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Už žmogaus teisių deklaraciją 
Helsinkio susitarimų vykdy

mui remti TSRS Maskvos grupė 
1978 m. gruodžio 8 d. 

Dokumentas Nr. 69 
30 metų Visuotinei žmogaus 

teisių deklaracijai. 
KREIPIMASIS 

Prieš 30 metų Jungtinių Tau
tų priimta Visuotinė žmogaus 
teisių deklaracija tapo svarbiau
siu etapu formuojant dabarti
nėje visuomenėje humanistinius 
principus. Truputį anksčiau, 
prieš ją priimant, pasibaigė II 
Pasaulinis karas, ir buvo sunai
kintas hitlerinis nacizmas. Ne 
mažiau nusikalstamai diktatūrai 
padarė galą Stalino mirtis. 

Tačiau ir dabar daugelyje pa
saulio kraštų, neišskiriant ir 
TSRS, paskelbti minėtos Dekla
racijos principai toli gražu dar 
neįvykdomi. 

TSRS laužomi Visuotinės žmo
gaus teisių deklaracijos dauge
lis svarbių straipsnių: 

19 str. — įsitikinimų laisvė ir 
laisvė gauti bei skleisti informa
ciją; 

"Nežiūrint SNO Generalinės 
asamblėjos kvietimo 'padaryti 
visa, kas galima Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos pa
skleidimui, paskelbimui ir išsi
aiškinimui mokyklose ir kitose 
mokslo įstaigose', Tarybų Są
jungoje Deklaracijos tekstas te
bėra visai nežinomas platiems 
visuomenės sluoksniams". 

13 str. — teisė laisvai pasi
rinkti gyvenamąjį kraštą, o 
krašto viduje — gyvenamąją 
vietą; 

18 str. — religijos laisvė; 
10 ir 11 str. — teismo viešu

mas ir teisingumas; 
5 str. — uždraudimas žiau

rių ir žmogų žeminančių baus
mių; 

20 str. — susibūrimų laisvė; 
23 ir 26 str. — prieštaraujant 

šių straipsnių dvasiai, neuž
drausta nacionalinė ir ideologi

nė diskriminacija darbe ir švie
timo srityje. Neužtikrinta pro
fesinių sąjungų laisvė; 

15 str. — teisė pilietybės iš
laikymui arba jos pakeitimui; 

12 str. — korespondencijos 
paslaptis ir buto neliečiamybė. 

Įvairiame laipsnyje pažeidžia
mi ir kiti straipsniai. 

Svarbiu pažeidimu laikytina 
tai, kad nežiūrint SNO Genera
linės asamblėjos kvietimo "pa
daryti visa, kas galima Visuo
tinės žmogaus teisių deklaraci
jos paskleidimui, paskelbimui ir 
išaiškinimui mokyklose ir kito
se mokslo įstaigose", Tarybų 
Sąjungoje Deklaracijos tekstas 
tebėra visai nežinomas platiems 
visuomenės sluoksniams. 

Tarybų Sąjungoje 60—70 me
tais susiformavo žmogaus teisių 
gynimo judėjimas, besiremian
tis Visuotinės deklaracijos prin
cipais. Laiškai ir pareiškimai, 
ginant atskirus žmones, straips
niai, literatūros kūriniai ir isto
riniai veikalai, laiškai ir dieno
raščiai iš lagerių ir kalėjimų, 
išsamūs teisminių procesų už
rašai, žmogaus teisėms ginti 
TSRS iniciatyvinės grupes, žmo
gaus teisių komitetas, "Eina
mųjų įvykių kronikos" regulia
rus leidimas, Helsinkio grupių 
dokumentai, Psichiatrijos darbo 
komisijos ir kt. — visa tai ta
rybinei ir pasaulinei visuomenei 
atidengė daugybę faktų apie pa
grindinių žmogaus teisių laužy
mus TSRS ir tapo svarbiu indė
liu formuojant pasauline žmo
gaus teisių gynimo ideologiją, 
sugebėjusią humanistiniu pa
grindu sujungti daugybę žmonių 
nepriklausomai nuo rasės, tau
tybės, religijos, socialinės pa
dėties ir pilietybės visame žemės 
rutulyje. 

Mes esame įsitikinę, kad atsa
komybė už žmogaus teisių prie
žiūrą tenka ne tik valstybei, 
bet ir piliečiams. 

Reikšdami ištikimybę Visuo
tinei žmogaus teisių deklaracijai 
ir siekdami visuotino humaniš
kumo bei žmogaus teisių apsau
gojimo tokiu būdu, kaip jis su

formuluotas Helsinkio Baigia
majame Akte, mes laikome bū
tina: 

išlaisvinti visus sąžinės belais
vius; 

pakeisti RTFSR PK 70 ir 
190-1 straipsnius (atitinkamai 
ir sąjunginių respublikų BK 
straipsnius), kurie leidžia perse
kioti už ^įtikinimus, informaci
jos ir idėjų pasikeitimą; 

pakeisti RTFSR BK 64 str. 
(atitinkamai ir sąjunginių res
publikų BK straipsnius), prilei-
džiantį galimybę persekioti už 
bandymą pasirinkti gyvenamąjį 
kraštą ir už idėjas; 

panaikinti visas teisines ._nū 
tis ir suteikti teisę laisvai pasi
rinkti gyvenamąjį kraštą (tei
sę palikti savo kraštą ir laisvai 
į jį sugrįžti) ir teisę pasirinkti 
vietą gyvenamojo krašto vi 
duje; 

nutraukti visų Bažnyčių tikin
čiųjų persekiojimą. Užtikrinti 
tikrą Bažnyčios nuo valstybės 
atskyrimą; 

pakeisti iš esmės režimą ka
lėjimuose ir spec. psichiatrinėse 
ligoninėse, suformuluoti huma-
niškesnius Darbo - pataisos įsta
tymus; 

likviduoti priverčiamąji darbą 
Kalinimo vietose, tremtyje ir 
sąlyginai išlaisvinant; pakeisti 
RTFSR BK 209 str. (ir atitin
kamai s a j ' m ^ i ų respublikų BK 
straipsnius); 

nutraukti psichiatrines repre
sijas politiniais motyvais; 

nutraukti diskriminaciją mok
sle ir darbe dėl tautybės, įsiti
kinimų, religijos, atbuvus baus
mę pagal teismo nuosprendį ir 
sąryšyje su giminių persekioji
mais; 

užtikrinti profesinių sąjungų 
ir kitų asosiacijų laisvę; 

nutraukti užsienio ir vidaus 
informacijos pasikeitimo pažei
dimus — pašto, telefono ir tele
grafo ryšio trukdymus; 

panaikinti visus nutarimus 
atimti pilietybę dėl politinių 
motyvu. 

(Bus daugiau) 

#Ęmįį 
Lietuvos kaimo idilija 

Haig vadovautų užsienio politikai ? 
Washingtonas. — Kolumnis-i 

tai Evans ir Novak sndikatinėj j 
spaudoj spėja, kad jei prezi-! 
dentu būtų išrinktas Ronald j 
Reagan, valstybės sekretoriumi 
kviestų gen. Alexa: derį Haig. i 
Haig turi geriausiu? duomenis! 
bendrauti su Europs ypatingai ( 
su Vakarų Vokietija. Būdamas! 
beveik penkerius meais vyriau-: 
šluoju NATO vadu, buvo susi-į 
draugavęs su kancleriu Helmutu i 
Schmidtu Vokiečiai taip pat j 
labai norėtų Haigą matyti aukš- į 
tose pareigose. Vienas Vak. Vo-! 
kieti jos vadų išsireiškė: "Hai-į 
gą paskyrus valstybės sekreto-1 
rium, Amerikos ir V. Europos i 

santarvei būtų daugiau naudos 
negu bet kuriuo kitu veiksmu". 

Kai Haig praėjusį balandžio 
mėnesį turėjo širdies operaciją, 
Schmidtas jam atsiuntė asmeni
nį laišką, linkėdamas greito pa
sveikimo, o kai kancleris lankėsi 
Amerikoj, su Haigu susitiko ir 
ilgai, draugiškai šnekėjosi. 

Schrridtui, kaip ir kitiems V. 
Europos vadams, Reagan nepa
žįstamas, tai būtų labai naudin
ga, jei jo vardu veiktų Haig, 
sąjungininkai nebijotų patirti 
netikėtumų. Prezidentas Car-
teris Schmidtui neįspėjamas. 
Jo politika kartais daro didelį, 
nenumatytą šuolį, ir Vakarus į 

supykdo. 
Vienintelis šešėlis, kuris tem

do Haig veidą, yra, kad jis ne 
viską yra pasakęs apie Water-
gate. Nbconas visas paslaptis 
pirmiausia buvo jam patikėjęs, 
ir tai gali būti kartais Haigui 
fatališka kliūtis. Kai kas gal 
norėtų tose pareigose vėl matyti 
Kissingerį, bet kolumnistai tvir
tina, kad Reaganas jo nekvies
tų jokiom aplinkybėm. 

Reaganui Haig labai pagei
daujamas svarbiausia kad jis 
geriausiai pažįsta sovietus ir 
tinkamai, realiai įvertina jų eks
pansionizmą ir norą savo valią 
primesti pasauliui. 

Carteris lanko 
Ispaniją, Portugaliją 

Madridas. — Prezidentas 
Carteris, lankydamasis Ispani
joj, įvertino jų naują demokra
tinį kelią. Kalbėdamas iškil
minguose pietuose, priminė so
vietų pavojų Vakarams, pami
nėjo Invaziją į Afganistaną. 

Lisabona. — Aplankęs Ispani
ją, prezidentas Carteris vakar 
lankėsi kaimyninėj Portugalijoj 
ir vakare išskrido namo. 

AMcante, Ispanija. — Po ke
bų valandų nuo Carterio atvy
kimo į Ispaniją baskų teroris
tai išsprogdino bombą turistų 
mėgiamam viešbuty. Nukentė
jusių nebuvo. 

Padėtis Irane 
Teheranas. — Irano radijas 

paskelbė, kad Ahwazo mieste, 
netoli Irako sienos, bomba 
sprogo Ajatolos Khomeinio var
du pavadintoje gatvėje, žuvo 9, 
sužeisti 53 asmenys. Azerbai-
džiano provincijoje sušaudyta 
15 sukilėlių, kurie nužudė pro
vincijos gubernatorių ir šešis 
jo sargybinius. Teherane pakar
ti keturi asmenys už kriminali
nius nusikaltimus. 

Irano laikraštis "Ommat", ku
rį leidžia "islamo studentai, 
kurie seka imamo liniją", rašo, 
kad amerikiečiai įkaitai yra 

. šnipai ir juos reikia teisti. Tie 
parlamento nariai, kurie pasi-

Į sakys prieš teismą, bus "ben-
dradarbiautojai". 

Sekretorius Muskie 
tarėsi Turkijoje 

Iranas pradėjo 
derybas Maskvoje 

Privaloma registracija 
į kariuomenę 

Washingtonas. — Atstovų 
rūmai 234:168 balsais galutinai 
patvirtino naujokų registravi
mo įstatymą — ir tam reikalui 
paskyrė 13.3 mil. dolerių. Tai 
palies 1960 ir 1961 gimusius, 
viso apie 4 milijonus vyrų. 
Vengiantiems registruotis gresia 
iki 10.000 dol. pabauda ir iki 
penkerių metų kalėjimas. Re
gistracija prasidės liepos pa
baigoje. 

Reagan už mokesčių 
mažinimą 

Los Angeles — Ronald Rea
gan pasiūlė formulę išbristi iš 
ekonominių bėdų: Kongresas 
turėtų sumažinti mokesčius 20 
bil. dolerių. Sumažinimas tu
rėtų pradėti veikti nuo ateinan
čių metų pradžios. 

—Gvatemaloje rasti septynių 
nužudytų asmenų kūnai. Polici
ja įtaria, kad tai politinės au
kos, nužudytos d**šiniųju ekstre
mistu. 

Liberija prašo 
Amerikos paramos 

Washingtonas. — Amerikoje 
lankėsi Liberijos ministerių 
delegacija, prašydama JAV 
ekonominės paramos. Delegaci
jai vadovavo planavimo ministe-
ris dr. Togba Nah Tipoteh, bai
gęs ekonominius mokslus Ne-
braskos universitete. 

Kruvinas perversmas Liberi
joje, kur valdžiai vadovauja 
viršila Doe, atšaldė gerus Libi
jos — JAV santykius. Liberija 
kasmet gaudavo apie 10 miL 
dol. paramos, tačiau dabar net 
ir daugelis Afrikos vyriausybių 
nepripažįsta naujos Liberijos 
valdžios. Valstybės departa
mentas pareiškė, kad pasikalbė
jimai su Liberijos ministeriais 
buvę "atviri ir nuoširdūs". 

— Nikaragvoje pradėjo veikti 
pirmasis valstybės seimas, va
dinama valstybės taryba, kurio
je yra ir demokratinės vyriau
sybės šalininkų. Taryboje yra 
47 nariai, daugiausia iš sandi-
nistų fronto. Pirmininku buvo 
išrinktas kovotojas prieš Somo-
zos diktatūrą "comandante*' 
Bayardo Arce Castano. 

Demokratai užbaigė 
programos projektą 

Ankara, — Valstybės sekre
torius Muskie iš Italijos nuvyko 
į Turkiją, kur tarėsi su premje
ru Suleymanu Demireliu ir da
lyvavo NATO ministerių pasita
rime. Tarp kitų klausimų buvo 
svarstomas Graikijos sugrįži
mas į karinę NATO organizaci
ją, iš kurios graikai pasitraukė 
po Turkijos Invazijos Kipro sa
loje. 

Mūšiai aprimo 

Maskva. — Sovietų Sąjun-
kon atvyko Irano delegacija, 
vadovaujama finansų ministe-
rio Rėza Salimi. Iraniečiai vie
šės penkias dienas, tarsis su 
valstybinio komiteto ekonomi-į 
niams ryšiams su užsieniu pir- Į 
mininku Semionu Skačkovu. Bus | 
svarstomi prekybos ryšiai, na
tūralių Irano dujų tiekimo so
vietams klausimai 

Washfaigtonas. — Demokratų 
partijos programos (platformos) 
komitetas baigė 10 dienų užtru
kusius posėdžius. Daug kur 
prezidento Carterio atstovai nu
galėjo ginčuose sen. Kennedžio 
rėmėjus. Pripažįstama, kad 
nuomonės nesutiko, Kennedis Į 
galės bandyti keisti programą j 
konvencijos metu. Abi puses 
laikėsi mandagiai, šaltai, dau
giau pabrėždamos vienybes 
reikalavimą. Kennedžio frakci
jos delegatas Sorensenas pa
reiškė, kad dėl daugelio dalykų 
nepavyko susitarti, tačiau vie
nas klausimas parodė _ visišką 
vieningumą — nė viena pusė 
nenori atiduoti krašto Ronaldui 
Reaganui. 

Nuomonių skirtumą iššaukė 
algų ir kainų kontrolė, naujų 
raketų MX sistema, karinės 
prievolės klausimas, branduoli
nė energija, naftos kainų kon
trolė ir kt. 

— Prezidentas Carteris pa
tvirtino leidimą išsiųsti Indijai 
anksčiau atšauktą branduolinio 

i kuro transportą. 

Mak Mun, Tajas. — Vietna
mo kariuomenė pasiuntė 10,000 
naujų karių prie Tajo sienos. 
Mažiausiai apie 100 žmonių žu
vo ir apie 500 buvo sužeistų 
trijų dienų mūšyje. Daugiau
sia nukentėjo Kambodijos pabė
gėliai, įsikūrę pasieny, Tajo te
ritorijoje. 

Vakar buvo kiek ramiau. 
Apie susišaudymus nebuvo nie
ko naujo pranešta. 

— Kambodijoje labai pagy
vėjo civilinio karo veiksmai. 
Okupacinė Vietnamo kariuome
nė naktimis bijo išeiti iš savo 
bazių. Keli puolimai pasitaikė 
net sostinės gatvėse. 

Kinija padėtu 

Pekinas. — Kinija leidžia su
prasti, kad ji pasirengusi padė
ti Tajui, jei Vietnamas savo 
agresijos nesulaikys. Manoma, 
jog kinai pradės traukti ka
riuomenę prie Vietnamo sie
nos. 

Danija paskelbė 
kainų kontrolę 

VVashingtone valstybės de
partamentas davė leidimą vieno 
įkaito motinai, Barbarai Timm 
važiuoti j Iraną, kuriame ji jau 
kartą buvo ir pagarsėjo savo 
pareiškimais, iraniečių atsipra
šinėjimais. Kongreso atstovų 
demokratų grupė paskelbė nuo
monę, kad buvusio prokuroro 
Ramsey Clark nėra už ką teisti. 

Chicaga. — Vakar dienos 
"Chicago Sun-Times" buvo Įdė
tas Rimos Sidrienės laiškas, 
prašąs neužmiršti Lietuvos. 
Laiškas baigiamas priminimu, 
kad kas šiandien dedasi Afga
nistane, prieš 40 metų tas pats 
įvyko Lietuvoje. 

— Dešiniųjų žydų organiza
cijų nariai demonstravo Hebro
no mieste, daužė arabų namų 
langus, šaukė "Mirtis teroris
tams!" Demonstracijos vyko 
po kelių žuvusių Hebrone žydų 
laidotuvių. Amerikos spauda 
labai pabrėžia, kad vienas žuvu
sių buvo amerikietis, net gi 
Vietnamo karo veteranas, pe
rėjęs j žydų tikėjimą po karo. 

