Sovietų Sąjungos, jei jos taip! 
pageidauja. Tuos pareiškimus pa- • 
dariau iš Finlandijos rūmų, kur j 
posėdžiavo ministeriai. Rusų žur- j 
nalistai sekė kalbą ir fotografą-; 
vo. 

— Kaip į tuos rūmus patekote? Į 
— JAV sekretorius užsienio į 

reikalams tą dieną ten darė pa 

man šis klausimas rūpi, politi-

minėti rusų nepasisekimai? 
— Tai latvio Gravos klausimas 

Gromykui Rytų Vokietijos am
basados konferencijoje apie Pa
baltijį ir vėliau kažkokio žurna- j 
listo pasiteiravimas apie Rusijos ! 
intervenciją Čekoslovakijoje So- į 
vietų ambasados konferencijoje. 
Po šio klausimo konferencija, be
sitęsusi tik 15 minučių, buvo už
daryta. 

— Kokius kitus darbus teko 
atlikti? 

— Mūsų darbuose estams be
veik nedalyvaujant, vieni greitai 
pavargo, kiti nesuskubo, tad visą 
ambasadą ir žurnalistų informa
vimo darbą teko atlikti tik ke
liems asmenims. Taigi važinėjau 
po miestą, landžiojau po viešbu
čius, dalinėjau žurnalistams ir 
ambasadoms pakvietimus į spau
dos pabaltiečių kouferenciją ir ki
tą informacinę medžiagą. 

— Kaip Jus areštavo ir kodėl 
vėliausiai? 

Vėliausiai pakliuvau, tur būt, 
todėl, kad su pakvietimais tran
kiausi po miestą ir viešbutyje ne
buvau. Liepos 5 d. 7:30 vakare, 
viešbuty valgant vakarienę, priėjo j 

Heath ir Trudeau — geri diplomatai 
A. J . STANIUS 

Britų Commonwealth visiems i gerai juos išbardavo, įgrasinda-
yra žinomas dalykas. Tai 32 lais- j vo, kad gerai ir paklusniai elg-
vų valstybių, esančių penkiuose Į tusi ir tada paleisdavo. Ar tie 
kontinentuose, laisvas politinis, į vaikai klausydavo ar pasidary-
ekonominis, kultūrinis bendravi- j davo labiau išdykę, tai jau Iri
mas. Tų valstybių galvos a r jų' tas klausimas. Trumpai sakant, 
atstovai renkasi kas dveji metai visko būdavo, 
pasidalyti mintimis ir atnaujin-1 Nuo 1980 metų D. Britanija 
ti tuos draugiškumo ryšius. : atsirado perekšlės vištos rolė-

Ne visuomet tos konferenci- je. Visi bendruomenės vaikai jau 
jos praeina sklandžiai ir palieka gerai paūgėję viščiukai. Nei jo 
saldų skonį burnoje. Paskutinė pavysi, nei jo pagausi, juo la-
bendruomenės konferencija, j - biau nenubausi. Tad ji tuos vi-
vykusi prieš porą metų Singa- sus viščiukus gerai palesindavo, 
pure, itin buvo neskiandi. ir pamyluodavo ir taip išleisdavo, 
daug kas pranašavo, kad šių 5 sielodamasi, ar jie kada besu-
metų konferencija bus. gal būt, | grįš. 1971 metai parodė, kad 
paskutinė, nes nebeįmanoma 
rasti bendrą kalbą. 

Bet laikai keičiasi, su laikais 
keičiasi ir valstybių vadų nuo
taikos. Ha 1950 metų D. Bri
tanija tose konferencijose vai
dindavo šiurkščios pamotės vaid 
menį. Susišaukus savo vaikus. 

Commonvvealth nariai jau yra 
suaugę, subrendę, motinos "gio-
bos" nereikalingi ir moką jai 
gerai atsikirsti. D. Britanijos ir 
jos šeimos vyriausybės iš tos 
konferencijos išsiskirstė surauk
tais veidais ir kartėliu burnoje. 
Ateities viltys buvo miglotos. 

Šių metų britų šeimos narių 
konferencija — didelis siurpri
zas joje dalyvaujantiems ir viso Suomiją, buvo išgavę pažadą, kad 

jis ten priimsiąs Pabaltijo delega-1 pasaulio spaudos atstovams. Ji 
saugumiečiai. Prašiau leisti baig- į ciją. Turėjau kvietimą pas jį pus- j įvyko liepos 1- 12 d. Ottawoje, 
ti valgyti. Pavalgiusi nugabeno į į ryčiams. Kai jau pusė mūsų na- i Kanados sostinėje. Čia jau su-
policijos •komisariatą, tada į spe-Į rių buvo suimta, ,kreipiausi į jį, į sirinko ir susitiko lygūs su ly 

Dr. P . Vileišis 

dalios žvalgybos būstinę, galop į 
kalėjimą. Patalpino vienutėje, 
basą, be diržo, be kaklaraiščio. 
(Aplink įvairūs riksmai, gal pa
sigėrusių, gal šiaip kriminalistų.) 
Klausinėjo, kokius planus turiu 
sutrukdyti šią konferenciją, kaip 
atsilyginsiu už salę, kurią pa
samdžiau mūsų spaudos konfe
rencijai. Išsitraukiau ir parodžiau 
3,000 dolerių, parodžiau sūnui 
paruoštą telegramą, gyniausi, kad 
nenoriu išardyti Europos saugu-

Įmo konferencijos . Sakiau, kad 
l e i K Č I l i l i l U IĄ V i l t a m l»_n. i « * » v . t ~ Į 

reiškimą. Nenorėjau ten eiti slap-1 niais klausimais rašiau mokslinį Į™ a n o L ^ ™ ! L S S ^ J " . " 
darbą, dr. Valiūnas yra mano 
kaimynas, tad jam pagelbėjau. 
Tačiau po rusų nepasisekimo Ry-

čiomis ar pasinaudoti kokio nors 
žurnalisto pažymėjimu, kurių vis 
dėlto buvo galima gauti. Nuvy
kau į rūmų sekretoriatą ir sakiau- Į t ų Vokietijos ambasados konfe 
si esąs JAV pilietis, tad noriu pa- j rencijojė ir Rusijos ambasados 
klausyti Mr. Rogers. Gavau spe- \ konferencijoje šis mūsų planas 
cialų leidimą ir su juo praėjau į Sov. Sąjungai labai nepatiko. Štai 
kelias policijos užtvaras. 'čia vyksta 37 užsienių reikalų 

— Ką bendro turėjote su pa-Įrninisterių konferencija, o prie-
baltiečių spaudos konferencija? 

—Visi gyvenome didžiausiame 
Suomijos viešbutyje (Inter-Con-
tinental), kur laikėsi ir svarbiau
sių valstybių delegacijos, tad ga
lėjome sueiti su svarbiausiais as
menimis. Turėjau progą trum
pai matyti Rogers, pasikalbėti su 
JAV ambasadorium Suomijai. Pa
baltiečių posėdžio metu iškilo 
spaudos konferencijos klausimas. 
Latvių atstovai siūlė, kad užtektų 
atspausti šafirografu 15-20 pa
kvietimų, išdalinti juos palankes
niems žurnalistams, kviečiant į 

klausdamas, kas dabar iš tų pus- i giais. Nebuvo matyti nei moti-
ryčių išeis. Gavau atsakymą, — į n o S i n e i pamotės, nei viršininko, 
rytoj 9 vai. laukiame visų, kurie j n e j pavaldinio. Pati D. Britanija 
esate laisvi. Tai tiek apie malonų j t>uv0 viena iš lygnrjų- Nepai-
Shanp). Nežiūrėdamas draudimo j sant. kad konferencijoje buvo 
mums kalbėtis telefonu su užsie
niu, po dr. Valiūno suėmimo pa
skambinau J. Audėnui ir P. Garš
vai į D"?ugą. Tada vėl leidausi 
į miestą, kad baigčiau išvežioti 
pakvietimus į spaudos konferen
ciją. Deja, ta konferencija, kaip j 
jau minėjau, negalėjo įvykti. Ne
galiu pamiršti mūsų malonios E. 
Žilionytės, kuri, mane sutikusi 
prie viešbučio, tarė: "Ir aš dar 
vykstu su kvietimais į miestą, 
nors jau seka. Daug nekalbėki
me, kad dar spėčiau įteikti pas
kutinius pakvietimus." 

— Kiek Jums ši kelionė kaina
vo ir ar jos nesigailite? 

— Išleidau apie 2,000 dol., 
tačiau gavau 500 dol. paramos iš 

šais juos pabaltiečiai žurnalistams 
ir politikams pasakos apie Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pavergimai 
Todėl paspaudė Suomijos vyriau
sybę rengėjus areštuoti ir mūsų j 
spaudos konferenciją sutrukdyti. 
Asmeniškai džiaugiuosi tais įvy
kiais, nes jie sukėlė nemažai dė
mesio apie pabaltiečius ir man 
sutaupė pinigų (čia juokavo dr. 
Vileišis), nes jau buvau paren
gęs telegramas į JAV bankus ir \ sa, reikia priminti labai didelį 
sūnui, kad prisiųstų kelis tūks- mums prielankumą Kanados už-
tančius. sienių reikalų min. Sharp. Kana-

— Kas yra tie Jūsų anksčiau dos estai, prieš jam išvykstant į 

formacija apie Pabaltijį. Trečią 
valandą naktį į mano vienutę į-
ėjo grupė policijos ir pranešė, kad 
esu laisvas, tačiau turiu išsikraus
tyti iš Inter-Conti nental viešbu
čio ir vykti į kitą. Jie siūlėsi ma
ne pergabenti. Tariau, jei esu 
laisvas, tai pašaukite man taxi, 
ir pats persikelsiu. Iš ryto į mano 
naują kambarį, prie kurio stovėjo] j A V i Lg Xors buvo šiek tiek var
du policininkai, atvyko JAV am- j g 0 i r įt&mpo% fe e ^ i a j m j n . 
basados tarnautoja ir pranešė,• ga s? k a < i tu rėj a u ,p r o g ą dirbti su 
kad esu paleistas asmeniška Ro- j į i t a i s narjais. Arčiau susipažino-
gers intervencija. į m e ; r susipratome. Sitai turės 

Ką darėte sužinojęs, kad jau d a u ^ reįkšmės vieningai lietuvių 
akcijai ateityje. Kiekvienas dele
gacijos narys atliko, ką sugebėjo. 
Apie tai tesprendžia mūsų visuo
menė. Buvau kareivis ir šiose pa
reigose nesigailiu nei lėšų, nei 
vargo, nei sveikatos. Dėkingas 
JAV LB už man suteiktą progą 
ir dr. Valiūnui už labai malonų 
bendradarbiavimą. — YO — 

suimti keli pabaltiečių delegacijos 
nariai? 

