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Kalbėti už tuos, kurie negali kalbėti 
Gudijos lietuvių skundas del paneigimo minimaliausių teisių k noro juos surusinti 

? 

(Tęsinys iš vakar dienos) tuvį kunigą. Kai jie mirs, su baž-Į Aiškus noras kuo greičiausiai nu-į 
nyčiom bus tas pats kaip ir jau į lietuvinti vietoves, kurios nuo i 

Vakar rašėm, kad sovietų Gu-ibuvo su kitom. Beje, Garvėčiuo-j amžių buvo gyvenamos lietuvių, j 
dijai priskirtose srityse lietuviai j se klebonauja dabar lenkas kun. Kaip žinome ok. Lietuvoje pilna Į 
neturi nei to, ką turėjo lenkų lai-iChodyka. Nors parapijoje tėra; rusiškų mokyklų, nors tebūtų tikį 
kais. Uždarytos mokyklos, savi-į "k lietuviai ir gudai, jokio len-{'keli rusai. Tas pats ir s lenkais.; 
veiklos rateliai, o vietinė admi-iko, bet jis laikosi labai lenkiškos j Lietuv oje lenkiškų moky* ų nie-< 
nistracija keršija, jei kas išdrįsta j linijos. Lietuviškos pamaldos es-
vaikus siųsti į mokyklą Lietuvon, ti tik kas trečias sekmadienis. 
B to krašto lietuvių rašytas raš
tas į laisvąjį pasaulį buvo užvar
dinta* MES ŠAUKIAME: PA
DĖKITE MUMS! S.O.S. 

Negauna spaudos 
Oficialiai leidžiama, bet prak

tiškai daroma neįmanoma užsi
sakyti spaudos iš Lietuvos, nega
lima gauti nei lietuviškų knygų. 
Trukdoma iš Lietuvos atvykti sa
viveiklos rateliams. Juos pakvies
ti reikia dviejų leidimų: iš vieti
nės valdžios ir Iš Lietuvos. Pap
rastai esti, kad leidimą duoda 
viena pusė, tai neduoda kita. 

1970 ok. Lietuvoje buvo suda
ryta kraštotyros komisija, ir ji 
drauge su gudais rinko etnogra
finę medžiagą Gervėčių apylin
kėje. Per vasarą pasidarbuo
ta daug, surinkta dainų pasakų, 
liaudies papročių, domėtasi Ger
vėčių tarme. 1971 tokia ekspedi
cija buvo numatyta į Palesos a-

... , . , pylinkes, tačiau kai ekspedicija 
tuvių katalikų parapija buvo |- į ^ . ^ ^ ^ ^ at_ 
kurta po I pas., karo. Jai pnk- ^ ^ l e i d i m a s T J k § i u o k a m i 
kuse 9 stambus lietuviški kai- L ^ , ^ a t ė j o n e i § v i e t i n ė s 
mai. Murinę oaznycia buvo pas I j v a W ž i b s > ;be t„ V i m i u s tatyta pačiu lietuvių rankomis.j, .. v •.• • , i . „ £ „ y . ',. . , . ,7. S kompartnos. Yra ziruų, kad pas-1VJOU metais lietuvis kunigas viei ,___, . į> %. __ «i « . , -. f * 

Kai buvo įvesta krašto kolekty
vizacija, lietuviams nebuvo leis
ta sudaryti savų lietuviškų kol
chozų su lietuviška vadovybe. 
Lietuviški kaimai dirbtinai bu
vo priskirti prie nelietuviškų. To
kių kolchozų primininkais paskir 
ti rusai. 

Bažnyčios uždaromos 

Katalikų Bažnyčios įtaka pa-
ralyžuota, uždarant bažnyčias ir 
suimant kunigus. Jau uždarytos 
bažnyčios: Drisviatų, Apso, Vy 
džių, Pelesos ir kt. Pelesoje lie 

kas nedraudžia ir jų net per
daug, niekas neprikaišioja, kad 
"jūsų tik saujelė", kaip daroma 
su lietuviais BTSR. 

Lietuvių pavardės ir vardai ru- i 
sinami. Tikriems lietuviams met- j 
rikuose ir pasuose duodami, pa- \ 
vyzdžiui, tokie vardai: ivan Joč-
(Jonas Jočys), Matvej Bols (Mo-j' 
tiejus Balsys), Josif Kuriun (Juo-į 
zas Kučiūnas. Jegor Lukš (Jurgis j 
Lukša). Vietovardžiai taip pat iš-s 
kraipomi: Misianci (Misiūnai),! . , , .. . ."i , n 0 f l „, . • _. - , . # 

•" . v . ; '^ Paiesos lietuviai 1930 metais savo rankomis pastate murinę bažnyčią. 
Edolovici ( J u o d e l e n a i ) , P i r v o - Į k u r į a bolševikai 1950 atėmė ir pavertė sandėliu. Aukšta: t a rp darbf-
maisk , ir t t . į ninku tuometinis klebonas B. Budreckis. (Iš Br. Kviklio archyvo; 

Nusivylimas ir apatija 

nažindis buvo suimtas, o bažny
čia uždaryta. Vėliau bolševikai 
nugriovė bokštą ir bažnyčią pa
vertė sandėliu. 

Išlikusios Gervėčių ir Rodūnės 

kutinį žodį tuo reikalu tarė, kaip 
ekspertas, Vilniaus Pedagoginio 
instituto rektorius Uogintas. 

Noras nulietuvinti 
Visos tos priemonės nukreip-

bažnyčios turi po vieną seną lie-Į tos prieš lietuviškąjį elementą. 

Tėvai, kurie neįstengia savo 
vaikų siusti į Lietuvą, mato, kaip 
vietinėse mokyklose žalojama jų 
prieauglio siela, kad skiepijamas 
ateizmas, panieka "mažai ne
reikšmingai" lietuvių tautai, o 
garbinama nenugalimoji didžio
ji Rusija. Senoji karta kenčia nu- į 
sivylkną, apatiška, mato, kad ei- j gonas sako, kad išrastos ir A-
lės metų kova buvo bergždžia, j merikoj gaminamos daug stip-
kad iš jų viskas atimta, kas buvo j resnės ir taiklesnės puolamųjų 
brangiausia: jų vaikų lietuviškas į raketų galvutės. Jos gali pa-
sąmoningurnas, žemė, kurią jie j siekti ir sunaikinti su i-abai ma-

IŠRASTI DAR STIPRESNI 
GINKLAI 

BAIGĖS KUNIGŲ VIENYBES 
SEIMAS 

Telefoninis pranešimas 
THOMPSON. Conn. _ Ma-i Mieiūnas. MIC, (Worcester, 

rianapolio mokykloje. Thomp- Mass.) ir inž. Vyt. Kutkus (Det-
son, Conn., rugpiūčio 9 - 10 die- roit, Mich.) — apie kunigų ir 
no mis vyko Lietuvių Kunigų pasauliečių bendradarbiavimą 
vienybės metinis seimas. Seimo parapijos tarybose. Ilgą ir išsa-
pirmininkais išrinkti kun. Pet-j rnų pranešimą davė Kun. vieny-
ras Cinikas. MIC, ir kun. Vai-i bės pirm. kun. A. Kontautas. 
demaras Cukuras, sekretoriais Iš jo paaiškėjo, kad kunigai, y-
— kun. Pranas Ge^sčiūnas ir pač lytiniam pakrašty, gerai vei-
kun. Antanas Valiuška. Rezo-; kė. Paskaitą apie etninių grupių 
liucijų komisiją sudarė kun. J.'kultūrinį Įnašą Amerikoje skai-
Dambrauskas. MIC. kun. G. Ki- tė kun. Kaz. Pugevičius. Po to 
jauskas. S J, pre!. V. Balčiūnas kun. A. Kezys parodė filmą 
ir kun. V. Martinkus. "Dvylika", kuris kunigams pa-

Paskaitą apie parapijų veik- darė labai gerą įspūdį. 
Ketvirtadienio sesijoje pas

kaitą skaitė kun. Pr. Ruggles 
iš Brooklyn, N. Y. Jo tema — 
parapiečių persekiojimas ir Baž
nyčios viltis. 

Seime dalyvavo 50 su viršum 
kunigu, tarp jų vysk. V. Briz-
gys. prelatai J. Balkūnas, P. Ju-

Į ras, V. Balčiūnas, V. Dabravols-
I kis f iš Romos), marijonų pro-
: vinciolas kun. J. Dambrauskas, 
I MIC. jėzuitų prov. kun. G. Ki

los pagyvinimą skaitė kun. Ant. 

Connally komitetas 
už Nixon? 

John WASHINGTONAS. 
Connally suorganizavo demo-

• kratų komitetą už Nixono per
rinkimą. Komitetas turėtų su- . . , T 
rinkti nuo 2 iki 3 mik dolerių* J c.a-m^ J^ 

': kampanijai, bet jie apsiribos tikį Seimas mėgino rasti priemo
nių, kas parapijose dar galima 

Nbconu. senatorių ar kongres-t , .. .. . . . ... ., ,. -
VVASHINGTONAS. - Penta-jbūtų įrengtos, žodžiu, kilus ka- j m a n ų išrinkimais jie nesirūpins,; P a d a r v t l lietuvybei išlaikyti ir 

taip mylėjo, dirbo, arė, pureno, 
pagaliau atimta ir bažnyčia, ku
rioje rasdavo paguodą ir nusira
minimą sunkiose valandose. 

ža paklaida kiekvieną Sovietų 
Sąjungos taikiai Tuo naciu me

rui, rusai negalės būti nesunai- i r komitetas po rinkimų likvi-į 
kinti jokiu būdu. Tie išradimai i duosis. Connallv apskaičiuoja, I 
yra priedas prie "senų" raketų,! k a d k r a š t e 20 milijonų demo-į 
kuriomis ginkluoti povandeni-1 k r a t ų j a učia, jog Nbconas yra į 
niai laivai ir Minutėman rakė- I geresnis pasirinkimas nei Mc j 

ta peiilagonc> dUstovao Jerryj u taikinius žemės paviršiuje. 

tos sausumoje. Jos buvo skir-1 Governas. Demokratų balsų už i 
tos tik sunaikinti rusų miestus j Humphrey 1968 buvo 31.3 mil.j 

? : : ' ; ; ; :-.^.:, Į tą demokratų komitetą jei-į 

jai stiprint. Seimas! baigėsi rug
piūčio 10 d. prieš pietus. 

Suvaržys ginkly 
prekybą 

menų. 

Rodūnės parapijos mergaičių bažnytinis choras prieš II pas. karą. 
(Iš Br. Kviklio archyvo) 

KARAS IKI RINKIMU 
BAIGTAS 

NEBUS 

Mėgino nuversti 
Sadatą 

Prancūzai Alžirijos 
vergijoje 

LONDONAS. — Diplomati
niuose sluoksniuose Londone 

TEL AVTV. 
Leclair, buvęs 

— Kap. Mare 
prancūzų karo 

kad Alžirija laiko daugiau nei 
1000 prancūzų 

kursuoja žinios, kad gegužės 25 į minitserijos aukštas pareigūnas, 
dalis Egipto kariuomenės nore-j Izraely sakė, jog yra įrodymų, 
jo nuversti prezidentą Anwar 
Sadatą. Sąmoksle dalyvavo apie 
1000 karių, jiems vadovavo gen. 
Samir El-Tanawi. Generolas ir 
dar kiti 9 vadai suimti. Apie ne
pasitenkinimą kariuomenėj, kad 
Egiptas gyvena nei taikos, nei 
karo metus, buvo jau daug ra
šyta, o paskutinis pasikėsini
mas prieš prezidentą privertė 
jį ryžtis atsiriboti nuo varginan
čios rusų "globos". 

Friedheim paneigė, kad Ameri-Į Naujom galvutėm bus apgink- na Ft. Sinatra. Sammy Davis,; 
Raštas baigiamas šiais žodžiais: Į k a r i e s i n i ° ^ a u ž P u o l a m a J a m k a ' i luotos ir dabar esančios ICBM. Jr. artimi Jobnsono bendradar- WASHTNGTONAS. — Sen. 

"Ką reiškia tie 50 tukst lietuviu. .1 r u i ' T a i p p a t t e i s>' ;bė- k a < i PJJj tarpkontinentinės raketos ir po- biai ir dar visa eilė žymių as-JBayn pasiūlytas projektas su-
Jei istorija nepasisuks kita kryp
timi, mes visi ištirpsime, kaip iš
tirpo lietuviai anapus Nemuno 
— Tilžės, Ragainės... Piktadaris 
patenkintas, kad jo darbai lieka 
paslėpti, nutylėti, o melas viešai 
dangstosi tiesos vardu. Didžioji 
žuvis ("broliškoji" tauta) nori 
praryti mažąją žuvį (tautą), bet 
viešai kalbama apie tautų drau
gystę, kad visos tautos laikomos 
vienodoje pagarboje Tai melas, 
melas, melas! Mes nenorime mir 
ti po tylos ir niekšybės sk a irstė 
Mes kovojame už gyvenimą, ver
tą žmogaus. Padėkite mums! Kal
bėkite pasauliui garsiai už mus, 
kurie jau negalime kalbėti". 

\ susitarimo su Tisais sustabdyti vandeniniai laivai 
; ginklų lenktynes. Amerika gink-
| lų skaičiumi nėra pirmaujanti, 
į todėl būtinas reikalas pagerinti 

jų kokybe, ir tai sekasi. Rudenį 
su sov:°tais bus toliau atnau
jintos dervbos strateginių gink
lų apribojimo reikalu ir reikia, 
kad tada Amerika turėtų stip-, 
resnį ginklą. 

Illinois už Nixoni 
CHICAGO. — Chicago Sun - ; 

vergų vyrų fr | J*1™8 tari suorganizavęs gerą | 
moterų, pasilikusių iš pilietinio i ***** visuomenes opinijai tirt , , 

Atšauki ir Nixono 
automobili 

DETROITAS. — Dėl mecha
ninių trūkumų atšaukiamų au
tomobilių dabar yra tiek daug, 
kad kai kuriuose fabrikuose i-
rengiami atskiri skyriai netobu
lumams taisyti. D'enos sensaci
ja buvo. kad Fordui teko at-l legatas pakartojo kaltinimus, 
šaukti ir neperšaunamą. 500.000; kad Amerika tik griauna už-
dol. vertės. Lincoln, specialiai į tvankas ir siekia sunaikinti jų 
padarytą prezidentui Nixonui. 'ūkį. Amerikos atstovai paneigė. 

karo laikų. Apie dingusius pran
cūzus Alžirija buvo pranešusi, 
kad jie žuvę, davė net klaidin
gas datas, dabar paaiškėjo, kad 
jie laikomi koncentracijos sto
vyklose, o moterys uždarytos 
viešuose namuose. 

SATOONAS. — Pietų vietna
miečių marinai laiko pusęQuang 
Tri miesto. Kita pusė ir tvirto
vė tebėra priešo rankose. 

Pietiniame fronte priešo in
tencijos aiškios • Mekongo deltą 
atskirti nuo Saigono ir marinti 
badu. Prie Mekongo upės kaip 
tik auginama daugiausia daržo
vių ir 80 proc. ryžių. 

PARYŽIUS. _ Vakarykščio
se taikos derybose nebuvo nie
ko naujo ir gero. Hanojaus de-

ir prieš kiekvienus rinkimus gan 
tiksliai nuspėja rezultatus. Da
bar paskelbė, kaip balsuotų Illi
nois gyventojai, jei šiandien bū
tų prezidentiniai rinkimai. Re
zultatai labai nepalankūs McGo-
vernui: už Nixoną pasisako 67.2 
proc, McGoverną 27.1. o neap
sisprendę 5.7 proc. Beje, apklau
sinėjimai buvo daromi provinci
jos miestuose ir kaimuose, ne 
Chicagoje. Chicaeos procentas 
gali būti McGovernui palankes
nis. 

ROCKVTT^LE. Md. — Regist
racijos lapeliai rodo. kad Mary-
lar>do pirminiuose balsavimuose 
dabartinis ka.ndidatas į vicepre-
z ;dentus Sargent Shriver. kur 
jis yra prisiregistravęs, nebal
savo, vadinas, nebalsavo už Mc 
Govemą. 

MIAMI BEACH. Fla. _ Res
publikonų partijos platformos 
komitetas savo posėdžiuose Mia-
mi Beacb. Fla.. rugpiūčio 15 d. 
3:30 vai. turės pasitarimus su 
Amerikos Uotuvių Tarybos de
legatais. ALTai atstovaus pirm. 
dr. Kazys Bobelis, dr. Jonas Ge
nys ir inž. Eugenijus Bartkus. 
Jie pristatys re^pufc!;konų plat
formos komitetui Lietuvos o-
kupaciįos ir ten besitęsiančio 
tautinio ir renginio persekiojimo 
klausimus. L:etuvą liečiančiais 
klausimais yra paruoštas išsa
mus memorandumas, bendra
darbiaujant su Lietuvos diplomą 
tinę tarnyba ir Vliku. Memo
randumo tekstas bus išdalintas 
amerikiečių spaudos atstovams. 

Lietuvi': dalyvavimas platfor
mos komiteto )>osėdžmose laiko
mas dide'iu laimėjimu. Laimėji-

SAICONAS. — Praėjusią sa-: mas ir tai. kad respublikonai 
vaite Vietnamo fronte žuvo 7 paskyrė šiam reikalui atskirą 
amerikiečiai, o sužeistą buvo 36. Į posėdį. 

' varžyti ginklų pardavimą Sena
te praėjo 68:25 balsais. Kai tas 
įstatymas įsigalios, nebus gali
ma gaminti ir pardavinėti labai 

; mažų ginklų, kurie neatitiks 
: tam tikrų išmatavimų, vadinas. 
; nebus galima 'engvai jų nešio-
į tis, j:e tiks laikyti namie tik ap-
į sig\-nimo reikalams. Apie mili-

S WA?HTNGTOXAS. — Sosti-:visą paramą Saigono kariuome-Į ionas dabar esančių mažų pis-
Pagerintos raketos, m atomi-; nė^ n e ^ k i m a - k a d i k i lapkričio; nei. milicijai ir policijai. Tada\ toletų. vadinamų "Saturday 

niai užtaisai, leis pasiekti įr su-! "'"kimų būtų galima baigti Viet-I būtų tik valandų klausimas, ka-; nigbt special" bus nelegalūs, 
naikinti kiekviena Sovietu Sa-i n a m o k a r a - Ekspertai, kurie žd-: da Vietkongas paimtų krašto Pardavėjams, kurie prekiauja 
jungoj tokiu pat rinklu sandĄ- n o n e t i k Vietnamo karo fronto' kontrolę ir pradėtų suvedinėtr tokiais ginklais, jei jie juos gra
li, raketų paleidimo vietą nors i si tuaciją. bet ir derybų eigą ir sąskaitas. Su ta formule Ame-Į žins, bus atlyginta, ir tam rei-
ir kažin kain diliai po žeme jos! a t m o s f e r a 1P^r^tįs, sako, kad: rika nesutinka. Į kalui paskirta 10 mil. dolerių. 