Vanagai 
vietoj balandžiu/ 

Washingtonas. — Olimpiadų 
atidarymo metu paprastai pa
leidžiami balandžių būriai. Ba
landis laikomas taikos simboliu. 
Kongresmanas Thomas Evans 
(R., Del.) pasiūlė sovietams vie
toj balandžių Maskvos olimpia
dą atidarant panaudoti vanagus. 
Tai geriausiai charakterizuotų 
savo grobuonišką politiką. 

Įvažiuojant j Banf -adonalinj parką (Kanadoje), pirmiausia pasitinka ir ma
šinos vidų patikn' • muitininkas" 

— Naujoji Da
nijos vyriausybė griebėsi griež
tų priemonių kovoje su ekono
mine krize. Paskelbtos algų ir 
kainų kontrolės, sustabdytos 
bankų paskolos. Darbininkų 
unijos paskelbė pritarimą so
cialisto premjero Jorgenseno 
programai, nes manoma išeiti 
iš krizes ir išvengti biudfeto 
deficito. 

KALESDOKHM 
Birželio 27 d,; Vladislovas, 

Ema, Gediminas, Norgaila 
Birželio 28 d.: Irenėjus, Re

da, Tulantas, Gaudė. 
ORAS 

Dalinai saulėta, vėsiau ir sau-
[ sesnis oras, temperatūra apie 
I 78 L 
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MŪSŲ IŠKILIEJI VEIDAI 

Kaip jau žinome, I i tuanica 
Chicagos Major divizijos pirme
nybių pirmąjį ratą baigė pir
moje vietoje. Ji šiuo metu žai
džia tikrai puikios klasės futbo
lą, ir jos pergalėmis bei tokiu 
pasiekimu gali didžiuotis visi 
lietuviai. Tai nuopelnas ko
mandos vadovo G. Bielskaus ir 
visų žaidėjų. 

O su jais čia per keletą sky
rių ir susipažinkime. 

Henrikas Jenigas Jr., 20 me
tų amžiaus, iš kurių jau 13 me
tų žaidžia už Iituanica. Studi
juoja biznį Lewis universitete 
ir gauna už futbolą, stipendiją. 

Žaidžia viduryje aikštės ir 
kairiu kraštu, gerai valdo ka
muolį ir turi aštrų šūvį. Šiais 
metais du jo įvarčiai ištempė 
Lituanicai pergalę. • Pereitais 
metais buvo išrinktas geriausiu 
Lituanicos žaidėju. 

Broliai Henrikas ir Stepas Jenigai. 
Lituanicos sporto klubo pažibos. 

Stepas Jenigas, 18 metų, o už 
Lituanicą žaidžia jau 11 metų. 
Šiais metais baigs gimnaziją ir 
pradės studijas Western Blinois 
u-te, kur taip pat gaus stipendi
ją už futbolą. 

Žaidžia puolime, labai darbš
tus, energingas ir tur i gerą 
ateitį, jei tik ir toliau su tokiu 
pat įtempimu dirbs. 

m. bauda), V. Vokietija — Olan
dija 3—2 (visi 3 įvarčiai vokie
čiams Allovs iš Duesseldorfo), 
Čekoslovakija — Graikija 3—1, 
Čekoslovakija — Olandija 1—1 
ir V. Vokietija — Graikija 0—0. 

Antroje grupėje kraštai pa
siskirstė ta ip : Belgija, Italija. 
Anglija ir Ispanija, šios grupės 
visų rungtynių pasekmės: Bel
gija — Anglija 1—1, Italija — 
— Ispanija 0—0, Belgija — Is
panija 2—1, Italija — Anglija 
1—0 ir Belgija — Italija 0—0. 

Abiejų grupių laimėtojai Va
karų Vokietija ir Belgija pate
ko į finalą Romoje, kurį lai
mėjo favoritas Vakarų Vokieti
ja, ir tapo naujas Europos mei
steris 2—1, (88 minutėje Hru-
besh iš Hamburgo įvarčiu). 
Tai vienintelis kraštas, kuris 
laimėjo Europos meisterio titu
lą jau du kartus. Belgija pate
ko į finalą iš antros grupės tik 
dėl geresnio įvarčių santykio, 
tačiau mažoji Belgija įvarė 
baimės ir tokiems milžinams, 
kaip Italija, Anglija ir Vak. 
Vokietija. 

Dėl trečios vietos kovojo Če
koslovakija ir Italija. Rungty
nės po dvigubo pratęsimo bai
gėsi 1—1, ir bronzos medalis 
atiteko Čekoslovakijai po 11 
mtr . bandų mušimo 9—8. 

Kas bus išrinktas šių pirme
nybių geriausiu žaidėju, sun
ku pasakyti. Senosios žvaigždės 
kažkaip per daug nepasireiškė, 

I o iš jaunųjų buvo visa eilė iški-
j lių žaidėjų, tačiau gal ne "su-

per-star" kalibro. Geriausią 
j žaidėją rinks Italijos žurnalis- i 

tai ir jam pirmenybių užbaigi
mo proga Zueriche bus įteiktas 
auksinis kamuolys. Per pasku
tines pirmenybes tokį kamuolį 
laimėjo Čekoslovakijos rinktinės 
vartininkas Viktor. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

FUTBOLO TURNYRAS — 
GEGUŽINE MARQUETTE 

PARKE 

"Neries" 
vaitgalj. 

mergaičių tinklinio komandos kruopščiai ruošiasi jaunimo olimpinėms žaidynėms, kurios įvyks šį st 
Nuotr. Z. Degučio 

3) Išvykos vadovas susi taręs 
su krepšinio ir tinklinio komi
tetais paruoš išvykos sąmatą ir 

tarpą pateko ir Vyčio žaidėjai | rungtynės buvo lemiamos ir 
J. Karpis i r A. Saplys. J. Kar- į 
pis per varžybas susižeidė ir | 

pristatys P L B valdybai ir centro į turėjo pasitraukti , o A. Saplys 
valdybai patvirtinti. nebuvo išrinktas. Kiekvienu at-

4) Centro valdyba išvykos; J ^ J " ? ? e m a ž a s Jaunų lietuvių 
išlaidų padengimui skiria 5.000 
dol. sumą. 

P L B valdyba bus informuo
jama apie tolimesnę ruošą ir 
eigą. Centro valdybos p-kas 

ĮVAIRIOS 2INI0S 
— Ontario stalo teniso rink

tinė, už kurią žaidė B. Plučaitė 
ir G. Nešukaitytė, laimėjo prieš 
Kvebeko rinktinę. Individuali
nėse varžybose B. Plučaitė pa
teko į finalą, nugalėjusi Gloriją 
Nešukaitytę pusfinalyje. 

Šį savaitgalį For t VVorth 
mieste, Texas, įvyks Amerikos 
stalo teniso pirmenybės, kurio
se dalyvaus ir Glorija. 

— Kanados vyriausybė pra
nešė, kad 700,000 dol. parama 

krepšininkų įvertinimas 
— Maskva. Olimpinėm krep

šinio varžyboms bur ta i ištrauk
ti. A — grupėje žais Sov. Są 
junga, Čekoslovakija, Brazilija 
ir Indija; B — Jugoslavija, 
Puerto-Rico, Ispanija ir Sene
galas ir C — Italija, Švedija, 
Australija i r Meksika a rba Ku
ba. Pirmosios dvi įeis į finali
nę grupę, kurios dvi pirmosios 
žais dėl aukso medalio. 

Moterų grupėje tik 6 rinkti
nės, kurios žais taškų sistema. 
Jos yra : Sov. Sąjunga, Bulgari
ja, Italija, Kuba, Jugoslavija ir 
Vengrija. 

Švedija pateko, atsisakius 
Prancūzijai, kuri labiausiai rėkė 
prieš boikotą. Kiekvienu atveju, 
šios varžybos be Amerikos pa-
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| Kanados olimpinei rinktinei pa- j sidaro labai blankios, lyg pap-1 
dvigubinama, kad ji galėtų da
lyvauti įvairiose tarptaut inėse 
varžybose. Kaip žinoma, Kana
da boikotuoja olimpiadą. 

— Italijoje įvykusių Europos 
pirmenybių metu per Anglijos 

rastas tarptautinis turnyras. 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
— Krepšinio pasiruošimo run

gtynės olimpiadai tarp Sov. Są
jungos ir Čekoslovakijos mote-

George Hough, 24 metų, žai
džia zos L^uar.icą jau 3 Tr.etus 
ir yra atvykęs iš Anglijos. Stu
dijuoja Eastern Illinois u-te, 
kur gauna stipendiją už futbo
lą. Studijuoja kūno kultūrą. 
Žaidžia dešinio puolėjo pozici
joje, puikiai valdo kamuolį, 
turi taiklų šūvį ir dažnai pelno 
įvarčius. 

FUTBOLAS 
V. VOKIETIJA — EUROPOS 

MEISTERIS 

1980 m. Europos pirmenybių 
finalinio rato grupinėms varžy
boms pasibaigus, pirmoje gru-

T autinių šokių šventės proga, 
Uepos m. 5 d., šeštadienį Litua
nicos futbolo klubas organizuo
ja futbolo žaidynes — turnyrą, 
kuriame dalyvaus moterų, vyrų 
ir veteranų komandos. Vyrų 
klasėje matysime stiprią Schwa-
ben komandą, čekų Spartą, St. 
Joseph iš Michigan ir Lituanicą. 
Veteranų klasėje: jugoslavų Ad-
ria, lenkų Falcons. vokiečių 
Rams ir šeimininkus. Žaidynės 
bus pravestos Marąuette Parko 
aikštėje, 6900 S. California Ave. 
Pradžia 11 vai. rytą. Prieš fi
nalines rungtynes, 4 vai. 30 rn., 
Lituanicos mergaičių komanda 
žais prieš Real F . C. Po jų seks 
veteranų ir vyrų komandų fina
linės rungtynės, numatytos 6 
vai. vakare. Laimėtojams pa
skirtos vertingos trofėjos, 

Svečių patogumui visą laiką 
veiks užkandinė. Po finalinių 
rungtynių prasidės gegužinė — 
šokiai prie puikios muzikos. 

CENTRO VALDYBA 
PRANEŠA 

Po ilgai užtrukusių susiraši
nėjimų ir pasitarimų su PLB 
valdybos atstovu sporto reika
lams Zigmu Žiupsniu, JAV LB 
krašto valdybos atstovu sporto 
reikalams Algiu Rugieniu, KLB 
krašto valdybos atstovu sporto 
reikalams Alfonsu Balniu i r 
Sporto sąjungos klubų atstovais, 
gegužės 20 d. centro valdyba iš
vykos į Australiją reikalu pada
rė sekantį nutarimą: 

1) Siunčiame jaunių krepši
nio, jaunių tinklinio ir mergai
čių tinklinio komandas. Kartu 

— Belgijos rungtynes, kurios j rų rinktinių visas 4 rungtynes 
baigėsi 1—1, ir po jų įvyko vi
sa eilė muštynių. Kaltinami 
Anglijos rinktinės rėmėjai. An
glijos futbolo sąjunga buvo nu
bausta 18.500 dolerių bauda. 

lengvai laimėjo Sov. Sąjunga 
Jos rinktinėje žaidė V. Beze-
iienė ir A- Rupšienė ir abi y ra 
vienos iš pagrindinių žaidėjų. 
Ypač svarbi yra V. Bezelienė, 

sunkios: nugalėta Vilniaus Svie 
sa 91-83 ir Kauno Mokslas 93 
92. Antroje vietoje liko Vil
niaus Statyba. 

— Stalo teniso Pabailijo var
žybos įvyko Vilniuje. Lietuvos 
vyrų. ir moterų rinktinės lengvai 
nugali Estiją ir Latviją ir laimi 
pirmas vietas. 

Individualinėse varžybose 
meisteriu tapo vilnietis M- Kre-
jeris, finale sunkiai įveikęs jau
ną Z. Rusakevičių. 

— Tinklinio sąjungos taurės 
varžybose Vilniaus Kuro Apara
tūra padarė didžiulę staigmeną 
ir, nugalėjusi visas aukščiausios 
lygos priešininkes, pateko į fi
nalą, kurį žais liepos 2 d. prieš 
Rygą-

— Leiigy. atletikos kontroli
nės varžybos vyko Leningrade, ĵ  
Cilnietis R. Valiulis laimėjo 400 
mtr. su nauju sąjungos rekordu 
per 45,4 sek. ir kvalifikuojasi 
į olimpinę rinktinę. 

Estijos varžybose V. Bardaus 
kienė po truputį atgauna formą 
ir laimi šuolį j tolį su 6,68 mtr. 
Ten pat A. Sabanis nušoka 7,57 
mtr., bet liko antras. 

— Plaukimo kontrolinės var
žybos vyko Kijeve. L. Kačiušy-
tė laimi 200 mtr . krūtine, o R-
Ziulpa atplaukia tik penktas. 
Tačiau abu užsitikrino vietą 
olimpinėje rinktinėje. 

— Krepšinio pirmenybės aukš
čiausių lygos rezervinių koman
dų baigėsi Liepojuje. Kauno 

ir Maskvos Dinamo 117—84,|dabro medaliais. Vilniaus Sta-
tačiau pritrūksta kvapo prieš 
Leningrado Spartaką 88—116 ir 
baigia antroje vietoje. Kaip ir 
jų pirmoji komanda, Žalgiris 
grįžta į Kauną, pasipuošęs Si-
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čią stotį, šeštadieniais ir sesma-
dieiuais n^o »-iHj iki V6U vtu. ryto. 
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tyba, nežiūrint paskutinių per
galių prieš Tbilisj 113—112 ir 
Kijevo ASK 68—63, baigia 6-je 
vietoje. 

(Nukelta į 6 psl.) 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th Street, Chicago, HL 

Visi teL 778-8000 

Valandoe pagul susitarimą 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Anglijos rinktinės kapitonas i r ! kuri, atrodo, greit užims didžio-
geriausias Europos žaidėjas pa- ! šios Semeniovos poziciją. 
sakė: "5c,c mūsų rėmėjų y ra Į Lietuvos krepšinio meisterio' Žalgiris, ilgą laiką stovėjęs pir-

gėda būti į titulą 7-tą kartą laimėjo Kauno; moję vietoje, laimi paskutines 
į Drobės komanda. Paskutinės rungtynes prieš Kijevą 81—77 

man girtuokliai ir 
anglu!" 

— Rochesterio Lancers futbo
lo komandos treneris R. Kliveč-
ka, kaip jau rašėme, s ta iga bu
vo atleistas iš pareigų. Paaiš
kėjo, kad Lancers savininkams 
nepatiko, kad Klivečka vis dar 
buvo lojalus savo buvusiems 
viršininkams. New Yorko Cos-
mos savininkams. Keista. 

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllfllllllllllip^ 

| V i s i 1 4 ir 18 karatų aukso ir kt . papuošalai | 
S (žiedai, grandinėlės, apyrankės, sagės, kryželiai, auskarai ir kt.) iki lie- S 
5 pos 31 d. Terroįe išparduodami už pusę jų kainos. H 

= Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, me- S 
S dalionams, karoliams, sagėms ir kt.) šiuo metu taikoma 20% nuolaida. E 

1 TERRA ~ 3235-37 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 | 

| TEL. — (312) 434-4660 Į 
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! * 
pėje valstybės galutinai rikia- siunčiami ir du lauko teniso te-
vosi: Vakarų Vokietija, čeko- ' nisininkai ir po vieną krepšinio 
Slovakija, Olandija ir Graikija, ir tinklinio trenerį. 
Šios grupės visos pasekmės: V. 
Vokietija — Čekoslovakija 1—0, 
Olandija — Graikija 1—0 (11 

2) Išvykos vadovu skiriamas 
Vid. Vakarų sporto apygardos 
vadovaus Zigmas Ziupsnys. 

Neries jauniai derina paskutines kom
binacijas Nuotr. Z. Degučio 

KREPŠINIS 
— Prineeton. "Basketball Ti

mes" praneša, kad sudaryta 
Ivy lygos Ali Star rinktinė. Tos 
rinktinės centras y ra Ričardas 
Šimkus iš New Yorko Atletų 
klubo. 

— Toronte buvo sukviesti 60 
geriausių mokyklų krepšininkų, I 
iš kurių turėjo būti išrinkta 
Toronto mokyklų rinktinė. Į jų ! 
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Marksizmas-

INTELEKTUALŲ OPIUMAS 
Žurnalas "Time" birželio 23 

d. numeri paskyrė gausybei 
faktų apie Sovietų Sąjungą. Be 
kitų dalykų, pažymi, kad Mask
va šiuo metu daugiau kaip bet 
kuri kita pasaulio valstybė iš
leidžia ginklavimuisi — apie 
165 bilijonus metams. Yra 
sudariusi tokias karines jėgas, 
kad kas šeštas kareivis pasau
lyje yra raudonarmietis. Tik 
Kinija su savo 3,658,000 karių 
pralenkia Sovietų Sąjungą. Be
sistengdama pasiekti daugiau 
technikos ir mokslo laimėjimų, 
Sovietų Sąjunga dabar skiria 
3.4% savo krašto didžiosios pro
dukcijos naujiems tyrimams, 
kai JAV teskiria 2.2.% 

Kai šitokia karine jėga ir 
naudodami visas galimas pa
žangos priemones Maskvos 
tironai plečia savo kolonialinę 
imperiją, nematant reikiamo 
susirūpinimo atspara iš lais
vojo pasaulio. Girdėti kartais 
balsų, kad vakariečiai miega 
po giljotina ir daugelį žmonių 
pradeda imti nusivylimas. Tai 
turėdamas minty prancūzų 
mokslininkas, Paryžiaus 
College de France moder
niosios civilizacijos socio
logijos profesorius Raymond 
Aron parašė knygą, kurią Reg-
nery — Gateway leidykla 
South Bend, Ind., išleido pava
dinimu "In Defense of Deca-
dent Europe". Šioje 257 pusla
pių knygoje mokslininkas 
pripažįsta, kad yra tam tikro 
atsilikimo Europos valstybėse 
ir apskritai vakariečiuose, ta
čiau faktais įrodo, kad šie karš
tai nėra ištižę, nėra neapdairūs 
ir abejingi savo ateities li
kimui, turi daug gerų savybių, 
teikiančią gerų vilčių. 