— Tuojau susižinojau su JAV 
ir Kanados ambasadomis ir pra
šiau imtis gelbėjimo žygių. (Tie 

atstovaujama penkiems konti
nentams, kad jų atstovai buvo 
balti, juodi ir geltoni, kad svars 
tomieji klausimai lietė aukšty
bėse iškilusias atomines bom
bas ir ant grindų nukritusį cen
tą konferencijos išdava bu
vo negirdėtas pasisekimas. Ji 
liko tikru pavyzdžiu, kaip turi 
būti organizuojamos ir prave
damos tokios tarptautinės kon
ferencijos. 

Aštrieji klausimai 
Kai kurie konferencijos klau

simai buvo beiššaukią aštrius 
ginčus. Pirmasis, kodėl D. Bri
tanija neprotestavo prancūzams 
dėl atominių bandymų netofl 
Australijos ir Naujosios Zelan
dijos krantų. Antrasis, kodėl 
D. Britanija stato ginklus Pietų 
Afrikai. Trečiasis, kodėl D. Bri
tanija labiau nespaudžia bal
tojo režimo Rodezijoje, reikalau 
dama greičiau atiduoti krašto 
valdžią vietiniams afrikiečiams. 

D. Britanijos min. pirm. Hea-
tho diplomatinis sumanumas, 
konferencijos šeimininko Tru
deau lipšnumas ir visų kitų da
lyvių šaltas, nuoširdus galvoji
mas ne tik išvengė aštrių susi-

(Nukelta į 4 psl.) 

ipaudoje ir gyvenime 

LIETUVA IR PALESTINA 
Savo krašto gyvybinių reikalų 

judinimą vykdo ne tik lietuviai 
išeiviai, pasiryžę atstatyti krašto 
nepriklausomybę, bet ir kitos tau
tybės, esančios panašioje būklė
je. Arabų ir izraelitų ginčas yra 
atkreipęs pasaulinės opinijos dė
mesį. Prisibijoma, kad dėl ginči
jamų teritorijų ir.teroristinių veiks 
mų neiškiltų trečiasis pasaulinis 
karas. Ginčo partneriai (arabai 
ir izraelitai) stengiasi savo pusėn 
patraukti kiek galima daugiau 
tarėjų. Savo tautiečių labui dirba 
visų kartų atstovai. 

Neseniai Kalifornijoje (Los 
Angeles, San Francisco ir kit.) 
lankėsi baronas Evelyn de Roth-
schild iš Londono. Antrojo pa-

m. įsteigusios pasaulinio gar
so banką Frankfurte, Vokietijoje, 
vėliau perkeltą į Londoną. Baro
no Evelyn de Rothschild lanky
mosi tikslas buvo paskatinti žy
dus ir kitus jų reikalais besido
minčius Palestina. Jo prakalbos 
davė ne tik gerų rezultatų au
komis, bet atkreipė ir spaudos dė
mėsi. Spauda priminė, kad Roth
schild ų bankas suteikė paskolą 
komunistinei Vengrijai išlyginti 
antrojo pasaulinio karo pasekmes. 
Ta paskola vengrams turėjo įta
kos jų 1956 m. sukilimui prieš 
Sovietus. Nors sukilimas ir nepa
vyko, bet jis įtikino pasaulio opi
niją, ko siekia Sovietų Rusija. 

Okupuotos Lietuvos laisvini
mo reikalas yra daug painesnis, 
negu Palestinos išsilaikymo prob 

saulinio karo metu jis tarnavo 
Anglijos laivyne minų išdėstymo' 
laive Jis yra ainis gersios Meyer j lema. Tačiau ir Lietuvos reikalas į ^ 
Amschel Rothschild šeimos, 17431 nėra beviltiškas. ARazutis ž 

GAISRO PELENAI 
R o m a n a s 
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— Kadaise ir aš taip galvojau, būdamas pilnas 
jaunystės idealizmo, tikėdamas turįs pakankamai jė
gų pajudinti žemę. Šiandieną, žiūrint iš perspektyvos, 
aš leidžiu natūraliai įvykų raidai eiti savo keliu įsiti
kinęs, kad be Visagalio valios niekas neįvyksta. Save 
skaitau tik menku Jo valios įrankiu ir toje rolėje esu 
patenkintas, negalėdamas nei kalnų nuversti, nei pa
judinti žemės. Aš pasikliauju išmintimi tų, kurie su
rašė įstatymus. Ir jų ribose aš ieškau sprendimų ir 
tik jais turiu vadovautis. 

Vikaras nieko neatsakė, tik sėdėjo tyliai, nulei
dęs galvą. 

Tuo tarpu kažkas atsargiai pabeldė į duris. 
— Pažiūrėk, kas ten, kunige. — kreipėsi j vika

rą vyresnysis. 
— Atsiprašau, klebonėli, — nedrąsiai ta rpdu iš

stovėjo Teklė, rankoje laikydema nedidelį baltą voką. 
— Čia tamstai laiškas iš dvaro, — beveik pašnibždo
mis kalbėjo senoji moteris. — Raitas žmogus atsaky
mo laukia, todėl aš tuoj ir atnešiau. Sako. skuba. 

Klebonas nervingais pirštais atplėšė voką. Ant 
keturkampiškos pergamentinės kortelės, kurios pačia
me viršuje buvo įgraviruotos Lisevičių herbas, buvo 
kelios stambiomis raidėmis parašytos eilutės. 

— Ačiū, Tekle. Paprašyk į virtuvę ir pavaisink 
žmogų. Aš tuoj parašysiu atsakymą, 

— Tai kad nė nuo arklio nelipa, klebonėli. Sako, 
nė rašto nereikia. Tik žodžio. 

— Skaityk, kunige, — paduodamas vikarui korte
lę, klebonas pradėjo sagstyti savo sutaną. — Pasakyk, 
kad aš tuoj atvažiuosiu, Tekle. 

"Gerbiamas Klebone! Skubaus ir rimto reikalo 
verčiamas, kviečiu Tamstą skubiai atvykti į mano na
mus. Šiuo metu mano paties išvykimas iš namų visiš
kai neįmanomas. Tamstos atsakymas žodžiu man pri
imtinas. Su pagarba, Feliksas Lasevičius". 

Trumpas, beveik įsakmus laiško tonas nemaloniai 
nuteikė jaunąjį vikarą. 

— Nutarėt važiuoti, klebone? 
— Aišku. Prisimeni, ką kalbėjome tik prieš kelias 

minutes? Viešpats pasirūpina mūsų kelio kryptimi. 
Ar sutinki, kunige? 

Vikaras tylėdamas linktelėjo galvą. 
— Gal man drauge su jumis važiuoti ? 
— Ačiū, ne. Aš esu kviečiamas asmeniškai, o kle

boniją negalima palikti be kunigo. 
— Įdomu, koks reikalas. 
— Nebėgsiu spėliojimais įvykiams už akių, mie

las kunige. Geriau šiuo tarpu nieko negalvoti. Atėjus 
laikui, viską sužinosiu. 

IV. 

— Tu šiandieną tokia nelinksma, lyg ne Velykų 
rytas būtų, — tylinčią žmoną kalbino Vytautas Vir-
kaitis, derindamas savo stambius žingsnius prie joft 
smulkios, gracingos eisenos. — Nejaugi tave žinia 
apie Lisevičių sūnaus mirtį taip galėjo sujaudinti ? 

— Hm... — pusbalsiu atsiliepė Gražina. — nesi
jaučiu labai liūdna, tik mane apėmė savotiškas nuo
vargis. Be to, kalba apie mirtį tokį žavų rytą vis tik 
negali neteikti. Memente mon.. 

Gražina kalbėti nenorėjo. J i jautėsi tuščia, išsisė
musi. Jos galvoje skriejo mintys. Ji norėjo tylos. 

— Man atrodo, kad tu paskutiniuoju metu kaž
kuo nepatenkinta, Gražinėle, — toliau kalbėjo Vytas. 
— Kas yra? Pasakyk! O gal aš esu kuo nors neju
čiomis nusikaltęs? 

— Tur būt, sąžinė nerami, — nenoromis nusi
juokė Gražina. — Kalbi niekus. Tu kažką įsivaizduoji. 
Aš tokia, kaip visados. — Jos sakiniai buvo trumpi, 
kapoti, be įprasto švelnumo. Vytautas spustelėjo jos 
alkūnę. 

— Kažkas vis tik tarp mudviejų atsistojo, tarsi 
kokia nematoma siena, — toliau tęsė jis. Gražina ne
žymiai patraukė ranką, smulkindama žingsnius. Jiedu 
jau buvo pasukę į Vyšnių gatvę, kurios pačiame gale 
tarp keturių aukštų ar žinai žaliuojančių sidabrinių 
eglių stovėjo juodviejų narnas, paties Virkaičio išpla
nuotas, vienas gražiausių ir moderniausių namų visa
me mieste. 

— Daraisi ir vėl romantiškas. — nenoriai pro 
Gražinos lūpas prasiveržė retai girdimas sarkazmas. 

— O kodėl ne? — atšovė Vytas. — Penkeri ve
dybų metai man tik medaus mėnesio tąsa. Tau ne? — 

| jo balsas buvo žemas, tylus, virpantis meilės pažadu. 
Gražina nieko neatsakė, tik dar labiau pagreitino 

žingsnius. 

Prisiartinus prie namų. ji ištiesė ranką paspausti 
durų skambutį, bet durys, lyg nematomos rankos pa
stūmėtos, pačios atsidarė. 

— Aš ponus pamačiau beeinančius, — ištikimoji 

(Bus daugiau) 
! 
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Steponas J. Minkus. vedėjas seniausių Liet. radio programų Naujojoj 
Anglijoj, 1973 metų "Miss Lithuania cf N. E." Rita Babravičiūtė iš 
Dorchesterio, pereitų metų gražuolė Patricia Tamošiūnaitė is Brokto-
no, ir antroji šių. metų gražuolė — Deborah Šmidtaitė iš Brocktono. 

MOSU KOLONIJOSE 
Brockton, Mass. 

UETUVIŲ RADIJO 
PROGRAMOS ŠVENTĖ 

Rugp. 12 d. seniausia lietu
vių radijo programa, vadovauja
ma Stepono i r Valentinos Min
toj, atšventė savo 39 metų su
kaktuvių metinę švente - gegu
žinę Romuvos Parke Brocktone. 

Šįmet N. Anglijos "Miss Li
thuania" buvo išrinkta Rita 
Babravičiūtė, iš Dorchesterio. 
dukrelė Klementinos ir Juozo 

0TTAWOS KONFERENCIJA 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

kirtimų ir susikryžiavimo nesu
derinamų nuomonių, bet dar pa
liko laisvas rankas D. Britani
jai i r toliau vest i tokią politiką, 

;PASKUTINĖ GRANT PARKO 
KONCERTŲ SAVAITĖ 

Šią savaitę j au oaigsi*» Gian t { 
parko koncertai . Paskut inie j i : 

bus rugp. 25 ir 26 d. Tomis die- ' 
nomis debiutuos pianistas C. j 
Honiberg. Bus pildomas Gersu- j 
wino koncertas. Diriguos Irwin 
Hotfman. Koncertas prasidės 
\Veberio operos ' 'Eur iau tė" 
uvertiūra ir Borodino "Polove-
cianų šokiais" iš operos 'Prin
cas Igoris". Bus duodama ir 
Dvorako Simfonija Nr. 9. 