; geriausiu atveju karas baigsis: Hanojus yra tiek užkietėjęs! Įstatymo nrojektas dabar siun-
j kitais metais. Nixonas yra pa-i savo dogmose, jog nemato, kadį čiamas Atstovų rūmams. 
siūlęs labai garbingą karo bai- Amerika pamažu atsisako Johnj 
gimo formulę ir gal pasiūlys Foster Dulles politikos ir trau-| 
dar ką nors. bet kiek Hanojus1 kiasi iš Azijos. Jie netiki net sa-i 
buvo užsispyręs, nei trupučio: vo didiesiems patarėjams, kad, 
nenusileido. Kissingeris. kuris: reikia palaukti, kol Amerika 5š! 
jau 15 kartų tarėsi su Le Duc i Azijos išeis, ir tada atnaujinti 
Tho. susitiks su juo dar kelis į savo ėjimus. Užkietėję savo fa-

I svkius ir, spėjama, be rezultatų.; natizme. net jei ir būtų sumušti; 
! Hanojus žūt būt lauks rinkimų; poziciniam kare. išmesti iš už-: 
| ir įsitikinęs, jog McGovernas lai-j imtų P. Vietnamo žemių, jie tęs j BONNA. — V. Vokietijos žur-
! mės ir gaus ko prašo. partizaninį karą. Tokios yra nalas Stem padarė pasikalbėji-

Š. Vietnamas reikalauja, kadį nuomonės visi, kam teko susi- mą su George McGovernu, kur 
1 būtų pašalintas Thieu. būtų su-j pažinti su Hanojaus intencijo- jis pakartojo savo teigimą, kad 
daryta su komunistais vyriau-j mis. todėl greitu karo baigimu; Amerikos kariuomenės Europo-

; sybė. kad Amerika atitrauktų | netiki ir didžiausi optimistai. į je jis paliktų tik pusę. Jis įsitiki-

Lietuviu atstovai 
respublikonų 

platformos komitete 

Vokiečiai nelaimingi 
dėl McGoverno 

pareiškimo 

$ 

\ -

nęs. kad Sovietai Europos nie
kada nepuls. Jis sumažintų ka
riuomenę ir tuo atveju, jei so
vietai neatitrauktų nei vieno 
kareivio. Tuo pareiškimu labiau
sia' nelainrngį Europoje vokie
čiai. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 11: šv. Tiburtas, 

šv. Zuzana, Putvinas. Porutė. 
Rugpiūčio 12: šv. Gracilijus, 

šv. Klara. Danguolis. Lina. 
Saulė teka 5:53. leidžias 7:58. 

ORAS 

Dalinai saulėta, šilčiau, iš iy» 
Vaizdas iš siaurės Vietnamo 1966 metais, po bombardavimo. Kada gi j t o S a l i m a ;S l ie tus su perkūnija, 
jie priims pasiūlymą sustabdyti karą Z J temperatūra virš 80 laipsniu. 



DRAUGAS, penktadienis, 1972 m. rugpiūčio 11 d. 
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Redaguota J. SOLiONAb 

6641 So . Albany A ve., Chicago, Unnois 69626 

Telef . 476-7089 

V. GRYBAUSKAS - PABALTIEČIŲ 
LAUKO TENISO MEISTERIS 

l i epos 29-30 dienomis Toron- j i r toks geras lygis. Mūsų atsto-
te įvykusios Pabaltiečių lauko te-! vės iš Chicagos jose ilgai nepa-
niso pirmenybės pasibaigė mū-!jėgė laikytis, ir iškrito pirmose 
siskio Vyt. Grybausko pergale.; rungtynėse. Alma Obrikaitė pra-
fis faaigfnėje po gražios kovosi laimi jaunai estaitei, o G. Žum-
migali pirmenybių favoritą jau-, bakienė tik antrame kiek atlaiko 
a ą estą Lentz 7-6, 6-2. Gi moie-; ukrainiečių meisterei Bilanski ir 
rų jjcupėje į baigmę pateko dvi j pralaimi 6-1 , 6-3. 
ukrainietės, ir jų gero lygio dvie-į ^ ^ 
fevaai^ų kova E l g e s į Bilanski s . l d g £ g * | E į f c jmg^ 
pergale 6-4, o- . , i-b. jGrajauskaitę iš Hamiltono 6-4, 

l i ū d n a organizacija 

Vyt . Gerulaitis laimėjo JAV jau
nių lauko teniso p i r m e n y l e s Lousr 
ville, taip pat laimėja ir We.-jterni 
open turoyrą Springfiejd. Ohio. į 
Taip pat yra ats iekęs ir visa eilę į 
kitų laimėjimų.. . 

Nuoti*. Vyt . Maželio Į 

Puikus oras, gausus dalyvių 

• Grajauskaitę iš Hamiltono 
6-2. 

Vvrų dvejetas, nedalyvaujant 
akaičius primą kartą dalyvaujant \ keliems geresniems žaidėjams, bu-
uioainieciams, ir neblogos aikš-jvo silpnokas ir negausus. Pirmo-
tes žadėjo vienas iš geriausių pa-į je pusėje Mikonis ir Rol.Grybaus-
bal t ieSų varžybų. Reikėjo tik ran-i kas ištempia puikią psrgaię prieš 
kos, kuri tą viską tvarkingai sūdė- j latvių porą, tačiau ilgos trijų se
tų į rėmus. Deja, tokios nebuvo,! tų kovas pralaimi estams tėvui ir 
«ės Kanados Sporto apygarda vi-1 sūnui Lentz. Kitoje pusėje det-
są arganizciją patikėjo mūsų lau- rokiškiai Škėma ir Šenbergas pa
t o teniso vadovui }. Šenbergui iš; klupdo neblogą ukrainiečių porą 
Detroito. Šis gi, atrodo, nepajėgė: k, netikėtai įveikia estus Kivisild 
ne i kiek pasimokyti iš savo p e r - | k Musymetz, atsiduria baigmėje. 
ny i l č io fiasko Detroite ir iš pui-! Šios tačiau nebeteko matyti, nes 
kių fių metų varžybų Chicagoje. 

buvo prieš pemykš-

to , 
1971 - i w i -.», — —^Toron

to. 

reikėjo išvykti. M . L 

S u s organizatorius estus ir kitas 
tautybes, bet vadovas prisistatė su 
keliam dėžutėm sviedinių 1,5 vai. 
vėliau ir tiesiai spėjo i aikštę, nes 
bur ta i jau buvo ištraukti pačių 
dalyvių. Laimei pasimaišė Gra-

ŠALFAS ORGAN. SĄJUNGOS 
GOLFO PIRMENYBES 

Jaunių k l laimėtojai įuvo: 
1969 —A. Baris —Chicago, 
1970 — A. Baris — Chicago, 
1971 — A. Siminkevičius — 

Toronto, 
Senjorų kl. 1971 metų meiste

ris yra W. Rudnkkas, Clęvelan-
das. 1968 metais Detroite prisi
dėjo tarpklubinės, varžybos, pra-
tęsdamos Golfo pirmenybes iki 
dviejų dienų. Šių varžybų laimė
tojai buvo sekantieji miestai. 

1968 — Toronto, 
1969 — Chicago, 
1970 — Toronto, 
1971 — Toronto. 
Praeitais metais Clevelande vy

rų varžybos Įvyko 'A', 'B', ir C 
klasėse. 'B' klasės laimėtoju tapo 

šį mėnesį 26 ir 27 dienomis, 
Raisin River C. C , Monroe, 

į m s k a s iš Hamiltono, kuris pra- M i ch . įvyks VTI-tos golfo pirme- | B. Šmaižys (Chicago) ir C kla-
vedė moterų ir mergaičių varžy- nybės (7-tos vyrų klasėje). 4-tą | sės pirma vieta teko V. Urbai-
bas. Kita dalis praėjo daugumo-1 kartą varžybos vyks Jaunių kla- čiui (Cleveland) 

sėje, 2-trus metus senjorų, 1-mą 
kartą jaunučių ir moterų klasėse. 

Vyrų 'A' kl. meisteriai buvo se
kantieji: 

1966 — A. Astrauskas — To

je tvarkantis patiems žaidėjams, 
o dalis varžybų net iš viso ne
buvo pravesta, nepaisant, kad 
buvo laiko, aikščių' ir dalyvių 
(•gi registracijos mokestis už tą 
buvo paimtas) , •fteikia tikėtis, |WP** 
kad 5ALFAS Centro v-ba atkreips 
į tai dėmesį 

Estas Lentz stebina visus 

V y n j grupėje net 26 dalyviai, 
(ų tarpe keletas gerai raketę val-
djtfifių jaunų ukrainiečių ir estų. 
Pirmoje pusėje tuoj krenta į akis 
jaunasis estas Lentz, kuris leng-
yai sutvarko Žilinską iš Hamil to
n o ir demostruoja puikų žaidimą 

2Š ukrainiečių meisterį Saldan, 
jis nugali 6-1, 7-6. Pusiau 

baigmėje susitinka su senu vilku 
K Toronto Rautinš, kuris savo 
ruožtu įveikia estą Reinsaln ir 
uju"ąinietį Myszk. Lentz aštrūs 
sĮprvai ir gražus žaidimas prie tin
klo užtikrina jam pergalę 7-5, 6-

1967 
ronto, 

1968-
1969 

to, 
1970-

— V. Astrauskas — To-

— L. Plėnys — Chicago, 
—A. Sergautis — Toron-

— A. Sergautis — Toron-

Šiais metais Pirmenybių Orga
nizacinis Komitetas, vadovaujant 
Algiui Rugiem'ui (30717 Lund 
Dr. Warren, Mich., 48093, tel. 
313-755-0736 ten pat Hovvard 
Johnson Motor Lodge, ruošia 
banketą, kuris įvyks 26-tą dieną, 
šeštadieni 7:30 vai. vakaro. Vi
siems iki pasimatymo pirmenybė
se 

J. Kredys 
sekcijos vadovas 

meisterio titulo laimėjimą 1966 
m- pasaulinėse futbolo pirmeny
bėm. Mano padėka mūsų, vokie
čių rinktinei už jų puikų žaidimą. 
Paskutiniai mėnesiai buvo lyg 
s\ajonių mėnesiai, nes man, 
kaip vadovui, tn neriui su tokiais! 
žaidėjais dirbi; yra tikra laimė. 
Mano", toliau kalbėjo H. Sehoen, 
"ypatingas ačiū yra taip pat so
vietų rinktinei, kurį pasirodė, 
kaip geras pralaimėtoja^ ir žaidė 
"fair" futbolo Eaidįmą . 

J. Darual l , H. Sehoen asisten
tas kalbėjo: "jau aną trečiadienį, 
kada mačiau sovietus žaidžiant 
prieš vengrus žinojau, kad šie o-
ponentai vokiečių rinktinei nor
maliu atžvilgiu turėtų būti nepa
vojingi. SSSR rinktinei buvo la
bai nemalonu žaisti su V. Vokie
tijos rinktine, kuri buvo užėmus 
visus postus, žaidimo pozicijas ir 
visais atvejais stipriau žaidė. Gal
voju", toliau kalbėjo J. Denvall, 
"kad tai yra vokiečių viena iš 
stipriausių futbolo rinktinių, ku
rią V. Vokietija, bet kada yra tu
rėjusi". F. Backenbauer reporte
rių paklaustas atsakė: "Jaučiuos 
ypač puikiai, būdamas tokios 
rinktinės kapitonu. E sovietų ti
kėjausi daugiau. Man trečiadie
nio rungtynės prieš Belgiją buvo 
lyg iš anksto laimėtos baigmi
nės rungtynės. Atsižvelgiant į šių 
žaidėjų amžių ir talentą ši vokie
čių rinktinė turi galimybę atsto
vauti V . Vokietija 1974 m. pa
saulinėse pirmenybėse". Reservis-
tas H. Koeppel paklaustas atsakė: 
"Rezervo žaidėjui šitokias rung
tynes išgyventi yra kartu puiku ir 
l iūdnai" 

B Pietų Amen kos buvo daug 
gerų atsiliepimų, bet vienas iš į-
domesnių buvo iš Bogotos, Ko
lumbijos laikraščio "Estadio" per
spėjimas: "V. Vokietija su savo 
nesulaikomu, greitu puolimu du ' 
metai per anksti pasireiškė. Kas 

žino ar vokiečių futbolo rinktinė 
1974 m. pasaulinėse pirmenybėse 
V. Vokietijoje parodys tą patį 
žaidiminį tempą, greitį. Sunkus 
darbas treneriui H. Sehoen." 

Ankstyvesnėse šio pobūdžio Eu
ropos futbolo pirmenybėse Eu-
^DOS valstybės buvo pasiskirs
čiusios vietomis taip 1960 m. 
Prancūzijoje: 1. SSSR, 2 Jugosla
vija, 3. Čekoslovakija, 4. Pran-
eūzija. 1964 m. Ispanijoje: 1. Is-1 
panija, 2. SSSR, 3. Vengrija, 4. j 
Danija. 1968 m. Italijoje: 1. Ita-j 

(Nukelta į 4 pusL) 

DR. ANRA BALIUKAS 
AKIŲ, A U S Ų . N O S I E S IR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius 

2858 W e s t 63rd Street 
VaL: kasdien 10—12 vaL Ir 7—9 V. 
•-ak. Šeštadieniai* 10—i vai. Trečlad, 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. teleef. \ \ Albi-ook 5-5076 

REZH>. TEL. 239-46X3 
DR. K. G. BALU KAS 
Akušerija ir moterų ilgos 
(llnekologine Chirurgija 

6449 S. Pulaski Boad (Cravrford 
Medical Building) Tel. LC 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą, 
;e: neatsiliepia, skambinti 374-8011. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 6Srd Street 
i£&iap&s 63-Člos Ir California 
Valaouos pagal «n«ntTfm». 

firmad., antrad. ketvirtad. nuo 
6 iki 7:30 vaL vakaro 

sestad. nuo 2 iki »:30 vaL 
Trečiad. ir penktad. uždaryta 

Ofteo telef. 476-4042 
Beaki. teL VPAlbrook 6-6646 

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEIT0N 

1KKOTŲ IR ŠLAPUMO TAKU 
CHIRURGIJA 

TeL — 6 8 5 4 6 8 8 
rOX V A U J E Y 6fElHCAL CENTKB 

860 Sammlt Street 
Ront» M. — KUrio. Illtr»ite 

Perskaitę "Draugą*', duo 
kitę ii kitiems pasiskaityti. 
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• Redakcija straipsaios tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimą 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
orašvmus. 

• Redakcija dirba 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

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

TeL ofteo H E 4-&84S, rea. S88-2SSS 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2434 W e s t 71at Street 

VaL: pirm, 
antr., penkt . 
•aaHaroa 

ketr. 1 iki 7 popiet: 
1-S. treč. tr *est tik 

Dr. A n t Bnrinto kabinete peresn* 

DR. EDMUND L CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2709 W e s t Slst S tre t t 
Tei. GR 6-2400 

Tai. pag J. suattartma; plrmad. Ir 
ketv. 1—t Ir 7—9; antrad. Ir pentad 
10—4: ieetad. 1 0 — t vai. 

Ofs. teL 735-4477 R e z . P B 8 6 9 6 0 

DR. L DECKYS 
G Y D Y T O J A I R C E I R U R G f i 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL, BUILDING 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

-M 

Kitoje pusėje daugumoje lietu
viai (lentelę sutvarkė patys žai-
dėjail). Mikorus iš Chicagos stip
riu žaidimu laimi prieš Šenbergą 
S Detroito 6-0, 7-5 ir prieš latvį 
Srnką 4-6, 7-5, 7-5. Nuvargęs 
daug nepasipriešina Grybauskui, 
kuris po laimėjimo prieš estą 
Krvisild 6-3, 6-3, atsiduria baig
mėje. ČSa? žinoma, niekas jam čių rinktinės kapitonui F. Beck-
daiig vilčių neduoda, tačiau jis į enbauer, kuris rungtynių pasėk-
pats kitaip galvoja. Neseniai lai-lmei esant 0:0 energingai prasi-
mėyęs Chicagoje pirmą vietą sen- ! veržė pro sovietų gynybą jiems 
jorų klasėje ir kvalifikavęsis A- j nesusiorientavus kas bus. Bet dvi-
merfkos pirmenybėms Los Ange- guba pasuotė su G. Netzer nepa-
les (jose jis šią savaitę kaip tik i vyko, kuris tada rizikavo staigu 
ir dalyvauja) , pilnas pasitikėjimo spyrimą į SSSR vartus, bet ka-
ir inspiracijos, jis užtikrintai pra-jmuolys atsitrenkė į vartų viršų, 
deda rungtynes, grąžina Lentz' tada kai krašto puolėjo Heynckes 
^ rp rų servą, pats puola prie! pakartotą spyrimą SSSR vartinin 
tmldo ir netrukus veda 5-1. Čia1 kas Rudakavo nebegalėjo sugauti. 
tačiau jaunasis estas pagreitina! G. Mueller atsiekė pirmąjį įvartį. 
žaidimą, išgelbsti eilę beviltiškų! Tik po žaidimo pertraukos visos 
taškų ir išlygina 5-o, paskui 6-6. | abejonės išnyko. Netzerio ir 
Tač iau čia Grybauskas laimi 5 
taškus iš 9 ir pagal naujas tai
sykles laimi setą 7-6. Antrajame 
esto servavimas kiek sušlubuo
ją, o su tuo sudužta ir visos vil
tys laimėti pirmas pabaltiečių 

Dabartinis Europos futbolo meisteris V. Vokietijos futbolo rinktinė. 
Iš kairės: Beckenbaur, Maier, Schwarzenbeck, Heysskes i Netzer, Wi-
mmer, Mueller, Hot tges , Kremers, Breitner ir Hoeness . 

Heynckes paruoštas ir vokiečio 
Wimmerio kaire koja atsiektas 
antras įvartis visai nuvylė sovie
tus. Vėliau Muelleris pelnė dar 
vieną Įvartį. Per daugelį sovietų 
gynėjų vokiečių buvo pasuoja
mas kamuolys, nes sovietai pasi-

tai laimi antrą setą 6-2 ir nusi-jmetę nebesusigaudė ir vis ieško-
pirmanybes. Grybauskas užtikrin-

neša pirmąjį pabaltiečių titulą lie-
tųsaams. 