Jis atkreipia dėmesį, kad tas 
šarvuotasis Maskvos milžinas 
turi labai daug silpnybių. Jau 
pačioj knygos pradžioj pa
žymi, kad ne Vakarų Vo
kietija, o Sovietų kontrolėje 
esanti Rytų Vokietija turėjo ap
sitverti sienomis, kad iš jos ne
bėgtų žmonės, o dabar net tie, 
kurie nori pasinaudoti savo tei
se išvykti į užsienį ir bėga per 
sieną, yra komunistinių sar
gybinių šaudomi, nors išvyki
mo teisė garantuota pačios 
Maskvos pasirašytoje Jungti
nių Tautų žmogaus teisių dek
laracijoje. Prof. Aron primena, 
kad vakariečiai jau seniai savo 
kolonijoms davė laisvę, tuo tar
pu Maskva, pati grobdama 
naujus kraštus ir plėsdama sa
vo kolonializmą, melagingai 
kalba apie vakariečių impe
rializmą, kai nė viena vakarų 
valstybė jokio užkariavimo ne
siekia. Cia prof. Aron sumini ir 
Lietuvos bei kitų Pabaltijo 
valstybių užgrobimą. 

Prof. Aron primena baisų 
terorą, kuris viešpatauja Mask
vos kontroliuojamuose plotuo
se "Milijonai nekaltų žmonių 
mirė lageriuose, kankinami 
milijonai žmonių prisipažino 
kaltais dėl nusikaltimų, kurių 
jie niekada nebuvo padarę". 
Prof. Aron pabrėžia, kad komu
nizmas siekia įsigalėti melu, 
despotizmu ir prievarta, kuriai 
išvystyti, kaip skelbia Sacha
rovas, skiria apie 40% savo 
nacionalinės produkcijos. Prof. 
Aron pabrėžia, kad komuniz
mas sukūrė tokią žemą ūkio sis
temą, kuri nebeįstengia išmai
tinti gyventojų. Šioje šakoje 
sutelkta apie 25-30% darbo jė
gos, o ji neįstengia pagaminti 
gyventojams pakankamai 
maisto. 

Prof. Aron nerodo didelio pa
sitikėjimo ir vadinamam euro
komunizmu!, kuris vistiek lai-
k y s i s v i e n o s p a r t i j o s 
monopolio ir stengsis įvesti ga
mybos priemonių suvalstybi-
nimą bei valstybinę kontrolę. 

Jis atskleidžia gyvenimo įro
dytas komunizmo klaidas: įvy
ko jų pranašaujamas kapi

t a l i zmo s u s i n a i k i n i m a s , 
kapitalistiniuose kraštuose 
proletariato sąlygos ne blo
gėja, o nuolat gerėja, komunis
tų įvestoji kolektyvinė nuo
savybė nepakėlė darbininkijos 
padėties į žadėtą gerovę. Komu
nizmas neatnešė žadėtosios 
laisvės — visi marksistiniai 
komunistiniai režimai yra de
spotiški. Anot prof. Arono: 
"Komunistų partija sumokėjo 
milžinišką kainai plėsdama sa
vo pramonę, bet Makva ir to
liau yra reikalinga JAV mais
t o , r e i k a l i n g a v a k a r ų 
technologijos, o komunistinėje 
santvarkoje vis dar reikalinga 
policija kontroliuoti žmones ir 
palaikyti ištikimybę. Jeigu 
ekonominės santvarkos tin
kamumas yra matuojamas jos 
sugebėjimu patenkinti gyven
tojų norus ir sėkmingi gaminti 
dalykus, reikalingus fizinei ir 
moralinei pavienių žmonių 
gerovei, tai Sovietų bandymas 
iki pat šių dienų pasilieka di
džiausia nesėkme istorijoj. To
liau autorius primena, kad Sta
linas ir Chruščiovas dar vis 
garsindavosi, jog jie pralenks 
Ameriką, bet Brežnevas dabar 
jau to nebeužsimena. Anot 
prof. Aron: "Marksizmas pasie
kė kai kurių propagandos lai
mėjimų, bet vis tiesos sąskai-
ton". Autorius primena Sovietų 
Sąjungoje išsiplėtusią juodąją 
rinką kaip jų ūkinio ne-asiseki-
mo gyv^ įrodymą 

Pr i s imindamas Sovietų 
Sąjungos gyvenimo praktiką, 
prof. Aron skelbia: "Tik So
vietų Sąjunga fiziškai sunaiki
no vadinamus kulokus, tuo pa
šalindama labiausiai aktyvius 
ir išsilavinusius valstiečius. 
Tik Sovietų Sąjunga privertė 
per 30 metų pasilikti menkai 
apmokamuose kolektyvi
niuose darbuose. Tik Maskvos 
marksistai- leninistai vedė tik
rą karą prieš kaimiečius, o ir 
šiandien jie kolchozuose ir sov-
chozuose primeta vadovybę, 
kuri daugiau atstovauja vals
tybei, kaip kaimo gyventojų 
siekimams". 

Tiesa, prof. Aron įžvelgia šio
kį tokį pakrypimą geresnėn pu
sėn, suminėdamas, kad dabar 
garsiausieji disidentai jau 
nebepradingsta lageriuose, 
daugelis atvejų jau įstengia pa
siekti vakarus. Tačiau, anot, 
autoriaus, komunistų valdžia 
Sovietų Sąjungoje tebepasi-
lieka aziatiškojo despotizmo 
palikuonis, militarinė im
perija, centralizuoto biuro
kratizmo kontrolėje. 

Prisimindamas rusų domina
vimą Sovietų Sąjungoje, prof. 
Aron atkreipia dėmesį, kad pa
laipsniui rusai pasidarys ma
žuma Maskvos imperijoje ir tai 
jiems neteikia daug vilčių atei
čiai. Pravesdamas ekonominį 
palyginimą tarp gyvenimo 
sąlygų JAV-se ir Sov. Sąjun
goje, prof. Aron primena, kad 
maskviečiai už du svarus miltų 
turi atiduoti valandos uždarbį, 
o JAV-bių gyventojams už
tenka 12 min. uždarbio. Už sva
rą jautienos maskviečiai dirba 
144 minutes, o amerikiečiai tik 
66. Vištą maskviečiai užsi
dirba per 216 minučių, o ame
rikiečiai per 26 minutes. Pieno 
kvortą maskviečiai gauna už 
213 minučių uždarbį, o ameri
kiečiai už 66 minučių. Panašiai 
ir kitų dalykų kainos, tik butai 
ten pigesni, bet juos sunku gau
ti, o ir maisto gaminių bei kito
kių reikmenų reikia laukti sto
vint eilėse. 

Dėl viso to prof. Aron mark
sizmą vadina intelektualų 
opium ir cituoja Solženicyno žo
džius: "Marksizmas taip žemai 
krito, kad pasidarė paniekos 
objektu. Mūsų krašte nė vienas 
rimtas žmogus, net nė mokyk
lų vaikai, negali kalbėti apie 
marksizmą be pajuokos". 

J.Pr. 

PRIESPAUDA KOMUNISTINĖJE KINIJOJE 
TolimyJŲ Rytu; žinovas tiki į galimą Sovietu. - Kinijos santykiavimą 

Nuo 1978 m. gruodžio vidu
rio JAV ir kom. Kinija 
p r e z i d e n t o J . C a r t e r i o 
v y r i a u s y b ė s p o t v a r k i u 
a t n a u j i n o d i p l o m a t i n i u s 
santykius. Per pastaruosius 18 
mėnesių žymiai išsiplėtė ryšiai 
tarp kapitalistinio ir Kinijos 
komunistinio pasaulių. Jau nu
eita taip toli, kad dar visiškai 
neseniai gegužės pabaigoje 
Washingtone lankėsi kom. 
Kinijos min. pirm. pavaduoto
jas Geng Biao. Jis čia tarėsi su 
JAV Gynybos ministru Harold 
Brovvn d ė l s u d ė t i n g o s 
technikos ir ginklų pirkimo 
Amerikoje. Vyriausybė tvir
tina, kad dėl ginklų pirkimo dar 
nesus i t a r t a , t ač iau „vice
premjero apsilankymas ir susi
tikimai su JAV vyriausybės 
aukštais pareigūnais buvę 
labai sėkmingi". 

Ir dar įdomiau. Po Biao susi
tikimų su valdžios atstovais 
„kom. Kinijos pareigūnui buvo 
leista pasižiūrėti į JAV slap
čiausias, uolose įrengtas karo 
vadovavimo būstines Colo-
rado Springs, Colo., ir aplan
kyti kitus kariškus įrengimus 
Colorado ir Californijos valsty
bėse. 

Tai rodo, kad į prasidėjusį 
JAV — kom. Kinijos bend
radarbiavimą abi oficialios 
pusės dedančios daug vilčių. 
Tačiau, kaip ir beveik kiek
vienoje sudėtingoje politinėje 
gyvenimo apraiškoje yra ke
lios pažiūros, tai jų netrūksta ir 
pastarojoje. Mat, kom. Kinijos 
atžvilgiu JAV vyriausybė į 
tuos santykius mėgina žvelgti, 
kaip „į svarbų Kinijos žaidimo 
tūzą" tokia esanti Saugumo 
tarybos pirm. Zb. Brzezinskio 
pažiūra. Tačiau esama ir kitų, 

BR. AUŠROTAS 

nuneigiančių kom. Kinijos 
naudingumą, žaidžiant Ame
rikai prieš Sov. Sąjungą. 

V i e n a i t ok ių pažiūrų 
atstovauja Tol. Rytų istorijos 
prof. David Nelson Rowe. Per 
pastaruosius 47 metus jis stu
dijavo ir dėstė Tol. Rytų isto
riją Harvardo ir kituose uni
versitetuose. Šiuo metu jis jau 
pensijoje ir tik kai kada dėsto 
šias istorines pažiūras Yale 
universitete. J i s yra daug ra
šęs kom. Kinijos klausimais ir 
išleidęs knygą "Carter Kinijos 
politika: vaisiai ir perspek
tyvos". (Išleista: 19 Spring 
Rock Rd., Branford, Conn.) 

Su minėtu profesoiumi "The 
Review of the News" redakto
riai, birželio 4 d. turėjo pasikal
bėjimą, kurio dalį minčių čia ir 
perteikiu. 

Senos pas t angos 
Pasikalbėjimo autorius sa

ko, kad JAV Valstybės d-te jau 
senokai brendo mintis, kad 
kokiu nors būdu derėtų at
naujinti santykius su kom. Ki
nija. Dabar, kai šie santykiai 
"atstatyti į vėžes", Amerika 
stengsis "suvienyti" Taivano ir 
žemyno kiniečius. 

Galimas dalykas, kad šie 
JAV — kom. Kinijos santykiai 
gal būtų ir anksčiau sumegzti, 
jeigu ne Korėjos karas ir Kini
jos įsivėlimas į jo eigą. Kaip 
žinoma, tik 1972 m. Nixonas ir 
vėliau Fordas su Carteriu suti
ko su kiniečių sąlygomis suriš
ti sutraukytus santykius. 

Žinovų sluoksniuose yra pa
žiūros, kad J. Carteris pa
skubėjo su 1978 m. gruodžio 
mėn. JAV — kom. Kinijos 

diplomatinių santykių dekla
racija, bijodamas, kad jo var
žovas sen. T. Kennedy, vado
vaująs demokratų partijos 
kairiajam sparnui, galįs šią 
idėją išplėšti prezidentui išran
kų. Niekam ne paslaptis, kad T. 
Kennedy jau seniai atstovavo 
pažiūrai apie besąlyginį Kini
jos įsileidimą į pasaulinę bend
ruomenę. 

Atrodo, kad po santykių 
atnaujinimo tarp JAV ir kom. 

Prof. dr. Vyt. Vardys skaito 
paskaitą Liet. Bendruomenės 
k o n f e r e n c i j o s m e t u 
Washingtone 

Nuotr. Jono Urbono 

Kinijos, Kinijos respublikos, 
Taivane svoris tarptautinėje 
plotmėje kasdien mažėja: vis 
daugiau ir daugiau draugiškų 
valstybių "keičia" savo pažiū
ras Taivano požiūriu. 

S ą j u n g i n i n k a s p r i e š 
Sovie tus 

Autoriaus nuomone, nėra 

jokio pagrindo samprotauti, 
kad kom. Kinija kada nors 
galėtų būti karinis JAV są
jungininkas prieš Sovietus. 

Kiniečiai, atnaujindami dipl. 
santykius su JAV ir ieškodami 
modernios technikos, siekia 
kaip galima greičiau pasivyti 
Sovietus ir susilyginti su ki
tomis pasaulio galybėmis. 
Tikėtina, kad kai tik draugai 
komunistai Pekine šiek tiek 
susilygins su savo idėjiniais 
broliais Maskvoje, tai tada abu
du komunistiniai galiūnai vėl 
pradės broliautis. 

Nedera manyti, kad kinie
čiai nesistengtų kalbėtis su So
vietais. Jie kalbasi, bet nieko 
neatsisako, prieš maskvinius 
nekapituliuoja. Pirmoje eilėje 
kiniečiai nori bent susilyginti 
su Kremlium, o tada ir kalba 
bus lengvesnė. 

Pokalbininko nuomone, 
Pekino kiniečiai niekada' ne
bus JAV sąjungininkai prieš 
Maskvą. Priešingai, Maskvai 
ir Pekinui esą lengviau susi
tarti, negu vienam iš jų \ su 
vakariečiais. Šiuos du kom* 
režimus riša ideologija, vienas 
kito reikalų supratimas ir bend
ri interesai pasaulyje. 

Taip pat ir kiniečių didvyriai 
yra Marksas, Leninas, Stali
nas ir Mao Tsetungas. Na, ir du 
iš jų rusai! Tiesa, šiuo metu jie 
žemina Mao, bet kas žino, kaip 
ilgai tai tęsis? 

"Kinijos k o r t a " 
Tai, ką šiandien priskiria Zb. 

Brzezinskiui, kad esą jis iškė
lęs mintį "panaudoti kiniečius 
prieš Sovietus", tai nėra visiš
kai tikslu. Dar prezidento John-
sono vyriausybės dienomis 
Valstybės d-te netrūko aukštų 
pareigūnų, skatinančių pa
naudoti kiniečius prieš rusus. 

Ir kai tuomet buvo atsiklaus
ta pašnekovo nuomonės, tai 
esą jis vyriausybės pareigūnas 
įspėjęs, kad "tai esąs pavojin
gas Žaidimas, kurį amerikie
čiai nepajėgs žaisti". Na, ir po 
ilgoko svarstymo nuo šio žai
d imo buvę a t s i s a k y t a . 

Profesoriaus nuomone taip 
pat neverta per daug tikėtis, 
kad "į kom. Kinijos vyriausybę 
ateis jauni asmenys, kurie ga
lėtų būti sukalbamesni už se
nius". Ne. Kinijoje visą laiką 
valdė seniai ir vieni 75-rių me
tų perduodama "jauniems" 65-
rių metų amžiaus. Ši gyvenimo 
taisyklė taip pat atsispindi ir 
Kinijos komunistų veikloje. 

Prekybos reikšmė 
Amerikos biznieriai, nuo 

1978 m. pabaigos nieko negau
dami už savo godumą, pardavė 
labai daug pažangios tech
nikos Kinijos komunistams. 
Žinoma, kiniečiai šia technika 
mokės pasinaudoti, kad kuo 
greičiau susilygintų su So
vietais. Pagal kiniečių įsiti
kinimą negalima skatinti tech-
nologijos p a ž a n g o s be 
revoliucinio politinio kei
timosi. 

Kinijai reikia laisvių, kurios 
įgalintų žmones pasikeisti idė
jomis, kad viską būtų galima 
kritikuoti, laisvai reikšti savo 
pažiūras. Ir jeigu šio būtino 
vidinio pasikeitimo Kinijoje ne
bus, tai ten liks tokia pati, ne
lanksti užkietėjusi diktatūra, 
kokia ten ir šiandien įsikūrusi. 
"Tik prisiminkime sieninius 
laikraščius ant Pekino Kinijos 
sienų. Ir kas atsitiko? Diktatū
ra negalėjo pakęsti net tokios 
menkutės kritikos ir "spaudos 
laisvė" buvo numarinta. 

Dabartiniai diktatoriai visiš
kai nesupranta esamos krašte 
būklės. Jie yra visiškai akli. Ir 
jeigu jie neleis to būtino dvasi
nio santykiavimo, kuris kuria 
pažangą, tai kom. Kinijai nė 
JAV negalės padėti. 

GARSUSIS PAVEIKSLAS 

K o m u n i s t a i , u ž g r o b ę V i e t n a m ą , visomis i š g a l ė m i s s tengias i „perauklė t i" tautą. Agi tato
rius a i š k i n a pr ievarta suvarytiems ž m o n ė m s komunizmo naudą 

Paryžiuje daug metu Leonas Me 
kusa saugojo Paryžiaus Luvre gar
siausią pasauly paveikslą — Leo
nardo da Vinčio "Moną Lizą". Kai 
jam sukako 68 metai amžiaus, išė
jo jis j pensiją. Mokėdamas daug 
kalbų, jis puikiai ir taikliai su
gebėjo atsakinėti, įkyriai lanky
tojų, ypač užsienio turistų klau
sinėjamas, pavyzdžiui, kad ir į 
tokius absurdiškus klausimus: 
"Kiek už ją?" Turistui, kuris jau 
buvo besirengiąs traukti iš kiše
nės dolerius, lyras ar markes 
paprastai atšaudavo: Kieki O už 
kiek atiduotumėt savo gyvasti? Ar 
parduotumėte j ą?" Kai kurie ita
lai L. Mekusai tvirtindavo, kad 
Mona Liza priklausanti jiems. Jie 
esą tos nuomonės, kad paveikslą 
Italijoje pasivogęs Napoleonas. 
Mekusa būdavo priverstas jiems 
aiškinti, jog Leonardas da Vinčis 

senatvėje tapė Prancūzijoje, nes 
italai pasielgė su juo netinkamai ir 
pirmenybę suteikė Mikelandželui, 
jog Prancūzijos karalius sumo
kėjęs už paveikslą 4000 aukso du
katų. 