KIAULĖ VIEŠBUTY 
Į Chicagos Pa lmer viešbutį 

buvo atgabenta kiaulė, Illinois 
parodoje laimėjusi pirmą vietą 
ir įvertinta 10,500 dolerių, č ia 
kiaulė buvo fotografuojama ir 
filmuojama. Ji b u s vežiojama 

• A ! E $ K C I ! M A S 
L. Zieringienė, gyvenanti Lietuvoje, 

ieško Stanislovo (Stasio) Rūko, gimu
sio 1919 ar 1920 ra. Šiaulių raj.. Lupai-
Čių kaime. Jis pats arba apie jį ži-
aannej: prašomi atsiliepti šiuo adre
su: Lillian Dūlys, 8044 So. Talman 
Ave., Chicago. 111. 90652. 

po JAV ir atl iks 4,000 mylių 
kelionę. 

• •• • • 
PASKUTINIS VAIDINIMAS 

VASAROS TEATRE 
Chicagos parkų distrikto Pa

ežerės tea t re prie Fullerton 
parkvvay, prie ežero, rugp. 28 d, 
7:30 vai. vak. pradedama vai
dinti paskutinė šio sezono dra
ma "Bells Are Ringing". Vaidi
nimai tęsis iki rūgs. 1 d. 

RemMte tuos biznierius, ku

rie skelbiasi dien. "Drauge". 

i 0! 

C L A S S I F I E .D G I i f D E 
I I A L B 8 T A T K 

Near 47th & Cabfornia, brick bldg., 
beautv shop & 3 bedroom apt. Low 
30's. " 
Homeowners Realu — 422-1111 

OFFICE with apartment in rear, 
air-cend. paneied bsmt., 2 car brk. 
garage manv extras. owner. Price 
mid $40,s. 7S546CT. 

R £ A L E S T A T E 
" ^ • — ' — • — ' • • ' • ' • m • • — » 

Savininkas pard. 6 kamb. octogon^ 
murmi bungalow, karšto vandens ga-
zo šildymas, rūsys, 2 maš. garažas, 
33 «4 pėdų sklypas, apšildomas kamb. 
pastogėje, tylioj gatvėj Marquette 
Parite. 

737-G597 

Near 55th & Campbell, 8 years, new 
3 bedroom brk bungalow, full firrish-
ed basement, 2 car garage. Low 
30's. 
Homeowners Realu — 422-1111 

Owner will sacrifice 2 bedroom house 
with enclosed porch, garage, gas 
beat, carpeting. Cail 925-3757. 

Babravičių. Antroji išrinkta De
borah šmidtaitė iš Brocktono. 

Automobilį, dovanotą Fita-
mauice Motor Sales iš Brockto
no, Juozo Kairio, laimėjo nume
r is 14455; antrą dovaną — $100, 
paskirtą Soo. Bostono Savings 
b-vės, laimėjo *12405; 3 dova
ną — kelione lėktuvu, dovanotą 
J A V kongresmeno John Joseph 
Moakley, laimėjo * 1 4 2 8 ; 4-tą 
dovaną laimėjo #1120; 5-tą — 
laimėjo #1655; 6-tą dovaną lai
mėjo =3759; 7-tą dovaną laimė-
joo #5705. 

"Pensininkų polkos" šokio] 
varžybas laimėjo Eva Muliane is \ 
So. Bostono ir Juozas Valickas 
iš So. Bostono; "Mamos ir tė
čio" polką laimėjo Stasė Vaičie
nė iš Dorchesterio ir Valteris 
Rupšys iš Brocktono; "Jaunimo 

VINCUI. DANUI IR RITAI BJLZIAMS 
netekus mylimo tėvo, uošvio ir senelio 

/** "T" A« 
• 

PRANO BAZILIAUSKO 
gilią užuojautą reiškia 

i 
. • - • . 

L L D. Ramonai 

kokia ja i yra įmanoma. Buvusių P 0 1 1 ^ " laimėjo Vilija Eikinaitė 
britų kolonijų prezidentai, dik-, * Randolpho ir Algis Valančiū-
tatoriai ar ministeriai pirminin- \ ^ ^ * Dorchesterio; valsą lai
kai j a u yra visiškai įsitikinę.' ^ ė j o - Catherine Kuzmkh iš 
kad D. Britaniios gera vaMa ne-į Brocktono ir Leon Kolodzei-
galima abejoti. Geriausias to į. czak iš Dorchesterio; tangą — 
rodymas, dar neišdilęs iš visų S Martha E j inas iš Henrikas Satt-
atnrinties. y ra tas. kad p r a e i - Į 1 ^ iš So. Bostono; '.vistą -
tais metais D. Britanija, pati ; 
būdama aukščiausiame nedar
bo laipsnyje, varginama ekono
minės krizės, priglaudė 38,000 
azijiečių, ištremtų iš Ugandos. 

Pamoka pasauliui 
Žurnalistas Patrick Keatley. 

dalyvavęs toje Ottavvos konfe
rencijoje nuo pradžios iki galo, 
klausia, kokia yra nauda iš to
kių konferencijų eiliniam tų val
stybių piliečiui? Jo atsakymas 
yra papras tas ir trumpas-, pa
saulis pasidaro saugesniu, to
lerantiškesnių ir turtingesnių. 
Jei 32 valstybių vadai, vyrai 
skirtingų rasių, pasaulėžiūrų, 
religijų, politinių siekių, ramiai 
ir ša l ta i vienas kitą toleruoja 
ir pasiekia teigiamų rezultatų, 
tai šiais laikais yra nepapras
tas la imė^mas. 

P o šitos konferencijos ne tik 
sustiprėjo bri tų šeimos valsty
bių tarpusavio ryšiai, bet daug 
ko galima tikėtis ir iš naujai 
įsteigtos įstaigos — Common-
weaith Jaunimo plano. Numa
ty ta visų t ų kraštų jaunimą 
auklėti tarptautinio tolerantiš
kumo dvasioje 

. 

A. t A. Gen. štabo aviac. pulk. 
NARCIZUI TAUTVILUI mirus, 

skausmo prislėgtoj valandoj, j o mielai žmonai BRONYTEI 
ir dukra i DANUTEI s u šeima, bei ki t iems artimiesiems, 
nuoširdžiausią gilią užuojautą reiškiame. 

& 
Konstancija Rapšienė ir sūnūs s u šeimomis 

Anne Ronukaitis iš So. Bostono 
ir Edvardas Yungstis iš Brock
tono. 

Diena buvo graži; jaunimas 
ir senimas kartu dalyvavo šo
kių programose. Onos Ivaškie-
nės vedama Liet. taut . šokėjų 
studentų grupė pašoko gyvata-! 
r a ir suk, suk ratelį. Pietų 
Amerikos Kolumbijos šokėjai, 
vadovaujami Jose Bedoya, žavė
jo žiūrovus. Visi lietuviai kar tu 
linksminosi metinėje radijo ge
gužinėje. 

Malonūs radijo talkininkai — 
šeimininkė Monika Plevokienė, 
šeimininkas Mykolas Bichnevi-
čius, var tų tvarkytoja I rena 
Williamson ir jų pagalbininkai 
padėjo pravesti parengimą. 

. 

A. t A. Profesoriui Miškininkui 
ANTANUI RUKUIŽAI mirus, 

ponią S0F. RUKUEŽIENĘ, sūnų ČESLOVE ir marčią 
ELENĄ nuoširdžiai užjaučiu. 

Pranas Janciukas 

A. t A. JONUI POCIUI mirus, 
žmoną BRONĘ, dukteris BR0NC, GEMMĄ, sūnus J0N$, 
LEONARDĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Antanina Ir Jonas Rejeriai 

Birute ir Kazys Sekmakai 

Grožio ir šokių vertintojai -
teisėjai — Henrikas Čepas, Ona 
Ivaškienė, Laima Kontautienė 
(1951 m. išrinkta gražuolė), 
Juozas Kasperas i r Povilas Jan- į 
čauskas padėjo pravesti dienos j 
programą. 

Steponas ir Valentina Minkai į 
nuoširdžiai dėkoja visiem daly-
vavusiem, talkininkams, o t a ip 

Žinoma, gali vienur a r kitur j pa t biznieriams, kurie dovanojo į Į 
a t s i ras t i ir iškilti asmuo, kuris laimėjimo ir įžangos dovanas; 

laikraščiams už išspausdintas 
korespoondencijas, visiems, ku
rie sudovanojo valgius, ypač Ma
rijai ir Jurgiui Jurėnams, Liu
dai Bichnevičienei ir Albinai 

k. + A. Prof. Antanui Rukuižai 
• m 1 r u s , 

liūdinčią ŽMONJį, sūnų ČESLOVE ir ELIUTĘ nuošir
džiai užjaučiame 

Aldona ir Juozas Palekai 

tą darnumą gali pradėti ardyti, 
kaip pvz. atsirado Ugandoje 
gea. Amin, kuris nesiskaito su 
jokiu teisingumu ir skaudžiai 
nuskriaudė azijiečius. Bet tokie 
išimtini atsitikimai nesuardys Į Sholtanis, taipgi visiems už pi-
tvir tų ebndradarbiavimo pama-1 nigines dovanas — visiems nuo-
tų. širdžiausias. lietuviškas ačiū. 

R E C 
J. 4 J. PHARMACY 

2557 W. 69th Street 

TeleL PR 64363 

P T A I 
STEEPLES PHARMACT 
2434 W. Tlst Street 

Tel. 737-1112; jei u i 
daryta, tel 7764363 

P R I S T A T Y M A S N E M O K A M A I 
Važiuojamos k*dSs, remental Ir k t Įrankiai pirkti ar nuomoti. Impor
tuoti odekolonai. Kvepalai ir Fanny May saldainiai. 
Apsirūpinkite vitaminais: apsisaugoti nuo pera»aMvma tr Širdie* •uatio-
rinimui Vitaminą E. ir k t Turime Ir gydomų žolių. 

Nemokamai supakuojame dovana*. 
AM.i U ir VYTE>T8 DIRKAAI, aavta. 

P A D £ K A 
Didžio skausmo valandoje, mirus mūsų mylimai žmonai, 

motinai, uošvei, močiutei 

A. t A. ANELEI KREGŽDIENEI 
gilią padėką reiškiame ir esame dėkingi visiems aukojusiems 
dėl sv. Mišių už jos sielą, prisiuntusiems gėlių, dalyvavusiems 
pamaldose, palydėjusiems į amžino poilsio vietą ir visiems, ku
rie pareiškė užuojautas žodžiu ir per spaudą. Nuoširdus ačiū. 

Kleb. A. Zakarauskui ir kun. Puchenski už atsilankymą 
koplyčioje, kun. V. Zakarauskui ir kun. J. Marčiulioniui už 
maldas koplyčioje ir kun. Kuzinskui už atlankyma ligonio na
muose, maldas koplyčioje, u i gedulingas pamaldas ir pamokslą 
atlaikytas švč. M. Marijos G;mimc parapijos bažnyčioje i. pa
lydėjimą j kapines. 