Moterų frupėje pirmą kartą 
buvo laks gausus dalyviu, skaičius 

jo savo ginamųjų. V. Vokietijos 
rinktinės dar viena teigiama sa
vybė buvo, kuri privedė prieš Šio 

VAKARŲ VOKIETIJA - EUROPOS 
FUTBOLO MEISTERIS 
VYTAUTAS A. KRIKŠČIŪNAS 

Tada atėjo eilė vokie- j judėjimas aikštėje, kad ir be ka
muolio. Taip galėjo jie ir iš spau
dimų išsiveržti ir iŠ kitos pusės 
nuolat oponentus pastatyti prieš 
netikėtas problemas. Pabaiga šių 
puikių baigminių rungtynių V. 
Vokietija —SSSR 3:0 baigėsi gė
dingai, kai iš 40,000 belgų žiūro
vų keli tūkstančiai vokiečių taip 
pat žiūrovų su vėliavomis dar 
prieš baigminį teisėjo austro Mar-
schall švilpuką, užplūdo žaidimo 
aikštę ir pamiršę sporto taisykles 
ir moralini elgesį, privedė vokie
čių žaidėjus bėgti, pergalės didin
gą pagerbimą užtvengdami lauki
niu žiūrovų riksmu. V. Vok. rink
tinės treneris, vadovas H. Sehoen 
stovėjo dar kelias minutes lyg už
burtas po pergalės pagerbimo ir 
vokiečių netvarkingiem žiūrovam 
rėkiant per garsintuvus "Helmut, 
Helmut!" paklaustas atsakė: 
"Galvoju, kad šių Europos pir
menybių laimėjimas yra mano, 
kaip trenerio, vadovo geriausias 
pasisekimas. Norėčiau šį laimėji-

MORrtTIEJI VYKTI Į 40-jj EUCHARISTINI KONGRESĄ 
fcfflELBOURNE - AUSTRALIJOJE, 1973 m. kovo 18 - 25 A 

ruošiamos dvi kelionės. 

I-ji aplink pasauliu, kartu su vysk. V. Brizgiu. 
IJeykstama vasario 2 <L, grįžtama kovo 11 d. 

Progaunoje: Roma. Graikija, Etiopia, Kenya. Pietų Afrika, Maurici
jaus sala, Australija, Prancūzų Polinezija, Hawaii. 

i> 

Orlaivių bilietas, visur I-os klasės viešbučiai po du kambaryje, kas
dien d u valgiai, tik Melbourne ir Hawaii bus duodami tik pilni pusryčiai, 
transportai, išvykos (sightseeings) priedai už patarnavimus: kaina $3,069, 
kuri visiems sumažėtų atsiradus pakankamam keleivių skaičiui ir tiems, 
kurie Melbourne norės gyventi atskirai. 

II-ji išvyksta vasario 15 d„ grjžta kovo 11d. 

Programoje: Hawaii, Australija, Naujoji Zelandija. 
Orlaivių bilietas, I-os klasės viešbučiai po du kambaryje, visur pus

ryčiai, demi-pensijonas Camberra ir Sydney, visi valgiai Naujoje Zelan
dijoje, transportai, išvykos (sightseeings), priedai už patarnavimus- kaina 
$1339. 

Abiejų grupių keleiviai užsimokės dar po $30 registraciįos Kongrese. 
I abi grupes registruotis ar prašyti informacijų ne vėliau rugsėjo 15 

dienos. Rašyti adresu: 

C A T H I N T O U R S , I N C 
109 N . Dearborn 
Chicago, UI. 60602. 

Į I am interested in the 40th Eucharistic Congress. 

I Please, send me detailed informations on Tour I Tour ū .... 
(please, type or print) 

| Name: 

i Address: 

I 

City State Zip Code I ~"-J - otate ^,ip i^oae i 

Resad. Tel. — GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
AKTOEBUA BR MOTERŲ LIGOS 

GrVEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
6132 S o . Kedzie A ve . , W A 5-2670 
• • l a n d o s pagal sarttarlma Jei ne

atsiliepia, skambinti: MI 3-0001 

TeL — BE S-588S 
AR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė AMų Ligos 

8067 West lOSrd Street 
Valandos pagal anai tarimą 

Oflao teL P R 8-2220 
Namn — rezkl. — PRoepect 8-9081 

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

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

Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt 
nuo 12 lkl i vai. ir nuo 5 iki 8 

TaL vak šeštad. a s o 1 lkl 4 vaL 

DR. NINA KRAU0EL -
KRIAU6ELI0NAITC 

AKUŠERIJA IR BIOTERC LIGOS 
6132 S. Kedzie Ave. 

TeL WA 5-2870, neatsiliepus skam
bint 471-0226. Valandos pagal susJ-
tartma. 

DR. MARUA ŪMAS 
AKJJSEPJJA m MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st S t ree t 
Telef. HEmlock 6-S64B 

(Oflao Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso H E 4-181* Rez. P R «-t«01 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
SPEOlALVBfi VIDAUS I J G 0 8 

2454 Weet 71st Street 
(71st Ir Campbell Are. kampas) 

Plrmad.., antrad., ketvirtad. Ir penkt. 
nuo 3 vaL popiet iki 7 vaL vHk. 
Ketvirtad. ir seštad. nuo 9 v ryte 

ik! 11 vaL ryto — tik susitarus. 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba l ietuviškai 
2 6 1 8 W. 71st St . — TeL 787-5148 
Tikrina akte. Pritaiko akintas Ir 

"oontact len«ses" 
Vai. pagal susitarimą.. Uždaryta treS. 

Ofm. P O 7-6006 Rez . OA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8844 West 6Srd Street 
VAIJ.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir • 
iki 8 vai. Trečlad. ir sestad. uždaryta 

Ofiso n? boto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 

1467 S o . 4 9 t b Conrt , Cicero 
VaL kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečia*, b 
iestad. tik susitarua 

P4SSBOOK 
SAVINGS 
the best way to 

5 % 

didelio pasisekimOj tai nuolatinis} mą daugiau brangini negu vice 

'sss 

and 
Compounded 

Q u a r t e r l y 

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO 6 % 

see us f or 
Utytlft f inancing. 

AT OUR L0W RATES 
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOJVTe 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60608 

PETKB KA/ANAI SKAS, President Phone: VIrginia 7 -7747 

HOURS: M o n . T u e . F r i . 9 - 4 T h u r . 9 - 8 S a t . 9 - 1 

66 YEARS SERVING CHICAGOLAND 
« i 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
TIDAU8 MOT; IR KRAI7JO 

SPECIALYBfi 
1540 South Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 
StaunbUti — 585-2526 

TeL ofiso ir buto OLympic 3-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
144S So. 50th Avenne, Cicero 

Kasdien 1-S vai. ir 6-8 vaL vak. 
iSskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vaL popiet 

TeL REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvi* gydytojas) 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8925 West 5»tb Street 
Vai: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1S-4 vai. p. 
vaL vak. sestad. 12—2 vai. 
treClad. uždaryta. 

P 
p. p. Ir 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGĄ 
KCDTJKTT IR VAIKU LIGTJ 

SPECIALIST* 
MEDICAL BLTHJ5INO 

7166 8outb Westera Sveans 
Plrmad., antrad., ketvtrt. Ir p^nkt 
ano 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6—S vai. vakare. TreClad nuo 
11 vaL ryto iki 1 vai. p. p. sestad. 

11 vaL ryto lkl 3 vai. p. p. 
Oran teief. R E 7-U68 

Rezid. teL 236-2919 

Perskaitę "Draugą"* duo-
kita kitiems pasiskaityti 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAL 
SPECIALYBfl VIDAUS LdOOS 

5159 Sootb Damen Avenne 
TeL Ofiso PR 6-7800 Namu 926-7667 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inksto, Pūslės u Prosteto 

CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; rea. 448-5515 

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

Ofiso teL REUaaoe 6-4416 
Re*. GRoTehUl 6-0617 

Valandos: pirm ir Ket n u o 12 vaL 
lkl 2 vaL p. p. Ir nuo 7 lkl S T. vak. 
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vaL p. p. 
ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika Ir chirurgija 

Ofisas 2750 W. 71g» Street 
TEL. — 92&-S296 

Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12 
ryto, 2—8 vai vak. Sestad. 1 lkl 
4 v. vak. TreS. ta- sekmad. uždaryta. 

Resld teL WA &-S099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rea, 2662 W. 

TeL PRospeot 8-11 
Ofiso vaL: Pirm., antr., tree\ U 

penkt. nno 2 lkki 4 vai ir nuo • Od t 
v. v. SeStad. 2-4 vaL popiet Ir kita 
laiku pagal susitarimą. 

Of. Tel. HE 4-2123. Narna OI 6-6166 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: oirm., antrad., ketv. Ir penktai 
2-4 Ir 6-8. TreS. ir SeStad. uždaryta 

TEL. PRospeot 

DR. ONA VAiKEVUMif 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHLRURGf. 
6648 South Albany Avenne 

VaL: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak., penktad. ir SeStad. 2—I popiet 

Ir kitu laiku pagal sąri'arimą. 

TeL oflao PR 6-6446 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 West 7l6t Street 
Valandos: 1—f ral popiet 

Treč. Ir ieatad. pagal sosttarlmą 

DR. PETRAS ZU0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 Sootb Pulaski Boad 
Ofiso «eL 767-2141 Simą 6116 sfllt 
Vai.: pina., antr., ketv. 2—6 tr 6 I. 
p***. » - • • . Isst. pagai 



Vakarų Vokietija 

TARP MASKVOS IR PEKINO 
Po keturių mėnesių Vakarų 

Vokietijoje bus naujo parlamen
to rinkimai. Tiek kraštą dabar 
valdančioji socialdemokratų-iais. 
vųjų demokratų koalicija, tiek 
opozicinė krikščionių demokratų 
partija šiems rinkimams jau 
kuris laikas ruošiasi. Abidvi di
džiosios partijos nesigaili skam
bių pažadų, kuriuos stengiasi 
darbais ir faktais paremti. 

'Kanclerio W. Brandto kaden
cijos metu. be abejo, svarbiau
sias atl iktas darbas yra vadi
namosios rytų politikos suakty
vinimas, kurio pasėkoje Vakarų 
Vokietija pasirašė sutartis su 
dviem buvusiais didžiausiais sa
vo priešais — Sovietų Sąjunga 
ir Lenkija. Visos pasirašiusios 
šalys iškilmingai pasižadėjo ga
rantuoti dabartines sienas, ne-
sigriebtį ginklo i r visus konflik
tus spręsti taikiu būdu. šiomis 
sutartimis Vakarų Vokietija 
faktiškai išsižadėjo po n pasau
linio ka ro nuo jos atskirtų ryti
nių žemių rusų ir lenkų naudai. 
Einama i r prie dviejų Vokietijos 
valstybių pripažinimo. 

Tačiau dauguma Vak. Vokie
tijos gyventojų socialdemokratų 
ir liberalų koalicinės vyriausy
bės sudarytomis sutartimis nepa 
tenkinti. Kancleriui W. Brandtui 
ir jo užsienio reikalų ministerhii 
W. Scheel metamas kartus kalti 
nimas, kad Vak. Vokietija labai 
daug savo priešams davusi, o 
nieko iš jų negavusi. Net vaka
rinis Berlynas šiomis sutartimis 
nebuvęs pripažintas Vak. Vo
kietijos miestu. Rytinės Vokieti
jos žemės, kurių Brandto vy
riausybė išsižadėjo, esančios ne
paprastos svarbos dalykas, ku
rio joks padorus vokietis nie
kada negalėsiąs pamiršti. Taigi 
ir W. Brandto bei jo koalicijos 
vesta " r y t ų politika", įskaitant 
gausias keliones į Maskvą, Vo
kietijai atnešusi tik didžiules 
skriaudas. 

Su šitokiomis mintimis da
bartinės Vak. Vokietijos opozici
ja, kurią sudaro jungtinė kr ikš
čionių demokratų partija, išei
na į naujus rinkimus, tikėdama
si juos laimėti. 

Tačiau ir krikščionių demo
kratų part i ja tu r i savo balsuo
tojams pateikti ką nors naujo, 
ypatingo. 

Tas naujas ir ypatingas veiks
mas i r buvo neseniai įvykusi 
plačiai žinomo politiko Gerhar
do Schroederio kelionė į Peki
ną. G- Schroederis nėra eilinė 
krikščionių demokratų partijos 
figūra. J i s — vienas žymiausių 
veikėjų greta Barzelio, Straus-
so, Kohl, Hoecherl ir keleto ki
tų, kurie taip pa t esą pakviesti 
apsflankyti kom. Kinijoje. Nėra 
abejonės, kad. jeigu krikščionių 
demokratų part i ja laimėtų atei
nančius rinkimus, G. Schroede
ris pakeistų dabartinį Vakarų 
Vokietijos užsienio reikalų mi-
nisterį W. Scheel. 

Štai kodėl Pekine G. Schroe
deris buvo maloniai sutiktas ir 
priimtas. J i s buvo komunistinės 
Kinijos užsienio reikalų vicemi-

nisterio čao Kuan-hus oficialus 
svečias. 

A r G. Schroederio kelionė pa- j 
vyko ir ar j is savo partijos mi-• 
siją tinkamai atliko — šį klau
simą plačiai diskutuoja Vakarų 
Vokietijos didžioji spauda ir 
a tsako, kad taip. Neslepiamas 
faktas , kad žinomas antikomu-
nis tas Schroederis, kaip kiek 
anksčiau prezidentas Nixonas, 
pasiekęs susitarimo daugeliu 
svarbių klausimų. J o vedamoji 
kelionės mintis atitikusi vieno 
Sovietų diplomato kita proga 
padarytą pareiškimą: "Mano 
priešo priešas turi būti mano 
draugas" . 

• * 

Vokietis keliauninkas Pekine 
patyręs, kad komunistinė Kini- : 

j a esanti pasiryžusi užmegsti! 
su Vak. Vokietija diplomatinius 
santykius. Kinija esanti linkusi 
pripažinti V. Berlyną vakarinės 
Vokietijos miestu. Jeigu tai bū
tų padaryta. Kinija būtų pir
masis komunistinis kraš tas , to
kį pripažinimą suteikęs. Toks 
pripažinimas Vak. Vokietijai bū
tų labai svarbūs, reikšmingas. 
Kinija taip pat paremtų ir abie
jų Vokietijų priėmimą į Jungti
nes Tautas. Ji taip pat pasiža
dėjusi vakariniams vokiečiams 
nepaversti savo būsimosios at
stovybės Bonnoje šnipinėjimo 
pr ieš Sovietų Sąjungą centru 
ir tuo nebloginti Vak. Vokieti
jos - Sovietų santykių. Paga
liau abudu kraštai išplėstų kul
tūrinius, techniškus ir. kas svar
biausia, prekybinius santykius. 

Tiesa, abudu kraštai ta rp sa
vęs prekiauja jau ne nuo šian
dien. Geriausi prekybiniai metai 
vokiečiams buvę 1967-tieji, ka
d a jie išvežė į Kiniją įvairių ga
minių už 826 milijonus markių. 
Tačiau jų eksportas 1971 m. 
nukr i to ligi 482 milijonų. Už
mezgus diplomatinius santykius, 
prekyba pagyvėtų ir duotų abi
pusę naudą. 

G. Schroederis ir jo politiką 
remiantieji krikščionys demo
kra ta i Kinijos komunistus va
dina "gerais komunistais", bent 
j a u geresniais už rusų bolševi
kus . Spauda nevengia rašyti, 
kad geltonasis pavojus nesąs 
aktualus, o kas liečia "pasauli
nės revoliucijos sukėlimą", ki
niečiai esą nepalyginamai ma
žiau pavojingi kaip rusai. Ta
čiau kiti politikai Schroederio 
vizito Pekine proga cituoja savo 
laiku Mao pasakytus žodžius: 
"Kinų jūra yra gili ir joje ne
t rūks t a ryklių"... 

Kaip ten bebūtų, Vak. Vokie
t i ja stengiasi sekti JAV-bių pa
vyzdžiu. Prezidento R. Nixono 
kelionę seka vokiečių politikų 
kelionės. Atrodo, kad jų gali bū
t i ir daugiau, nes ir Vak. Vo
kietijos valdančios partijos nėra 
priešingos artimesniam savo 
k ra š to ir komunistinės Kinijos 
bendradarbiavimui. Net kalba
ma, kad ir G. Schroederio kelio
nė buvusi paties W. Brandto '.r 
jo užsienio reikalų ministerio 
W. Scheel palaiminta. b . kv. 

NERAMUMAI JUGOSLAVIJOJE 
Komunistų partija nepajėgia išspręsti tautinio klausimo 

Praėjusį gruodžio mėn. pra- | GEDIMINAS GALVA Į 
sidėjęs tautinis kroatų brūzdė- ; P r i e š serbo karaliaus Aleksand-; 
jimas paliko karštus pėdsakus, ' siekė tikslą tik ka ro metu, kai; r o viešpatavimą. Į 
kurie sudrumstė šios vasaros ra- vokiečiai paskelbė Kroatiją ne-! Karo metu Maskva ir Jugos-1 
mvbę. Kroatijos komunistų par- priklausoma. Stepano Radičio' į v i j o s komunistų part i ja vėl; Britanija yra valdoma konserva-
tija buvo išvalyta. Apie 10.000 vadovaujama kroatų ūkininkų pakeitė nuomonę. Jugoslavijos : tonų partijos vyriausybės, kuriai 
narių pašalinta. Bosnijoje. Ser- partiia, pasitenkinusi jugosla- tautos turi būti sujungtos. Kiek-; vadovauja Eduardas Heath , 56 
bijoję, ypač Kroatijoje netru- viška kroatų autonomija, tuojau vienoje tautoje tur i įsitvirtinti metų amžiaus. Vyras pačioje iėgo-
kus prasidės politinės bvlos. pakriko. Po nilietinio * karo i n . ! komunistų parti ja, kurios t iks- ; je , idealistas, optimistas, bet gry 

D. BRITANIJA NEIŠBRENDA 
B VARGU 

Konservatoriai nepajėgia tesėti pažadų 
. 

A. J. STANIUS 

Jau suėjo dveji metai, kai D. Ir čia vyriausybė neparodė jo
kios energijos. Truputį parėmė 
vieną kitą pramonės šaką, pvz. 
lėktuvai ir laivų gamybą, tai ir 
viskas-

Studentai, profesoriai, dvasiš- vvravę komunistai nepajėgė i š - l l a s į?yv o n < i int 
Iriai, šiuo metu kalinami, laukia spręsti taut inio klausimo. j fe ! S Pažhlra ėmė y j f j f ^ j ? * ^ ) 1 

teismo sprendimo. " " 

tarptautiškumą. į nas teoretikas ir labai lėtas grieb-
reik 

Rink--
Kroatijoje politinių bylų skai

čius peršoksiąs šimtinę. Matica 
Hrvatska — kroatų kultūrinio 
klubo vadovybė būsianti teisia
ma ateinantį mėnesį 

Daugelis komunistų partijos 
atleistųjų pareigūnų prarado ge
rai apmokamas vietas. Jie nepa
tenkinti valymais ir asmeninę 
skriaudą bando dangstyti tauti-

Darbininkų unijos 
• 

. _ .,., . Blogiausiai dabartinei vyriausy 
skelbė tau tų" vienybę i r brolis- ° Jugoslavija politiškai tolti nuo I ^ Rmkimų metu jis britams pri-j bei sekasi sugyventi su darbinin-
kumą bet nesugebėjo nutiesti R u s i J ° s * " • * " • « pasaulėžiūros,; zadeio duoti "naujos rūšies vy-j kų unijomis. Rinkimų metu E. 

kuri sukirpta nusižiūrėjus į ru- ną«sybc , vienu pabraukimu su-j Heath visą laiką kartojo, kad jo 
-•u siekimus. Jugos'avijos ko- laikyti kainų kilimą, sutvarkyti j vyriausybė padarys galą unijų 
munistų part i ja i ši pažiūra ne- perdaug įsigalėjusias darbininkų sauvaliavimui. Bet pasirodė, kad 
priimtina, nes ji neturi ryškiai unijas ir įjungti D. Britaniją į Eu- tai labai kietas riešutas, 
vvrauiančios tautos , kuri pa- ropos ekonominę rinką. Paskubomis vyriausybė prave
r g t ų primesti savo valią kitoms 

kurną, bet nesugebėjo 
tilto per bedugnę. 