Mekuso žmona Angelą yra dai
lininkė ir daugybėje paveikslų nu
tapė savo vyrą "Monos Lizos" 
draugėje. Šiuo metu "Mona Liza" 
nuo oro ir drėgmės įtakos sau
goma po stiklu, o storo stiklo 
plokštelė sergsti ją nuo maniakų, 
sugadinusių jau ne vieną garsų 
meno kūrinį. Paveikslas iš dvi
gubų šarvų išimamas tik jį va
lant. Mekusa dažnai jį palaiky
davo savo rankose. Pasak L. 

Mekuso, lankytojai, neturėdavę 
progos prisiliesti prie "Mona Li
zos", jie noriai liesdavo bent jo 
rankas. jm 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 
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Dabar kaliniai pradėjo pulti miesto atstovus, ir 
pats generolas gavo per žandą. Jie visi pabėgo iš 
stovyklos. Po kelių dienų atvyko 3 atstovai iš 
Maskvos. Jie pasakė, kad tas streikas nereikalingas. 
Jį galima lengvai likviduoti. Daug pakeitimų 
stovykloje padaryti negalima. Mikhail pasakė, kad 
tokiu atveju pasitarimas baigtas. Tada atsistojo 
vienas iš tų 3-jų narių, nusišypsojo ir pasakė, kad po 
Stalino mirties kalinių gyvenimo sąlygos bus 
peržiūrėtos, ypač politinių kalinių. Maskva nenori, 
kad čia įvyktų kraujo praliejimas. Komisija stengsis 
artėti prie kalinių reikalavimų. Vienas kalinių 
komiteto narių pasakė, kad, jei reikės, esame 
pasiruošę ir kautis, kaip kovėsi Karagandoje, 
Vorkutoje ir kitur. Mes norime žmoniško traktavimo 
ir žmogaus teisių, kad daugiau nebūtų numeruotų 
kalinių, nes turime vardus ir pavardes. Kad nebūtų 
dirbama 10 valandų be pertraukos. Mes norime 
palaikyti ryšius su savo šeimomis, artimaisiais ir 
gauti iš jų siuntinėlius. Kad kaliniai nebūtų 
šaudomi, kaip jau yra du nušauti. Kad susitarimas 
nebūtų sulaužytas, kaip jau kartą čia įvyko. Turime 

gauti garantijas, kad nebus keršto. Norime turėti 
geresnes darbo, gyvenimo sąlygas ir geresnį maistą. 

Komisija viską užsirašė ir pažadėjo viską 
išpildyti, jei mes ramiai sugrįšime į darbą. Dar dvi 
dienas buvo tartasi tuo reikalu. Komisija įsakė 
atvežti į stovyklą tris sunkvežimius maisto, nes 
stovyklos sandėliai buvo tušti. 

Nežiūrint Maskvos komisijos, kariai nuo 
stovyklos nepasitraukė. Kariai mėgino padaryti vis 
didesnes iškarpas vielų tvorose. Gegužės pabaigoje 
vieną naktį buvo duotas aliarmas: kariai veržiasi pro 
vielų tvorų išpiovas. Reikėjo juos sulaikyti. Visi 
išbėgo prie tų išpiovų. Tuo metu generolo 
kulkosvaidininkai sugarmėjo į stovyklą, išstatė 
kulkosvaidžius ir nužymėjo neutralią zoną. Kas į tą 
zoną įeis, bus nušautas. 

Daug kalinių subėgo ginti pagrindinių pozicijų. 
Vienas lietuvis, vardu Jurgis, buvęs boksininkas, 
nežiūrėdamas karininko įspėjimo, griebė plytą ir 
metė į karius. Vėliau jis pagavo vieną kareivį ir 
pakišo jo galvą po savo pažaste. Atrodo, kad to 
kareivio kaulai sutraškėjo. Karininkas šovė į tą 
lietuvį. Kariai atidarė kulkosvaidžių ugnį žmogaus 
juosmens linijoje. Kaliniai krito ant žemės. Visi 
stengėsi surasti uždangą, net ir sužeistieji. Kulkos
vaidininkai ir toliau leido ugnį nustatytame aukš
tyje. Tuo metu iš kito šono įsiveržė kareiviai pro 
vielų tvoroje padarytas prapiovas. Jie nešaudė, bet 
kalinius mušė šautuvų buožėmis. Dalis kalinių buvo 
barakuose. Kariai juos išvarė laukan. Kai kurie 
sukilimo vadai nusižudė. Kiek žuvo kalinių — 
nežinia. Aš suskaičiau 13 lavonų, bet kariai ir 
daugiau jų krovė į krūvą. Žuvo ir lietuvis Jurgis. 

Kaliniai buvo išvaryti iš stovyklos. Mikhail buvo 
įsodintas į kaliniams vežioti mašiną ir kažkur 

išvežtas. Ir moterys kalinės, prasiveržusios iš savo 
stovyklos, puolė kareivius, bet jos buvo atmuštos 
gaisrininkų leidžiamu vandeniu. 

Baigėsi baudos laikas 

Kaliniai iš 5-tos stovyklos buvo išvesti į tundras 
ir už kokių 4 mylių buvo susodinti j šlapią vietą, nes 
buvo pavasaris — birželio pradŽia.Vėliau buvome 
pervesti arčiau miesto ir sutalpinti akmenų laužyklo
je. Netoli buvo stovykla Nr. 3. Joje buvo kaliniai 
nubausti ilgomis bausmėms (katerzani), bet čia dar 
ėjo sukilimas. Jie anksčiau ir dirbo toje akmenų lau
žykloje. Maisto gaudavome ryte ir vakare. Griežtai 
buvome įspėti, kad nemėgintume išeiti iš akmenų 
laužyklos, nes būsime nušauti. Mes čia dirbome labai 
sunkiai: per 12 valandų nepajėgėme atlikti nustaty
tos normos. Vargino darbas, vargino ir saulė, kuri 
šiuo metu beveik nenusileisdavo. Čia naktį ir 
gulėdavome ant konvejerių diržų. 

Vieną sekmadienį mūsų į darbą nevarė. Po 
pusryčių išėjau j senesnės laužyklos vietą, kur radau 
pakankamai vandens išsimaudyti. Tada palipau 
aukščiau į kalvą, atsisėdau, peržvelgiau miestą ir 
pradėjau apmąstymus. Tai geras dvasinis ir net 
fizinis atsigaivinimas. Aš dėkojau Apvaizdai už 
saugojimą manęs per tuos kelerius metus. Vėliau 
atsiguliau ir užmigau. Kai atsibudau, jau buvo gera 
popietė. Kurį laiką dar pasėdėjau, žvilgterėjau į 
stovyklą Nr. 3, kuri buvo kalvos papėdėje, č ia buvo 
apie 5000 kalinių. Jie taip pat išėjo į streiką, kaip ir 
mes, bet jie buvo geriau susiorganizavę. Jų vadas 
buvo žinomas kriminalistas Vladimiras. Daug čia 
buvo buvusių karininkų, todėl jie suplanavo geresnį 
gynimąsi. . 

(Bus daugiau) 

••. 
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ŠEŠTOSIOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

SAVAITGALIO DIENOTVARKĖ 

Liepos mėn. 3 d. 1980, ketvirtadienis: 
7 vai. vakare — Martiniųue Restaurant 

— 95th. & Western Ave. Vytauto 
Beliajaus pagerbimas — vaka
rienė. 

Liepos mėn. 4 d. 1980, penktadienis: 
Šokėjų repeticija Amphiteatre — 42nd & Hals-
ted Str. 
Chicagos ir apylinkių šokėjų grupių regist
racija repeticijų metu. 
4:45 v.v. Jauniai (Noriu miego). 
5:00 v.v. Studentai ir jauniai. 
8:30 v. v. Veteranai. 

10:00 v.v. Visų vadovų pasitarimas Jauni
mo centre. 

Liepos mėn. 5 d. 1980, šeštadienis: 
7:45 v.r. Autobusai iš viešbučių į Am-

phiteatrą. 
8:30 v.r. Registracija visų neužregistruotų 

grupių Amphiteatre. 
9:00 v.r. Repeticija pradedant Jaunių ir Stu

dentų šokiais. 
12:30-1:00 v.p.p. Užkandžiai visiems šventės 

šokėjams. 
1:15 p.p. Generalinė Šokių Šventės Prog

ramos Repeticija. 
8:00 v.v. Oficialus VI L. T. Š. Š. atidarymas 

Jaunimo centro sodelyje. Po atida
rymo šokėjų susipažinimo vaka
ras. Bilietai prie durų ($3.00). 
Vadovų pobūvis Jaunimo centro 
kavinėje (tik su pakvietimais). 

1:15 v.r. Autobusai grįžta į viešbučius. 

LIETUVIŲ DIENA CHICAGOJE 
Liepos mėn. 5 d. 1980, šeštadienis 

10:30 v.r. — 11:00 v.v. Lithuanian Plaza 
(69th Str.) Marąuette Parke įdomi 
ir įvair i programa: muzika, 
pasimatymai su pažįstamais, 
meno parodos, maistas, gėrimai ir 
daug daugiau. 

Liepos mėn. 6 d. 1980, sekmadien i s : 
10:00 v.r. Pamaldos Tėviškės Liuteronų 

bažnyčioje, 6641 So. Troy. 
10:30 v.r. Mišios Marąuette Parko Nativity 

B.V.M. bažnyčioje 69 & Washte-
naw. 

12:30 p.p. Autobusai iš viešbučių į šventę. 
1:30 p.p. Šokėjai rikuojasi įžygiavimui. 
2:00 p.p. VI L.T.Š.Š. programa. 

VI L.T.Š.Š. banketas — Condesa 
Del Mar — 12220 So. Cicero Ave., 
Alsip, IL. 

7:00 v.v. Kokteiliai. 
8:00 v.v. Vakarienė. 

m 

P. S. Prašome šventės dalyvius šią programą išsikirpti ir pasilaikyti. 
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CHICAGOS BANKŲ VEIKLOS 
REZULTATAI 

Crain's Chicago Business sa- iFirst National Bank su 30 bilijonai 
vaitraštis savo birželio 23 dienos 
laidoje paskelbė labai įdomią 
statistiką apie Chicagos srities 
banku veiklos rezultatus 1979 
metais. B viso Chicagos srityje 
veikė 405 komerciniai bankai, ku
rie laikė daugiau, kaip 52 bilijo
nus doleriu depozitų, o bendras 
jų turtas siekė apie 70 bilijonų 
doleriu. Įdomu, kad Chicagos 

doleriu, Harris Trust and Savings 
Banks 7 bilijonais ir North Trust 
7 bilijonais ir North Trust Co. su 
5,3 bilijonais uždarbio atžvilgiu 
stovi beveik paskutinėje vietoje, 
būtent Continantal Banko už
darbio procentas nuo jo turimo 
turto sudarė tik 0.57 proc. ir už
ėmė 333 vietą uždarbio atžvilgiu 
iš 405 Chicagos srities bankų. First 

Lietuvių fondo suvažiavime prezidiumo pirmininkas dr. Mindaugas Vygantas 
(kairėj) skelbia šiuos metus antrojo milijono užbaigimo metais. Toliau prezi
diumo nariai Stasys Baras ir Milda Lenkauskienė. 

Nuotr. P. Maletos 

LIETUVIŲ FONDAS BAIGIA SURINKTI ANTRA 
MILIJONĄ 

didžiausieji bankai: Continantal National Banko uždarbio procen 
Bank su 34,3 bilijonais turto, 

Prieš vasaros atostogas Lietu
vių Fondo vadovai peržvelgė esa 
mą padėtį ir aptarė ateities veik 

Investavimo komisijos pirm. Po 
vilas Sodeika pranešė, kad numa 
tytas žemės pirkimas užsitęsė, nes 

lą. Praėjusią savaitę atskirai po- i norėta sumažinti kainą, bet da 
sėdžiavo: valdyba, vadovaujaima į bar visos kliūtys nugalėtos ir už 
dr. G. Baluko, Meno puoselėjimo pirkimas bus pasirašytas. Menui 
komisija, pirm 

Tenka pažymėti naują Lietu 
viu Fondo darbo kryptį, įstei 
giant meno puoselėtojų komisiją 
ir duodant lėšų įsigyti lietuvių 
dailininkų meno turtus. Užmo 
jis yra naujas ir plačiau disku 
tuotinas, nes sukels įvairiu pro 
blemu. Svarbu, kad lietuvių me 
nininkų sukurti turtai pasiliktų 
lietuvių rankose, bet taip pat rei 
kia sudaryti sąlygas juos išlaiky 
ti ir reikiamai apsaugoti. 

A. Juodmlkis ' ne National Bank, Palatine, Uli-

as buvo dar mažesnis — 0.39 proc 
Dėl tokio menko banko operaci 
ju rezultato, kaip iš spaudos ži
nome, turėjo pasitraukti iš savo 
vietos First National Banko Ta 
rybos pirmininkas Robert Abboud. 
Jo bankas uždarbio nuo turto at
žvilgiu atsidūrė 352 vietoje. North 
Trust Co. su 0.52 proc. užėmė 
340-tą vietą. 

Geriausių rezultatu uždarbio 
nuo turto atžvilgiu pasiekė mažes
nieji bankai. Pirmą vietą Chica
gos bankų srityje užėmė Palati-

nois. Banko turtas sudaro tik 44 
milijonus dolerių. Jo uždarbis 
nuo turto sudarė 2,05 proc. ir 23, 
05 proc. nuo banko kapitalo. Ne
blogų rezultatų parodė ir Mar-
ąuette Nationad Bank uždirbęs 
1,26 proc. nuo turto ir 11,08 
proc. nuo banko kapitalo. Jis yra 
62-ras bankas uždarbio atžvilgiu 
eilėje. Metropolitan Bank and 
Trust Co. su 60 milijonu turto 
1979 metais pasiekė geresnius nuo 
turto uždarbio rezultatus nei 
minėti didieji Chicagos bankai. 
Metropolitan Banko uždarbis nuo 
turto sudarė 0,81 proc. pelnas nuo 
kapitalo 10,49 proc. 

21 bankas baigė 1979 metus 
su nuostoliais. Blogiausius veiklos 
rezultatus turėjo First National 
Bank of Lincolnshire, baigęs me
tus su 1,200,000.—nuostolio. 

Adolfas Baliūnas 

karpinėms žuvims. Nustatyta, 
kad kai kurios žuvys turėjo 
dviejų trijų tipų auglius. Vieno
je Vakarų Ontario (Kanadoje) 
upėje buvo sugautos žuvys labai 
retai sirgo augliais. 

Tiriant šių upių vandens pa
vyzdžius, paaiškėjo, kad upė, 
kurioje žuvys gausiai sirgo on
kologinėmis ligomis, buvo smar
kiai apsikrėtusios įvairiais che
mikalais. Tačiau kontrolinės 

upės vandenyje visų tų "gėry
bių" nerasta. Jm. 

MASONEY & CONCRETE 
REPA1RS 

Naujo ir seno mūro bei cemento 
pataisymai. 

Taip pat remontas —: stiklo blokų, 
langų, kaminų ir židinių. z 

Skambinkite po 6 vai. vakaro. 
Antanas (Tony) Butkus 434-1094 

J. Petrik 776-1333 

IR ŽUVYS SERGA VĖŽIU 

Mokslininkai nustatė, kad ir 
žuvys serga vėžiu. Dažniausiai 
šia liga serga prie dugno gyve
nančios žuvys. Ištirta, kad tie
siosios žarnos vėžys pasitaiko 

• i l l i i l i i i l l i l l l l l l i i l l l i i l i i i l i i i i i i l l l i i i i i i i i i i l i i i l l iM. i i l l i i i i i i i i i i i l l i i i l i imi i i i i l i l i i l l l i immii : 

| UTHUAtilAN NATIONAL COSTUMES i 
| ANTANAS and ANASTASIA TAMOŠAITIS 
E Published by Iitbuanian Folk Art Institute, 
= Toronto, O&nada, 1379 E 

E Veikalas didelio, liuksusinio formato, 258 psl., gausiai ilius- = 
ES truotas nuotraukomis, istoriniais ir šiaip piešiniais, gera dalis :~ 
S iliustracines medžiagos spalvota. Knyga rimta moksline studija, ju 
2 Taip pat graži, vertinga dovana bent kokia proga. E 

E Knygos kaina su persiuntimą — $27.50 E 

E Užsakymus siųsti: | 

| DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 I 
E Dlinois gyventojai dar prideda $1.56 valstijos mokesčio. = 
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dr. G. Balukas, 
Investavimo komisija, pirm. Povi
las Sodeika, Pelno skirstymo ko
misija, pirm. dr. K. Ambrazaitis, 
ir Lietuvių Fondo taryba, vado
vaujama dr. A. Razmos. Lietuvių 
Fondo tarybos posėdis įvyko š. 
m. birželio 15 d. savoje būstinė
je. Posėdžiui pirmininkavo dr. A 
Razma, o sekretoriavo dr. J. Rač
kauskas. Pranešimus padarė anks 
čiau minėtų komisijų pirminin
kai. 