Karsto nešėjams už paskutinį patarnavimą. 

Laidotuvių direktoriui Petkui už nuoširdų patarnavimą. 
Nuliūdę: vyras, sūnus, duktė, žentas ir anūkai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARV PCRLIC 

D. COME TA.T. SERVICE 
Tvarkinga: patarnauja visata Real 

Estate reikalais. Be to čia veikia 
Notariatae, daromi tr liudijimai ver
timai, užpildomi pilietybe* pareiakl-
mai tr {vairai Mankai 
4259 S. Maplewood — CL 4-7450 

4 bedroom brk., 2 car garage. near 
72nd &. Kedzie. Immediate posses-
sion. $28,700. PR 8-2685 

Savininkas pard. "Spanish" tipo 
bungalow, 2 mieg., atskiras valgo
masis, didelis poilsio kamb., įreng
tas rūsys. 2 auto garaž.. gazo šil
dymas. 220 V. elektr. srovė. apyL 
Marąuette Parko, $25,500. Skamb. 
vakarais ir sekmad. HE 7-6743 

Po atostogų 
Modernus 2 butu mūras, arti 72-os 

ir California. įrengtas basementas, 
fcarpetai. alum. langai, naujas gara
žą*. Vertas rimto dėmesio! 

6 kamb. mūras prie Maria Higb, 
naujas gazo Šildymas, karpctai visur, 
garažas. Vortas J22.200. 

4 boto, grąžos niūras, arti vienuo
lyno, naujas gazo Šildymas, alum. 
langai, karpetai, S auto mūro gara
žas. $42.000. 

Mielam Beverly Stores, pora blo
kų nuo kranto ir buvusios Lenardo 
kavinfe, ant 65 p. sklypo mūras — 
2 butai po 4 kamb. Centr. gasu Šil
dymas. Nuomos po $800.00 J mfn. 
Taksai $356.00 už 1973 m. Kaina 
$21.750.00. 

t% ankšto mttras. Du butai — :, v. 
Ir 4 kamb. Kabinetų virtuves, mo-
dern. vonkse. karpetai. Oazu Mldymas. 
Alumin. langai. geležinS tvora. Gara
žas. Tik keli blokai nuo parko. 
$17.000. 

Am 54 ir Oalifornia. Gera? 6 
kamb medinis su garažu. $15,900. 

Marąuette Park 6 rooms brick. 3 
bedr., income 3 rooms apt., $23,500 
or best offer. Evenings 737-4734 

RETA PKOGA 
Skubiai (savininkas nepagydomai 

serga) geromis sąlygomis, parduoda
mas Uetuviams. didelis tavernos biz
nio namas, su gyvenamais kamba
riais, baldais ir visais įrengimai!*. 

• Ant gražaus kampinio dvigubo skly
po, daug vaisinių medžių, dvi kabi-

į uos ir garažas, graži, sveika vieta. 
Ten pat. šalia to namo. priimami 
lietuviai pensininkai, prie lietu vi\f, 
pigiai ant pilno užlaikymo. Geras lie
tuviškas maistas. D€i smulkesniu ži
nių, prašau rašyti: Veronika Ilgūnas 
1144 Vorth 7th Street Olinton. 
Indiana 47842. telefonas 832-9330. 

3,000 West — 2600 North. Great in
come $8,000 — low 20's (decorators 
delight) 2 flat brick (2 - 4's plūs bsmt. 
apt.) 2 car brk. garage, gas heat. 1 
block to Milwaukee L, every con-
venience, $4,000 down will by. 
NYE REALTORS 631-9610 

Marąuette pke 2% aukšto medinis 
namas. 4 butai, 2 su baldais, 2 be baL 
dų_ Garažas ir tuščias sklypas. Apie 
$400 pajamų per mėn. Savininkas par
duoda dėl silpnos sveikatos. Kreiptis 

tel. PR 6-6950 

Vicinity Orr High School only $18,900 

n s r v f f t o ' r S T N K I C I Z i 1 _ ' ? ^ < i 0 ^ 2J* bnck, completly 
tvarbvta* belsmentaa verta* $68.AO0 
ir o'aoelau Pamatyklt. 

P»MVfm«» mūra.« atn«Sa $4,000 šą
lamu Vftujas gazu šildymas Mūro 
garafes. Kaina $18.000. 

PlatiiA TCitlngag fotą* Marquett» 
ok» t>He mokyklų. Kaina $9.980 

VALDIS REAL ESTATE 

remodled, 1 -6 (3 bedroom) 1 - 4 up 
(1 bedroom deligbtful imerior, gas 
beat, dry bsmt., 2 car garage. 
NYE REALTORS 631-9610 

HELP WANIBD — VYBAI 

ELECTRICIAN 
We s»re seeking a person with a 

muiimum of 2-5 years of experience 
aa a plaut ejLectrician. Good saiary 
aad bjeaefits. Come in or call D. 
Wolfert. 

SEEBURG CORPORATION 
1500 M. Da>^ton, Cliica^o 

* - t -

TEL. — 642-0800 

ATTENfTlOM 
YOUNG MEN 

V TRRINEES 
We are interested in training 

you. 
Machiue shop baekground 

preferred but not necessary. 
Also 

KOtlNG 
EXPERIENCED 

MACHINE 0PERAT0RS 
Call, appiy or rush application to: 

Plant Manager. 

GORHAM TOOL GO. 
14401 Woodrow Wilson 

Detroit, Mich. 48238 
Reikalingas įvairiems spaus

tuvės darbams pagelbinis darbi
ninkas, galintis dirbti kasdien 
po 4 valandas. Skambinti telef. 
585-9500. 

Marąuette Park $26.900, 2 flat, 6 
rooms each, 3 bedr., full basm., 

7051 8. Wadrte»aW Av. BE 7-7*»į S a r a g e " *** R e a l E s t a t e ~ 

7 meto mur.: S butai Ir 2 biznio 
patalpos. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir veMnamas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9,420 pajamų per 
metus. I51aido« tik mokesčiai, van
duo ir draudimas. Investavimas duo
da virs 10% pelno. Paskubėkite. 

Marinis — 4 miegami. Modernus. 
Tuoj galima užimti. Reikalui esant 
galima gauti veterano ar Ped. val
džios garantuotą paskola. Idealu di
delei šeiniai. 64-ta ir Artesian. 

Mftr. bungakro. S kamb. (2 mieg.} 
su valgomu. Modernus Ir Svarus. 6 S 
ir Maplewood. 

S po 4 kamb. mlr Gražiai atro
danti* namas. Įrengtas skiepas, 
centr. šildymas. NeaukSti mokesčiai 
Ti b- Artesiaa. 

767-6840 
Savininkas pard., liuksus didelis 

mūrinis namas, 5 Vi kamb., 3 mieg., 
centrai, vėsinimas, 2 auto garažas, 
įrengtas rūsys, iškelti nutekėjimo 
vamzdžiai, daug priedų, geram stovv. 

434-4831 

Tax 

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

BUTŲ smmAvmAs 
Naatn valdymaa — Iscone Tai 

Notariataa — Vertimai 
APDBAUDŲ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Redai* Ave^ PR 8-2233 

Mūrinis 20 metų, V/2 aukšto, 4 ir 
2 kambariai. Prie 68 ir Kedzie. Ge
ras. Nebrangus. 

Brokerio tel. PR »«S16 

Marąuette Park $18,900. "6 rm. brk. 
residence. 3 bedroom. basmt., ga
rage. Battis Real Estate 767-6840 

P0LISHER — BUFFERS 
Leading electro-mechanical manu-
facturer has immediate opening for 
men experienced in industrial poli-
sbing-buffing. Excellent starting 
salary and full company benefits. 

Call or come to — 

SEimrRG <X>RPORATION 
1500 N. Dayton, Chicago 

TeL — 642-0800 

IMraCELLANEOUS 

BERrS STANDARD SERVICE 
Road Service — Major Mechanical 
Elektroninis motoro sureguliavi
mas (Tane up). Air condition spe-
cialistai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys. 
6645 S. Western — Tel. 778-925t 

Savin. Norbertas Langys 

STRUCTURALSTEEL 
SHOP F0REMAN 

Experieneed Only. 
Capable of supervising ail pbases 

of heavy steel fabrication 
-

McDoniel iron VVorks, Inc. 

Phone — 846-2636 

VYEAI VR MOTERYS "~ GENOERAL OFHCE 
Stable & reliable person, 

5 day week. 
Fr inge Benefits. 738-2100 

An equal opportunity employei 

IEŠKO NUOMOTI 

Prie 83 ir Oalifornia. Kampinis. 
19 metu senumo. 7 kamb. (3 mieg.) 
mūro rezidencija. Įrengtas rūsys, 1% 
vonios. 2 židiniai. Gazo Šilima. Išklo-
an nuo sienon iki sienos kilimais. 
3arafeus. Tik J41.900. 

Brisrhton pke. 2-jn butn po S mie
gamuosius mūras. Atskiros Šilumos. 
GaraJaa 

Prie *0 tr Wtppte. 13 apartmentų 
mūr.. geros pajamos, tik 5% karto 
metiniu pajamų. 

Briirhton Partt. 2 buto medinis po 
2 mieg.. $15,500. 

S7 Jr Oamt>ben. 5 mieg.. mūrinis 
bungalow, labai gerai prižiūrėtas, tik 
$21.500. 

Prie ft* ir Maplevood. 2 butų mū
rinis, fi kamb. apačioj. 5 kamb. vir-
Sni, irensrtas rūsys, tik $31.900. 

jtft.AOO imnkPti pirksit butu mūra. 
apvl. M"KinW Park. 

«4 ir Mozart. 2 bwtų po R kanb. . 
TTifirtnis. e^rsSas. eaao S^bima. $31,900. 

59 *r TAtrodale. Vanjeanta 3 butn 
mflrss. 2rS V< ka.mh.. 4 kamb. im
ta."! sklepA, Įjaas Šiluma, 3 maSinu ffa-
ražas. tik $5S^>«0. 

IT *ta«, daag kiro namu 
— M 

BUTŲ NTJOMAVIMA8 

BUD'S REALTY 
BALYS BrDBAITTS 

4S69 So. Archer Avenne 
TeL H M M srba S57-5542 

Widow and adult son desire 5 room, 
2 bedr. nnfurn. apt., nr. trans.. 
shopping & Cath. Ch.. have poodle, 
excel. ref.. 737-6509. 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrauto baldos tr ki
to.* daiktas. Ir iš ton miesto leidi
niai ir pilna apdraoda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame visq 
ražlŲ grindis 

i . BUBNYS, teL RE 7-5168 

VYTilūTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

Geru prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. oertiflkatai, maistas, akordeonai 
260S W. esth St., Chicago, Ui. 60S29 

TELEF. WA 5-2787 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

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

Apdraustas perkranstymas 
JvairiŲ a ts tumu 

823 WEST S4tb PLACE 
TeL FRontier 6-1282 

IŠNUOMOJAMA FOR BENT 

ISNUOM. 6 kamb. butas su ši
luma, malonus, tykus. Po 7 v. r. 
Dembski, 1502 North Kedzie Ave. 