Komunistų partija tarėsi sie
kianti globot; Jugoslavijos t au 
tas ir jos tikinčiuosius, bet skel
bė ateizmą, kovą prieš Bažny
čią ir išpažino tarptaut iškumą. Deja. minint dvejų metų valdy dė per parlamentą darbininkų 
Tarp komunistų ir tam t ik ros i mažesnėms tau toms, 
gyventojų dalies atsirado pra- i 
raja. Ustašai . vykdę smurtą, kai į 

niais šūkiais : kroatai politiškai j kurie bijodami keršto, pasi t rau 
ir ūkiškai serbų skriaudžiami. ) kė į Vakarus . Jie i r ten pasižy 

mėjo smur tu — nužudė Jugos 

Part i jos prieštaravimai 

mo sukaktį, nė vienas tų pažadų, 
išskyrus paskutini, neįvykdytas, 

Infliacija 

Ustašų pralaimėjimas 

Jau prieš pastarąjį karą vei
kė ustašų kraštutinis sąjūdis, 
pasižymėjęs smurto veiksmais, 
siekęs atskirti Kroatiją ir ją pa
skelbti nepriklausoma valstybe. 
Sąjūdžio vadovas dr. Pavelič pa-

lavijos ats tovą Stockholme. 

Teatra l iškas sukilimas 

Kai 1970 m. E. Heath perėmė 
valdžios vairą iš pralaimėjusios 
socialistų partijos vyriausybės, in-

Jugoslavijos komunistų par
tija siekė tik laikinai išspręsti 
tautinį klausimą. Ji atsisakė ko
munistinės svajonės jgyvendin- fliacija jau buvo stipriai jaučia-
ti santvarką be klasių, be vals- j ma. Tačiau prie konservatorių pi 

šią politiškai karš tą vasa ra i tvbės ir tautų, nes jos būsian- ] nigų vertė dar labiau krito, pra-
kroatai us tašai bandė sukelt i jčios ištirpdytos didelėje t a u t e - | ^ v e n . m o brangumas kilo, gamy-
neramumus Kroatijoje. Devy-įJ6-
niolika k roa tų ustašų, pasivadi-

reikalus tvarkantį įstaymą, bet 
tuoj pasirodė, kad jis nevisai prak 
tiŠkas ir tik užpylė aiyvos an t ug
nies. Darbininkų unijų vyriausia 
vadovybė atsisakė tą įstatymą pri 
pažinti ir su to įstatymo vykdyto
jais bendradarbiauti. Atsirado 
kraštutinių darbininkų, kurie pa
norėjo būti to įstatymo "kanki
niais", kad dar labiau sukiršintų 
darbininkus. 

Niekada nėra buvę blogesnių 

M 

Vakarų Vokietijos politikas G. 
Schroederis, neseniai lankęsis kom. 
Kinijoje 

nę Kroatų revoliucine brotija, 
gerai apsiginklavę, iš Austri jos 
prasiskverbė j Slovėniją ir pa 
teko Kroati jon. Jų tikslas — 
sukelti sukilimą Kroatijoje. J ie 
tikėjosi k r a š t e sulaukti p a r a 
mos. 

Tš užsienio atvykę ustašai lan
kė gimines ir artimuosius. Gimi
naičiai nepri tarė jų t ikslams ir 
net atsisakė juos globoti. Jų su
ma n.ymas įvykdyti griovimo 
veiksmus nepavvko. Revoliucinė 
svajonė nuėjo vėjais. 

"Revo'-iucijos" kurstytojai pa
sitraukė į mišką. Ten jie buvo 
milicijos apsupti i r išsklaidyti. 
Išskyryus vieną, visi žuvo. Tea t 
rališkas žygis baigėsi t ragiškai . 
Kroatai, svaioią išsikovoti di
desnės į takos Jugoslavijoje, ne
pritarė "revoliucionierių" veiks
mams- ir s iekimams — ginklu 
kovoti. 

Komunistu swrs»vimas 

ba smuko. Ir dabar infliacija kaip 
Jugoslavijos komunistų pa*--! potvynis, yra išsiliejus labai pla-Į santykių tarp valdžios ir uriHu, 

rija pasirinko kitą kelią: tau- 8 * j kaip yra dabar. Visa tai sunkina 
toms suteikti autonomiją, išsky- Tiesa, dabartinė vyriausybė vyriausybei nugalėti infliaciją ir 
rus ideologiją ir vadovybę. Vals- ; bandė griebtis šiokių tokių prie-' sumažinti bedarbių sakičių. 
tybė federalinė, bet ideologiškai monių: sumažino pajamų mokės-j Darbo unijos iš principo yra 
ir politiškai centralizuota. Ko-1 4 sumažino bankų procentus,1 nusistačiusios prieš konservato-

I munistų part i ja tariasi įvedur.i bet tai beveik nieko nepadėjo-i rius, dėl to čia yra įveltas ir po-
demokratinę santvarką, nors es-l Žmonės, ypač pramonininkai, I litinis tikslas, 
mėje .ji vra diktatūrinė. | ******* vyriausybe pasitikėjimo, j § Airija 

Tautinis k a u s i m a s neišspręs- Daugumas tikėjosi, kad vyriausy-j K e t u r j m ė n e s i a i k a i D . B r i ta -
tas . Jis tik a t idėtas ateičiai. Jo "f ! m < ^ tiKrai griežtų pnemo- ' 
sprendimas pareis nuo centri- nių šiai tautos nelaimei pašalinti. 
nės vaMžios organų galios. Tačiau valdžios didžiausia prie-

Komunistų partija pergvvena monė yra — palauk, pažiūrėsim! 
.- • - . - . . < -t • V v n a i M u n i i T L-^niM fi • • • • * • n *-»'•>» n a k r k i m o tarosnį. šį pakriki

mą :šugdė ne tik komunistų par
tijos prieštaravimai, bet ir jos 
organizacinis palaidumas. Savy
bės trintis neišvengiama, o ypač 
nusilpus centrinės galios pasi
reiškimui, p ra radus pasitikėjimą 

Vyriausybė j kainų kilimą per-1 

daug dėmesio nė nekreipė. Ji vi- | 
sa energija siekė įsijungti į Euro
pos bendrąją rinką. Tos rinkos 
kraš tuos kainos už viską yra žy
miai aukštesnės. Valdžia jautė, 
kad jos turės pakilti ir čia. Tad. 

nijos valdžia tvarko Š. Airijos rei 
kalus. Tačiau nieko šviesesnio 
nesimatyti. Bombos naikina pa
status, padarydamos milijoninius 
nuostolius, karių ir civilių žudy
mai didėja. Ir airiai ir patys bri
tai nusivylę, kad taikos dar nė
ra. 

Europos ekon. rinka 
Šitą pažadą E. Heath jau iš

rikiuojančiam autoritetui. Tuoj l e i d o J o m s k i l t i Pa™žu, kad pa-į tesėjo. Liepos 13 d. D. Britanijos 
metu gali t a r t i ir tos tautos stip- j s k u i ' stai& J o m s pakilus, tauta 
resni žodį I vyriausybės nekaltintų už staigų 

j gyvenimo brangumo pakilimą. 
Jugoslavijos tautos , ilgą tarps-; 

n; priklausiusios didžiosioms Nedarbas 

Komunistų parti ja si^kė visus 
veiksnius panaudot: sa^o tiks-i 
lui. ir'srai išugeivti. Ji taikstėsi! 
Jugoslavijoje buvusioms sąly
goms ir da rė prieštaraujančius 
mostus. Ke1! pavyzdžiai. 

1918 m. komunistų partija,i 
kaip 
junsrt visas Jugoslavijos t a u t a s . 

'.alH'tljUHa demokratinėje sant- Antras dalykas, kuris kaip juo-

parlamentas tik 17 balsų daugu
ma davė teisę Britanijai stoti pil
nateisiu nariu į Europos okonomi 
nę bendruomenę. Jei būtų buvę 
leista socialistų partijos nariams 
laisvai balsuoti, tai balsavimo re
zultatas būtų visai kitoks. Žy
miai geresnis. 

Daugumas britų vis dar neturi 
pilno supratimo, ką tas įstojimas 

Spaudoje ir gyvenime 

KELEIVES VARGAI KAUNE 
Viena keleivė "Tiesoje" Nr. 

166 liepos 18 d. aprašo šitokį at
sitikimą: 

I 
"Gegužės 29 d. rytą apie de

vintą valandą autobusu atvykau! 
į Kauną. Vilniaus gatvėje įsėdau' 
f troleibusą, kuriuo ruošiausi va
žiuoti iki Kipro Petrausko gatvės. 
Kaip ir kiti keleiviai, kompostera-
vau. vieną iš turimų trijų talonų. 
Antrą pardaviau keleivei-

Jlrpo kontrolierės. 
— Senas bilietas, — sako jos, 

— komposterio ženklai taip ro
do. 

Mane teisina moteris, kuri nu
pirko vieną taloną, keleiviai, ma

tę, kaip komposteravau. 
Bet veltui. Kontrolierės, reika

laudamos baudos, apie keturias 
valandas vežiojo po Kauną, kol 
pagaliau pristatė į vidaus reika
lų skyrių. Veltui sugaišau visą 
dieną, nesutvarkiau reikalų ligo
ninėje. 

Negaila nei rublio, nei dešim
ties, jeigu būtų baudžiama už nu
sižengimą. Gal būt. kontrolės nu
statyti ženklai talone neatitiko 
kompostero mušamų ženklų. Bet 
juk keleiviams niekas nenurodo, 
kaip teisingai reikia daryti. O tai 
labai blogai. Juk nėra nieko bai
sesnio, kaip kęsti patyčias, kai ne
si jų nusipelnęs". J. Žvilb. 

Dabartinis Vak. Vokietijos kancle
ris, pasirašęs Susitarimus su. Mas
kva ir Varšuva. 

varkoje gali lengviau išspręsti das debesis dengia visą D. Britą 
tautinį klausima, kaio komunis- niją, tai visas milijonas bedarbių. 
tib&ie pąfansroip. Jugoslavijos X e t dabar, pačiu darbymečiu, 
tautu ^ s k a i d y m a s dar paašt- nelabai jų skaičius sumažėjo. 
riotų savybės nesutarimus. Kro- Tiems bedarbiams vyri-usybės iž reiškia ir kokia jo nauda, nes ne-
a tnoie iškaltų mažumų klausi- das kas savaitę išmoka iki 30 mi- buvo pakankamai žmonėms pa-

. rnas. noc- 29** jos gyventojų v r a Hįonų dolerių. Tą kapitalą būtų; aiškinta. 
r • • - • • • • • • ; serbą". Tautų maišatis padidi n-; galima investuoti į naują pra-! Dėl tų visų minėtų dalykų kon-

„ , tų savistoviu valstybių trintį ir monę arba iš jo pastatyti daugiau: senatorių valdžios populiarumas 
T a u t i n e i p a - ^ o s e ^ y p a c k r o a - s u r t ą n . t ų S ą l y ? a s g ^ . R u s į j a i gyvenamų butų, kurių ta ip trūks-; smarkiai krito. Viešoji balsavimų 

parti.io.ie, vyko. ^ y y ; , , jSjgr3iėt- Balkanuose.! ta, arba naujų ligoninių, kuriui nuomonė skelbia, kad, jei dabar 
— Olimpiniuos žaidimuos! labai reikia, arba naujų mokyk-j įvyktų rinkimai, socialistai leng-

Jugoslavijos valstybei jsilcū-; Muenchene penkiems sportinin-; lų, nes dabartinės yra senos ir J vai laimėtų naujus rinkimus, 
rus. komunistų part i ja , sekda- kams tenka 1 televizijos dar- | nemoderniškos. Taip nedarbas be; Dar treji metai iki naujų rin-
ma Kominterną, laikė ją Versa- .buotojas. nes žaidynes transliuoį jokios naudos praryja pinigus ir kimų. Konservatoriai turi pakan-
bo sutar t ies padariniu ir kovojo) ja daugybė valstybių. i pačią darbo jėgą. karnai laiko atsigauti. 

tu komunistų 
aštri trintis. 

Ponios ir ponai 
• • vasarotojai 
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Kai iš kiemo iškaukė greitosios pagalbos maši
na, o mažieji Paliepiukai vėl sumigo geraširdiškoje 
Taupulienės globoje, vasarotojai pamažu ėmė skirs
tytis poilsio. Neskubėdami šnekučiavosi ap ie svar
biausią, tragiškiausią vakaro įvykį — jaunosios Pa -
liepienės nelaimę. Besiruošdama nakčiai ji tamsoje už
mynė ant sūnaus automobiliuko, netyčia miegamaja
me ant grindų pamesto, ir krito, pirma gerai susi-į 
trenkdama j naktinio stalelio kampą. Gerai, kad Ri- ; 
ma su Raulaičiu atrado gulinčią, kitaip būtų nukrau- l 
javusi ir kūdikį gal praradusi. Dar ir d a b a r neaiš-i 
ku. kuo viskas baigsis. 

Visiems buvo aišku, ką Paliepių vasarnamyje vei-į 
kė Rima. tik dėl Raulaičio buvimo kartu pakilo n e ! 
vienas antakis, nuskrido ne vienas a tsargus į tar imas, i 

— Gerai, kad nebuvau viena, — pasakė Rima 
Raulaičiui. kai jis palydėjo ją per kiemą. — Būčiau 
visai pasimetusi ir nežinojusi, ką daryti. 

— Tu elgeisi labai protingai ir sumaniai, Rima. 
Aš juk nieko nepadėjau. Kita ir vyresnė būtų daugiau 
susirikusi. 

— Vistiek džiaugiuosi, kad nebuvau viena. 

R ima staiga pasisuko ir lūpomis palietė jo veidą, 
pirma pasistiepusi ant pirštų galų. nes Raulaitis bu
vo visa galva už ją aukštesnis. 

Palikusi nustebimą ir sumišimą jo veide, sušvy
tavo savo bal ta suknele t a rp šešėlių ir pranyko už 
krūmų. Kieme liko tik naktinis blyksinčių vabalėlių 
šokis. 

— Nieko sau dalykai dedasi, — bakstelėjo iš su
simąstymo sarkast iškas Raulaitienės balsas.—Jau. ma
tau, j udu vėl susiuostėte! 

— Vėl? — nekantriai paklausė Raulaitis. — Eik 
gulti, Joana, ieškai kabučių ir tiek. 

— Ta mergšė mano šeimą ardo, o tu nori, kad 
ramiai stebėčiau rankas susidėjusi. Klysti, brangusis! 
Aš ne Kvieslienė, kuri, vyrui norint su svetima pabur- j 
kuoti. pati lovą atkloja. 

— Nesukeik visos vasarvietės ant kojų, Joana. 
Vasarotojams ir taip šį vakarą įspūdžių užtenka, palik! 
vėlesniam laikui. 

— Taip jums nepraeis! Rytoj jos motinai paskam-j 
binsiu. pašnekėsiu. Tegul tvarko mergšę. 

— Dar kar tą tavęs prašau, būk protinga ir ne-j 
daryk kvailysčių, nes skaudžiai apsijuokinsi. Rima 
man nieko nereiškia, bet jeigu ir toliau tu taip idijotiš-
kai priekabiausi, galimas dalykas, kad vieną dieną su
sigundysiu kuria. 

J i s staiga apsisuko ir. palikęs Joaną su nauju 
žodžių srautu ant liežuvio galo, nudrožė į vasarnamį. 

— Taip gražiuoju nepraeis! — šaukė ji. nervingai 
žingsniuodama paskui. — Atsimink mano žodžius! 

J u r g i s Visvydas sėdėjo savo raštinėje už rašomo
jo s ta lo ir tvarkė jvairas vasarvietės sąskaita*? Sio 

darbo jis aistringai vengdavo ir prisėsdavo prie po
pierių tik t ada , kai kitos išeities nebelikdavo. Magde* 
Iena, žinodama šią jo būdo ypatybę, visuomet pasis
tengdavo a tneš t i puodą šviežios, labai stiprios kavos 
į raštinę ir nukreipti visus trukdymus pro šalį, kol 
Jurgis vėl išžengdavo pro dur is darbus užbaigęs, be
sišypsodamas lyg padangė po audros. 

Tačiau ne t ir p ro labai budrias Magdelenos akis 
prasprūdo Nikodemas Trumpa ir pabeldė į raš t inės 
durų stiklą. Visvydas nekantriai pakėlė galvą ir pažvel
gė pro akinių viršų. J a m nebuvo patogu nekreipti dė
mesio į atėjusį, nes pro plonytes užuolaidas buvo 
aiškiai maty t i raštinės vidus. Trumpa taip pat nesi
ruošė nueiti, šiaip j au labai kuklus ir mažų reikala
vimų asmuo, dabar trankiai daužė stiklą ir nervin
gai tripinėjo ant laiptelių, iki Visvydas nepakvietė vi
dun. 

— Aš ilgiau tarp negaliu tverti, šeimininke, — 
tarė be .jokių įžangų ar atsiprašymų ir sudribo odi
nėje kėdėje prie rašomojo stalo. — Jeigu reikalai ne
pagerės, turės iu viską palikęs namo važiuoti! Sakau 
jums nuoširdžiai, negaliu ilgiau. 

Visvydo nustebimas nustelbė nepasitenkinimą ir 
nesumokėtų sąskaitų kalvą ant stalo. Turėjo kas nors 
tikrai nepaprasto atsitikti, kad tokį ramų žmogų kaip 
Nikodemas Trumpa išmušė iš pusiausvyros. Slandus 
vasarvietės gyvenimas ir vasarotojų nuotaikos Visvy
dui buvo labai svarbu, todėl dabar pastūmė visus 
darbus šalin ir skubėjo sužinoti svečio susijaudinimo 
priežastį. Daug klausti ir nereikėjo. Nikodemas Trum
pa sprogte sprogo nepasitenkinimu, o žodžiai j au se
niai surankioti, ant liežuvio galo surikiuoti dabar sku-
bėje išsiristi laukan. 