Valdybos pirmininkas G. Balu
kas pasidžiaugė gražiai praėju
siu metiniu narių suvažiavimu, 
gerais spaudos atsiliepimais ir au
gančiu pagrindiniu Lietuvių Fon 
do kapitalu. Testamentiniai pali
kimai daugėja ir sudaro stam
bią dalį Lietuvių Fondo kapitalo. 
Praėjusį mėnesį gautas Kazio Vi-
lučio, trečias savo didumu, paliki
mas 82.208,60 dol. Plačiau bus 
paskelbta, kai tik bus surinkta 
apie jo asmenį žinios. Palikimų 
yra teismų patvirtinimo eigoje 
ir dar šiais metais tikimasi, 
įplaukiant į Lietuvių Fondo ka
są. Siūlė ruoštis tinkamai atžymė 
ti dviejų milijonų surinkimą. 

Stasys Baras pasiūlė ta proga 
suruošti didesnį kultūrinį renginį. 
Kompozitoriui Jeronimui Kačins 
kui sueina 70 metų amžiaus su
kaktis. Bostone jis veda universi
teto studentų chorą, kurį yra ga 
limybė pakviesti į Chicagą. Būtų 
paminėti Lietuvių Fondo pasie
kimai ir pagerbtas lietuvis kom
pozitorius. Koncertui numatyta 
spalio 25 d. data Marijos aukŠt 

mokyklos auditorijoje. Kadan
gi metinis vajaus pokylis įvyks 
spalio 11 d., nutarta spalio mene 
sį skelbti Lietuvių Fondo dviejų 
milijonų surinkimo mėnesiu. 
Renginių vadovė Marija Reinie
nė gavo dar vieną uždavinį prie 
daugelio kitų įsipareigojimų. 

Iždininkas Kazys Barzdukas pa 
teikė paskutinius skaičius, išves 
tus birželio 10 d. Pagrindinis ka 
pitalas pasiekė 1,930.614 dol., ku 
rį sudėjo 4.773 nariai. Nuo metų 
pradžios kapitalas paaugo 279. 
214 dol. ir 47 naujais nariais. 
Bei šiol Fonde užregistruota 90 
testamentų, iš kurių 45 realizuo 
ti ir gauta 470.557 dol. Fondo ka 
pitalas per pastaruosius du mė 
nesius paaugo visu milijono ket 
vLrtadaliu, todėl dviejų milijonų 
surinkimas yra realus ir įvykdo
mas. 

puoselėti komisijos prašymas, da 
lį kapitalo investuoti į dail. Pra 
no Domšaičio meno kūrinius, 
šiuo metu nerado pritarimo, bet 
gi investavimo komisija siūlė su 
tekti 25.000 dol. paskolą ir dali 
mis įsigyti dail. Pr. Domšaičio 
palikimą. Po ilgokų diskusijų ir 
pasiaiškinimų, taryba pritarė in 
vestavimų komisijos siūlymui ir 
25.000 dol. paskolą patvirtino. 
Bus parengtos taisyklės ir sąlygos, 
kaip tą reikalą tvarkyti. Šiuo klau 
simu teigiamai pasisakė ir L Fon 
do teisinis patarėjas adv. Povilas 
Zumbakis. Kitų L. Fondo inves 
tavimų padėtis gera. 

Pelno skirstymo komisijos pirm, 
dr. K. Ambrozaitis pateikė pasku 
tinio paskirstymo duomenis. Pa 
skirstyta 24,984,27 dol , nuo me 
tų pradžios — 49,361.27 dol. Iš 
viso paskirstyta 693.780 dol. Pa 
remta švietimo ir kultūros tary 
bų veikla, įvairūs organizacijų 
ar pavienių asmenų projektai, 
suteikta lietuviams studentams 
stipendijos ir t. t Skirstymas nė 
ra lengvas, nes prašymų daug, o 
paskirstymui leistos sumos yra ri 
botos. Taryba vėl leido paskirs
tyti 25.000 dol. 

Leidinio redaktorius A. Bagdo 
nas pranešė, kad turi paruošęs 
laišką apie testamentinius pali 
kimus. Laiške kalbama apie tes 
tamentų reikalingumą ir kaip juos 
teisiškai sudaryti. Atskirai bus ap 
rašomi dešimt didesniųjų pali 
kimų ir įdėtos nuotraukos. Laiš 
kas bus išsiuntinėtas visiems Lie 
tuvių Fondo nariams. 

Vytautas Kutkus, JAV LB Kraš 
to valdybos pirmininkas, painfbr 
mavo, kad yra išsiuntinėjęs visoms 
apylinkių valdyboms laišką, pra 
šydamas paskirti Lietuvių Fon 
do reikalams įgaliotinius ar suda 
ryti komisijas. Jo prašymas vyk 
domas ir jau yra gauti palankūs 
atsiliepimai. Tokiu būdu bus vėl 
atstatyti tampresni ryšiai tarp to 
limesnių vietovių ir Lietuvių 
Fondo vadovybės. Didesnėse ir 
tolimesnėse vietovėse, kaip New 
Yorke, Los Angeles, St. Petersbur 
ge reikia steigti atstovybes. 

Baigiant tarybos darbingą po 
sėdį, pir dr. A Razma pasidžiau 
gė gerai praėjusiu metiniu narių 
suvažiavimu ir dėkojo lietuvių 
spaudai už rodomą L Fondui pa 
lankumą bei atliekamo darbo 
įvertinimą, o susirinkusieji Anta 
nus pasveikino vardadienio proga 
ir sugiedojo ilgiausių metų. 
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(Lithuasian Heritage - }igsaw Puzzle) 
Sudedamas Lietuvos iemel&pis ii 551 gabaliukų galvosūkio 

formoje. Išleido Baltic Associate. Boston, Ifsss. 
Mokyklinio amžiau*, jaunimui padfe ISmoktl Lietuvos Isto

riją, atrasti jos žymiausias vietoves, supažindins BU jos garsiaisiais 
žmonėmis, gis žaidimas tinka ne tik jaunimui, bet ir kiek
vienam suaugusiam tinkamai praleisti laiką. Kaina $12.95. Ekstra 
ui persiuntimą, Dlinois gyventojai prideda, 78 et. valstijos mo
kesčio. Užsakymus siųsti: 

i DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chteagft, IL 80621 i 

YOU 
DESERVE 
A BONUS! 

Open A "NOW Account'-
Get A Bonus 

Have you ?lways vvanted to have your 
checking account funds where you saved? 
Now you can and you'll get better than bank 
rates on all your funds. I t ' s FREE — as 
long as you keep a minimum balance of 
$250 in your NOW Savings Account. No 
charges for monthly service or fees for draft 
clearing. Get 200 Draf t s F r e e as a special 
bonus when you deposit $500 to any Saint 
Anthony Savings Account. 

Buy Travelers Checks — 
Get A Bonus 

v 
Ready to take your long avvaited 

vacation? Come to Saint 
Anthony Savings and 
ge t $200 w o r t h of 
American Express 
T r a v e l e r s C h e c k s At "^u. * 
No C h a r g e . Hurry, offered 
for a limited time only. 
($200 per household) 

Make A 
Deposit -
Get A Bonus 

Earn the highest interest rates 
allowed by law when you deposit an 
bonus choose from a wide seleetion 
household gifts. Depending on your dep( 
you'll take home a free gift or one at a 
substantial savings off retail prices Come 
in or call for complete details. 

Offers can be wlthdrawn anytlme without notice. 

Open A Safe Deposit Box — 
Get A Bonus 

Get xh OFF the first years rentai when you open a safe deposit 
box and deposit $250 to any Saint Anthony Savings Account. 

Visit Our Lobby-
Get Severai Bonuses 

You'll get FREE Financia l C o u n s e l i n g by our staff \vho 
speaksyour language — F.nglish, Lithuanian, Polish, Italian. 
and Spanish. Find out the ansvvers to your questions regard 

ing savings plans, home buying, home improvement 
loans. insurance and more. 

You'll get FREE Blood P r e s s u r e Tes t ing by 
the Vita Stat Blood Pressure Teller. The teller 

is an easy to operate machine that will give 
you your blood pressure reading vvithin 

į one minute. Available exclusively at 
ithony duringjune 24 tojuly 8. 
bu'11 get ofbcr free senices Iike 
eleetrie bill payment. \\aler bill 
payment, gas bill payment, and 

notary service when you visit 
Saint Anthony Savings. 

Hurry in today and 
get that extra 

bonus 
that you 
deserve' 

Gifts are on disp'ay and 
avaiiabie only wni'e sup-

piies last One gift per 
famiiy ptease i funds 

quaiifying for a gift are 
»nthdrawn prtor to 90 
days <ro^ tne date o' 

depo*t the net cost o' 
me gift v»iii be dedueted 

from tne account Federai 
reguiat'ons stipuiate sub
stantial ,nte»est penatties 

for witr*drawais on certifi-
cates pnor to M M į 

date No gifts for trans-
fers Gift received for new 

money deposited only 

aint 
ritliony 
""avings 

81 Loan Association 

1447 South Forty-Ninth Court 
Cicero, Illinois 60650 
Suburbs 6%-6.W • Ckkapa 2-t> «JP1 

Joseph F. Gribauskas 
Executive Secretary 
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6 DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. birželio mėn. 27 baigęs Ohio valstybinio universi
teto Columbus prekybinės admi
nistracijos mokslus, kaip pagrindi
nę šaką pasirinkdamas ekonomi
nę rinką (marketing). 

Yra baigęs Šv. Juozapo gimnazi 
ją, lankęs lituanistinę Šv. Kazi
miero mokyklą, jūros skautus. 

MIRt A. A. ALDONA AUGUSTINAVIČIENE 
) V . D. universitete studijavo litu

anistiką, romanistiką. Studijas 
baigė vokiečiu okupacijos metais. 
Gyvendama Clevelande, Westem 
Reserve universitete įsigijo magis
trės laipsnį ir nuo 1959 m. dėstė 
prancūzų kalbą ir vokiečiu lite
ratūrą. Buvo pakelta assoc. profe
sore. 

Aktyviai reiškėsi visuomeninia
m e gyvenime. Kurį laiką pirmi
n inkavo "Filiae Lithuanie" kor
poraci jai . Memmingene buvo įsi 
jungusi į skautišką veiklą, pakel
t a į paskautininkes, gyvendama 
Clevelande, 10 mėty dirbo litu
anistinėje mokykloje, reiškėsi spau 
doje, skaitė paskaitas visuomeni
nėmis bei kultūrinėmis temomis. 

Velionė buvo sesutė Birutės 
Xasvytytės — Smetonienės. Iš
augino dvi dukras, Jos vyras Juo
zas Augustinavičius — žinomas 
inžinierius. Palaidota praeitą an
tradienį. Clevelande dar liko se
suo Birutė, broliai Algirdas ir 
Jaunut i s Nasvyčiai. 

A. a. Aldona Augustįnavičienė 

Birželio 21 d. Clevelande mirė 
a. a. Aldona Augustinavičienė 
(Nasvytytė). Velionė buvo gimu
si 1916.'iV. 30 Maskvoje. Kaune 
baigė kazimieriečių gimnaziją ir 

KLEBONO SUKAKTIS 

D. M. N. P. parapijos kle
bonas kun. G. Kijauskas š. m. bir
želio 29 d. mini savo amž aus 50 
m. ir kunigystės 20 m. sukaktį. Tą 
dieną parapijos auditorijoje 5 
vai. po piety įvyks akademija. 
Dalį 'programos atliks Grandinė- į W? JM" 
lė Dr. kun. P. Gaida iš Toronto 
kalbės apie lietuvį kunigą dabar
tinėje lietuviu parapijoje. J. S. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
IŠNUOMOJAMA — FOR K E N T 

ISNUOM. 4 kambarių (2 mieg.) butas 
amž. vienam, ar dviem asme-

i mm. Kilimai, apšild. 180 dol. men. 
Skamb. po 4 vaL popiet — 434-4086. 

ISNUOM. 2-jų kamb. butas su vonia. 
Porčius. 63-čios ir Sacramento apyl. 

Skambint — RE 7-9244 

KKAL. 4I 8 T A T b 

SPORTAS 
(Atkelta ii 2 psl.) 

— Futbolo pirmenybių ant-

Clevelande birželio 8 d. įvyko 8-tas Kanklių muzikos rečitalis. Cia matome 
lietuvaites, baigusias kanklių muzikos studijas; komp. A. Mikulskis, studijų 
vadove muz. O. Mikulskienė ir mecenatas A. Karkiius. 

Nuotr. J. Garlos 

NAUJI AKADEMIKĄ! 
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KRISTINA ROCIŪNAITĖ 

Jauniausioji Onos ir Vaciaus 
Rociūnų duktė, gegužės 23 d. bai 
gė Kento valstybinio universite
to medicinos seserų mokyklą, 
gaudama med. seserų mokslų 
bakalauratą. 

Universitete buvo priimta į 
Sigma Theta Tau — seserų gar
bės organizaciją. Pradėjo dirbti 
Veteranu Administracijos psichi
atrinėje ligoninėje, Brecksville, 
Ohio. Rudenį planuoja tęsti moks 
lus toliau. 

Yra baigusi St Michael pra
džios mokyklą, Independence gim
naziją, aukštesniąją lituanistinę 
vysk. M. Valančiaus mokyklą 
(12 m.). Šiuo metu yra stud. 
ateitininkų draugovės pirminin
kė, JAV LJS tarybos narė, buvo 
ketvirtojo PLJS atstovė Europoje, 
Žaibo klubo sportininkė, ateiti
ninku stovyklų Dainavoje va
dovė, Čiurlionio ansamblio šoke 
ja, LB Clevelando apylinkės val
dybos narė. 

CLEVELAND PRESS APIE 
KUN. G. KIJAUSKĄ 

Birželio 17 d. numery žurnal: 
tė Eleonor Prech įdėjo gan išsa
mų straipsnį apie kun. Gedimi
ną Kijauską, S. J., pavadintą "Lie
tuvių bažnyčia pagerbs savo kle 
boną". 

Straipsnyje nusakoma, kaip 
pagerbimo iškilmės yra supianuo 

^- . . , -, , ., , i tos. Ateinantį sekmadienį, birže-
Aaujasis daxtaras visą laiKą bu,,. or i , -r̂ . , , „. , „, 

, ; , , _ .,, _ _ . . 'lio 29 d. Dievo Motinos nuolati
nės pagalbos bažnyčioje 10 vai. 

j cial and aptitude in general Den-
tistry". Dr . Marius pateko į rezi
dentų programą Clevelando Met 
ropolitan General ligoninę. 

roję lygoje Klaipėdos Atlantas 
Breste sužaidžia 0—0, bet Ry
goje pralaimi 0—2 ir laikosi 
4-je vietoje. Vilniaus Žalgirio 
padėtis negerėja, j is silpnai su
žaidžia namuose prieš Jaros
lavų, ištempdamas tik lygiąsias 
1—1 ir pirmos lygos lentelėje 
maišosi prie paskutiniųjų. 

— Irklavimo tarptautinės var
žybos vyko Maskvoje. I š lie
tuvių geriausiai pasirodė ketur
vietė su V. Vilkeliu, I. Maciuku, 
E. Srnilingiu ir V. Inokaičiu, o 
prie vairo L. Skatiku. Abi die
nas jie baigia pirmoje vietoje, 
pralenkdami Čekoslovakijos, Ju . 
goslavijos, Kubos, Lenkijos ir 
Ispanijos irkluotojus. 

Dvivietėje valtyje dar gerai 
pasirodė A. Narušaitis ir V. 
Gedvilas, laimėję antrą vietą. 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir«visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panaiiai8 reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

D Ė M E S I O 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 405d Archer Ave. 
Chieago, m . 606S2, teL 927-5980 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL _ WA 5-8063 

iiiiiiiiiiiiimimiimiHiiiitiiiiiiiiiiimiiiiii 
NANiy APSiTYARKYME 

Ar ruošiatės ką pastatyti, pakeisti, 
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės. Skambinkite po 6-os vai. vakaro. 

TELEF. — 476-3950 

iiiiiiiiiMiiHiiuminniimmmiiiiniHiiiiH 

E E A L E S T A T E 

BRIGHTON PARKE parduodamas 2-jų 
aukštų mūr. namas su rūsiu ir pasto
ge. 3 butai po 4 kamb. 1-mas aukštas 
karšto vand. apšild. Arti Nekalto 
Pr. bažn. Arti Archer Ave. Geros 
pajamos. Tuojau galima užimti. Pri
einama kaina. Kreiptis į 

OBRZUT REALTY — LA 3-2871 

PALOS HTT.1.S 
Savininkas parduoda 10 metų senumo 
"bi-level" namą. 1% vonios, 3 miega
mieji, didelis šeimos kamb. "Grill", 
baseinas, didelis patio. Galima per
imti 10% morgicių. $87,900. Skam
bint pirm. iki penkt. po 5:30 v. vak. 
tel. 598-2810. 

MCRINIS 6 KAMB., 3 miegami ir 
valgomasis. Prie 71-os ir Washtenaw. 
Arti parkas, bažnyčia ir krautuvės. 
Geras. Nebrangus. 

BROKERIS P. 2UMBAKLS 
778-6916 

70-os ir T aiman apyl. — 
mūrinis. 2 ma5. garažas. 

i po 5 vai. vak. 
TeL 768-9279 

2-jų butų 
Skambint i 

m ų j u 
Marius Laniauskas, žino-
klevelandiečių Stasės ir 

Simono sūnus, gegužės 23 d. bai
gė Case Westem Reserve univer
siteto odontologijos mokyklą, gau
damas teisę veistis dantų gydy
tojo ir chirurgo praktika. 

