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Naujos sesijos 
belaukiant 

ONA LABANATJSEMtfi, va/Omą korespondente Jungtinėse Tautose 

, • VARŽYBOS DEL VALDŽIOS PEKINE 
r Pekinas. — 

France-Presse 
Į pondentas iš 

Serge Romensky, 
agentūros kores-
Pekino. praneša, 

J. Tautos. — Netrukus JT vėl 
rinksis naujai sesijai savo būsti
nėje New Yorke. Tai bus jau 
28-ji reguliarioji sesija. Šių metų 
darbotvarkė temų atžvilgiu yra 
ne tik pernykštės, bet ir dar ke
lių prieš ją buvusių pernykščių 
kopija, nes jau kelintas metas iš 
eilės nebesurandama naujų te
mų 

Afrikos ir arabų blokas, kitiems 
mažai kuo domintis, yra prikišęs 
keleriems metams dienotvarkę 
niekad sprendimo nerandančiais 
afrikietiškais ir žydų-arabų gin
čais. Abudu blokai bando savo 
tariamų priešų nusikratyti — ara
bai norėtų Viduržemio jūroje 
prigirdyti visus Izraelio žydus, gi 
afrikiečiai — išvaryti iš Afrikos 
per viena naktį dar ten likusius 
ne savo spalvos gyventojus. 

Diskusijos visada sukasi ne 
apie tikras problemas, bet daž
niausiai apie susikurtus mitus, 
kurių išpūtimu norima pridengti 
tikruosius savo tikslus. Visada 
kalbama be faktų, nuogai dema
gogiškai, nes ne visi faktai rekla
mai naudingi. Šitos rūšies veikė
jai čia yra tikrieji JT duobkasiai 
— mažina jų autoritetą ir žymiai 
prisideda prie jų neveiksmingu

mo. 
Vadinamosios dekolonizacijos 

ir P. Afrikos rasių iš&yrimo rei
kalu pernai buvo priimta net 14 
rezoliucijų, tuo tarpu reikėjo tik 
vienos geros, užgiriančios gen. 
sekr. VValdheimo pastangas su
tvarkyti Pietvakarių Afrikos (va
dinamos Namibia) statusą. Pir
mosios jo pastangos jau yra nu
valiusios kelią rimtesniems pasi
tarimams pradėti, bet esama bai
mės, kad kai kurie labai išdidūs 
Afrikos vyriausybių vadovai ne-
užslmanytų iš jo tą darbą atim
ti ir patys pradėti tvarkyti. Jau 
butą gandų, kad tas klausimas 
būsiąs iškeltas Saugumo Tarybo
je, kuri tą darbą prieš pusantrų 
metų yra pavedusi Waldheimui. 

Paskutinioji sesija pajėgė pa
daryti vieną gerą darbą — pri
ėmė naują matą organizacijos 
biudžetui sudaryti. Ikšiol buvo di
delė nelygybė — Amerika paden
gė 33 proc. biudžeto, tuo tarpu 
kai veik tokia pat turtinga Mask
vos imperija nemokėjo nė 10 
proc. Šį kartą nustatyta, kad nie
kas negali mokėti daugiau kaip 
25 proc. Šį kartą Maskvos dele
gacijai nepasisekė surinkti pa
kankamai balsų Amerikos pasiū
lymui atmesti, nors visais kitais 
klausimais galima visada laimėti, 
kai sutartinai balsuoja mažesnie
ji Afrikos, Azijos ir L. Amerikos 
kraštai 

Tai buvo tuojau parodyta bal
suojant kitas dvi rezoliucijas, kur 
įkurdinti JT naująją agentūrą ko
vai su gamtos tarša organizuoti ir 
kur sukviesti tarpt, konferenciją 
jūrinei teisei sumoderninti. Ne
laimėjo nė Ne\v Yorkas, nė Pa
ryžius, nė Maskva, nė Londonas, 
nė kuris nors kitas vadinamojo 
senojo pasaulio miestas, bet Af
rika ir L. Amerika — kovai su 
tarša agentūra bus įkurdinta Af
rikos Kenijoje, gi Čilei pavesta 
priimti jūrinės teisės konferenci
ja. 

Apsivylė pernykštėje sesijoje ir 
gen. sekr. VValdheimas, nes ne
pajėgė įpiršti konvencijos tarp
tautiniam terorizmui tramdyti. 
Arabai susilaukė pakankamai pa
ramos tam klausimui atidėti ne
ribotam laikui 

Nepasisekė nė Prancūzijos 
užs. reik. imin Schumanui su
rinkti pakankamai balsų savo re
zoliucijai, kad karo zonose dir
bantiems žurnalistams būtų pri
pažintas tarptautinis statusas ir 
apsauga. Už šią rezoliuciją pran
cūzai labai kovojo, bet jai praves
ti politinis klimatas nebuvo pa
lankus — daug kas panorėjo šia 
proga parodyti savo nepasitenki
nimą Prancūzijos užsispyrimu 
sprogdinti atominius ginklus at
mosferoje ir po vandeniu, kai tuo j 
tarpu JAV, Rusija ir Anglija tos i 
rūšies sprogdinimų atsisakė. 