(Bus daugiau) 
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LIGONINE AMAZONES UŽKAMPY 
LIETUVIŠKAS PROJEKTAS 

R. J. RAP*Y* 

(tęsinys) 

Ligoninės staiybdi papiginti 
kuri. BeruJoraitis yra įsteigęs ply
tų fabrikėli, kuriam netrūksta a-
py-linkėj esančio gero, raudono 
molio. Gaminant patiems, plytos 
atseina perpus pigiau. Be to. apie 
40 žmonių tuo būdu turi pastovų 
darbą. Turintis daug talentu 
kuri. Bendoraitis dar planuoja į-
ruošti cukraus apdirbimo fabri
ką, kad nereiktų vargšams mies
telio gyventojams mokėti aukštas 
kainas už iš kitur atgabentus pro-

Kun. evd. F. Bendoraitis ir seselė 

i Lietuviu Fondo dešimtmetis. 
UŽBAIKIME MILIJONĄ! 

das ir Roma Matoniai. MA. H 18.00 
o. m. birželio mėn. j LF narius 

i Įsijungė su S 1.000 — Dr. Arvy-
— Onos Pliopllenės ir Emil jos An-
kudavičienes atm. m.. IL.. $200.00 

i — Jonas ir Aldona Kubilia-, IL.. 
$165.00 — Alg'rdo Gladkausko atm j 
in.. Ml.. $150JOO - Andrius ir Ma-
riįa Vraitkai. I L.. S150. IX) — Jonas > 
Gumbeleničius. MO.. $12100 — ; 

Prano Račiukaičio atm. Įn.. MA. Su J 
$100.00 Įnašais: Pranas ir Emil.ja, 
Alseikos, N J Juozas A. Shimait s, ! 

IL.. Kun. Kasparo Spudo atm. įn.. 
! IL., Romas ir Irena Gintautai, IL.. 
I Juozas Kučauskas, IL Konstantinas 

Petrauskas, IL Eglė Stonytė, Mi . 
Runas Černius, IL 

Birželio mėn. savo Įnašus padidi
no šie LF nariai: 

X (pavardės prašė neskelbti) iki 
$200.00. NB.. Antano Šimkūno atm. 
įn. — $815.00. IL. Liet. Amr. Plie-
čiu Klubas Melrose Pr. — S250.00. 

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
2501 U . MOtli st.. Chicago. IH. <MMt2« 
:{:fci3 S. Hatstetl. Ohioago. IH. 0OOO8 

Tel. \VA 5-2737: 254-&320 
I vairių preKHi pasirink imas moto
ciklai, šaldytuvai. maaataa\ doleriniai 
(MKRTTKIKATAI ir Al TOMOBIIilAI 

V. Valantiiia.* 

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

T E L E V I Z I JOS 
Krautuve Manjuettt- Parke 

spal*«>Co> Ir paprasiut*. Radijai 
ir stereo. 

Pardavime- tr taisymas. 

MIGLINAS TV 
2S46 W. 69tb St. — tet 776-1486 

dūktus I Guajara-Mirm užkas tu M a n j a m m m Su ^ ^ j u ^ ^ ^ ^ A ^ ^ . ^ £ ^ 
ri atkeliauti per tūkstančius my-. krikšto — pirmos Komunijos pro- jįjį _ $175.00. MI.. S. S. (pavardė 

V A L O M E 
KILIMUS IR BAL0US 

Plaujanie i i vaškuojame VISŲ 
rūšių grindis 

J. BUBNYS, TeL RE 7-5168 
laiko uz- ga. 

Siaučia daug ligų 

Ligos, kurios daugiausiai mus 
žudo (širdies ligos, vėžys), ten; 
beverk nepasireiškia, sako seselė; 

kuri visą 
čiomis žaizdomis 

kūną paverčia 

neskelbiamai —$1000. MA.. Čika
gos Aukšt. Lituanistinė M-kla — 

lių, o tas ne tik daug 
ima. bet ir kainas labai pakelia. 

bėgan- į $714.00. IL.. Bronius ir Veronika 
i Aušrotai — $300.00. Brazilija, pik. 
: Pr. Saladžiaus atm. įn. — $200.-

Dar mums viena negirdėta Ii- 00. Lithuanvan Chamber of Com-
ga — tai teresium, kuri pasireiš- merce —$11.000.. IL. M. V. K. atm. 

. kia nenormaliai augančiais odos i*-(v*vaxdė v i e š a i neskelbiama) -
Ksavera. Bet užtat yra visa « * : s b l a k s t i e n u . Hg a i . f ,0.00. IL Vadus Prižgintas ir 

. . . K , . , . , seimą — $800.00. CA.. Kazio ir 
mm visos akys užsitraukia, bet ^ ^ K a r p - u | n a š a s ( a b u m i r ę ) _ 
padarius operaciją regėjimas at- $350.00. OH., Milda ir Jonas (Jonas 
gaunamas. į miręs) Norkūnai — $240.00. MA. 

kitų, ateinančių giltinei į pagal
bą: amebinė dizenterija, parazi- I 
rinės kirmėlės, maliarija, džiova,! 
raupai, raupsai, gripas ir skarla-j 
tma. Taip pat dažnai pasitaiko; 

BERT'S STANDARD SERVICE 
Road Service — Major Mechanical 

Elektroninis motor suregcliavi-
mas (Tune-up). Air condition spe
cialistai. Gazolinas, Padangos ir 
kiti reikmenys. 

6645 S. Western — Tel. 778-9250 
Savin. Norbertas Langys 

Trachoma ir išbadėjimas taip; A. Rėklaitis 
leishmaiiiasis—nuo uodo įkandi-1 pat didelės problemos, bet dau- į 
mo atsiranda parazitinė infekcija, giausia žmonių į kapus nuneša i 

! amebinė dizenterija. Ypač nauja- j 
„__ . . jįjjujįgj n u o j ^ g r ej t jjjjrįta — ne_ j 

į gydant užtenka aštuonių dienų. I 
£ ^ A C M IVI A T A I Seselės Ksaveros atsivežtose skaid

rėse ir fotografijose matyti daug I 
— Amerikietis Bobby Fischeris; indėnų vaikučių, kurių pilvukai 

po 11 ratų tu rė jo 6V2 taško prieš : išpūsti, kaip arbūzai, Tai para-
Spaskio 4y2- Taigi Fischeris jau jot inės kirmėlės, sako, ji, ir be-1 
buvo surinkęs gerąją pusę jam j v e įk visi vaikai tas kirmėles turi. 
reikalingų t a škų (12y2), kad! Maliarija taip pat dažnai pa-i 
t ap tų naujuoju pasaulio čempio- Į sitaiko. Nors skiepų nuo jos nėra, į 
nu. Spaskis, k a d pasilaikytų t i - ^ 0 seselė, bet yra vaistų ją gy-
tūlą, reikalingas 12 tš . ; jam dar jdyt i . Visa bėda, kad turi pirma 
t r ū k s t a 7 % , o Fischeriui — 6 tš . maliariją gauti... Seselė Ksavera'• 
i radžia šios dvikovos buvo sėk-1 n kUn. Bendoraitis yra turėję ma-
minga Spaskiui, nes Fischeris liarijos priepuolius jau po kelis 
gana aklai pralošė pirmąją par- kartus. 
tiją, o j ant rą ją išvis nestojo,1 

leisdamas Spaskiui pirmauti su i 
2—0 tš . Tolesnės parti jos įrodė 
Fischerio pranašumą. Iš sekusių 
partijų* Fischeris nugreibė 7 t š . 
Susidarė įspūdis, jei Spaskis ne
pager ins savo lošimo, čempiono 
t i tu las nesunkiai nukeliaus j 
JAV-bes. Dešimtoji partija. ^\vdče^~Z~ŠŠ&, l&ęfr, į 
z i ū n n t Fischerio laimė limo buvo 

Perskaitę "Draugą", duo
kite ji kitiems pasiskaityti 

10% — 20% — so% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnine Ir totomo-
Mlio pas 

F R A H K Z A P O L I S 
S208K W » T »5ti. Street 

Chicago, IlUnols 
TeL GA 4-S6&4 Ir 6 R fi-4S5» 

K K A L E S T A T E 

Savininkas parduoda 2-jų butu po 
4 kamb. med. apkaltą namą Marauette 
pke. Geros pajamos, žemi mokesčiai. 
Švarus. Skambinkit po 5:30 v. v. 

TeL — 436-0484 

B E A L E S T A T E 

Apsimoka skelbtis dienr "Drau
ge", nes jo kainos visiems priei
namos, o skaitytoju skaičius yn> 
toks didelis jop »tneš geriausiu? 
•*«»7iiMs»rn-

BTTTLDINO & RFMOBELTNG 

Cera Kokybė — Kaina — 
Sąžiningumas 

A. C. HOME REPAIR 
Stogai — Rinos — Medžio darbą! 

— Tuckpointing (mūro rernontas) — 

M O V I N G 
SEKENAS perkraastc baidus ir ki
tos daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mą] ir pilna apdranda. 
2047 W. 67tb Place — WA 5-8063 

SIUNTINIAI! LIETUVA 
Ir kiius kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, I1L, 60632. tel. YA 7-5980 

1V4 aukito — 6 ir 3 kamb. 20 me
tų. Modernus. 33 p. sklypas. Idealu 
giminingom šeimom. 

Mūr. buiuralou. 5 kajnb. (2 mieg.) 
Central, oru šildymas. Garažas. Dide
li kamb. Naujai iMažyti. 64 ir Sacra-
mento $24.500. 

5 kamb. (3 mieg.) i0 metų. La
bai gražiai įrengtas skiepas. Garažas. 
Gražiai aptvertas ir apsodintas. Na
mas kaip pasaka. 69 Ir Bell. $25,500. 

10 butų, 10 metu amžiaus. Gage 
pko rajone. Geros pajamos. 

12 butų: 6 po 4 kamb., 2 po 5 
kamb. ir 4 po 3 kamb. C*ntralinis 
automat. šildymas. Geros pajamos, 
mažos išlaidos. Namas kaip 1S1C 

Insurance — lncoiue Tax 
Notary Public 

Š I M A I T I S . R E A L T Y 
2951 W. 63rd St., 436-7878 

Nemokamai «"""»4fam naomrninknw 

BUD'S R. E. & INS. 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Aveniu 
TEL. — 254-5551 

Keiskite pinige 
į namus 

8 kamb. 1)4 aukšto 16 metų maras. 2 
v. nios. {rengtas beismentas. Garažas 
Arti 83 ir Kedzie. $32 000. 
514 kamb. mūras. Gazo šildymas 
Centr. Air cond. Įrengtas beismentas. 
Daug priedų. Garažas. Arti Nabisco. 
$29,900. 
3 butų liuksus. 2 aukštų mūras 4 au
to mūro garažas. Gazu šildymas. Pui
kios pajamos gyventi Marauette pke 
$69,900. 
S kamb, 1 Vį aukšto namas. 2 vonios. 
Gazu šildymas. Platus lotas. Naujas 

I sraražaa. Arti ofiso.. $20,900. 
I •£ aukštų modernus ant 50 p. maras. 
į Liuksus 6 kamb. butas — parketas, 
' air cond.. balkonai. 2 modernios patai-
j pos advokatui, inžinieriui ar daktarui. 
! Marauette pke. $44.900. 

2 butų namas. Platus lotas. Garažas. 
Arti mūšy $22.000. 
7 kamb.. mūro bungalow. Dideli švie
sūs kambariai.. Gazu šildymas. Air 
Cond. [rengtas sausas beismentas. 
Garažas. Marcjuette pke. $21.900. 

10 butų mūras apie $15,000 paja
mų. Arti 65-tos ir Kedzie. $73,500. 

Platus biznio lotas prieš Marquette 
Parko. $10.000. 

2-Ju butu beveik naujas mnras, 2 
aute garažas, atskiri gazo šildymai. 
Arti ofiso $37,500. 

Tvarkingas l« kamb maras. Nau 
las gazu šild. Garažas. 4rt; 7o-to» — 
We«tern. $19,500. 

FLORIDOJE 
nejudomo turto reikaluose visiems 
mielai patarnauja 

PAULIUS LEONAS, 
KEYES Co. Realtors, 1023 Lincoln 
Rd. Mali, Miami Beach, Fla. 33139. 
TeL 531-5803. vakarais 861-2430. 

BELP WAXTED — VYBAI 

yOUNG MAN \VANTEP 
to do piiokinįf. slnpping 

and receivinjg. 
BARON MFCi. CO. 

2035 W. Charlestoii 
P H O M : 23--»-us2a 

CHICAGO RIDGE 
Savininkas parduoda naują namą. 

1 2 B U T Ų 
Visas išnuomotas. Visur kilimai, air 
conditioning, liuksus įrengimai. 

Skambint po 5 v.v. GA 3-2994 ' 

"liMKuTSATESTATE"" 
NOTARY PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE 
Tvarkingai patarnauja visais Real 

Estate reikalais. Be to čia veikia 
Notarjatas. daromi ir liudijami ver
timai, užpildomi pilietyhSs pareiškl 
mai ir įvairūs blankai. 
4259 S. Maplewood »̂ CL 4-7450 

SPORTO APŽVALGA i ? S r = SSJTSS =! m i r a s a n o m s ^ 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

lija, 2. Jugoslavija, 3. Anglija ir 
4. SSSR. 1972 m. Belgijoje: 1. V. 

gera i sulošta Spaskio, o vienuo
liktoji — Fischeriui kaštavo val
dovę, kurią Spaskis vykusiai 
įzoliavo ir vėliau ją nugriebė. 
Dvyliktoji pa r t i j a baigėsi lygio
mis. Tai ženklas, kad Bobby Fi
scher is tur i rimčiau susiimti ko
voje dėl t i tulo, kurį tikime pirmą 
k a r t ą amerikiet is atgabens 
J A V . Neoficialus pasaulio čem 
pionas prae i tam šimtmety buvo 
amerikietis P . Morphy. 

Vengrija. 1960 m. ir 1964 m. V. 
Vokietija nedalyvavo šiose Euro
pos pirmenybėse, o 1968 m. dar 
grupinėse, kvalifikacinėse futbo
lo rungtynėse, atsiekus lygiųjų 0: 
0 prieš Albaniją, iškrito iš tolimes 
nių varžybų, nes Jugoslavija, su
rinkusi daugiau taškų, užėmė a-
nos grupės laimėtojo vietą ir vė-

•| liau pateko į baigmę pralaimėda
ma Italijai 1:1 ir 0:2. 

Dažymas. 
Nemokamas apskaičiavimas. 

Kreiptis j AL BELLEAKUS 
TEL. 238-8656 

Heating Contractoi 
įrengiu naujus ir perstatau se 
nus visi} rūšių namo apSildymc 
pečius ir air oonditioning — ) 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimu? 
dirbti mieste b̂ i užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo 
karnai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAi 
4444 S. Western, Chicago. 60«09 

Telefonas V I 7-3447 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
į Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au-
1 tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do 
; ler. certifikatai. maistas, akordeonai 

2606 W. 69th St., Chica*o. m. 60829 
TEI.EF. WA 5-2787 

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

fvairiu ats tumu 

823 WEST 34th PLACE 
Tel. FRontier 6-1882 

(Pabaiga) 

IDEALI M E T A 

— World Cup II, koresponden-
cinių šachmatų varžybose, Kazys 
Merkis įveikė švedą W. Molins-
ky. Tai ketvi r tas jo laimėjimas LIETUVIAMS ATOSTOGAUTI 
šiose varžybose. Prieš tai j i s ' R O ^ ^ oot-, PUK*. irons. Michi-
jveikė Vakarų Vokietijos, Brazi- ^An- įsnuom. 2 vasarnamius "ooeta-
„ . . _ _T , . "i. . ges" (po 2 ir 3 mieg. kamb.) Gr.iiiai 
IlJOS U* R y t ų V o k i e t i j o s a t s t o - įrengti — televizija, kilimai. lovos VUS D a r l i k o f? nartiirv? <in S n - t^^ 1 "^- ^ i e privataus Beaver Lake VU&. U3.T UKO O partlJOS SU OO- : _ ^ro. laiveliai, gera žvejyba 
vietų Sąjungos, Danijos ir k t . Briedžiai miSkuose. Galima grybauti. 
Žaidėja i s . JOS bUVO p r a d ė t o s Apie 2 mylios iki maudymosi ežero. 
p r i e š metUS. I fa t savininkai: Roy & Dorothy Ka-

: sarslūs. Koute 1. Irons. Miclugan 
— 9. Pe te r s , šiuo metu yra žy- 4»*44- *"• •»• ~ 2^-&s«-

miausias Bostono šachmatų 
meistras. Praei tą savaitgalį jis 
laimėjo Bostono turnyrą, pasie
kęs 4V2 tš . iš 5. Buvo 100 daly
vių. Algis Leonavičius tame tur
nyre pelnė 3 12 tš., Kazys Merkis 
— 3 ir William Shakalis lĮ/2 t š . 

Kas tik tori gerą skoni. 
viską perka pas lieporų. 
UEPONTS 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
F U R N I T U R E C E N T E R I N C . 

Marauette Pk., 6211 So. Wesfern) PR 8-5875 
rMrmadieniaia ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iM 9:30. Kitom dienom 
nuo 9:00 iki 6:00 vai. vak. Sekmad. atdara nuo 12 v iki 5 v. popiet 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av. BE 7-7260 

BCTC JfUOMAVTMAS 
Namu valdymas — Income Tas 

Notariatas — Vertimai 
APDRAUDŲ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave, PR 8-2233 

Savininkas parduoda naują namą 
— 3 mieg. kamb.. 1 Vž vonios. Ąžuo
liniai papuošimai ir spintelės. Virš 
$30.000. Arti parko. 

6548 S. Sacramento — 
Td. PR 6-9066. 

BELP WANTED — MOTERYS 

D E P E N D A B L E W O M A N 
W A N T E D 

Live in or daily. Car *ather & two 
teenage children. Hou.sekeeping -
light cooking. pernianent. references. 

some English nece&sary. 
Northern suburb. top -alary & home 

638-3311 Days & Sa tu rday 
I«tk<- Sbort- I>rive AiH. 

DEPEVDABLE \VOMAX \VANTED, 
iight hous'-kt'Ąping and serve i light 
rneals for one elderiy gentleman. 
5 day ĮBM*, i o A M . to 3 P.M 
references, good pay p!;i.s carfare 
English necessar>'. 

W.rite: % AE Kox 401 
225 W. \Va.>»b.insrt<>n «t. 
fhiciuro, Illinois 60606 

Bantpet Cook 
Experience necessary 

Part time 
Tel. — 423-1500 

Keypunch Operator 
We need an esperi^nced a lpba & nu
merio keypunch operator 'ti! the end 
of the year. Will consider part time 
or evening ho\irs. i to r ton Grovf looa-
tion. Ple^j-sant office. 

CALL MR. G O O O C H I L D 

967-6700 

EXPERD2NCTD 

- MASSEUR -
For private club 

CALL: 
HA 7-7860, Ext. 278 

COMBLN'ATION 
BODY AND FENDER MAN 

Experienced 
R & H TRLCK & ACTO 

REPAIR 
4639 N o . Ravensivood 

Experenced 
BEAUTIOAN 
FULL OR PART TIME 

Salaried position For further in-
formation 

Call Mr. Dominick — 676.9481 

R0BERT CORBY 
MEN'S—-HAIR STYLING SALON 

IN-SH0P SERVICE MAN 
For Laundry Equipment 

Mušt have general knowledge of 
eletrical circuit tracing and laund
ry machines. 