Baigimo proga buvo apdovano
tas "Ohio Acad?mv of General 

vo aktyvus lietuviškame jauni
m o judėjime: yra baigęs 12 sky
rių lituanistinės mokyklos, akty
vus ateitininkas nuo pat jaunų 
dienų, vadovavęs moksleiviams 
bei studentams ateitininkams. 
"Žaibo" klubo sportininkas, va
dovavęs stovyklose. 

Yra vedęs Eglę Giedraitytę, bai 
grisią su Suma cum laude pe
dagoginius mokslus, žinomą at
letę, Grandinėlės šokėją, iškilią 
skaučių veikėją. Jaunoji šeima 
augina 4 mėnesių sūnelį Matą. 

Dr. Laniauskas praturtina lie
tuvių odontologų šeimą Cleve
lande, kur jau visa eilė jaunų 
profesionalų sėkmingai verčiasi 
dantų gydytojų praktika. Sėk
mės mielam dr. Mariui ir jo šei
mai! 

GINTARAS PETUKAUSKAS 

l ekonominių mokslų specia
listų tarpą įsijungė Gintaras Petu-

padėkos Mišios, o 4 vai. audito
rijoje sukaktuvinė akademija, kur 
kalbės Tėviškės 2iburių redak
torius kun. dr. Pranas Gaida iš 
Toronto, Dalia Staniškienė skai
tys poezijos ir Grandinėlė išpil
dys trumpą programą. Po to bus 
visi dalyviai kviečiami užkan-
džiams. Balys Gaižiūnas, kuris va
dovauja šiam pagerbimo komi
tetui, trumpai kalbės apie sukak
tuvininką, švenčiantį 50 metų 
amžiaus ir 20 metų kunigystės 
sukaktis. 

Prieš šešerius metus kun. G. 
Kijauskas parėmė šią parapiją ir 
jos veiklą įvairiose religinės, kul
tūrinės ir socialinės srityse V. R. 

l l l l l l l l I l l I l II l t l III t l l l IIIII l f l IIIIIIIIIIIIIII l i l ! 

RADIO PROGRAMA 
• 

Seniausia Lietuvių Radio programa 
Naujoj Anglijoj iš Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vSIiausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
Ir Magdutes pasaka Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Fio-
ristt — gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didel| pasirinkimą lietuviškų kny. 

1II11II11I1IIIIIII1IIIII111UU11J1I11I1IIII111IIII11 

N A U J A V I E T A 
Yra laisvas gražus 4 kambarių butas 
(1 mieg.). Apšild. Pirmam aukšte. Ar
ti 65-os ir California Avenue. Nuoma 
200 dol. men. 

Puikiausio mūro. 22-jų metų bunga-
low. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke — 
$52,500. 

Platus sklypas. 
vestuoti ateičiai. 

Geroje vietoje in-
ir kaina nuderėta. 

SUTAUPYSITE DOLERIUS 
GRAŽIAJAME LEM0NTE 

Pamatykite šiuos gražius naujus Bi-
level ir "ranch" stiliaus namus — 
tvirto mūro. Ąžuolo grindys ir pa
puošimai. 2 m a š . garažas. Pėsčia nu
einama į bažnyčias ir mokyklas. 

711-13 Houston Street 
Skambint 779-8436 

^ M I S C E L L A N E O U S 

2 ELEGENTISK05 SALĖS 
IŠNUOMOJAMOS 

Banketam*, Vestuvėms Ir Kitiems 
PobGvjams 

MR. ANTHONY'S 
7348 W. Irvmg Park Road 

1 blokas ] vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel 453-2106 arta AL 2-9408 

Rita ir Petras Dūdai, Savininkai 
Kviečia užsisakyti salę dabar, kol dar 
yra laisvų vietų. 
Geras patarnavimas — puiki vieta. 
Skanus valgiai Prieinamos kainos. 
Vieta automobiliams pastatyti . 

SKELBKITfiS "DRAUGE". 

Dentistry avvard for high poten- kauskas, Albinos ir Vlado sūnus, 

"Nt-ijos" vokalinio vieneto atstovės a tnešė Sv. Mišių auką: K. Kuprevifiiu-
ts, R. Balyte ir R. Klior.enė Priima kun. G. Kijauskas. 

Nuotr. V. Bacevttiat» 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 
VUrtat, vftan*iai fcnportuotJ kvapai*!, j/domos totta k t t 

Važiuojamos Uktta, ramentai Ir kt, pirkti ar nuomoti; 
Nemokama' mvtcjc'jrm dovana*. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

B E A L B S T A T V 

Rezidencinės ir Komercinės Nuosavybes 
Apartmenfai • Kondonuniuma. • Nuomavimas FLORIDA 

REAL S Angelė E. Kamiene 
ESTATE """ ~ 

RKALTOR • • • BROKU • • • ttOTAKY 
>70i fioif DOuicvard.sr. netcr»bu--a icach.Pi. >}?0& 

Tgtttoną* (Sl») ?*Q-2448. Vakare { 9 l » M?-2?36 

Ofise veikia auto matinis telefonas. 

Maloniai prašau kalbėti lietu
viškai ar angliškai ir paduoti savo 
telefoną bei pavardę, kada juras 
patogu namus apžiūrėti. 

Vaidis Real Estate 
2644 W. 69th Street 

TeL 737-7200 ar 737-8534 
Lietuviškas restoranas su namu ir 

įrengimais Marquette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Mūrinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
luoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 830-5568 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
viso rfišin grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

uiiiiimiiiiiiiimiiimnmmimiiimiinui 

M. A. Š I M K U S 
IXCOME TAX SERVICE 

NOTARY PVBLJC 
4259 S o , Maplewuod, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIU iSkvietima.!, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitoikie blankai. 
IIIIIIIIIIIIHUIIIIIII ltUIIUlUlUlllUUUUIlIlI iiimiiiiiiMiiiiHiiiiiimiimimiiiiiiiiniiii 
!; Jvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMGS P A R C E L š E X F R E S S 

2501 W. 69 Sfc, Chieago, HL 6 0 6 2 9 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
t t f l f l I I t l I l f l l I i l l I f l t l I l I f l l lLUII l l I I I l i f lUI lLI l 

U.S.A." 
We'll help you make the right movė 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S, Pulaski Road 

Tel. _ 767-0800 
Independently owned and operated 

itiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiimmimimimm 
TELEVIZ IJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S T V 

2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
i itfi i i iMiiii i i i i i i i i i i i i imimiiii iuiii i i i i iuf 

itmiiiiiiiimiiiiiiiiimiimimiiiimiimm 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų 
TeL 376-1882 arba 376-5996 

1IIIIII1IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHU1IIII11IIIIIIIIIII; 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
u i apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. — G A 4-8654 

3208 Vį W e s t 95th Stree t 

lllllllllllHIIIIIIHIIUIIHIIHIIUHnitnilItilI 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draadimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2238 
i i i iH i " " i i nm»tmm«mm] immni inn i i 
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P L U M B I N G 
U c e n s e d , Bonded, Insored 

Nauj i darbai ir pata i symai . Vir
tuvės ir v o n i o s kabinetai . Kerami
kos ir kt. p lyte lės . Glass b locks . 
Sinkos vamzdžiai i švalomi e lektra . 
Į a u t o m a t ą ga l i t ka lbė t l ietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 6 3 6 - 2 9 6 0 
miminiimiii i i>;i ininntii i iminFn|iit i i i t 

PROGOS — OPPORTUN ITiES 

PROGA BIZNIERIUI 
Edwardsburg miestely, Michigan, High-
way 62 ir Elkhardt Rd. kampas, savi
ninkas parduoda 2-jų akrų sklypą su 
trimis dideliais namais-krautuvės pas
tatas, 2-jų butų "duplex", didelė dar
žinė, darbui garažas. $155,000.00 

Skambint 616—663-2986 

VYRAI IR MOTERYS 

FUR FTNISHER, FuU or Part Time 
Bxperienced finiaher needed for our 
State St. Store. Top pay — Top bene-
fita — Ezcellent vrarking oondltlon. 
Call tor an appointment. 

MISS BROOKS — 6S0-1788 
CHAS. A. STEVEN'S & CO. 

25 N. State Street, Chieago, Illinois 
Aa Eviml Opportuaitr BJja»lor*r 

H E L P W A N T E D 
T E L L E R 

Pull Tkne — Typing Reąuired 

Mutual Federal Savings 
Tel. 847-7747 

FOSTER PARENTS WANTED 
Work in your own home and be part 
of an individual's growth providing 
specialized care and training. 

EARN BETWEEN 
$275 TO $900 PER MONTH 

Chieago Residents, North & West Side 
Only, CONTACT: 

SARAU HLTCHINSON 
Foster Home Co-ordinator 

BOK 113 — 2nd Floor 
223 W. Washington SC 

Chieago, n . 60606 

SALES — Housewives, students and 
business men. Great potential to eam 
$2 - $4,000 per mo. commission w/Aloe 
Vera. For time and location call 

ALBERTA 487-3025 

H i i P W A N T E D — MOTERYS 

REIKALINGA MOTERIS lengvam na
mų ruošos darbui ir prižiūrėti vaiką 
šiokiadieniais. Gyventi vietoje arba 
ateinanti. Palos apyl. Meilus vaikas, 
malonus žmonės. Skambint 586-6667. 

H E L P WA>*TED — VYRAI 

MACHINIST 
Wanted, Boring Mill oper. 

Mušt have experlence. 
Call 597-8110 

D Ė M E S I O 

V. SASNAUSKAS 
at l ieka Įvairios 

CEMENTO DARBUS 
šaligatvius, laiptus ir M. 

Skambint GR 6-8402 

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniimniiimmii 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge rr 

Perskaitę "Draugą" duokita 
H kitiems pasiskaityti. 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti j-
vsirių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobes, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite } "Draugo" ad
ministraciją i8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams 

"Draugo" adresas: 4545 West 
6Srd S t . Chtaaffo. I0L 00029. 
iiiniiiiifmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinunuiiiiiiM 
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Apsimoka skelbti* di«. DRAUGE, 
IMS Jis plačiausiai skaitomas Ua-
tavti djanrastls, «i skalbimu kai-
noa yra vMMms prieinsmos. 



LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE 

— Valstybės sekretorius Ed-
mund S. Muskie 1980 m. birže
lio 11d. surengė priėmimą diplo
matiniu misijų šefams Valsty
bės departamente, į kurį buvo pa 
kviesti ir Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos dipl. atstovai. Ta proga Lie
tuvos atstovas dr. S. Bačkis turė
jo galimybės susipažinti su vals
tybės sekretoriumi ir nors trum
pai pakalbėti su juo, primenant 
Lietuvos padėtį. Tą pačią dieną 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos atsto
vai, dr. S. A. Bačkis, dr. A. Din-
bergs ir E. Jackson buvo susirin
kę pasitarti ir pasikeisti informa
cijomis bei nuomonėmis apie 
tarptautinę padėtį bei jų žygius. 

— Vainikų dieną, gegužės 
26 d., Lietuvos atstovas ir O. Bač-
kienė padėjo gėlių iš pas-bės dar 
želio prie min. P. Žadeikio, Lie
tuvos atstovo J. Kajecko ir O. Ka 

Rapids, Vyr Skautininke Irena 
Kerelienė, Petras S. Odinis dr. 
Raminta Lampsatytė, Bernardas 
Brazdžionis, Jurgis Jankus, Gaila 
Klimaitė, Vaivorykštės grupės 
iš Kanados, nariai — D. Staske
vičienė, K. Toliušis, dr. J. Re-
pečka su sūnumis, skulptorė Ni
jolė Sivickas-Mockienė iš Kolum
bijos, prof. dr. Br. Vaškelis, JAV 
LB-nės krašto valdybos pirm. V. 
Kutkus, V. J. Paukšteliu Šeima 
ir kiti. Taip pat pas-bėje lankėsi 
lietuviu jaunimo iš Chicagos, Det
roito, Los Angeles, San Francis-
co jų tarpe Grasilda Reinytė, A. 
Grakauskaitė, T. Mačiulytė, Rūta 
Burnytė, E. Butėnas, ką tik grįžęs 
iš Filipinų, A. Pemkus, Darius 
Daugirdas ir kiti. 1980. IV. 26 d. 
pasiuntinybėje atsilankė Philadel-
phijodelphijos lituanistinės mo
kyklos abiturientai su savo vado 

jeckienės kapų bei prie Itn. Sa- ve mokytoja L. Balten. Be to 1980. 
muel Harris> žuvusio už Lietuvą 
paminklo Arlington National ka
pinėse 

— JAV kongrese birželio 12 — 
21 d- 9 senatoriai ir 37 kongres-
manai pasakė kalbas, paminėda
mi Sovietu Sąjungos agresiją 
1940 m. prieš Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Savo intervencijose dau
giausia kalbėjo jie apie Lietuvą, 
primindami Sov. Sąjungos agre
siją prieš Afganistaną. Kai kurie 
kalbėtojai pateikė 1979. 8. 21 d. 
45 pabaltiečiu memomadumą, 
paskelbtą iš Maskvos, H. Conc 
Res. 200 tekstą bei priminė, kad 
Madrido konferencijoje turėtų 
būti paliesti žmogaus teisiu pa 

V. 15 d. pasiuntinybėje lankėsi 
amerikiečiai studentai, kurie do 
misi užsienio politikos klausimais 
ir kurių grupes organizuoja Close 
Up Inc. sambūris, lankantis Vals
tybės departamentą, amabasdą, 
pasiuntinybes, pasiinformuoti 
tarptautiniais klausimais. Lietu
vos pasiuntinybėje jie teiravosi 
apie padėtį lietuvoje ir ok. Lietu
vos gyventojų nuotaikas ir troš
kimus. 

— Obscarskių šeimos gražias 
dovanos pasiuntinybei Naujųjų 
metų proga įteikė dailininkė 
Emilija Obscarskaitė Somberg, 
gyv. Minnesotos valstijoje. Ji atsi
lankė su dukra pas-bėn ir pado-

neigimai Pabaltijo kraštuose ir vanojo pasiuntinybei vieną savo 
Pabaltijo kraštų laisvo apsispren- paveikslą "Prisiminimai iš Lie-
dimo reikalas. Atstovų rūmuo- j tuvos". Jos brolis Antanas Obs-
se kalbėjusiųjų tarpe paminėti- i carskis, gyvenęs Kanadoje, pas-
ni — Atstovų rūmų speakeris bės lankymosi proga 1980 . V. 29 
Thomas P. O'Neill, Jr. ir užs. rei i d. įteikė šimtą kanadišku dole-
kalų komisijos pirmininkas Cle- rių pas-bės išlaikymo reikalams, 
ment J. Zablocki. Lietuvos atstovas reiškia gilią 

— Pastaruoju metu Lietuvos padėką Obscarskaitei — Somberg 
atstovas ir O. Bačkienė dalyvavo į ir A. Obscarskiui už taip gražius 
Tunisijos, Burundi ir Melawijos j jų mostus Lietuvos pas-bės at-
ambasadorių ir jų žmonų reng j žvilgiu 
tuose priėmimuose bei Protokolo 
žefo ir Washingtono Prekybos 
pirmininko rengtame priėmime 
Blair House. 

— Š. m. pavasario laikotarpyje 
Lietuvos pasiuntinybę aplankė 
daug lietuvių bei amerikiečių. Jų 
tarpe buvo kun. prof. S. Yla, kun. 
A. Bunga iš Vokietijos, kun. Den-
nis W. Morrow su tėvais iš Grand 

— Bronė Martin, gyv. Hot 
Springs, Ark padovanojo Lietu
vos pasiuntinybei 20 egz. savo 
kūrinio "Dreams and Reality", 
kurį į anglų kalbą išvertė Jonas 
Zdanys. Lietuvos atstovas nuo
širdžiai dėkoja Bronei Martin 
už šią taip gražią dovaną, skir
tą įteikti pas-bės svečiams ame
rikiečiams. 

gutėje. Bankas pareikalauja mir
ties dokumentų ir su banko kny
gute pasiunčia paveldėtoją pas 
prokurorą išsiiimti tokio leidimo. 
Čia jau ir prasideda bėda. 

Kai kuriais atvejais, bet labai 
retai, toks leidimas pasiseka gau
ti 'be didesnių problemų, tik su
mokėjus taim tikrą procentą pa
veldėjimo taksų. Dažniausiai kny
gutėje esamų pinigų neišduoda. 
Reikia imti advokatą, o paliki
mo taksai vienokiu ar 'kitokiu bū
du turi būti sumokėti. Pvz., vie
na moteris mirdama paliko savo 
dukrai 67,000 dol. taupymo kny
gutėje su tuo žodeliu „Trustee". 
Jai truko beveik metai ir kaina
vo 22,000 dol. paveldėjimo mo
kesčiams ir advokato patarnavi
mui. 

Pasitikėjimas žmogaus žmogui 
yra didžiausias turtas pasaulyje 
ir} jeigu šeimose būtų galima tai 
įgyvendinti, kas liečia turtą ar 
piniginį palikimą, tai ir po mir
ties likusiems šeimos nariams bū
tų lengviau. Pvz., atidarant tau
pymo sąskaitas bankuose, žode
lio „Trustee" arba „Beneviciary" 
turėtų būti vengiama ir nenau
dojama. Geriausiai atidaryti sąs
kaitą, kad visų pavardės ir para
šai galiotų pinigams išimti. To
kiu būdu turi būti pasirašyta 
ant banke laikomos kartotekos. 
Žodelis OR reiškia, kad kiekvie
nas pasirašęs turi teisę išimti pi
nigus iš taupomosios sąskaitos, 
jei parašas yra banko kartoteko
je. Žodelis A N D — OR reiškia, 
kad reikia abiejų parašų gauti pi
nigus, jei taįp pavardės yra už
rašytos knygutėje ir jos laiko
mos banko kartotekoje. Geriau
sia yra atidaryti sąskaitą nori
mam asmeniui jo vardu, jo adre
su ir su jo „oocial security" nu
meriu, gaunant jo parašą ar pa
rašus, jeigu yra daugiau, negu 
vienas šeimos narys ar gerada
ris, ir taupumo knygutę laikyti 
pačiam pinigų savininkių pas sa
ve, o po mirties tos knygutės bus 
„atrastos" ir pinigai, sunkiai žu-
dirbti, atiteks tam, kam amžiny
bėn iškeliavęs žmogus norėjo ir 
paliko. Aldona Palukaitienė 

DRAUGAS, penk tad ien i s , 1980 m. birželio mėn. 27 d. 