PROGOS — OPPORTTJNITIES 

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

D £ M E S I O 

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% noolaida 

Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 

SOTJTHWEST FCRNITCRE CXX 
6200 S. Western - Tel. GR 6-4421 

T E L E V I Z I J O S 
Kxaatavg Marqnette Parka 

ir meno. 
Spalvotos tr paprastos. Radijai 

Pardavimas ir tateytoaa 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St. — TeL 776-1431 

file:///Veberio


Vysk. M. Valančiaus lituanis-

lBBR»j! ::-mo!ra fr <&r rcgist-1 
racijos diena bus sekantį sekma- j 
dienį, rugsėjo 16 d., 12:00 vai. 

tinėje mokykloje mokslo metai i tose pašiose YMCA patalpose, 
prasideda rugsėjo 8 d., šešta-' Norintieji gauti daugiau infor-
dienį, 9 vai. pamaldomis §v. Jur- macijų, prašomi kreiptis pas Liu-
gio parapijos bažnyčioje. į dą Sagį, telefonu: 442—8674. 

Po pamaldų — mokiniams re
guliarios pamokos, o tėvai tuo
jau po pamaldų kviečiami ? tė
vų susirinkimą, kuriame bus iš-

REIKALING1 
AKOMPONIATORIAI 

Liudo Sagio organizuojamoms 
rinktas ateinantiems metams te- j jaunųjų šokėjų baleto ir tautinių! 
vų komitetas. Naujus mokinius į Jokių pamokoms yra reikalingas į 

| registruoti prašoma pas Esterą j muzikiniai jautrus ir pažengęs 
Alšėnienę, tel. 526—683-1. 

NAUJI MĖGINIMAI 

Su mokslo metų pradžia Liu-
jdas Sagys orgarizuoja jaunųjų šo 

pianistas arba akordionistas. 
Akordionistas turėtų groti nuosa
vu instrumentu. Darbo valandos 
būtų sekmadieniais ir trečiadie
niais. Darbas apmokamas. Pa-

Ilgamečiui Valdybos nariui STASIUI BUDRIUI su 
šeima liūdintiems, jo mylimai mamai 

A. t A. JADVYGAI BUDREVICIENEI 
Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

ALT Racine Skyrius 
ir Valdyba 

Lietuvių namų Clevelande atidarymo iškilmės. Kun. Kęstutis žemaitis šventina naujuosius namus VIII. 19 
Nuotr. J. G. 

, i geidaujama, kad visą akomipona-kejų grupę. Pradmen grupen busi . ', , .. 
1 0

 & v . , i vimo darbą pasiimtų vienas as 13 metu ber- ' 

CLEVELANDO ŽINIOS 
ATIDARYTI LIETUVIŲ NAMAI 

tiems lietuviams, gyvenantiems 
ne tik čia Amerikoje, bet ir pla
čiame pasaulyje, kur "Draugas" 
pasiekia savo skaitytojus. 

Rugpiūčio 17-19 dienos liks 
atmintinas savaitgalis lietuvių is
torijoje, kuri jau verčia antrojo 
Šimtmečio lapus. Tomis dieno
mis lietuvių socialinio ir kultūri
nio gyvenimo tarnybon atiduoti 
nauji, gražūs ir, sakyčiau, ištai
gingi namai. Daugelio lietuvių, o 
ypač Lithuanian Village bendro
vės direktorių, svajonė virto gra
žia realybe. Tirščiausiai apgyven 
toje lietuvių Cleveiando miesto 
daly, 877 E. 185 gatvėje, kur yra 
lietuvių Nepaliaujamosios Pagal
bos Švč. M. Mari jos stilinga 
bažnyčia, puiki mokykla, didžiu
lė auditorija, paminklas lietuvių 
įsikūrimo šimtmečiui prisiminti, 
lietuvių krautuvės ir keli šimtai 
jaunų ir senų lietuvių, išaugo ir 
lietuvių namai. Jie išaugo nema
žų pastangų ir aukos dėka. 

350.000 dol. vertės pilkai rudų 
plytų pastatas yra 66 pėdų plo
čio pagal Kewanee gatvę ir 92 
pėdų ilgio pagal E. 185—ją gat
vę. Per du aukštus ir pilną rū
sį sudaro 18,216 kv. pėdų bend
ro ploto. Namai turi salę (40 
56 •pėdų), galinčią talpinti arti 
300 žmonių, puikų ir erdvų klu
bą, nuomavimo patalpas, kuriose 
jau yra adv. Širvaičio [staiga ir R. 
Valadkos siuntinių persiuntimo 
įstaiga, posėdžiams kambario, jau 
nimui patalpos, virtuvės, erdvūs 
vestibuliai ir t.t. 

Visas pastatas turi moderniš
ką šildymo ir vėsinimo sistemą, 
išklotas kilimais, skoningai išda
žytas ir išklijuotas san. popie
riais, išmuštas lentomis, prižiū
rint lietuviams menininkams. 

Nieko nedaryta atsitiktinai,bet 
kiekviena detalė apgalvota ir iš
baigta. Ta i lietuvių pasididžiavi
mas. Daug širdies, jausmo, skonio 
ir sugebėjimų įdėta šiuos namus 
statant. Nors n a m ų architektai 
Bialosky and Manders nelietu
viai, bet generalinis komtrakto-
rius (L. Staškūnas), mūro dar
bai (J. Nasvytis), elektra (A. J. 
Natkevičius) ir daug kitų darbų 
buvo atlikti lietuvių kontrakto-
rių ir dalinai talkos būdu. Sutau
pyta tūkstančiai dolerių. 

Teko sekti ir stebėti tų pasiry
žėlių, pasišventėlių ir tvirtų nu
garų vyrų planus, darbus ir už
simojimo vykdymus iki galutino 
ištesėjimo. 

Lithuanian Village, Inc. bend
rovė, gavusi pradžią iš buv. Lie

tuvių salės ir Liet. Amer. piliečių 

priimami 11, 12, 
niukai ir mergaitės. Pirmenybė 
bus teikiama tiems, kurie lanko 
lituanistinių mokyklų tautinių šo 
kių pamokas. Pirmaisiais metais 
pamokos daugiausia vyks sekma
dieniais YMCA patalpose. 

Šios jaunųjų šokėjų grupės dar
be didelis dėmesys bus kreipia
mas į šokėjų bendrą laikyseną, 
gražų ir tinkamą judesių atlikimą, 

muo, bet galima sudaryti dviejų 
žmonių grupę ir dirbti darbo va
landas pasidalinus. Dėl platesnių 
informacijų ir susitarimo prašo
me skambinti Liudui Sagiui, te
lefonu 442—5674. 

STEPONO NASVYCIO 
SUKAKTIS 

Stepono Nasvyčio žinomo 

klubo, pasipildžiusi naujais akci
ninkais šį darbą įvykdė. Šių vyrų 
— direktorių pasiryžimu, nepails
t amu darbu, sugebėjimais ir mei
le savo Tautai pavyko ištesėti. 
Nesvarbu, ar juos mes įrašysime 
sidabro ar aukso raidėmis marmu 
rinėje ar sidabro ar aukso lento
je, ar jiems papilsime gražiausių 
panegyrikos žodžių, niekas neat
stos to pagrindinio jų siekio — 
turėti lietuvišką pastogę, kur sau 
vietą atrastų ir jaunimas, ir seni
mas ir mažiau mokytas ir moks
lo laipsniais pasipuošę vyrai ir 
moterys ir tikintys ir netikintys, 
bet lietuviškos širdies ir kraujo. 
Čia lietuvių namai — visų lietu
vių namai. 

1973 met. Lithuanian Village 
direkciją sudaro: Juozas Stempu-
žis — pirm., Zenonas Dučmanas 
— I vicepirm., Vacys Vinclovas 

—planavimo kom. pirm.. Ed
vardas Stepas — finansų kom. 
pirm., Jurgis Malskis — konstitu
cijos kom. pirm., John Apano-
vitch — finansų sekretorius; Pra
nas Stempužis — protokolų sek
retorius, Ernest Šamas — namų 
valdytojas, Zigmas Tarutis — iž
dininkas, Raimundas Kudukis — 
direktorius, Stasys Mačys — ak
cijų sekretorius, Stasys Lukas — 
direktorius. 

Visas namų atidarymo iškil
mes pravesti buvo sudarytas tal
kos komitetas, pirmininkaujant 
dr. Danieliui Degėsiui. 

Tris dienas užtruko iškilmės. 
Penktadieni buvo atidarytas Lie
tuvių Amerikos piliečių klubas. 
Visos iškilmės buvo transliuotos 
per "Tėvynės garsus". Radijo sto
tis, pagerbdama šį lietuviams 
svarbų įvykį, davė nemokamai pu 
sę valandos transliacijos laiko. 

Šeštadienį buvo iškilmingas a-
tidarymo banketas. Dalyvavo ar
ti 260 svečių, mokėdami po 25 
dol. už pakvietimą. Banketo me
tu programą išpildė mūsų Cleve
iando iškilieji menininkai: sol. 
Aldona Stempužienė ir .pianistas 
Andrius Kuprevičius. Salė, deja, 
negalėjo sutalpinti visų norinčių 
šiame istoriniame pokyly daly
vauti. Už baliaus finansinį rezul
tatą buvo įsigytas Steinway 
Grand piano. Pokylis buvo paki
lios ir šventiškos nuotaikos. 

Sekmadienį, rugpiūčio 19 d. 
įvyko namų pašventinimas, atida 
rymas ir statybos rėmėjų pagerbi
mas. 

Visų trijų dienų iškilmės buvo 

Pašventinimo iškilmes atliko 
kun. Kęstutis Žemaitis, Sv. Jur
gio (parapijos vikaras. Be įprastų
jų vandens ir smilkalais atliktų 
religinių apeigų, Namų šventki-
tojas giliu žodžiu kreipėsi į susi
rinkusius lietuvius. "Mes šlaksto
me vandeniu ir deginame smil
kalus... Vanduo išlaisvina nuo 
troškulio, nuplauna, atgaivina; 
primena mums Lietuvos ežerus 
ir upes; primena mūsų krikštą, iš 
kurio išėjome kadaise tyrais, ne-į 

sceninę ir kasdienine išvaizdą.To Cleveiando lietuvių veikėjo, 90 
siekiant, šios grupės jaunuoliams I m e t « amžiaus sukaktis minima 
bus privalomos klasikinio šokio nigpiūčio 26 d. Brigitos ir Aigir-
— baleto pamokos. d o Nasvyčių rezidencijoje. Mine-

Ekstra darbe pastangos ir nau- i ^ ruošia vaikai i niejL 
jos baleto painokos turėtų pada
ryti jaunuolį ne tik geresnių tau 
tinių šokių šokėju, bet lygiai taip 
pat gražesniu, ryškesniu žmogu
mi visam jo gyvenimui. Lygiagre 
Čiai vyks lietuviškam liaudies šo
kiu reikalingų judesių, žingsnių 
bei figūrų mokymasis. 