MUŠT RE CAPABI^E 
OF LEARNTNG 

ALL TYPES OF MACfflNES. 
Cbmplete Company Benefits 

Call Mr. Hutchinson 
L0 1-1108 

B O D Y M A N 
Mušt b« iiualifi^d — 

I jok i xi nemokša, pražom). 

Belden Foreign Car Repair 
2569 K. Clark — 528-5240 

SEK JOHN' 

Oak Lawn on 105th St. — 7 
rm. Brick bi—level—centrai air 
cond. Finished family rm., 2 car 
gar., fully landscaped, loaded 
with extras. $44,900. 636-4697. 

D Ė M E S I O 

Marauette Parke parduodamas 
S K L Y P A S 

7201 S. FairfieM Ave. 
Skambinkite savininkui 

423-4366 — 847-7747 

Savininkas parduoda. Marquette 
pk. 7 kamb. Cape Code". 2 auto 
gar., cyclone tvora, kilimai, vir. 
krosnis ir šaldytuv. 28.500. 

RE 7-5264. 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ ? 

Vizitinių kortelių naudojimas v 
gražus paprotys. Biznieriai ias pU 
Oai naudoja, bet tinka ir visų iuc 
tnų atstovams turėti gražias vizitine* 
korteles. 

"Drauge" galima (jauti visokių v> 
zitinių korteiių, atspausdintų įvairios 
raidėm Kainos visiems prieinamot 
Greitai atliekamas užsakymas. 

Kreipkitės j ' L>raugo"* spanstuv 
tisais panašiais reikalais. Būsite p* 
enkinti kiekvieną karta. 

REAL ESTATE SALES 
W e Al'i'KKCIATK ųood sales peo-
pte. I>et us show you how our ex-
c-ellont Itenefits can ronard ycnir ef-
l'orts uhilc oarning top oonrmission. 
Call for cosifidential intor\"iew. 

Miehael Thomas REALTORS 
1052 S- \orthw\-st Hwy. 

P a r t Kklgo. lllnioi-. 
PHONF. — 825-0030 

E X P E R I E N C E D P R I N T E R 
SIX)TTER H E L P E E 

Pxill time. Good working conditions. 
Apply 

JET A G E C O N T A I N E R S 
4419 S. Tripp Chicago, IU. 

TT-:i,. — 927-S9O0 

T U R R E T L A T H E S E T - U P 
A N D L E A D M A N 

Ex;perieneed. — Mus* read blue-
prints. microm»'ter, etc. Centralry 
looat'd metai formir.g plaut. Good 
pay. Many com.p,'iny b^nefits. 

227-1600 — >fr. Corcoran 

W E L D E R A N D MACHTNEEY 
M A I N T E N A N C E M A N 

For ama.ll 
Steady job 
man. 

plant in Sehiller Park. 
for mature re^ponsible 

C A L L — 678-5240 

S A L E S M E N A N D 
ORGANIZATION BLDRS. 
Earn eattra money at your leisure. 

Full or part tinx<\ For more informa-
tk>n aontaot EI.VIRA aftor 5 p.m. 

at 243-4726 
Mušt bf FCnglish sptaį<ing. 

G Ė L Ė S 
Vestuvėms, banketam*, laldotuvčmt-

ir kitokioms progom* 

BEVERLY HIUS GtLYNYČIA 
»3wl Street, Cbieana IMtnoif 

K. Merkis 
• '443 W 
1 TFX. PR 8-0SS3 — PR 8-0«»4 

E C E 
L t J. PHARMACY 

2587 W. 69th Streef 

Telef. PR 6-4363 

P T A I 
STEEPLES PHARMACY 
daryta, tel. 776-4363 

2434 W. 7lsf Street 
Tel. 737-1112; jei už-

P R I S T A T T M A S N E M O K A M A I 
Važiuojamos kSdės. rementai ir k t įrankiai pirkti ar nuomoti. Impor 
tuotl odekolonai Kvepalai, Tobler Ir Pannie May aaldainial 

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Apsirūpinkite vitaminais: apsi«.ugotl nuo DerslSaldymij ir Mrdiec suatte 
rišimui Vitaminą C tr kt 

MES TEBEMOKAM 
6 % už 2 Metų 

CertifLkatus 
(Mainam «5,000) 

5% * už 1 METŲ CERTITIKATŪS (Mmimum $1,000) 
S A I N T 

A N T H O N Y 
S A V I N G S 

Opa* lioa 9S. Tues Thun. Tr. 

1447 So. 49th Court 
Cicero, m. 60650 

TEL. — 656-6336 
Joseph F, Oribaaakao, 
Executiv« Secretary 

d-fi: Sat. »-i; aoaed Wed. 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI 

IŠNUOM. butas 3 kamb.. apšildo
mas, i-am aukšte iš kiemo. Nuoma 
80 dol. 5827 So. Claremont. 

HELP WANTED — VYRAI 

i i i i i i i i i i i i i imui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ic i i i i f i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ip 

FRANK'S T V and RADIO, INC. 
3846 SO. HAL8TED STREET TEL — CA 5-7252 

DIDELIS PASmrNKTMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS TR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVTZIjos APARATAI 
iNiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" 
Radijo Valanda jau 30 mero tarnauja 
New Jersey, New York, ir Connecti-
eut lietuviams! Kas šeštadienį, nuo 
5 iki 6 vai. p. p., iš WEVD Stoties, 
New Ycrke (1330 kil.. AM ir 97.9 
meg. FM). 

Lli-okt. — Dr. Jokūbą- J. Stukao 
1407 Foro; Drive 

Monntainsirle, N. S. 07002 
Tel. 232-5503 (code 201) 

Kviečiame taip pat klausytis — 
Lietuviškų Kultūrintų Valandų anglų 
kalba, iš Seton Hali Universiteto 
radijo stoties: (New Jereey WSOF. 
(89.5 meg. FM) Pirmad. 8:05-9:00 
v. • . (Vadovauja prof 3 Štokas). 

PLASTIC M0LDIHG PLANT 
Has Openings for 

ASST FOREMAN 
2nd & 3rd Shifts 

SET-UP MEN 
Ist, 2nd & 3rd Shifts 

TROUBLE SHOOTERS 
ist, 2nd & 3rd Shifts 

For Artoswire machines 

TOOL ROOM HELP 

MACHINE & LATHE OPRS. 
Ist Shift 

Hospitalization, yearry bonus, 
Pakl vacation. 

Apply in person: 
AMERICAN PLASTTCRAFT COMPANY 

814 N. Sacramento, Chicago, Illinois 

D E S I G N E R S 
I^arge Chicago Preas Manufacturer has iTnmediato op^nings for 

fKpfrienred personnel 'vvitb a backgronnd in either Mechanical or 
Hydranlio design. Mnst bo conxplotely qualified in th<? rifs-i^^ 0f s m a n , 
medinm. or largo presais or hea\->- eo,uipment. 

We aro a progressive organization developing nev.- ideas and 
approohoR in a ohanging indu^try and are meottng the challengos of 
tomorrovv with new innovations and improvements to our produet. 
If you are an outgoing ty-pe of individual 'vvith a goal and pnrpose In 
Hfe we> may have a spot for yoxi. 

Se;irf ręstam or call: RON FROMKNECHT 

U S I CLEARING 
6499 H1. 65th Street, Chica«o, III. 60638: Phone: 767^700 
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Spalvingoji Grandinėlė 

Idmėtė jo rūpesčiu ir Jarbu stė%i-
| si Lr džiaugiasi. 

PAVE-Rtn ij TAUTŲ 
SAVAITĖ 

Ketvirtadieri}, liepos 27 d., įvy-
I kęs Pavergtųjų Tautų savaitės 
i minėjimas praėjo su dideliu pa-
i sis^kimu. "Minėjimij rengė Cleve-
i lando Tautybių sąjūdis, talkinin
kaujant tautinių grupių organi-

I zacijoms. 
Minėjimas buvo pradėtas para-

;du centrinėmis miesto gatvėmis 
| (St. Clair Ave. East 9-ta gatve, 
ir Euclid Ave.) į Public Sąuare. 

Nuotr. J. Garlos! Parade dalyvavo JAV karinių pa-

ir visa e i lė , Kai 

pavergtųjų tautų reikšme bei ' UŽAUGĄS, penktadienis. 1972 m- rugpiųcio 11 d. 
praeities klaidas, per kurias dau-; ~ ~ 
gelis tautų pateko komunistų ne
laisvėn. Ir griežtai smerkdamas 
komunistus už nusikaltimus. Bu
vo pristatytos prezidento Nixono. 
Ohio gubernatoriaus ir Clevelan
do miesto proklamacijos ir priim
ta atitinkama rezoliucija, reika-

! velando laikraščiai 
i radijo stočių. 

ALT Skyriaus organizuotoje 
! lietuvių grupėje su vėliavomis da-
į lyvavo ALT valdyba, moksleiviai 
I bei studentai ateitininkai, šaulių 
! kuopa, LVS Ramovė ir Lietuvos iaujanti laisves pavergtoms tau-1 *T jA . x . . . . r» . j ^ l Vyčiai. Minioje gersi reprezenta-toms. Programai vadovavo T a u - ; .- t •• u v i i L T T ^ , . — j . . , . . . ~ , cają turėjo Ateities klubas, AL tau tybių sąjūdžio sekretorius ir Cia-

velando viešųjų įmonių direkto
rius inž. Raimundas Kudukis. 

Po kalbu sekė trumpos pamal
dos ir buvo uždegtos žvakės už 
-pavergtas tautas, žmogaus teises 

tinė sąjunga ir šauliai. Buvo ne
šami keli plakatai, raginą sustab
dyti sovietų genocidą pavergtoje 
Lietuvoje bei prisiminti Romą 

Kalantą. Prieky parado buvo ne
šamas didelis plakatas, reikalau
jąs nepriklausomybės visoms pa
vergtoms tautoms. 

ALT Skyriaus vaidyba dėkoja 
visoms dalyvavusioms organiza
cijoms bei visiems Clevelando lie

tuviams, dalyvavusiems šiame 
minėjime. A. P. 

Sunku žmonai išlaikyti karštą 
v ro meilę šaltomis sriubomis. 

— M. Fu r man 

CLEVELANDOŽINIOS 
GRA>©INELĖ IŠVYKO | EUROPĄ 

V. ROCIŪNAS 

jėgų, veteranų, policijos atstovai, | * tikybos laisvę. Maldas sukalbė-j 
keli orkestrai ir netoli 20 orga-i jo kun. K. Žemaitis, žydų rabinas '• 
nizuotų tautinių grupių su vėlia-

antikomunisti-

Liepos 16 d. per 200 clevelan-
diečių susirinko i slovėnų salę Į 
Grandinėlės pokylį, išlydint jau
nuosius šokėjus —lietuvių tau-

sieres. 
Pv. Kudukis — Clevelando 

miesto įmonių direktorius, bur
mistro Perk ir savo vardu linkėjo 

tinių šokių reprezentantus — į geriausios kelionės. 
12,000 mylių kelionę. Šį kartą į Tėvų komiteto vardu jautrų 
Europą — pasaulio kultūros ži- į žodį tarė Aldona Miškinienė. 
dinį. J "Išleidžiame dalį savęs". "Vai

kai, kai būsite prie Baltijos kran
tų, pažvelkit į Lietuvos pusę, iš 

Grakščiosios šokėjos vaišino ir'kur ir jūsų šaknys". "Tegul Die-
aptarnavo svečius. Vaišėms vado- vas lydi Jus kelionėje" 

'Išleidžiame dalį savęs" 

vavo Juozas Stempužis. Savo meis
trišku žodžiu, Tėvynės garsų ra
dijo vadovas ir šiaip jau pakilią 
nuotaiką išlaikė šiltoje ir jaukio
je atmosferoje per visą pokylį, už
trukusį arti trijų valandų. Čia bu
vo prisiminti ir visi nuoširdūs 
Grandinėlės rėmėjai, kurių susi
daro ilgas sąrašas. Paminėtini ke-

Prašo Dievo palaimos 

Liudas Sagys, Grandinėlės 
įkūrėjas ir vadovas, pasidžiaugė, 
kad visuose darbuose ir pastan
gose jaunimas atranda džiaugsmo 
ir pareigos jausmo. Su tokiu jau
nimu ir toliau dirbsime. Jūsų 
vaikais rūpinamės nemažiau, kaip 

liolika stambiausiųjų: Lietuvių | tėvai. Prašė jaunimo taupyti jė-
fondas — 2,000 dol. Matherlgas, nes kelionė daug iš jų pa-
Foundation 500 dol., Detroito į reikalaus. Drausmė ir susiklausy-
šauliai 200 dol., K. S. Karpiausjmas padės kelionėj įveikti daug 
palikimas — 100 dol., dr. J. iri sunkumų. Padėkojo visiems susi-
B. Skrinskai — 100 dol. Clevelan-j rinkusiems, kurie atėjo į šį Gran
do LVS Ramovė 75 dol., dr. Mau-1 dinėlės pokylį "su širdimi", 
rūkas — 143 dol., Geri. Konsul. j Chicagos lietuvių televizijos 
— 50 dol., Valys — 50 dol., Ve-jdir. Tolius Siutas parodė Grandi-

Tą pačią dieną 11:40 išskrido 
į Londoną. Po dviejų valandų' 
skridimo pasiekė Londoną. Č i a ' v o m i s ' F a n a i s 
apsistojo Hotel Emperores Court,, n i a i s plakatais, veteranų pada l i - ^ms zv 
Cleveland Sąuare. Rugpiūčio 5 <t n i a i s > uniformuotu jaunimu irl4a-l a:k 
įvyko pirmasis koncertas Com- į gausingu visuomenės prisidėjimu. 
momvealth Instituto salėje. Pagal i P a č i a didžiausią grupę sudarė uk-
A. Sagienės telefoninį pranešimą' rainiečiai, sutraukę virs tūkstan-
iš Londono, koncerte dalyvavo! t in<? m i n i a - P a S a l skaičių, lietu-
per 400 žiūrovu. Anglai lietuvių: v i u S ruPė buvo berods ketvirta. 

lykis — 50 dol., V. Šenbergas — 
25 dol., V. Kizlaitis —30 dol., 
Idzeliai —50 dol. ir t. t. Rėmė
jų susilaukė daugiau, negu Gran
dinėlė tikėjosi. Šiais metais daug 
aukos iš lietuvių pareikalavo 
jaunimo metai, stovyklos, Tauti
nių šokių šventė, lietuviškoji 
opera ir pan. Lietuviškoji visuo
menė Grandinėlės pastangas į-
vertina ir jas remia. Grandinėlė 
tikrai yra visiems nuoširdžiai dė
kinga. 

Svečiams buvo pristatyti Gran
dinėlės nariai, kurie pasipuošę 
naujomis išvykos uniformomis. 
Atrodė įspūdinga jaunimo grupė. 
dė įspūdinga jaunimo grupė. 
Grandinėlės orkestras iš 7 muzi
kantų, vadovė Dalia Kavaliūnai
tė. Scenoje išsirikiavę išvykos da
lyviai buvo su savo vadovais bu
vo palydėti smarkių plojimų. 

Ta proga buvo pagerbtas ir 
Gintautas Neimanas, architek
tas, išvykos dalyvis, kuris yra vie
nintelis iš aktyviųjų Grandinėlės 
narių, dalyvavęs visose Tautinių 
šokių šventėse JAV-se. Kartu su 
grupe išvyko ir Bronė Kazėnienė 
(rūpinsis butaforija), Jonas Gar-
la — fotografas, lydėjęs Grandi
nėlę ir Čiurlionio ansamblį į Pie
tų Ameriką, Edvardas Rydelis 
(scenos reikalai) ir dar devyni 
suaugę. Liudas Sagys. Grandinė
lės vadovas, ir Aleksandra Sagie-
nė, grupės administratorė, yra vy
riausieji šios išvykos kaltininkai 
ir vykdytojai. Ant jų peeių kren
ta visi rūpesčiai ne vien tik ad
ministraciniai, bet ir gastrolių pa
sisekimas. 35 mergaitės ir 16 jau
nuolių sudaro šokėjų branduolį, 
kurie pasirodys įvairiuose Europos 
salėse. 

LB Clevelando apylinkės vardu 
"laimės, ištvermės, sėkmės ir 
sveikatos" linkėjo pirm. Jurgis 
Malskis. 

Grandinėlės Eglė Giedraitytė 
dėkojo visiems, pasižadėdama 
"Europoje Jūsų neapvilsime". 

Vėliau patys Grandinėlės na
riai išpildė muzikinę, žodžio ir 

nėlės spalvotą filmą iš pasirody
mo šį pavasarį Chicagoje. Be cle-
velandisčių svečių išleistuvėse da
lyvavo ir inžinieriai Dalia ir Vi
das Kamaičiai iš Lietuvos, tauti
nių šokių puoselėtojai ir puikūs 
reprezentantai. Tolimiausias sve
čias buvo Povilas Matiukas iš 
Australijos. 

Seniai planuota kelionė į se
nąją Europą, kasdien artėjo. Jau
nimas su neslepiamu džiaugsmu 
uoliai lankė ilgų valandų repe
ticijas, braukė prakaitą, su "šyp
sena" priimdavo Sagio barimus ir 

tautinių šokių grupę priėmė san
tūriai, bet šiltai. Rugpiūčio 6 d. 
Grandinėlė nuvyko į Mancheste-
rį, kur davė antrąjį koncertą Ang
lijoje. Salė, talpinanti 800 žiūro
vų, buvo sausai prikimšta. Šokė
jai susilaukė audringų aplodis
mentų. Užkviesta Grandinėlė at
silankyti ir kitais metais. Po 
koncerto sugrįžo į Londoną ir 
čia pernakvoję, rugpiūčio 7 d. 9 
vai. vale išskrido atgal į Briuselį, Į 
iš kur 2 belgų firmos autobusai 
Caruni Tour and Transport Co. 
veš Grandinėlę Vakarų Vokieti
jos sosotinės Bonnos kryptimi. 
Pavažiavus apie 244 kilometrus 
nakvos VValdberg Jugend akade-l 
mie. Čia praleis dvi naktis. 

Rugpiūčio 8 d. koncertas Bon-1 
noje, sekančią dieną išvyksta! 
Hamburgan per Bonn, Koln,] 
Munster, Bremen, Hamburg. Ke-I 
lionė 460 kilometrų. Nakvos' 
Hamburger Jugendpark Langen-
horn. 

Rugp. 10 d. vyksta į Timmen-i 
dorfer Strand vasarvietę prie Bal-! 

tijos jūros. Diena praleidžiama' 
prie jūros, o vakare koncertas. Vėl: 
sugrįžtama į Hamburgą ir rugpiū
čio 11 d. 7 vai. vakaro koncertas. 
Hamburgo universitete. 