"Kalnų ir slėnių", Chicagos Aukst. lit. mokyklos dvidešimt pirmojo metraš
čio, sutikimo vaizdas. Iš kaires: Nida Pemkutė, savo kūrinį skaito Audre 
Budryte, Gailė Eidukaitė, Pr. Masilionienė ir dir. J. Masilionis. 

Nuoer P. MaMtm 

duoną iš socialinio žmonių ger
būvio (dirbu socialinio draudimo 
sriryje), bet lietuviams lig šiol 
galėjau padėti tik asmeniškai (pa 
tarnaudavau socialinio draudi-
mogavimo dokumentus tvar
kant ir ilgoką laiką redagavau 
socialinio draudimo skyrių Drau 
ge). Tačiau mano pastangos 
kaip nors suorganizuoti socialinio 
gerbūvio rūpinimąsi visai Lietu 
tuvių Bendruomenei nerado pri 
tarimo. 

Jūs, matau, dabar jau, daktare, 
ėmėtės ir vėl ką nors suorgani
zuoti. Sveikinu ir linkiu didžios 

srityje esate partizanas. 
Iš savo pusės, jei mano profe 

sionalinis žinių bagažas bus pa 
geidaujamas, stengsiuosi visomis 
išgalėmis Jums padėti ir talkinin 
kauti. 

Spaudoje pastebėjau, kad Jūsų 
vadovaujama L B sekcija sau-, 
kia informacinį susirinkimą. Ti
kiuosi, kad galėsiu asmeniškai ja
me dalyvauti. 

Be to, jeigu norėtumėte, gali
te m a n ir parašyti: Jonas Soliū-
nas, 2566 N. Orchard St . , Chica-
go, 111. 60635 

Jūsų ]onas Šoliūnas 

Verta pagalvoti vyresnio amžiaus žmonėms 
Daugeliui lietuvių, atvykusių i nigus visuomet gali išimti tol, 

ši „aukso kraštą", nebuvo jau Į kol jis pats dar yra gyvas. Bet 
taip lengva įsikurti. Nemokant J kai jis iškeliauja į amžinybę, jo 
anglų kalbos, ypatingai vyresnio pasirinkti žmonės pinigų išimti 
amžiaus žmogui reikėjo gana 
sunkiai dirbti fabrikuose, augin
ti šeimą, leisti į mokslus savo 
jaunimą, taupyti centą prie cen
to, kad senatvėje būtų lengviau j 
gyventi. Dabar, išeidami į pensi
ją arba jau išėję, turėdami cen
tą kitą kišenėje, dolerį kitą ban
ko knygutėje, dažniausiai norim 
juos palikti savo vaikams ar gera
dariams, kad jiems būtų lengves
nis šio krašto gyvenimas. 

Dėl sunkių darbų fabrikuose 
ir namų ruošos neturėję progos 
gerai išmokti šio krašto kalbos 
ar jos termindligijos, pasitiki aukš
tais pareigūnais, sėdinčiais ban
kuose, kurie, nesuprasdami lietu
vių kalbos, duoda patarimus sun
kiai angliškai mokančiam lietu
viui ar lietuvei. 

Atėjęs į banką toks žmogus pra
šo atidaryti taupomą sąskaitą 
taip, kad po jo mirties jo sun
kiai uždirbti pinigai liktų jo vai
kams ar net jo pasirinktam as
meniui — geradariui. 

Banko tarnautojas atidaro tau
pymo knygutę pinigų taupymo 
vardu, įrašydamas žodelį „Trus
tee" arba „Beneviciary" arba net 
juos abu, o paskui visas kitas tau-
pytojui norimas pavardes. Taupy
tojas, išėjęs iš banko, gaWoja, 
kad po jo mirties jo piniginis tur
tas atiteks be jokių problemų tam, 
kam jis yra užrašęs. Bet taip nė
ra. 

žodeliai „Trustee" arba „Be-
nevkiaTy" reiškia „užšaldymą". 
Taupytojas knygutėje esamus pi-

negali be prokuroro (District 
Attn.) leidimo, nežiūrint, kad jų 
pavardės įrašytos taupymo kny-

sėkmės. Nepamirškite, kad šioje1 1980 m. birželio 23 d. 

L A I Š K A S 
LAIŠKAS DR. A. BUTKUI 

Prieš kiek laiko Drauge skaitė 
me Jūsų įdomų straipsnį apie Lie 
tuvių Bendruomenės socialines 
problemas. Jūsų straipsnis manęs 
nenustebino, bet pradžiugino. 

Juk pagaliau Lietuvių Bend
ruomenė pajudėjo iš mirties taš
ko ir gal pradės rūpintis sri
timi, kuri ligšiol buvo palikta 
Dievo valiai Geriau vėliau, negu 
niekad. 

Jums noriu pranešti^ jog šiuo 
klausimu buvau seniai susirūpi 
nes. Kreipiausi į įvairius LB vado
vus, bet niekados neradau prita 
rimo. Nors aš ir užsidirbu sau 

A. f A. STASYS KAZLAUSKAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 

Mirė birželio 26 d., 1980 m., 11:15 vai. ryto. sulaukęs 59 m. 

Gimė Lietuvoje, Jurbarko mieste. Amerikoj išgyveno 24 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Sofija Piemene, sesers sūnūs 
Liucijus ir Rimvydas su Šeimomis, brolis Leonas su Seimą Austra
lijoje, ir kiti giminės Lietuvoje. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 4 vaL popiet Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 West 71 Street. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 28 dieną. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Svč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįstamus 

Nuliūdę: Sesuo, brolis Ir sesers sūnūs su IHmonilt. 

Laidotuvių direkt. — Donaid A Petkus — Tel. 476-2345. 

Mylimai Mamytei mirus, 
VANDAI, BIRUTEI IR PRAURJMEI 
ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

Sabai ir BudrtooH 

A. -f A. 
VIKTORIJA SAKALBENĖ 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė birželio 26 d., 1980 m, 5:50 vai. ryto, sulaukus 73 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers dukterys Grožvyda Giedrai

tyte ir Australijoje Danutė Giedraitytė, brolio vaikai Aldona 2itkienė 
ir Justinas Vasiliauskas su šeimomis, pusbrolis Vincas Vasiliauskas 
su žmona Elena. Lietuvoje sesuo Marcelė, ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami. 

Laidotuvėmis rūpinas Grožvyda Giedraitytė. 
Priklausė Saulių organizacijai, Pensininkų draugijai, Lietuvos 

Dukterų draugijai ir BALFui. 
Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 4 vai. popiet Petkaus Mar

ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės! įvyks šeštadienį, birželio 28 dieną. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta į Svč. Mergelės Marijos Gimimo parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiami visi giminės, draugai ir pažįstami da-
vauti šiose laidotuvėse. 

Sesers duktė Grožvyda Giedraitytė Ir gimines 
Laidotuvių direkt Donaid A. Petkus — Tel. 476-2345. 

A. t A. Dr. JONUI JUOZEVICIUI mirus, 
brolį kun. J U O Z 4 JUOZEVIČIŲ, žmoną AJLDONĄ, 
dukterį JŪRATĘ NORVILIENĘ ir žentą ALGĮ, dukterį 
RAMUNE RAČKAUSKIENĘ ir žentą JONĄ, sūnų JONĄ 
ir kitus art imuosius nuoširdžiai užjaučiu. 

Kun. Romanas Klumbys 
L* Ferm, Texa* 

Mylimam broliui 
A. f A. BRONIUI ŽIEMELIUI 

m i r u s , 
jo seseriai, BALF'o direktorei R02EI RA2AUSXIE-
NEI ir jos vyrui reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

BALPo Centro Valdyba 
ir Direktoriai 

Mylimai tetai 
A. + A. 

VIKTORIJAI SAKALIENEI mirus, 
gilią užuojautą_ GR02YYDAI GIEDRAITYTEI reiš
kia ir kartu liūdi, netekus mylimos dr-jos nares. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A. f A. BRONIUI ŽIEMELIUI mirus, 
liūdesio valandoje seseriai ROŽEI RAŽAUSKIENEI. 
giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

STASĖ IR ANTANAS ZAPARACKAI 
BIRUTĖ rR POVILAS CECKAI 
STASĖ IR ČESLOVAS BANKAUSKAI 
VANDA IR PLACIDAS BALYNAI 

A, + A. 
DipU Teis . JONUI* NAŠLIONUI 

mirus, jo seser į BARBORĄ STANKAITIENE, seserėčias 
ONĄ BAUZLENTĘ:, VLADĘ PARGAUSKIENE su šeimo
mis, D A N Ą STAJNKAITYTE ir seserėną LIUDĄ STAN
KAITI s u š e i m a gil iai užjaučiame ir kartu liūdime. 

IAetuvvą Teisininkų Draugijos 
Centro Valdyba ir Chicagos Skyrius 

E U DE IK IS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P . G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonai - Y A r d s 7-1741-2 

Mažeika &€vans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
M A R Q U E T T E FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 7i St., Chiugo 
14 10 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
A I K S I Ė AUTOMOBILIAMS STATYTI 
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x Kun. Jonas Sakeviclus, 
MIC, Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas Londone, Ang 
lijoje, paviešėjęs Chicagoje apie 
keturias savaites, aplankęs sa
vo sesers ir brolių seimas bei 
gimines, birželio 26 d. išskrido 
atgal į Londoną, nes jau baigė
si jį pavaduojančio kunigo lai
kas. Kun. J . Sakevičius šia pro
ga turėjo ilgesnį pasitarimą su 
PLB valdybos pirm. Vytautu 
Kamantų Anglijos lietuvių ben 
druomeniniais reikalais. 

x Chicagos s tudentu atei t i , 
ninku draugovės susirinkimas 
bus sekmadienį, birželio 29 d., 
10 vai. ry to Jaunimo centre. Su
sirinkimas bus su šv. Mišiomis. 
Taip pa t bus renkama nauja 
valdyba. Visi draugovės nariai 
kviečiami dalyvauti. 

X Rimos Sidrienės laišką 
apie Lietuvos okupacijos sukak
tį, masinius t rėmimus, religinį 
persekiojimą i r laisvės atėmimą 
ispausdino Chicagos "Sun-Ti-
mes" dienraštis birželio 26 d lai 
doje. Laiške primenama, kad, 
kas dabar daroma Afgaistane, 
prieš 40 metų buvo padaryta 
Lietuvoje. 

X Susitikimas l i e tuv ių die 
noje vyks Chicagoje liepos 5 d., 
šeštadienį, Lithuanian Plaza 
Court (69 gatvė) t a rp Wash-
tenaw ir Artesian gatvių. Atida 
rymas 10:30 vai. ryto prie 
Washtenaw gatvės. Festivalis 
vyksta iki 11 vai. vakaro. Mar-
ąuette Parko ir apylinkės par-

x Saulius Girnius, PLB val
dybos reikalų vedėjas, neseniai 
Chicagos universitete sėkmingai 
apgynė savo mokslinį istorijos 
darbą ir gauna filosofijos dok
toratą. Prieš pusmetį teisių dak 
ta ro laipsnį gavo P L B valdybos 
vicepirmininkas advokatas Sau
lius Kuprys. Malonu, kad abu 
jauni ir veiklūs bendruomeni-
ninkai yra pasiekę vertingų lai
mėjimų profesinėje ir mokslinė
je srityse. 

X l ie tuvio sodybos Chicago
je šio sekmadienio pobūvio me
t u bus birželinės pamaldos, ap
tar iami sveikatos reikalai, pra
vedama kultūrinė programa, už
kandis. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Visi laukiami. 

X PLB valdybos iždininkas 
Mečys šilkairis liepos 7 d. iš
vyksta nuolatiniam darbui ir gy 
venimui į St. Petersburgą, Fl. 
M. Šilkaitis pasilieka PLB val
dyboje ir ateityje rūpinsis jos 
finansiniais vajais bei kitais 
specialiais bendruomeniškais 
projektais. P L B iždo reikalus 
tvarkys reikalų vedėjas Saulius 
Girnius. 

x Rima Sidrienė šeimos me
tų minėjime Jaunimo centre lie
pos 4 d. nuo 10:45 iki 12:30 vai. 
praves religinius užsiėmimus. 
Jai pagelbės Ginta Pūdymaitie-

ATEINA VIS NAUJI 
Kaip anais tautinio atgimimo 

laikais, bekovojančius u ž savos 
laisvės ir nepriklausomybės at
statymą kartais palaikome sva
jotojais. Anie ir mes gyvename 
viltimis. Jų buvo i.'u saujelė 
pačioje savo žemėje i r svetur. 
Jie dirbo, aukojosi, buvo vie
ningi. Mūsų kur kas daugiau 
tėvų žemėje i r svetur, nors ne
retai i r gerokai pabirę, tarytum 
ne t a s pats butų tautos laisvės 
ir nepriklausomybės tikslas. 

Mintin ateina žydai. Kai Mo
zė, vesdamas izraelitus i š "Egip
to žemės, iš namų nelaisvės", 
pasiuntė dvyliką žvalgų, kad 

kaip motina su švelniu i r melo
dingu žemaitišku prieskambiu. 
Kalbos grynumo taip pa t daug 
padėjo ir 1973 m. vasariniai 
lietuvių kalbos kursai. Be anglų 
ir lietuvių, moka ir prancūzų 
kalbą. 

Baigusi Marąuette P a r k o lie
tuvių parapijos pradžios mo
kyklą ir Marijos aukšt. mokyk
lą, studijavo Mundelein kolegi
joje, kurią baigė 1974 m. ir t re 
jos metus (1975-77) buvo mo
kytoja Chicagos mokyklose. 

Savo vyresn. sesers Nijolės 
Stonkutės - Crittenden pavyz
džio paskatinta, Živilė 1977 m. 

surinktų žinias apie "pienu i r įstojo į John Marshall teisių mo-

Balzeko Liet. kult. muziejaus bankete iš kaires: dr. Rimgaudas Nemickas, banketo pirmininkas, Juozas Katauskas 
Jr., pažymėjimo įteikimo pirm., dr. Victor J. Danilov, Mokslo ir Pramonės muziejaus direktorius, pagerbtas bankete, 
Lietuvos gen. konsule Juzė Daužvardienė ir Stasys Balzekas Jr. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIU DIENOS 

Birželio 20 d. Jaunimo cent
re buvo sušauktas Vidurio Va
karų apygardos valdybos ir apy 

nė. Jūratė Norvilienė tokius pat Į linkių atstovų posėdis. Tikslas 
užsiėmimus praves liepos 2 d. Į — paruošti planus Lietuvių die-
nuo 6:45 iki 8 vai. vak. Priima
mi vaikai nuo 4 iki 6 metų am
žiaus, ė 

noms, kurios vyksta šį savait
galį, birželio 28-29 dienomis. 
Darbo ir ruošos daug, bet tik-

x Cecilija Janušauskienė, či- ,rai linksma matyti, kaip visos 
kagiškė, aukojo 10 dolerių. La-! apylinkės sutiko padėti, kad ir 

šiais metais Lietuvių dienos pa
sisektų. 

Lietuvių dienos oficialiai bus 
atidarytos šeštadienį, birželio 
28 d. 7 vai. vak. Jaunimo cent
re. Programą praves apyg. vald. 
vicepirm. Julius Valeika. Meni
nę programą atliks jaunos vieš 
nios Linda Ruzgaitė ir Vilija 
Varekojytė. Po programos bus 
linksmi šokiai, kuriems gros 
visiems gerai žinomas "Vyčio" 

bai ačiū. 
X Zenonas Uutkenis Eas t 

Chicago, Ind., parėmė mūsų 
spaudos darbus 12 dolerių auka. 
Maloniai dėkojame. — — 

X Pranas Joga, Akron, Ohio, 
aukojo 7 dol. Dėkojame. 

x Brigita Tamošiūnienė, či-
duotuvių, restoranų, kitų preky ; k a g i š k ė d a ž n a i p a r e i n i a s a v 0 
bų savininkai bei lietuviškos » \ ^ e m a m fr d a b a r g a v o m e j o s 
gamzacijos ir pavieniai asmenys ; 1 Q d o l a u k ą M a l o n U 8 a č i ū , 
yra kviečiami Įsijungti. Norin- į 
tieji prisidėti prie programos a r Į x Stasys Kvietys, Calgary, j orkestras. Kviečiame visus, jau 
meno programos prašomi kreip- | Alberta, y ra nuoširdus "Drau-1 nimą. tėvelius ir svečius, atsilan 
tis telefonu 346-7367 šiokiadie
niais ta rp 9 v. r. ir 4 v. p . p . 