150,000 ČTKAGIEČIŲ 
TURI EMFIZEMA 

Emfizema yra plaučių liga, 
kurios metu t rūks ta plaučių oro 
maišelių sienelės, nes padidėju-

kaltais, naujais žmonėmis. Mes 
prašome Dievą, šių namų gyve
nimo pradžioje, kad jie būtų šio 
tyrumo, nekaltumo, pilnos dva
sinės laisvės priežastimi: visiems, 
kurie į juos įžengs. 

Ugnis mums kalba apie Lietu
vos amžių šventą ugnį, apie Lie
tuvos bažnyčiose šiandieną de
gančias ir gesinamas altoriaus 
lempeles, apie ugnį Pilėnuose ir 
mūsų miestuose paskutinio karo 
me tu ^pie ugnį, kurioje sudegė 
Romas Kalanta — sudegė todėl, 
kad ji pirmiausia degė jo širdy
je. Ugnis kalba apie meilę — ne 
šiaip sau meilę, bet meilę stip
resnę už mirtį; išliekančią, spin
dinčią ir amžiną visame šio pa
saulio šaltyje ir tamsoje. Mes 
prašome, kad ir mūsų meilė nie
kad neužgestų, kad kas per šių 
namų duris įžengs, įžengtų į Lie
tuvą, į savo brolių seserų tarpą; 
jų niekad neužmirštų, niekad ne
paliktų; ne sau gyventų, bet ki
tiems. 

Nežinome nei vienas, kiek kar
tų mes į šiuos namus įžengsime. 
Bet galime norėti ir prašyti, ir 
dėti pastangų, kad mūsų buvimas 
juose nebūtų tuščias, bet visos 
mūsų laisvės ir visos mūsų meilės 
rezultatas. Kad Šiuos namus pa
švęstų ir pripildytų mūsų darbai 
— darbai, kurie išliktų iš
laisvindami ir uždegdami kitus. 
Mūsų artimuosius, mūsų jauni
mą, mūsų brolius — seseris Lie
tuvoje. Kad Šie darbai išliktų ir 
augtų tol, kol imsime visi kartu 
— ir ne tik mes vieni, bet kol 
karta su mumis, pilnai ir vispu
siškai, bus mūsų Dievas, kuriam 
šiuo momentu, gal tik labai men 
kūtę ir formalią pagarbą atiduo
ti tepajėgiame." 

Kun. K. Žemaičio žodis — 
prasmingas Credo Cleveiando 
lietuvių namams, jų direktoriams, 
statytojams ir savininkams. 

PIRMAI KOMUNIJAI 
VADOVĖLIS 

šios jos praranda savo lankstu 
Kiekvienas jaunuolis, dalyvau- j mą. Jos nyksta, žmogus prade- \ 

jąs pradinėje šokių grupėje, mo
kės nustatytą mokestį ir laikysis 
nustatytos grupės tvarkos. Surink 
ti pinigai dalinai padės užmokė
ti už YMCA patalpas ir atsily
ginti grupės mokytojams. 

Pirmoji pradinė repeticija ir re
gistracija bus sekmadienyje, rug
sėjo 9 d., 12:00 vai. East Cleve-
land YMCA patalpose, 1831 Lee 
Blvd. (kampas Euclid Avenue ir į kūmas 
Lee Road). 

da jaust i oro trūkumą. Pagrin
dinė emfizemos priežastis yra 
cigarečių rūkymas. Emfizemos 
sužaloti plaučiai neatitaisomi. 
Chicagoje y r a net 150,000 žmo
nių, kankinamų emfizemos. So
cialinė apdrauda skelbia, kad po 
širdies ligų emfizema yra antro
ji nedarbingumo priežastis. Ne-
nustojąs kosėjimas, kvapo trū-

būti emfizemos . _ — ~ gali 
1 ženklas. Reikia pasitikrinti 

A. t A. NARCIZUI TAUTVILAI 
m i r u s , 

liūdime kartu ir užjaučiame jo mielą šeimą — žmoną 
BR0NYTĘ ir dukterį DARUTĘ. 

Erdivilas ir Erika 
Mashiliai 

A. t A. MARTYNUI NAUBURUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame liūdinčią 

žmona MARIJA 

Union Pier, Mieh. Lietuviu Namu 
Savininku D-jos nariai 

A. t A. JONUI POCIUI mirus, 
jo žmonai BRONEI, dukterims BRONEI ir GEMMAI ir 
sūnums TONUI, LEONARDUI ir AUGUSTUI ir ju šei 
mcms reiškiame gilią užuojautą. 

Vytas ir Elzė Šukiai 
Elena Taraškevičiene 

t . . fc.au . . ^ 

Kun. Kęstutis Žemaitis ir Ing-
puiKiai suplanuotos, gausiai lie- ; rida Bublienė paruošė Pirmajai 
tuvių lankytos. Lietuvius pagerbė komunijai vadovėlį. Vadovėlis bu 
savo atsilankymu Cleveiando bur vo pristatytas šių metų Mokyto 
mist ras R. J. Perk, apskrities ir jų savaitėje Dainavoje. Mokyto-
miesto rinkti pareigūnai, gautas jai vadovėliu buvo sužavėti ir 
Ohio gubernatoriaus sveikinimas ;Švietimo Taryba dės pastangų ji 

* — T 

Conrado Hiltono viešbutis Tel Avi
ve. Ypatingai jį mėgsta iš JAV-bių 
į iBMiį nuvykę žydai 

per jo specialiai atsiųstą atstovą, 
šį lietuviams reikšmimgą faktą 
užsiminė ir amerikiečių spauda, 
radijas ir televizija. 

Čia trumpai užfiksavome patį 
faktą. Prie jo detalių grijliu kitą 
penktadienį. Šiomis informacijo-

1 mis bus leista paskiimugti ir ki-

išleisti. 
— Sveikiname lietuvių skautų 

sąjungos jubiliejinės stovyklos 
dalyvius ir vadovus! 

— Mūsų sportininkam*, išvyks 
tantiems Europon, linkime sėk
mes* 

v. it 

ANTANUI OLŠAUSKUI mirus, 
jo žmonai p. ELENAI, sūnui KUN. LEONUI OLŠAUSKUI, 
dukrai ROMAI ir žentui inž. JUOZUI IVANAUSKAMS, 
anūkams JUOZUI, IRENAI ir P A U L I U I reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą ir drauge liūdime. 

Irena ir Eugenijus Vilkai su šeima 
Elena ir Petras Starevičiai. 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED STREET TEL. CA 5-7252 

DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
IR STERfiO APARATU PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 

• 

JOHN NORVILLAS 
Gyveno 5229 Nonh Moody Avenue, Chicago, IH. 
Mirė rugpiūčio 22 d., 1973, 11:00 vai. vak., sulaukęs 59 m. amž. 
Gimė Chicago, IlMnois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jeanette (po tėvais Gau-

dušaitė), duktė Christina, sūnus John, Jr., dvi seserys EUen Kumzi, 
Ada Schimanski ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. 

Priklausė CoL R.R. McCormick Post =348 A.L. 
Kūnas pašarvotas Hough koplyčioje, 4300 North Central Ave

nue. Laidotuvės įvyks šeštad., rugpiūčio 25 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į St. Constance parapijos bažnyčią, Marmo-
ra & Strong sts., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, seserys. 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnus. Tel. 737-1213. 

— 

.. _ 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR SON US — 
TBYS MODERSI8KOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst Street Tel. 476 - 2345 
1410 S. 50th A ve,, Cicero TO w n h a i I 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

-
-

• -

Laidotnyių Direktoriai 

M « N S 
«S45 SO. WESTERN AVB. 

TRYS MODERNIŠKOS 

KEpBbEc T-8600 EEpi&B* 7-8601 

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

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

4330 South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ii LR 3-9852 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetuvia Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 S. LITUANICA A VE. TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR S0N6S 
2314 W. 2Srd PLACE TeL Vlrginia 7-6672 
HU W. 69th STREET TeL REpnbtic 7-1218 
11028 Soathwest Hlghw»y, Palos Hllls, DL Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4848 S. CALIFORNIA A VE. TeL LAfayette 8-8572 

POVILAS i. RIDIKAS 
8364 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
SS19 S. LITUANICA A VE. TeL YArds 7-1188-89 

VASAITIS — BUTKUS ~ ~ ~ 
1448 & 5©tb A VE.. CICERO, UJL TeL OLyaųHc 2-1008 

%•. 

* 
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X Rasa Milvydaitė atvyko iš 
Melbourno, Australijoje, j Ame
riką atstovauti Australijos lie
tuves skautes Jubiliejinėje sto
vykloje. Būdama Chicagoje bu
vo sustojusi pas savo giminai
čius Bronę ir Bronių Nainius. 
Iš čia su Chicagos skautais-
ėmis išvyko į Beaumont, Ohio, 
kur vyksta stovykla. 

X Liet. tautini? šokių grupė 
"Žilvytis", vadovaujama Van
dos Stankienės, šį šeštadienį, 
VTTT 25, 3 ir 6 vai. po p. šoks 
lietuviškus tautinius šokius 
Great Lakęs Navy Training cen
tre, vykstant Expo 73. Pr. šeš
tadienį ta pati šokių grupė sėk
mingai šoko liet. tautinius šo
kius Milwaukee, Wis. miesto 
šventėje. 

X Leonas Radauskas su lū
žusia koja yra paguldytas Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, kamb. 539. 
Sveikata gerėja, netrukus ruo
šiasi grįžti į namus. L. Radaus
kas yra buvęs net 55 m. virėju 
pirmaujančiuose Chicagos res
toranuose. 

X Paminklų prie nepriklau
somos Lietuvos Prezidentų: A. 
Stulginskio ir dr. K. Griniaus 
eglių atidengimo iškilmės prasi
dės pamaldomis už kenčiančią 
okupuotą tėvynę Lietuvą, rug
sėjo 9 d. sekmadienį, 12 vai., 
International Friendship Gar-
den, Michigan City, Indiana. 
Šv. Mišias atnašaus ir pamoks
lą pasakys kun. J. Borevičius. 

Chicagoje ir jos apylinkėje 
esančios lietuvių organizacijos 
ir visuomenė kviečiama gau-

v Mokslo metai artėja, tai
gi paus laikas apsirūpinti fiefefc-
viškais vadovėliais. Lituanisti
nėms mokykloms ir privačiam 
mokymuisi tinkamų vadovėlių 
galima gauti "Drauge". 

x Stella Skiria, Chicago, 111., 
įvertindama sunkų lietuviško
sios spaudos darbą, prisiuntė 
5 dol. auką jai paremti. Ačiū. 

X Jūratė Jensen, gyvenusi 
Chicagoje. persikėlė į Bensen-
ville, 111. Keisdama adresą, 
prisiuntė 5 dol. auką keitimo 
išlaidoms padengti. Dėkojame. 