Rugpiūčio 12 d. anksti išva-j 
žfuoja į Vasario 16-ją gimnaziją! 

—670 km. Nakvojamą Vasario; 
I6-je gimnazijoje. 

Rugpiūčio 13 d. po ankstyvų 
Mišių ir pusryčių gimnazijoje, 
išvyksta į Štutgartą apie 143 km., 
kur 3 vai. po pietų koncertuos 
miesto parke Freiheit Buehne. 

Eisenai pasiekus centrinę mies
to aikštę, Public Sąuare, prie tri-

ir protestantų kunigas. Minia 
taip pat užsidegė kelis tūkstan-

akučių, tuo nušviesdama 
aikštės. 

Svečių tarpe buvo Ohio guber
natoriaus kabineto narys P . Co-
rey, Cuyahoga apskrities komi-
sionierius S. Taft, apskrities po
licijos viršininkas R. Kreiger, se-
nat, Taft ir Saxbe atstovai, eilė 
Clevelando priemiesčių merų ir 

būnos išsirikiavo vėliavų bei pla-j^iti pareigūnai, 
katu miškas ir labai gausi minia. Rėkiamą tvarkė Tautybių są-

Pagrindinę kalbą pasakė Cle- Į jūdžio veikėjas ir Tėvynės Garsų 
velando meras ir Tautybių sąjū-' radijo programos vedėjas J. Stem-
džio pirm. Ralph Perk, palietęs! pužis. Jvykį paminėjo didieji Cle-

A. f A. 
JOHN YURGAIT IS 

Gyveno 6753 So. Oakley Avenue. Chicago, Illinois. 
Mirė rugp. 10 d , 1972. 7:45 vai. ryto, sulaukęs S4 m. ara i . 
Gimė Lietuvoje. Skaudvilėje. Amerikoje išgyveno 65 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnėnas Anton Yvanauskas ir 

jo žmona Eleanor. broliai ir seserys Lietuvoje. 
Kūnas pašarvotas Evans koplyčioje, 6845 So. Western Ave

nue. Chicago, Illinois. 
Laidotuvės jvyks šeštad.. rupg. 12 d., iš koplyčios 9 vai. ry

to bus atlydėtas i Švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje Įvyks gedulingos pamaldos ui velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas i Šv. Karimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnėnas ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Evans. Tel. R E 7-8600. 

smarkiai "nosių nesusukdavo" Koncertą rengia vokiečių agentū-
dėl daugkartinių pataisų ir pa- ra. 
kartojimų. Sagio grupė siekiai Rugpiūčio 14 d. iš Stuttgarto 
meistriškumo ir šokio grožio. Ne! per Ulm, Oberau, Insbruck, Bol-
veltui daug žurnalistų ir menoizano į Trento, kur Grandinėlė 
kritikų čia ir Pietų Amerikoje yra t nakvos (530 km.) . 
Grandinėlę prilyginę profesiona
lų grupėms. 

Liepos 30 d., sekmadienį visa 
Grandinėlė savo naujose išvykos 
uniformose susirinko Šv. Jurgio 
bažnyčioje lietuviškose pamaldo
se pasimelsti, padėkoti Dievui ir 
paprašyti palaimos kelionei į to
limą, bet žavią ir įdomią kelionę. 

Gastrolių maršrutas 

Rugpiūčio 3 d. 8 vai. ryto 
Grandinėlė autobusais pajudėjo 
New York kryptimi. Grandinėlė 
pradėjo antrąją savo kelionę už 

Rugpiūčio 15 d. išvyksta Ro
mon per Trento, Veroną. Made-
ną, Bologną, Florence, Rome 
(598 km.) . 

Rugpiūčio 16 d. iš ryto važiuo
ja audencijai pas popiežių. Rug
piūčio 17 d. 11 vai. vakaro iš
važiuoja iš Romos, kur rugpiū
čio 18 d. pasieks St. Cergue va
sarvietę 30 km. nuo Genevos. Ap
sistos Grand Hotel De Lobserva-
toire. 

Rugpiūčio 19 d. į Paryžių, kur 
praleis dvi dienas, o rugpiūčio 21 

. , / . - • ) • - d . autobusais atgal į Briuselio 
Siaurės Amerikos nbu. Si kelione, _ , .„ T° .v , , . 
, v , 'aerodromą, iš Kur išskrenda i 

ilgesne " ""* " " " 
prieš 

ir įvairesnė už gastroles New Yorką, kur bus rugpiūčio 21 dvejus metus į Kolumbijai , J , T . . : , . į. . v d. pavakarv, is cia autobusais at ir Venecue ą. Jaunieji lietuvių so- , , . ~ , , , D — r>0 , . . , J . v v. •»• * gal i Cievelanda Rugpiūčio 22 d keia;-ios aūlankvs sesias fcuropos i Q r . , ^ T ? , { l . , ,- . • I 8 vai. rvto bus Cievelande. valstybes ir demonstruos lietuvių 

VALERIJUS WILLI KURSIS 
Gyveno 6656 So. Fairfield Avenue. Chicago, Illinois. 

Mirė rugp. 9 d., 1972, 6 vai. vak.. 

Gimė Lietuvoje. Palangoje. Amerikoj iSgyveno 23 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime pusseserė Sophia Kazlauskas, 
jos vyras Stasys ir jų duktė Adelė Liutkus su šeima ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje sesuo Barbora Dirvonskienė. 
trolis Antanas ir mirusio broho vaikai bei kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W . 
71 Street. Chicago. Illinois. 

Laidotuvės įvyks šeštad.. rugp. 12 d,, iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas i Švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
sūrioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
DUS nulydėtas j Lietuvių tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Pusseserė ir tad giminės. 

Laidotuvių direktorius Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345. 

gfcs*= 

tautinį šokį įvairių tautų, klasių, 
išsilavinimo ir amžiaus žiūro
vams. Žiūrovų dauguma, galima 
sakyti, tur būt, pirmą kartą ma
tys tokią didelę ir gražią šokėjų 
grupe, kurios gyslose teka tas pats 
kraujas, kaip ir tų širdžių, prie 
Baltijos jūros, Nemuno krantų, 
Žemaitijoje, Aukštaitijoje, ar Su-

Tokis yra išvykos planas. Kol 
kas jis sėkmingai vykdomas. 
Grandinėlės vadovai yra pažadė
ję informuoti telefonu ar laiškais 
apie tolimesnę kelionę. Linkime 
laimingos kelionės ir toliau. Tiki
mės, kad gausime daugiau infor
macijų ir su skaitytojais pasida
linsime. Aišku, įdomiąją kelionę 
kas nors plačiau ir išsamiau ap-

va Iki joje. , .. . . . 
Kad skaitytojas turėtų pilnes- j rasys>, n e s t a r P iv.y.<u>-ių?ų 

nį vaizdą, čia sutrauktai patiekiu 
maršrutą. 

Rugpiūčio 3 d. 8 vai. ryto au-
dainos pynę, įtraukdami keletą' tobusai išvyko į \ rew Yorką, is 
vykusiu komiškų numerių. Cia. kur 10 vai. vakare Sabena lektu-
Živilė kliorytė ir Rūta Giedrai-Į vu išskrido į Briuselį, Belgijos sos-
tytė pasireiškė kaip gabios rėži-įtinę pasiekė rugpiūčio 4 d. lyto. 

52 
moksleiviai ir 15 suaugusiųjų tik
rai atsiras, kurie panorės leisti ir 
Draugo skaitytojams pasidžiaug
ti jų kelione, su pasisekimais ir 
jų garbe lietuviams. 

Kun. V. Šarka Grandinėlę ly
di nuo Briuselio iki Romos. Gran-

Vienos Kardinolas Arkivyskupas 
FRANZK0ENIG 

apie V. Bagdanaviiiaus knygf 
THE CULTURAL WELLSPRINGS 

OF FOLKTALES 

S 

"Kaip rsligjos istorijos sped&Ustaa ai galia paliudyti apie 
Šio rinkinio įdomimą ir svarbi moksliniam iio* srities darbui 
Jūsų aiškinimai yra isiiotinSs vertas." 

Si knyga yra vertinga priemone* supažindinti kitataučius su 
senąją lietuviška kultfira. 

Apie tai Kardinolas raSo: 
"žvalgydamasis po jūsų knygą kiekvienas ras, kad MOrcea 

EBade'a pareiSkūnaa jog lietuviška »*"*"«?v» yra turtingiausia 
Eoropoje, pasitvirtina.'' 

Knyga gaunama Drauge. Ji kamuoja S 6.00. 
cv : * ? * & 

Pasinaudokite Draugo "Oassified" skyriumi. 

P A D Ė K A 
A. -j- A. Stella Urba (Auaustinavičiūte) 

Mušu mylima motina, uošvė ir močiutė mirė 1972 m. lį 
2 d. Šv. Kaz: 

sepos 
imiero mėn. 30 d. ir buvo pala'dota rugpiūčio mėn. 

lietuviu kapinėse. Chicagoje. 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutini pa

tarnavimą ir palydėjo Į amžino poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. John Ku

činskui ir kun. Anthony Puchenski. kurie atlaikė gedulingas pa
maldas už jos sielą ir palydėjo velionę i kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos sie
lą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, bei pareiškė 
mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Taip pat dėkojame visiems kunigams, kurie dalyvavo šerme
nyse ir gedulingose pamaldose. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui ir Donaid Petkams 
už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
Sūnus Charles, marti Julia. 
anūkai, proanūkai ir krikšto 
sūnus Stanley Antoinaitis. 

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SO. WESTERN AVE. 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED K0PLYC1CS 

MAŠINOMS VIETA 
REpublic 7-8600 REpnblic 7-8661 

sks^iMi^siMHbsy 

D E I K I S 
BUV i C S P. GAIDAS — liERALDAS F. OAiMiD 

L a i d & t u v l y O l r t k t o r l a l 
T r y s M o d e r n i i k o s K o p l y č i o s 
4330 Seuth California Avenut 

Telefonai: LA 3-0440 ir U 3-9852 
4805-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Ltetnvtc Laldotnvra Direktortą Asodaoljos NarisJ 

STEPONAS C LACK (UCKAWICZ) IR S0N0S 
2814 W. 28id PLACE TeL Vlrs*i!a 7-6672 
2424 W. 69th STKEET TeL EEpnbilc 7-121S 
11028 Soatnwest Bighwaj, PakM Hffis, OL TA 974-4411 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 8. CAUFORN1A AVE. TeL LAfavetto S-S57I 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SS07 S. LTTUANICA AVE. TeL YArdi 7-8461 

8864 
POVILAS J. RIDIKAS 

S. HALSTED STREET TeL TArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
8819 8. LTTUANICA AVE. TeL YAr<ta 7-1138-1189 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th AVE.. CTCEBO. ELL Tri. OLjraplc 2-1081 



X Alfonsas ir Jolanda Kere
liai pasistatė puošnų namą Mi— 
chiana Shores ant ežero kran-1 
to. Praėjusi šeštadienį namo 

I atidarymo proga Kerelius ap - ! 
lankė būrys svečių, jų ta rpe• 
Bacevičiai. Likanderiai. Janu
laičiai. Palukaičiai. Jasaičiai i r i 

• kt. Alf. ir J. Kereliai gražiai; 
augina dvi dukras ir nuošir-i 

• džiai dirbo Chicagos Aukštesnio-
; šios Lituanistinės mokyklos tė
vų komitete. Jolanda taip p a t ! 

.aktyviai reiškiasi skaučių eilė-
jse. 

x Julius ir Pranė Pakalkai. 
| daug darbą vesi lietuvių visuo-
' meninėje veikloje, persikėlė gy-
! venti į Beverly Shores, Ind., i r 
atidarė maisto krautuvę Broad-
way gatvėje. J . Pakalka kelis | 
kar tus buvo Chicagos Lie tukų 
Tarybos pirmininkas, o jo žmo- < 
na Pranė turėjo vicepirmininkės 
pareigas. Tvirčiau naujoje vieto
je įsikūrę Pakalkai nemano pa
sitraukti iš visuomeninės veik
los. 

X Kun. Aniceto Linkaus de
šimties metų mirties sukaktis 
bus minima šį sekmadienį, rug-
piūčio 13 d., jo įkuitoje Šv. Šei
mos viloje. Bus prisiminta jo 
dideli darbai labdarybei ir pa
simelsta už jo sieią. 

X Kun. Juozas Margis, MIC, 
Šv. Kazimiero parapijos Rosa-
rio mieste, Argentinoje, klebo
nas, atlydėjęs į jaunimo kongre
są ir tautinių šokių šventę Ar
gentinos lietuvių jaunimo dele
gatus, aplankęs savo senutę 
motiną ir šeimos narius, rugpiū-
čio 9 d. lėktuvu išskrido atgal 
l Argentiną. Kun. J. Margis Ar
gentinoje jau darbuojasi dvide
šimt trečius metus. 

X Kun. Vytautas Palubins
kas, gyvenęs anksčiau Argenti
noje, šiuo metu besidarbuojąs 
kaip asistentas Los Angeles ar
kivyskupijos katedros parapijo
je, atostogų proga atvyko ke
lioms dienoms j Chicagą ir ap
sistojo pas tėvus marijonus prie 
"Draugo". J i s pabus čia iki 
ateinančios savaitės. 

x Fotografas Aleksandras 
Plėnys, besilankant prezidento 
žmonai P. Nbconienei liet. tauti
nių šokių šventėje padaręs gerų 
spalvotų nuotraukų, pasiuntė jų 
dalį prezidentienei. Šiomis die
nomis iš Baltųjų rūmų jam pa
skambino pati prezidentienė ir 
padėkojo už puikias nuotraukas 
ir gražų prisiminimą, o paštu 
prisiuntė padėkos raštą ir sa
vo spalvotą portretą su asme-1 
nišku užrašu, skirtu A. Pieniui. ; 

x Inž. Valdas Adamkus, 
drauge su kitais JAV delegaci-į 
jos nariais dalyvavęs specialiose j 
JAV — Sovietų Sąjungos dery- j 
bose taršos sumažinimo reika- į 
lais. keletą savaičių buvojęs j 
Maskvoje ir kituose Rusijosi 
miestuose, sugrįžo atgal į Chi-' 
cagą. 

x Ina ir Gustavas šakai bu- j 
vo iš Bremeno. Vokietijos ap- Į 
lankyti savo giminių ir paz j s - ! c a S o s taupymo ir skolinimo 
tarnų. Išbuvę Amerikoje 6 sa- į bendrovės prezidentė, buvo vy-
vaites, grįžo į savo namus, j riausia šeimininke lilinois tau-
Amerika jiems labai patiko. |P_/mo ir skolinimo komisionie-

iriaus John Lanigan ir tarybos 
x Theodore Z. Cenas, C n i - Į ^ R o v P a l m e r s u r u o i t o j e 

cago. UI., prie prenumeratos ' Marąuette Manor prekybos rŪ-
mokesčio pridėjo 6 dol. a u k ą į m u g o l f o į į^ far je , kuri įvvko 
"Draugui" stiprinti. Dėkojame. Gleneagles Country klube. B -

x Marquette Parko Lietuvių vykoi?. be kitų dalyvavo broke-
Bendruomenės Chicagos sky- ris Percy Cump. Looraine O -
rius, š. m. rugpiūčio 12 dieną -Rpurke ir Chicagos taupymo ir 
7.30 vai. vakaro šeštadienį. s k o 1 - b " v ė s viceprezidentas J . 
Union Pier Lietuvių Kultūros K- Pakel. 
Namuose, su /vairia programa,: x z^nsmkių Klubas š. m. 
rengia linksmą šokių vakarą. Į rugpjūčio 13 d. 12 vai. Bruzgu-
Veiks tur t ingas stipriųjų ir silp- l i e n ė s p i k n i k ųj ^Ty*. prie Tau-
nųjų gėrimų baras . Seimininkės t i n i ų Kapinių, rengia gegužinę 
pateiks svečiams lietuviškų pa- _ p i k n i k ą . Gera Ramonio muzi-
tiekalų skanią vakarienę. Šo- k a - u z k a n d ž i a i ir baras . Rengi-
kiams gros garsus ir visų labai m o k o misi ja i r klubo valdyba 
mėgiamas Ąžuolo Stelmoko o r - : k v i e c i a v i s u a atsilankyti . 
kestras. Burtų keliu bus ver-; / _ r \ 
tingų dovanų paskirstymas., 
Įėjimas 2 dol. auka. Su įėjimo i x Studentų Ateitininkų są-
bilietu galėsi laimėti burtų ke- Jungos stovykla įvyks rugpiū-
uu naudingą dovaną. (pr.) ; c i o 26 — rugsėjo 4 dienomis 

Lake Ariel stovyklavietėje, 
X Proga Floridoje. Miami i Pennsvlvanijoje. Registruotis 

Lietuvių Klubui skubiai reika- ; p a s j Jasai tytę, 6922 S. Oak-
linga vedusiųjų pora. Labai pa - i l e V t Chicago, Illinois, (pr.) 
togios ir patrauklios darbo są-1 
lygos. Duodamas ir butas. Ra
šyti Miami Lithuanian Ameri
can Citizens Club. 3655 N. W. 
34th St., Miami Florida 33142 

(pr.) UŽDARYS FABRIKĄ 

x Reikalingas lietuvis vargo-| American Can bendrovė už-
nininkas šv. Kazimiero parapi- į darys savo fabriką Mayvvoode. 
jai. Worcester. Mass. Kreiptis į I iš kurio bus paleista beveik 800 
kleboną: Rev. A. Miciūnas, MIC, darbininkų. Maywood apylin-
41 Providence st.. Worcester,; kei tai atneš didelius nuostolius. 

Mokytojų studijų savaite (2) 

KODĖL AŠ MOKAUS LIETUVIŲ 
KALBOS IR JAUNUOLIO KELIAS 

J. MASILIONIS 

Per visą naktį lijo h lijo. Sto
vyklautojai tokio oro niekad ne
sitikėjo. Bet paskaitoms klausyti 

nas , kun. J. Vaišnys, J. Kavaliū
nas, Milmantienė ir kiti, dau
giausia sielodamiesi lietuvių k. a-
teitimi. Dr. A. Klimas išsireiškė, 
kad esanti lyg Dievo bausmė šis 

Priešpiečio pirmininku pakvie j ̂ ^ u n i v e r s i t e t u o s e v r a j v e d a 

c.amas prof. dr. A. _ Klimas. J>* | m a H e t u v j u k a l b a , o paskaitas te-
supažindma klausytojus su ame- ^ ^ A i „ , | | , Ą i i 

toks oras tinkamas. 