X Vincas Vaičiūnas, Por ta-
ge, Mich., atnaujindamas prenu 
meratą, aukojo 12 dolerių. Esa
me jam dėkingi. 

x Futbolo klubo I i tuanicos 
metinis piknikas ir t u rny ras 
įvyks Marąuette Parke liepos 5 
d., šeštad.. 10 vai. ryto iki 11 

go" rėmėjas. Neseniai gavome 
jo atsiųstų leidinių, o dabar, at 
naujindamas prenumeratą, au
kojo 10 dol. Labai ačiū. 

ky t į Lietuvių dienų atidarymą 
ir pasilinksminti su draugais ir 
pažįstamais. Vakarą organizuo
ja Danguolė Valentinaitė, Agnė 
Katiliškytė ir Ričardas Burba, 
apygardos valdybos nariai. Pro
gramą ir taip pat viso vakaro 

X Aukių a ts iuntė : 3 dol. W. Į darbus ruošia ir atlieka jauni-
Seikus; 2 dol. - - J . Masteika; 1 mas iš įvairių apygardos apyiin 

kių 

X Petras Vyšniauskas, kleve 
landiškis. aukojo 8 dol. Ačiū. 

dol. BĮ. Daukantas. Dėkojame 

x Aukų po 5 dol. atsiuntė: 

fantų ir pristatyti savo apylin
kės atstovams, kurie pristatys 
D. Valentinaitei. 

Žmones gegužinėje linksmins 
Neo Lithuanų orkestras, ku
riam vadovauja Algis Modestas. 
Lietuvių dienos yra graži tradi 
ei ja, kurią norime palaikyti il
gam, ilgam laikui. Yra proga lie 
tuviams sueit ir pabendrauti ir 
kartu padirbti. Laukiame šį šeš 
tadienį ir sekmadienį daug; 
daug svečių antrose Lietuvių 
dienose. Agnė Katiliškytė 

LIETUVIŲ PENSININKŲ 
VEIKLA 

Birželio 12 d. Chicagos lietu
viai pensininkai buvo susirin
kę Šaulių namuose savo meti
niam susirinkimui. Jame dalyva
vo 150 nariu. Sąjunga šiuo n. jtu 
turi 310 aktyvių narių. Metų bė
gyje sąjunga neteko 14 nariu, 
kurie mirė. Sis susirinkimas bu
vo skirtas praėjusių 2 metų ka
dencijos veiklos apžvalgai ir atei
nančiai 2 metų kadencijai val
domųjų organų išrinkimui. 

Stasys Vanagūnas, praėjusių 
2 metų vaidybos pirmininkas, 

suglaustai pranešė apie sąjungos 
veiklą, pabrėždamas, kad sąjun
ga būdama viena iš gausiausių 
lietuvių organizacijų Chicagoje, 

nika, pirktos sergantiems nariams 
dovanėlės ir pan. Sąjungos paja
mos susideda daugiausia iš narių 
mokesčių. Nežiūrint to, sąjunga 
finansiškai stovi gana gerai. Už 
kruopštų kasos tvarkymą Juozui 
Blažiui susirinkimas išreiškė pa
dėką. 

Antroji susirinkimo dalis buvo 
naujų valdomųjų organų išrin
kimas. I naują valdybą dvejiems 
metams buvo išrinkti: Stasys Va-

medumi" pertekusią pažadėtąją 
žemę, tik Kalebas ir Jošua ra
gino ryžtis kovai. Tik du iš 
dvylikos. 

Mūsų yra šimtai i r tūkstan
čiai ne tik tėvų žemėje, bet i r 
svetur universitetuose, įvairiuo
se amatuose, versluose, viešaja
me gyvenime i r politikoje. Dau
giau negu du pasiryžusių kovai. 
Ir vis nauji ateina. 

Spaudoje minime naujai moks-

kyklą, kurią buvo baigusi i r jos 
sesuo Nijolė 1976 m i r daba r 
kaip advokatė dirba garsioje 
San Francisco advokatų įstaigo
je McCutchen, Doyle, Brown, 
and Emerson. 

Šiuo metu Živilė Stonkutė ruo
šiasi egzaminams, kuriuos laikys 
liepos 29 ir 30 d. Illinois B a r 
Association, kad galėtų vers t is 
savo profesijoje. 

Naujosios advokatės K. Živi-
Imius laipsnius gavusius mūsų ( ^ s t o n k u t ė s p l a n u o s e p i r m o j e 
prieauglio vyrus ir moteris. Nau 
jus kovotojus su tomis pačiomis 
idėjomis, bet skirtingus meto
dų i r priemonių pasirinkime. 
Cik kaip t ik ir t inka Kristina 
Živilė Stonkutė, š. m. birželio 
8 
Law School ir gavusi " juris doc-
tor" titulą, lietuviškai tariant, 
advokatė. 
Živilė yra jaunesnioji Jono i r 
Nelės Stonkų duktė. Tėvas kie-nagunas, mz. Kazys Karazija, Juo . .. . 

DI i J T ~.,„, i L Ji .c tas žemaitis nuo Darbėnų, o mo-zas Blažys, dr. Juozas Briedis, . . % . 
Bruno Erčius, Pranas A d o m a i t i s , ! ^ nemmkstesne zanavyke nuo 
Eleonora Paketurienė, Elena Pa- Žvirgždaičių Tad i r ***** 
liulienė > Juozas Skevys. I revi- akvokates Živilės ? - r . e . : ,-
zijos komisiją įėjo: Povilas Bur-
neikis, Juozas Tamylis ir Alfon
sas Urbonas. Susirinkimas baigtas 
mažomis vaišėmis. Valdyba pa
reigomis dar nepasiskirstė. Ten
ka dar paminėti, kad valdybos su Į 
dėtis padidinta iki P narių. 

;. b 

eilėje y ra pramonės, verslo, 
nuosavybių ir darbo sri tys, ku
riose mano įsikurti. Studijų nae. 
tu Živilė aktyviai reiškėsi vi
sose studentų teisininkų organi-

„ ~77™ I zacijose, pirrnininkaudama a r 
r Hie John Marshall I d a l ^ a u d a ^ v a l d y b o s e . p ^ . 

džios mokyklos ir gimnazijos 
mokslo metais buvo aktyvi 
skautė ir šoko L. Braždienės 
vadovaujamoje Lietuvių Jauni
mo centro tautinių šokių gru
pėje. 

Jaunajai advokatei, kur ios 
įsikūrimo planuose y r a Chicagos 
ir Washingtono miestai, t enka 
palinkėti geros sėkmės jos pro
fesijoje, o ta ip pa t nea t i t rūk t i 
nuo lietuviško kamieno, veik
los, rūpesčių ir kovos dėl tėvų 
žemės laisvės ir nepriklausomy
bės. A- š a n t a r a s 

CHICAGOS 
ŽIHI0S 

MOKYKLŲ VADOVAS 

Illinois mokyklų superinten
dentu parinktas Donald Gili, 53 
m., kuris paskutiniu metu buvo 

C2 Bolusia apskr., Californijoj, mo-
H " " ' V L ' * S ! ! * * i ! ! Ž f c j S T j ^ l e t o - ' 1 ^ - P e n n t e n d e n t u . J is gi-

vai. vak. Nuo 7 vai. vak. gros Į Kazys PaŠkonis, Leokadija Pač-; ^n™ Lietuvių dienų gegužine ; , į g ^ j į j j , Vadiją ^ kts o r - ( m ę s ° ' F a l l o n - • •» m o k ė s i m~ 
orkestras. Visi maloniai kvie-1 kauskienė. Jonas Banionis, i re . į bus Ottawa Woods Parke t a r P , g a n i z a c i ] a s ypatingas dėmesys 1 n o i s k o l e g i ; ' o ; i e ' T

 t u r i d o k t o r a t ^ 
čiami. (pr.) 

i jame 

6422 S. Kedzie Ave., 1980 m. 
liepos 5 d. (feštadienį), 3 vai. 
p. p. Įėjimas laisvas. Paskaitos: 
Vytautas Čekanauskas, I ietu-

x J JAV LB Vidurio V a k a r ų ' 
apygardos valdybos ruošiamą 
Chicagos Lietuvių Dienų gegu- i vaitgalį Chicagoje besisvečiuoją 
žinę, įvykstančią šį sekmadienį | kitų vietovių lietuviai, maloniai 
Ottawa Woods Parke , t a rp 4300 kviečiami dalyvauti paskaitose, 
ir 4700 S. Harlem Ave., Mar- kurios rengiamos Chicagos Lie-
ąuetteparkiečiai gali važiuoti J tuvių tautiniuose namuose, 
California Ave. iki Stevensono 
greitkelio. Stevensono greitke
liu į vakarus iki Harlem Ave. 
— Harlem Ave. važiuoti į šiau
rę iki trečių šviesų ir sukti į 
kairę — į Joliet Road. Kairėje 
pusėje Joliet Rd. yra 3-čias ir 
4-tas įvažiavimas į gegužinės 
parkinimo aikštę. Jūsų patogu
mui atsivežkite savo kėdes. 

(pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ;r priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (ak.) 

X Chicagos Anglijos - Brita
nijos Lietuvių klubas rengia 
linksmą subuvimą — pikniką -
gegužinę birželio 29 d., sekmad.. 
Vyčių sodelyje ir salėje. Pra 
džia 12 vai. popiet. Maloniai 
kviečiame svečius ir narius atsi
lankyti. 

i na Morkūnienė. Visiems dėko-! 4 3 0 ° fc 4 7 0 0 S™1* Harlem Ave. 
Gegužinė prasideda 10 vai. ry
to veiks virtuvė, kurios t rys vy 

X Chicagiškiai, kaip ir tą sa- | nausios šeimininkės y ra Birutė 
Navickienė, Mėta Burbienė ir 
Juzelė Laukaitienė. Yra pasisiū
lę darbininkai iŠ kelių apylinkių 
padėti su maisto ruoša ir par
davimu. Pasiruošti gegužinei 
y ra didelis darbas. Pavyzdžiui, 
parke nėra daug stalų, tai valdy 
ba bando surasti kiek daugiau 
stalų ir juos nugabenti į aikštę 

vos konsulas, — Lietuvių lais- į sekmadienio rytą. Raginame 
vinimo uždaviniai, Dr. Kazys 
Bobelis, VLIK vald. pirmūiin-
kas, — Tarptautinė padėtis. 
Paskaitų moderatorius inž. Jo
nas Jurkūnas . Rengėjas — 
Amerikos l ie tuvių Tautinė Są
junga, (pr.) 

X Albinas Kurlmlis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(•k.) 

svečius, kurie turi mažus stalių 
kus (card tables) ir lankstomas 
kėdes, jas atsivežti į gegužinę. 

Barą šiais metais tvarko Le-
monto apylinkė. Gausų laimės 
šulinį organizuoja Andriukaitis 
iš Marąuette Parko apylinkės ir 

buvo kreipiamas į pačių narių 
bendradarbiavimą, ruošiant iš
kylas į įdomesnes Chicagos apy
linkes, lankant susirgusius narius 
ir teikiant jiems sąjungos sim
bolines dovanėles. Iškylų praė
jusiais metais buvo suruošta 8, 
kurių organizatorius ir vadovas 
buvo inž Kazimieras Karazija. 
Šios iškylos ne vienam sąjungos 
nariui suteikia daug pragiedru
lių. Sis iškylų ruošimas, panau
dojant mokyklų autobusus, yra 
viena geriausių priemonių ugdy
ti narių tarpe tarpusavį gerą su
gyvenimą ir bendradarbiavimą. 

Buvo padaryti ir kitų valdybos 
narių trumpi pranešimai. Čia 
gal reikėtų paminėti nuolatinio 
sąjungos iždrninko Juozo Bla
žio pranešimą, iš kurio paaiškėjo 

Danguolė Valentinaitė. Ragina-i šakota sąjungos piniginė veikla: 
me kiekvienai apylinkei bandy- į remta lietuviška spauda, radijo 
ti dar per šią savaitę surinkti į valandėlės. Altą, Balfas, LKB Kro 

iš Champaign-Urbanos universi 
teto. 

M E R * NUSILEIDO 
Chicagos mere J . Byrne, lai

kydama, kad "Chicago Tribūne" 
informacijos apie miesto vado
vybę klaidinančios, buvo įsakiu
si to dienraščio reporteriui išsi-

Kristina 2ivūe Stonkutė 

de atrandi tėvų žymes — cha
rakteryje ir kalboje. Ryžtinga, 
atkakli ir užsispyrusi, met miela, 
nors prie širdies dėk, kaip ne
paprastai vykęs žemaičio ir za-
navykės mišinys. Kalba lietu
viškai taip laisvai i r apvaliai 

UŽKANDŽIAI JAUNIEMS 

Chicagos pigiųjų butų koloni
jų administracija vasarą duos 

, pietų užkandžius tuose butuose 
kraustyti iš miesto valdybos m- į g ^ e ^ t i e m s vaikams ir jauni 

x Ekskursija "Mardi Gras" 
laivu gruodžio 7 d. atpalai
duos jus nuo kasdienybės, leis 
jums 7 dienas grožėtis nematy
tais vaizdais, aplankyti tropines 

Krabo valdyba į salas mėlynoje jūroje, pailsėti, 
(pr.) j linksmai praleisti laiką. Rengia 

x GINTARO VASARVIE
T Ė J E reikalingas jaunuolis į-
vairieme darbams. Skambin
kite vakarais telefonu — 

6lA-^te&-S2a8 ( a k ) 

PLB ir Gydytojų Sąjunga. Vie
tų skaičius ribotas'!! Informa
cija: American Travel Service 
Bureau, 9727 South W«*tem 
Avenue, Chicago, BĮ. 60643, teL 
(312) 238-9787. <sk) 

Loretto ligonines vadovybe jteikia dr. Petrui Kisieliui specialų pažymėjimą 
jo darbo Šioje ligoninėje 25-rių metų sukakties proga. IS kaires: patikėtinių 
tarybos pina. Schmit, ligoninfs administratorė ses. St*»phanie, buvęs gydytojų 

mų, bet kitą dieną nusileido, pa
likdama reporterį- Jo išvijimo 
nuostatas nebūsiąs vykdomas. 

PRITRUKO 6 MIL. DOL. 
Chicagos regionalinė vadovy

bė pritruko lėšų ir nebeįstengė 
jai patarnaujantiems geležinke
liams pereitą savaitę išmokėti 
reikiamų 6 mil. dol. 

JE I KRISTŲ ATOMINE 
Pentagono studijomis, jeigu 

ant Chicagos būtų numesta ato 
minė bomba, žūtų apie 2,600,000 
žmonių. Bombai sprogus virš 
Chicagos Northvvestern geležin
kelio į pietus nuo Humboldt 
Parko, visi žmonės tarp North 
Ave. ir Roosevelt Rd. ir tarp 
Ashland ir Pulaski sutirptų į 
dūmus, nežiūrint, ar jie būtų 
viduj namų ar lauke. 

JAVNIKIS KALĖJIME 
Kyri Dimaggio, 18 m. jauno

ji, laukia, kada išleis iš kalėji
mo jos jaunąjį Michael, 25 m., 
su kuriuo ji susituokė, bet ves
tuvėse kilo muštynės Berwyne, 
buvo sužeisti penki svečiai ir 
septyni policininkai Jaunąjį už
darė į kalėjimą, o nuotaka lau
kia važiuoti povestuvinėn kelio-

mui. Jau tret i metai, kai tuo pa 
sinaudojo 17,500 jaunuolių. 

DAUGIABUTIS UŽ l f t M I L 

Daugiabutis (kondominija) 
naujai suplanuotame 58 aukštų 
dangoraižy Chicagoje kainuos 
1^2 nndl. dol. Dangoraižį s ta tys 
L. Levy firma, kainuos 100 mil. 
dol. Vieta — šiaurinėj Michigan 
Ave. daly. 

nmmnnimnimtmnfffltnmHMmfflfflr 
B R O N Y S R A I L A 

VAIVOS RYKŠTE 
Šimtas prakalbų i Lietuvą 

1975-1979 

Klastojimai. Išdavikai apie mus, kitus. 
Kaip tardė Voldemarą. Susiniekinimas 
per niekinimą. Propagandistų grioz
dai. Geismas pasisavint Krėvę. Kap
suko, Preikšo, Šepečio soc-Realizmai 
ir daug kitų įdomių straipsnių. 

Viltis 1980 m. Spaudė "Vilties" 
spaustuvė Clevelande, Ohio, 435 pusi. 
Kaina su persiuntimu $11.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srt Street, 

Chicago, EL 60629 
niinojaus gyv. dar prideda 60 e t 

valstijos mokesčio. 
iiiiiiiiiiiiiiHHiniiimiHimimiiniiiiniiiii 

i!iHitmimiiiiminmmiiiwiiiiMiiiiiiiii» 
Marija Aukštaiti 

I Š E I V Ė 
Pasakojimai. 266 pusi. Išleido 
A. Navikevičius 1980 m. Spaus
dino Litho-Art Ltd. Toronto. 
Kaina su persiuntimu $6.85. 

Užsakymus siųsti : 
DRAUGAS, M5 W. 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiniiin 

:~ 

štabo pirmininkas dr. Petras Kisielius ir šių metų pirmininkas dr. Patasek. , nėn, kai jį pa le is 

KELIONĖ LAIVU PO KARIBŲ JOROS SALAS 
GRUODŽIO MEM. 7-t« DIENA — I SAVAITE 

Rengia Pasaulio Lietuvių Btendmomenė ir Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Sąjunga. 

Aplankys: Nasaau, San Juan, St. Thomas. 
pasidiiaugksite saulute žiemos metu, atsipalaiduosite nuo 

pilkos kasdienybės, turėsit neužmirštamas a tos togas! 
Skubėkite registruotis — vietų skaičius r ibotas!!! 
Užsiregistravę iki LIEPOS M£N. 1 dienos tu rė s geresnį 

patogesnių kambarių pasirinkimą. 

Del kainų ir ki tų informacijų kreipkitės į : 

AMER1CAK TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South West«rn Avtmie 

Chicago, 11 60643 Te!. (312) 238-9787 