X Prof. dr. Ina Užgirienė, 
"VVorcester Mass.. atnaujinda
ma prenumeratą, pridėjo pini
ginę auką dienraščiui stiprinti. 
Dėkojame. 

X Aukomis skaitytojai stip
rina savo dienraštį. Aukų pri
siuntė: 3 dol. — K. Ozalas; po 
2 dol. — J. Sakalas, A. Ado
maitis. J. Masteika; J. Jusevi-
čius; 1,50 dol. — Pr. Shimkus. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

x Atvažiuojate į Chicagą 
lankyti pažįstamų? Užsukite į 
Draugo administraciją. Galėsi
te aplankyti spaustuvę, redak
ciją ir net pasirinkti meniškų1; 
keramikos darbų. Yra ir liau-į 
dies medžio drožinių. Beveik j 

Iš Lietuvių namų Clevelande atidarymo iškilmių rugp. 19 d. Dalyvių dalis prie naujųjų namų pastato. 
Nuotr. J. G. 

t Kiautas susilaukė plojimų, pa* 
j reiškęs, kad jis jaučiąs savo 
'tėvo įpareigojimą nešti nepri
klausomos Lietuvos vėliavą į 
laisvę. 

— Melbourno tautinių šokių 
ansamblis "Klumpakojis" atvy
ko gastrolėms į Sydnėjų ir lat
vių salėje Strathfielde suruošė 
dainų ir šokių spektaklį. Apie 
400 sydnėjiškių su pasigėrėji
mu stebėjo menišką programą, 
nesigailėdami katučių. Spektak
liui pasibaigus, ''Klumpakojo" 
dalyviai vakarienei atvyko į 
Lietuvių klubą Bankstowne. 
Grojant nuolatinei klubo šokių 
kapelai, Melbourno svečiai ma
loniai praleido laiką su sydnė-
jiškiais ir ilgokai pasilinksmi
no. "Klumpakojo" kolektyvą į 
Sydnėjų atsikvietė ir globojo 
Sydnėjaus Lietuvių klubo sek
retorius Viktoras Šliteris. 

PAS ESTUS 

IŠ A R T I IR T O L I 
— Adrogue mieste veikia an- J girdienė iš Cabramattos - Syd-

trieji lietuvių senelių namai, ney, rugpiūčio 4 d. išskrido iš 
kurie buvo neseniai atidaryti ir 

J. A. VALSTYBĖSE 
- "Lietuvių Dienų" žurnalo, 

visų knvgų pavvzdžJaT išstatyti j L o s AnSe les> C a l i f •• metinė ge- > p ašVentinti . Juose yra keturi 
peržiūrėjimui. 'Administracijos I S^me įvyksta rugsėjo 23 dieną, b u t a i Kiekviena nuomininkas 
kambariai vėdinami ir patogūs I McCambndge Parke. Burbank. j t u r i a t s k i r ą k a m b a r į > s u virtu-
ilgiau apsilankius. Būtinai ap-iC a l i f- Pra^is- 1 2 yal. j v e > p r a u s y ^ -m k t Namus pa-
lankykite lietuviškos spaudos' — Šv. Kazimiero šeštadieninė j šventino kun. Juozas Petraitis. 
būstinę. Adresas: 4545 W. 63rd 
Street. Chicago, Dl. 20629. 

X Daktarai Jadvyga ir Vik
toras Dubinskai, be stambių į-
našų Lietuvių Fondui ir kitiems 
visuomeniniams reikalams, pa
aukojo Alvudui stambią 1000 
dolerių auką. (pr.) 

x Chicagos Medžiotojų-Meš-
keriotojų Klubas k\iečia visus 
į pikniką rugsėjo 2 dieną, Bmz-
guiienės sode. prie Tautinių ka-

I Calif. Pradžia 12 vai. 
— šv. 

lituanistinė mokykla, Los Ange
les, Calif., naujus mokslo metus 
pradeda rugsėjo 15 d. Vadovau
ja patyręs pedagogas Vladas 

šiai dalyvauti ir visus tris ne-. pinių. Bus įvairių vaigių ir gėri-
prikiausomos Lietuvos preziden- mų. Gros Ramonio orkestras. 
tus pagerbti. Pradžia tuoj po pietų (pr.) 

X Lietuviški leidiniai gy
vuos, kol mes turėsime rėmėjų, 
kaip A. J. Bridžius, paaukojęs 
Krikščionio Gyvenime knygų 
leidimui 3.50 doL, A- Bungar-
dienė — 3 dol.; savo aukomis 
šią leidyklą taip pat parėmė I. 
Vasyliūnas, J. Mikulionis, G. 
Baltrušaitis, R. Petronienė. K. 
Abromaitis, J. Kaknevičius, M. 
Damijonaitytė. Labai dėkoja
me. Krikščionis gyvenime adre
sas: 4545 W. 63 S t , Chicago, 
Dl. 60629. (pr.) 

AUSTRALIJOJE 
— Sydnėjaus lietuvių klubo 

narių — šachmatininkų inicia 
Pažiūra, dirba daug gerų m o - ; t y v a kiubo patalpose įvyko 
kytojų. Pernai šią mokyklą lan- j šachmatų simultano žaidimas. 

13* mokiniai. I Simultaną žaidė pirmaujantis 
Australijos šachmatininkas ir 

ARGENTINOJE 
— Povilas Revinskas atšven-

NSW Šachmatų S-gos pirm. C. 
J. S. Purdy prieš 21 šachmati-

tė savo 70 metų amžiaus sukak- i ™ k ^ — 1 6 lietuvių ir 5 lat-
tį. Tačiau sukaktis nebuvo labai vius. Klubo pirm V. SimmŠkis 
maloni, nes tuo metu turėjo sun-i Pasveikino Purdy ir šachmati-

— Vakarų Vokietijoje sėk
mingai veikia Vokiečių — estų 
draugija, kuri Heidelberge buvo 
sušaukusi savo narių susirinki
mą. Vadovavo dr. O. Aule, sek
retoriavo dipl. inž. H. Jakoby. 
Nutarta pagyvinti draugijos 
veiklą ir pritraukti į ją naujų 
narių. Išrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro abiejų tautų na
riai. 

— Marie Under, žinoma estų 

kią vidurių operaciją. Ligonis 
jau grįžo į namus ir baigia 
sveikti. 

CHICAGOS ŽINIOS 

X lietuviai gydytojai ir sve
čiai, norį dalyvauti išvykoje į 
Gintaro vasarvietę, Union Pier, 
bei žaisti teniso turnyre, rug
piūčio mėn. 26 d., daugiau in
formacijų gauna pas dr. Kastytį 
Jučą telefonai: 763-3310 arba 

(pr.) 
X Ona Konkulevičienė ir Bro

mus Zabukas, 2547 W. 69 S t , 
teL WA 5-4254, praneša, kad 
nuo liepos 12 d. atidaryta nauja 
delikatesų ir importuotų gami
nių maisto krautuvė "Ramunė". 
Galima gauti įvairiausių namų 
gamybos kepsnių: Tortai, pyra
gaičiai, roliadai, keptas kumpis, 
kugelis, visokios rūšies salotai 
ir daugybė kitų maisto gaminių. 
Taip pat priimami užsakymai ir 
parengimams. Atd. nuo 8 v. r. 
iki 8 v. v., sekmad. nuo 8 iki 
1 valandai. (ak.) 

X "Elektrikas Klaudijus 
Pumputis po daugelio metų 
praktikos neseniai gavo elek
tros rangovo leidimą ir atlieka 
visus elektros įrengimo ar pa
taisymo darbus. Greitas, ne
brangus ir tvarkingas darbo at
likimas, kurį garantuoja jo už
statas. Neatmes nė mažiausio 
darbo ir turi savo apsidraudi
mą nuo nelaimingų įvykių. 
Skambinti vakarais: 927-3559. 

(sk.) 

NETEUMPINS MOKSLO 
METŲ 

Buvo pavojus, kad teks rude
nį uždaryti mokyklas dėl lėšų 
stokos, bet Chicagos švietimo 
taryba nutarė užtraukti 7.4 mil. 
dolerių paskolą ir apmokėti su
sidarantį deficitą, kad mokslo 
metai būtų pilni. 

MAŽIAU BUS NEGRLJ 
GAGE PARKO MOKYKLOJE 

Sąmyšiai Gage Parko mo
kykloje paveikė, kad Chicagos 
švietimo taryba nusprendė dalį 
negrų mokinių nukreipti į vien 
negrų mokyklas, tuo būdu su
mažinant negrų procentą Gage 
Parko mokykloje. 

POLICIJA ORGANIZUOJA 
IŠPARDAVIMĄ 

Televizijos aparatų, rašomųjų 
mašinėlių radijo aparatų, kal
kuliatorių ir kitų dalykų bus 
galima šeštadienį pirkti iš poli
cijos organizuojamo išpardavi
mo daiktų, kurių savininkų ne
buvo galima rasti. Išpardavimas 
įvyks rugp. 25 d. 2 v. p. p. In
ternational Amphitheatre, patai 
pose, 4200 S. Halsted St. Chica
goje. 

SUNAIKINS MAKARONŲ 
UŽ PUSĘ MILIJONO 

Red Cross makaronų bendro-
vė Chicagoje sutiko sunaikinti 
550.000 dolerių vertės makaro
nų, kurie truputį turi nuodingų 
chemikalų priemaišų, naudoja
mų kenkėjams naikinti. Fabri
kas nedirbs, kol bus išvalyti tie 
visi chemikalai. Tai padaryti 
privertė JAV maisto ir vaistų 
administracija. 

X Skaniausiai ir pigiausiai 
pavalgysite naujame Rūtos 
Restorane. 6812 So. VVestern 
Ave. Atidarytas kasdien nuo 9 

kščiamieji klijai: Foil-Art 
Spray Adhesive, Scotch Spray-
ment, 3 M Spray Adhesive ir 
Krylon Adhesive. Rasta, kad 
jie gali būti genetinių sužaloji-Į 
mų priežastimi ir dėl jų defek-
tyvūs. 

GAZOLINO FIRMŲ 
STREIKAS 

Ulinois gazolino firmos nuta
rė šį savaitgalį, penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį, strei
kuoti, uždaryti pardavinėjimą, 
nes yra nepatenkintos kainų 
kontrole. Tačiau ne visos stotys 
streikuos Chicagoje. 

ČffiAGIETIS PASKIRTAS 
AUKŠTAN POSTAN 

Oak Parko gyventoją Jacob 
Dumelle gubernatorius Walker 
paskyrė Illinois kovai su tarša 
tarybos pirmininku su metine 
alga 35,000 dol. 