• rik iečių kalbininku prof. YV. R. 
\ Schmalstiegu, kuris gražia lietu-
|viq kalba skaito paskaitą. ""Ko
dėl aš vis mokaus lietuvių kai 

Kadangi vakar nebuvo laiko 
diskutuoti po dr. J. Girniaus pas
kaitos, tai dabar dar vienas ki-

hos". Kad jis ryžosi mokytis lietui tas šiuo klausimu pasisako. 
i vių kalbos, paskatino ar paveikei _. . v. . . , v., 

r . ? "T ,. . . . ' Popiečiui pirmininkavo cika-; profesoriai V. Krėve, A Sennas,! . . \_ . Jr . , . \K c , . j . ,.. į giete Jūrate Jasaitytę, o paskaitą A. Salys ir drauge su juo studija-, f J .. , J . . . ,. *~T . 
v
 J^ . \ • \ V\- • Jaunuolio kelias i lietu\-vbę ir vc K. Ostrauskas ir A Klimas. J . „ , . . n : *,-nuo jos skaitė Rimas Černius, • Lietuvių k. yra sunki, ir jai iš-

j mokti reikėjo didžiausių valios! 
pastangų ir energijos. Kalba nuo
lat kinta. Pakitimai vyksta žody-

, ne ir ištarime Net tuo pačiu me-
į tu tą patj žodį ar garsą senieji 

Tai viena iš A. Plėnio pasiųstų nuotraukų poniai Nison iš tautinių į ?ah' tarti vienaip, vidurinieji ki-
šokių Šventės. Ponia Nixon už nuotraukas asmeniškai telefonu padėko- į taip, jauniausieji dar kitaip. Nie-
jo. Nuotraukoj be ponios Nbcon matyti ir Valdas Adamkus. j kas nežino, kodėl kalba keičiasi, 

Nuotr. A. Plėnio j ]>et keičiasi. B to atsiranda tar-
! mes naujos kalbos. Vienos kal

bos keičiasi greitai; kitos labai lė-
PRIE LAIMINGOS PABAIGOS tai. Tokių kalbų tarpe yra ir 

lietuvių k. Ji labai mažai pakitu
si nuo indoeuropiečių prokalbės 
laikų, todėl kalbininkams labai 

"Drauge" beveik kasdien ma-1 riaus - Girėno lit. mokyklai ir, 
tosi smulkūs skelbimai, kad sek-1 koplyčios pusėie. žavios patal-
madienį, rugsėjo lu d. bus iš-| pos Pedagoginiam Lituanistikos j vertinga. Bet ji drauge yra moder 
kilmingai at idarytas ir jauni-j institutui, kurių vienas nedide- j ni> ^ J1 8B^*> P vartojama kas-
mui bei lietuvių visuomenei per- J lis kambarys atsirems net į: dieniniame gyvenime. Lietuvių 
duotas naujasis Jaunimo cen- į dabartinės jėzuitu koplyčios ! Kama yra aukso kasyklos kalbi-
t ras . Rugpiūčio 8 d. pavakary i vitražą. Kadangi šios patalpos, Į n m k a m s , baigė profesorius, ra-
buvo progos nors greitomis pe- \ 8-9 kambariai, lit. mokyklos mo- į gindamas visus prisidėti prie jos 
reiti per naująsias natalpas su i kinių bei institute studentų bus Pa s y *• / . < r : ; 
naujojo Jaunimo centro staty- • naudojamos tik šeštadieniniais, 
bos \ i rš ininku kun. J. Kubilium.! tai jaunimui br i visuomenei 
s ta tybos vykdytoju arch. J. \ kambariu nebetruks savaitės die 

Diskusijose kalbėjo A. Bagdo-

jaunasis Chicagos Aukšt. lit. mo
kyklos mokytojas. 

Antrinis ir gal daug aiškesnis 
šios temos pavadinimas toks: kas 
lietuvį jaunuoli ar jaunuole pa
traukia prie lietuvybės ir kas jį 
ar ją nuo lietuvybės atstumia. 

Iš idealaus lietuvio laukiama, 
kad jis gerai lietuviškai kalbėtų, 
rašytų, skaitytų liet. spaudą. No
rima, kad jis pažintų Lietuvos 

ryje, svyruojanSų. Jie, laikui bė
gant, gali įvairių priežasčių vei
kiami, prie lietuvybės artėti arba 
tolti. 

Priešmokykliniame amžiuje 
svarbiausią vietą jaunuolio ug

dyme yra tėvai. Jie tarp savęs ir 
su savo vaikais turi kalbėti t ik 
lietuviškai, nebijodami, kad lie
tuvių kalba sugadins vaiko an
gliškąjį akcentą. Tėvai turi rū
pintis vaiko lietuviškojo akcento 
švarumu, o vietinė amerikietiška 
mokykla pasirūpins angliškuoju 
akcentu. Tame laikotarpyje rei
kia išugdyti galimai didesnį vai
ko lietuvių k. žodyną, skaitant 
jam pasakas, kuriant bibliotekė
lę, pripratinant skaityti, papasa-
kojant apie Lietuvą. Reikia betgi 
vengti perdidelio Lietuvos ideali
zavimo ir šio krašto peikimo, nes 
tai gali sukelti jaunuolyje prie
šingų reakcijų. Jaunuolis turi bū
ti ne tik- geras lietuvis, bet ir lo
jalus šio krašto pilietis 

Mokykliniame amžiuje vaiko 
angliškasis žodynas nuolat didė
ja, tai tėvai turi stengtis, kad ir 
lietuvių k. neatsiliktų, kalbėti, 
kalbėti. 

Toliau jaunasis prelegentas pa 
lietė organizacijų ir stovyklų, į-
vairiausių parengimų ir masinių 
susibūrimų reikšmę lietuvišku-

PhHomena D. Pake l Chi-

Stankum. kun. A. Keziu ir kun. 
K. Pečkiu. kuriems, galimas 
daiktas , gal ateityje t eks būti 
šių smarkiai padidėjusių rūmų 
administratoriais. 

Kai iš dabartinio Jaunimo cen-
I tro rūsio koridoriumi eini i 
! šiaurę, nė nepajunti, kai paten
ki i naująjį priestatą, kur bus 

i janki kavinė. Jos įrengimui pla
nus paruošė V. Peseckas. Ka
dangi dar vyksta galutiniai į-
rengimai. čia daug netvarkos, 
pilna Įvairių medžiagų liekanų. 
Pasj>audęs keltuvo mygtuką, be
matan t pasikelti i III aukštą. 

nomis ir sekmadieniais. 

Viso bendro Jaunimo centro 
ansamblio pasididžiavimas bus 
naujųjų rūmų pirmasis aukštas 
su didžiule Čiurlionio galerija 
ir Laisvės kovų muziejumi tie
siai prieš paminki?. Čiurlionio i 
galerijoj Įvesta skersinių sienų 
kad parodų metu būtų galima j 
eksponuoti kuo daugiau paveiks 
lų. Kartu toje pačioje galerijos j I 
erdvėje galės vykti Įvairūs mi
nėjimai, paskaitos, l i teratūros 
vakarai. Gi pirmo aukšto šiau
rinėje pusėje, prie dabartinės 

i koplyčios, kur matosi nlati įs-mazdaug i tą vietą, kur įsiau-!, ,'.: . . . . , , ^ , . . 
• . _______ , , t-r la*_dne stiklo siera, DUS dviem 
kmę sieną dominuoja M. K. ' 
Čiurlionio "Vizija". Čia atsive
ria erdvios patalpos Pasaulio 
Lietuvių archyvui, ta ip pat i r . 
prof. J. Žilevičiaus Muzikoiogi-1 
jos archyvui. Tai bus toji vie- , 

. : , . , - . . .. tam, tikriems ;ta, k u r lankvsis studmojantis jaunimas, archyvuose ieškoda-
| mas medžiagos rašomiems 
mokslo darbams, ypač prof. J. 

;aukštų tūrio menė, pilna saulės 
i ir erdvės, kur galės buriuotis i 
! Jaunimo centrą susirinkę lietu-

Per ta erdvę ties an t ru 
aukštu bus permestas lieptas 

perėjimams. Tai 
architekto modernus papuoša
las naujiesiems rūmams. 

UTUANTKOS JAUNIAI 
SVEČIUOSE 

dalyvauja daugiausia vokiškos į Junjorai be didesnių sunkumų 
Kadangi Ori ;šKi!mingo atida- komandos, kurios visados pa-! nugali Rams komandą 3:1. Sen-

Zileviciaus archyve. Iš čia per.rymo belikęs ne pilnas mėnuo, fc^jg, i r m u s i š k i u s . Šiemet da-j-jorai savo grupėje pralaimi 
j šiaurines duris, jei adminis t ravo vidaus Įrengimuose dar daug l y v a v o n e t t r v g m ū _ k o m a n . ; į r i e š t u 0 s č i u s j ^ - ^ 
; toriai leis. bus galima išeiti į, kas neužbaigta, tad ir paklau- d o g : Djr-moii seniorai ir ismnii-
I plačią stogo erdvę ir kaitintis \ siau architektą J. Stankų, a r .g į - j 
i saulėje arba sužaisti šachmatų Į jis rugsėjo 10 d. tikisi visus Į-j 
I partiją. Ta erdvė labai primena 
i jėzuitų gimnazijos Kaune sto-
' ga

r i aukštas jau visai baigia-

dos: pirmoji, senjorai ir jaunu-

Chicagos žinios 

rengimus galutinai užbaigti, j Lituanikos pirmajai komandai 
Architektas neabejojo. kad burtai nebuvo laimingi. Teko 
svarbiausios patalpos bus galu-! žaisti pirmas rungtynes prieš 
tinai užbaigtos. Jei jėzuitams! stiprią Rams komandą. Pasta-

mas Įrengti. Tai eilė klasių Da- truks pinigų f o trūksta, berods, j rieji laimėjo ant rą vietą. Mūsiš-
80.000 dol.). tai liks neužbaigtos Įkiai, kad ir nevisai pilno pirmo-
"pramoginės" vietos, kaip kavi- i šios komandos sąstato, nugalimi 

MKTLOBC LIET? s n ė i r p a n Evantuaiiai ir t a i ! nesidavė. Jie nors ir spaudžia 
Pradedant trečiadieniu ir ba i - ' b ū t l * gaBma užbaigti laiku. je i ;mi žaidynių pradžioje Įmuša 

Igiant ateinančio sekmadienio ! t i k užtektų pinigų. Bet, kaip ten Ipirmą Įvartį. Tai padaro Ringus, 
i naktimi, šiaurės rytų padangėje . bebūtų, pilnu tempu einama prie ; kuris Žukausko pasuotą kamuo-
;bus galima regėti kasmetinį , jaimingos pabaigos. Šių mano lU- galva pasiunčia Į vartus. Po 
' Perseidės meteorų 
j matoma, kad didžiau; 

kultūrą, literatūrą, meną, kadįmui- Plačiausiai betgi palietė li-
jaustų ryšį su Lietuva, kad jaus- į tuanistinių mokyklų reikšmę, pa 
tų pareigų savo tautiečiams ir tė- i brėždamas, kad visur, kur tik y-
vų žemei, kad dirbtų lietuvišką ra, būtina vaikus leisti į lituanis-
visuomeninį ir kultūrinį darbą.;-tinęs mokyklas. Lit. mokyklos 

i mokytojas turi rasti vidurkį ta rp 
Yra išeivijoje daug jaunuolių, d i d e I i _ s k r u p u i i n g u m o i r ž a i d i . 

icune išpildo beveik visus idea- m o P e r d i d e l i reikalavimai gali 
lauš sąmoningo lietuvio reikalą- i § u g d v t i pasipriešinimą, o per 
vimus, bet yra daug ir tokių, ku- maM _ p _ ^ p a m o k ą fc m o _ 
rie visai nuo lietuvybės nusigrę- ky{-ią tik žaidimų vieta, nuver-
žia. Daugiausia betgi yra vidų- tinti. 

IŠ įvairių kkų veiksnių, turin
čių įtakos jaunuolio lietuvišku
mui ar nulietuvėfimui, palietė 
lankymosi Lietuvoje teigiamą
sias ir neigiamąsias puses, miš
rias vedybas ir lietuvių išsiskirs
tymą, liet. kolonijų retėjimą. 
Taip pat iškėlė ir tų šeimų, gy
venančių toli nuo lietuviškų ko
lonijų, pasiaukojimą, kai jos i r 
be lietuviškų kaimynų išaugina 
savo vaikus lietuviais. Bauginti 
vaiką ar jaunuolį lietuvių yra ne 
aplinkos ar kaimynų, bet tėvų 
pareiga. 

Baigdamas pastebėjo, kad klau 
simas, kas atstumia nuo lietuvy
bės ir kas pritraukia, yra kaip 
lygtys su daugybe nežinomųjų. 
Vienose sąlygose vienas dalykas 
kenks, kitose sąlygose tas pats da
lykas padės. Vieną individą vie
noks būdas pritrauks prie lietu
vybės, kitą individą atstums. 

Kiekvieno jaunuolio problemas 
reikia spręsti su meile ir indivi
dualiai. Neatstumti nė vieno 
jaunuolio nuo lietuvybės. J lie
tuvių gretas reikia priimti kiek
vieną, kuris nuoširdžiai nori pri
sidėti prie bet kokios lietuviškos 
veiklos. 

Stovyklautojos mergaitės atlieka programą ''Dainavoje" metinės šven
tes metu. . Nuotr. A. Astašaičo 

C H I C A G O J IR A P Y L I N K Ė S E 
mo tempas dar pagyvėja. Ne-

į t r ukus priešas įmuša pirmą o 
j tuojau ir ant rą įvartį. Priešpa-

Genoa miestely kasmet vyks-1 skutinę minutę priešui pasiseka 
ta futbolininkų piknikas. Jame j įs tumti dar vieną įvartį. 

Turnyrą laimėjo Schwaben. 
Ši komanda, pastebėjusi Rin-
gaus žaidimą, pakvietė jį pas 
save. Atrodo, kad Ringus pa 
liks ištikimas Lituanikai. J au 
nių vartininkas kuris žaidė abie-

Jaunasis prelegentas sužavėjo vi
sus ne tik savo paskaitos minčių 
gilumu ir nuosekliu išdėstymu, 
bet taip pat ir nepaprastai gra-

jose komandose vėl puikiai pa- %*• tartimi bei žodingumu. Dis
kusijų nebuvo, tik keli paklausi
mai ir pasigėrėjimas, kad išauga 
tokių jaunuolių. Užbaigos žodį 
tarė J. Masilionis, dėkodamas sa
vo buv. mokiniui, o dabar ko
legai už taip gražią paskaitą, o 
visiems studijų dalyviams už ne

sirodė. K. 

CICERO RESPUBLIKONŲ 
EIEĖSE 

Lietuvos Konstitucijos minė
j imas įvyko rugpiūčio 1 d. 
Respublikonų salėj, 5146 W. 

orų kritimą. Pra-h> i r T n u . iu įspūdžių tikrumą galės į kelių minučių Ringus vėl pra- Įcermack Rd. 1922 metų Lietu- P a P r a s t a i šiltą paskaitos priėmi 
iidžiausias meteo-;P'al iud>' t i š i m ^ i liudininkų, ku-įsiveržia ir Įmuša antrą įvart į I vos valstybės konstitucijos 50 m ą " 

Mass. 01604. 

X Savininkas parduoda a part-
mentinį namą — 23 maži butai 
su baldais. $28.900 najamų. Dė! 
ligos parduosiu už geriausią pa
siūlymą. Patikimam pirkėjui 
duočiau morgičių. Skambint va
karais 778-5596. 

(sk.) nes ir dabar ten yra 6 proc. 
bedarbiu palyginus su Chicagos 
4.55 proc. 

irų "lietus" bus matomas penk-;rie rugsėjo 10 d., iškilmingo ati-
jtadienio naktį apie 11 vai. j darymo metu apžiūrės naujuo-

PAYAGIA O A I G f EKIT 

Cook apskritis turi 185.000 
šelpiamų neturtingųjų, kuriems 

,~, pradėta išduoti specialūs tapa-
| tybės įrodymo dokumentai su 

X Neptūnas — lietuviškas (spalvotomis fotografijomis. Do-
kampelis Wisconsiw. 12 moder- -. ku mentus jie turės parodyti. 
ūdų kabinų a n t Columbus eže-; norėdami išsikeisti pašalpos če 
ro kranto. Pliažas — lodge. Dėl kius. Apskaiciuojairu. kad vien 
inf. skambinti <312) 257-2034 tik Chieagoje j>avagiama apie 
arba rašyti : Neptune's Resort 2.000 pašalpos čekivj kas mė
ta Lake Columbus, Route 2, nesį iš pašto dėžučių ir mėgi-
Eagie River, Wis. 54521. Tel. narna nuo šios negerovės apsi-
715-272-LUM-, __ ^ (ak.) j saugoti. 

Tas priešą sujaudina ir žaidi-1 m . sukakties proga kalbėjo, 
prof. Mačys Mickevičius. Apie 
dabartinę Lietuvos padėtį prasius rūmus. 

Naujojo Jaunimo centro ati- | nešimą padarė apskrities pro-
darymo proga išleidžiamas I kuroro padėjėjas Altos vice-
stambus jėzuitų informacinio pirm. teisių dr. Kazys Šidlaus-
žurnalo "Mūsų Žinios" numeris, kas , iškeldamas daug naujų 
Visos organizacijos ir asmenys, į minčių pavergtos Lietuvos išlais 
kurie naudojasi bei toliau nau-įvinimo reikalu. Konstitucijos mi j 
dosis Jaunimo centru, labai p r a - n ė j i m e be vietos ir iš kitur at-
ionri duoti sveikinimus. Pinigai, i vykusių dalyvių buvo iš sve-
surinkti už sveikinimus, padės cias iš Gary Indianos, teisių dr. 
sutirpdyti 90.000 dol. skolą. '• Juozas Tautvilas. Cicero lietu-
Pvz. L£S cv. atsidėkodama už;viai respublikonai dėkingi prof. 
tai, kad Jaunimo centre vyks-i Mickevičiui, dr. Šidlauskui, vi-
ta jaunųjų spaudos darbuotojų įsiems dalyviams ir mūsų spau-
karsai, tokiam sveikinimui pa-idai . bei radijo valandėlėms. Pa- i įavie^s Kanadoje dešimtmečio lau 

į Prie naujojo jaunimo Katro ansamblio 197^ rngp.ūfio 8 d. pavakare I s k > ' r ė 3 0 dol. Sveikinimus renka dėka ir J. Breivei, jo pastango- ,%inttT A ^ t J ^ l u ; ! ^ ^ 
i susirinkę: kun. J. Kubilius, VI Būtėnas, arch. J. Stankus ir kun. K: Brolis P. Kleinotas, SJ. jmis šis minėjimas įvyko. 
i Pečkya VI B a j a | K. F . DeveUdj* 

Didijj sukaktuvinį Romuvos stovvk-

. mininkas Antanas Saulaitis ir vy-
Įriausioji skautininke L. Milukienė. 
i Nuott VI. Bacevičiaus 


	Chicago IL Draugas 1972 00792_1
	Chicago IL Draugas 1972 00793_1
	Chicago IL Draugas 1972 00793_2
	Chicago IL Draugas 1972 00794_1
	Chicago IL Draugas 1972 00794_2
	Chicago IL Draugas 1972 00796_1