RUSŲ JAUNIMO 
DELEGACIJA CHICAGOI 

Į Chicagą atvyko 38 asmenų 
Sovietų Sąjungos jaunimo dele
gacija. Jie sako apie Chicagą 
girdėję, kad tai darbininkiškų 
tradicijų ir unijų miestas. Eks
kursantų grupę sudaro jauni 
darbininkai, mokytojai, gydyto
jai. Cia jie lankys fabrikus, su
sitiks su JAV jaunimu. Sekma
dienį skris į Marymount kolegi
ją, Tarrytown. N. Y., kur disku
tuos taikos ir tarptautinių san
tykių klausimus. Chicagoje iš
bus 4 dienas. 

ATOMINĖ ENERGIJA 
VARYS ŠIRDIS 

ninkus, kviesdamas pradėti si 
multaną. C Purdy atsakyda 
mas, pabrėžė lietuvių šachma
tininkų gražią veikią ir padėko
jo už suteiktas malonias sąly
gas žaisti naujose patogiose 
patalpose. Simultano rezultatai: 
C. Purdy išlošė 11 partijų, 9 
baigė lygiomis ir vieną pralošė 
prieš V. Patašių. 

— E. Zdanavičienė iš Mel
bourno, dr. K. Zdanavičiaus 
motina, ir jos svainė V. Stau-

Dabar apie 60.000 amerikiečių 
gyvybė yra palaikoma elektri
nių plakimo reguliatorių. Ato
miniai reguliatoriai bus įstatyti 
po pečių ar po pilvo muskulais. 

KVIEČIA PENSININKUS l 
MUZIEJŲ 

Mokslo ir pramonės muziejus 
rūgs. 5 d. nuo 3 iki 6 v. v. 
specialiai priims senesnio am
žiaus piliečius. 

DIDŽIULIS VfcŽIO TYRIMO 
CENTRAS 

Chicagos universitetas supla
navo pravesti didelius vėžio ty
rimus, sutelkdamas tam 103 ty
rinėtojus ir skirdamas 8 mil. 
dolerių. Siekiama susekti vėžio 
priežastį ir naujus gydymo bū
dus. 
I 

Sydney aerodromo į JAV ir Ka
nadą, aplankyti giminių. Kelio
nėje ketina išbūti penkias sa
vaites. 

— Adelaidės liet. parapijos 
choro vadovė Nemyra Masiuly
tė, sprogus padangai, buvo nu-j poetė, gyvenanti Švedijoje, at
blokšta nuo kelio. Keliskart ap- j šventė savo 90-jį gimtadienį, 
sivertusi mašina nukentėjo ne- i Sukaktuvininkė savo laiku buvo 
pataisomai. Džiugu, kad joje I iškiliausia Estijos poetė. Dau-
buvusi Nemyra buvo tik nepa- į 
vojingai sužeista. 

— Adelaidės LK moterų dr-į 
jos valdyba, baigdama savo ka-! 
denciją, savo sutelktų pinigų Ii- į 
kutį skirstydama $100 skyrėj 
Šv. Kazimiero liet. mokyklai, 
$100 — Pasaulio lietuvių jau-1 
nimo sąjungai, $30 — parapijos 
bibliotekai, S20 — Tėviškės Ai
dams ir kitiems kilniems tiks
lams. 

— Sydnėjuje Emilijonas Ko-
lakauskas atšventė 70 metų am
žiaus sukaktį. Tai ryški asme
nybė Australijos lietuvių bend
ruomenėje. 

— Pavergtų Tautų Savaitė 
Brisbanėje vyko nuo liepos 22 
iki 29 d. Programoje Madam A. 
Kolesnikow, neseniai pabėgu
sios Kievo operos teatro prima
donos, koncertas. Oficialus me
tinis paminėjimas liepos 27 
Crest International Hotel su 
prof. McLaurin ir Mr. E. Dar-
by. ir metinė eisena liepos 29 d. 
šiais metais lietuviai ypatingai 
pasižymėjo, sudarydami grupę 
iš 15 asmenų ir duodami kalbė
toją, jaunosios kartos atstovą, 
dr. V. Kiaušą. Eisena buvo 
tvarkinga Vengrų, latvių ir len 
kų šiais metais dalyvavo tik vė
liavos, nesamos vieno ar dviejų 

PAVOJINGI PURKSČIAMI 
KLIJAI 

Poros savaičių laikotarpy 
Mount Einai ligoninėje 40-čiai 
pacientų bus įstatyti į krūtinę 

] atominiai širdies plakimo regu
liatoriai. Ši ligoninė tuo tarpu 

Chicagos sveikatingumo ins- j vienintelė Chicagoje. gavusi Illi-
vaL ryto iki 7 vai. vak. Sek-Į pektorių įsakymu bus išimama Į nois atominės energijos leidimą 
madierų uždaryta. {pr.). j iš krautuvas keturių rūšių pur- atominius reguliatorius įstatyti. 

Ignas Žalys iš Kanados pirmajame 
šachmatų runde La Salle viešbuty
je Nuotr. Jono Maleiškos 

gelis jos raštų išversta į sveti-
asmenų. Eisenos pabaigoje Bo-1 mas kalbas. Yra laimėjusi eilę 
tanikos sode kalbėjo Father Ni-
cholls, Mr. Miller Quenslando 
vyriausybės atstovas. Father 
Spitkovvsky, ukrainiečių katali
kų kapelionas, Mr. H. VVrhigt, 
dr. Kiaušas ir Mr. Koknobel. 
Kalbėtojai pasisakė prieš Fede
ralinės vyriausybės prokomu
nistinę politiką ir reikalavo pa
vergtoms tautoms laisvės. Dr. 

literatūros premijų. 
— Johanes Aavik, žinomas 

estų filologas, mirė Stockholme, 
sulaukęs 93 metų amžiaus. Sa
vo filologinę veiklą pradėjo 1905 
m. išleisęs stambų estų kalbos 
almanachą —- "Jaunoji Estija". 

— Heinrich Laretei, paskuti
nis Estijos pasiuntinys Švedijai, 
mirė Stockholme. Estų laisvės 
kovose po I pasaulinio karo jis 
aktyviai reiškėsi kaip karinin-

PAAIŠKINIMAS CHICAGOS 
TAUPYMO B-VES REIKALU 

Neteisingai buvo propaganda 
paskleista, kad Chicago Taupy
mo ir skolinimo bendrovė išsi
kels į Des Plaines, Iilinois. Chi
cago Taupymo ir skolinimo ben
drovė nori gauti valstijos leidi
mą atidaryti ten skyrių, kaip 
daugelis taupymo ir skolinimo 
bendrovių turi. Ar gaus leidimą 
ir ar direktoriai nutars turėti 
ten mažą skyrių, dar yra klau
simas. Chicago Taupymo ir sko
linimo bendrovė ir jos valdyba 
visuomet bus 6245 South 
Western Avenue. 

Aš esu pirmas vicepirminin
kas ir arti trisdešimties metų 
Chicago Taupymo ir skolinimo 
bendrovės direktorius. Daugiau 
kaip šešiasdešimt metų gyvenu 
Chicagos pietvakarių apylinkė
je, ir visi Chicago Taupymo ir 
skolinimo bendrovės direktoriai 
turi nuosavus namus ir gyvena 
Chicagos pietinėj daly. 

Aš buvau išrinktas Chicago 
Taupymo bendrovės direkto
rium, bendrovės turtas siekė tik 
apie aštuonis šimtus tūkstančių 
dolerių. Šiandien Chicagos Tau
pymo bendrovės turtas siekia 
devyniasdešimt penkis milijo
nus su viršum dolerių. Mes iš
augome ant Western gatvės, 
taigi ar mums būtų reikalas eiti 
už daug mylių į nežinomą ir ne
įprastą apylinkę, 

Mes čia priklausome ir čia 
pasiliksime. W. B. Sebastian 

kas ir buvo atžymėtas aukš
čiausiu pasižymėjimo ženklu. 
Baigęs Dorparto universitetą, į-
stojo į Estijos diplomatinę tar
nybą, užimdamas įvairius aukš
tus postus. Reiškiasi ir žurna
listikoj. 

— Švedijos valstybiniame ar
chyve Stockholme buvo suruoš
ta senų dokumentų, žemėlapių, 
piešinių ir fotografijų paroda, 
vaizduojanti X m amžiaus Pa
baltijo tautų praeitį. Svarbiau
sias dokumentas buvo 1201 m. 
Popiežiaus Inocento III rašytas 
laiškas vyskupui Albertui, lie
čiąs krikščionybės platinimą Pa
baltijo kraštuose. 

— JAV kariuomenės daliniuo 
se, kurie kovėsi Vietname Lao
se ir Kombodijoje, dalyvavo ir 
keletas šimtų estų, tarnaujan
čių Amerikos kariuomenėje. 
Apytikriais duomenimis apie 30 
jų krito mūšio lauke, daugelis 
dingo be žinios. 

— Estų karininkų JAV-bėse 
sąjunga renka medžiagą apie 
estų dalyvavimą kovose prieš 
bolševizmą ir ruošiasi išleisti at
skiru leidiniu. 

— Dr. Ernst Oepik. žinomas 
estų astronomas, dirbąs Arma-
gho observatorijoje Airijoje, su
laukė 75 metų amžiaus. Jo su
kaktis buvo gražiai paminėta 
specialiu leidiniu. 

— Bolognos universitete, 
Italijoje, yra dėstoma estų kal
ba. Docento teisėmis ją dėsto 
dr. Edoarda Dalą Kisfaludy, 
vengrę vedęs italas, labai gabus 
lingvistas. Jis taip pat dirba ir 
kaip vertėjas. 

Dr. Petras Kisielius. LFB tarybos pirmininkas, ir dr. Kazys Bobelis, 
ALT pirmininkas, no savo pranešimo apie laisvinimo darbo koordinaciją 
Dainavoj stovykloje, Nuotr. J. Urbono 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

YEBZINSKAS, 4063 Archer Ave. 
Chicago, m.. 606S2, teL TA 7-5980 

1 0 * — 20C& — zo% pigiau mokMt 
ož apdraudą nuo usrr.ies Jr automo-
blllo pas 
F R A N K Z A P 0 L I S 

3208% WEST »5th Street 
Chicago. nitnola 

Td. G A 4-8054 Ir GR «-4339 

HFATTNG CONTRACTOR 
Jrenglu mieste Ir užmiesty nauju* 

ir perstatau senus vigų roSlų namo 
apSl!dymul perlus, alr condltionlng 
ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai Ir garantuotai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 S. Westcrn Ave. 
Chicago, UI. AOftO* 

TeL VI 7-3447 

G e L e s 
BEVERLY HILU GILIHYtlft 
Vestnvfmn, banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms 
2443 W. SSrd Street, Chicago, m. 

TEL. P R 8-0833 — PR 8-08S4 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus ir {dedu naujus pa

čius Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirba dėl dujų. Įdedu vandens Šil
dytuvus. 

A BANYS — 447-8806 

įvairiu pr«klų pasirinkimas moto* 
ciklai šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTIFTKATAT IR AUTOMOBILIAI 

OOSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI f LIETUVJĮ 

ssei w. *9th st, chicago. m. eoeaa 
SUS a Halsted, Chicago, m. ftOftOe 

TeL WA 5-97*7; 2M-SS20 
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