Šį kartą nenuvedė iki norimo j 
galo vieno svarbaus sumanymo 
nė Sovietų Malikas — jis atėjo į 
sesiją su grandioziniu pasiūlymu 
kaip galint greičiau (gal net ki
tais metais) sukviesti tarpt, nusi
ginklavimo konferenciją ir tuo
jau sudaryti komitetą jai suorga
nizuoti. Pasipriešinta ne prin
cipui, bet pasmerktas skubėjimas, 
todėl sudaryta tik maža komisi
ja reikalingumui pastudijuoti. Ne 
prieš konferencijos principą, bet 
prieš skubėjimą pasisakė Kinija 
ir Amerika. Sovietų Malikas tą 
kombinaciją pavadino kinų - a-
merikiečių negatyvizmo duetu. 

Labai gerai sesiją nuteikęs bu
vo šis Filipinų užs. reik. min. Ro
mulo pareiškimas, svarstant re
zoliuciją apie atominių ginklų 
bandymų uždraudimą atmosfero
je: "Jei atominių, ginklų bandy
mas niekam nepavojingas, kaip 
tvirtina viena valstybė, tai aš jai 
siūliau pasitraukti su savo ban
dymais iš Pacifiko ir juos ban
dyti Rivieros pakrantėse. Tai 
1 .ūtų didelė pramoga turistams ir 
net pelnas atominių fejerverkų 
laidytojams". Prancūzai paraudo, 
juokas prasimušė ir per posėdžių 
salės sienas... 

Formuojasi 
uraganas 

Houstonas. — Astronautai iš 
sa vo aukštybių, erdvės laborato
rijos, pastebėjo besiformuojančią 
antrą šio sezono tropikinę audrą 
"Brenda". Ji formuojasi tarp Yu-
catan pusiasalio, Meksikoje, ir 
Kubos vakarinio pakraščio. 

Seoul. — Pietų Korėja atmetė 
Japonijos reikalavimą gražinti 
Kim Dae-jung, opozicijos vadą, 
kurį saugumas pasigrobė iš To
kijo viešbučio ir sugebėjo atga
benti į P. Korėją. 

-•. -

®m 

\ kad tenai laukiama "lemiamojo' 
I Mao Tse-tungo žodžio. Tas žodis 
\ turėtų būti tiesioginiai ar netie-
| sioginiai pasakytas atidarant X-jį 
I kiniečių komunistų partijos kong
resą. Kongresas gali prasidėti 
kiekvienu metu. Niekas nežino 
tiksliai datos, ten viskas daroma 
labai paslaptingai. 

Sekant pačių kiniečių spaudą, 
gaunasi Įspūdis, jog užkulisiuose 

• > • . - . • 

jos ateities dabartinių faktų aki
vaizdoje. Kairiojo, vadinamojo 
dar ir karingojo sparno partijos 
veikėjai yra išvystę nemažą veik
lą ir stengiasi viską daryti, kad į 
valdžios viršūnes nepatektų kon
servatyvieji, kurie kultūrinės re
voliucijos metu buvo nušalinti, o 
dabar vėl keKa galvas. Atidaro
moji Mao kalba turėtų įnešti 
daug šviesos ir parodyti, kuria 
linkme turėtų eiti visas kongre
sas. 

Pastebima, kad Didžiuosiuose 
vyksta debatai ir agitacija dėl į liaudies rūmuose, kur visos Ču 
Mao įpėdinio ir tolimesnės Kini- j En-lajaus įstaigos, kas vakaras 

vyksta dideli susirinkimai ir dis
kusijos. Spekuliuojama, kad gal 

' Mao jau pasakė savo "magišką" 

Šventadienio vakaro romantika ant St. Wolfgan= 
mina paežerės gyventojus, o kalnai aidi. 

ežero, Salzburgo krašte, Austrijoj. Kaimo dūdų orkestras links-

Oro piratas norėjo j Amerikos "imperia- Atitrauks kariuome-
mm _ mm 

gero 
Tel Aviv. — Libijos arabas, 

kuris buvo nukreipęs lėktuvą į Iz
raelį, sėdi kalėjime, bus teisiamas 
ir pranašaujama, jog gali gauti 
iki gyvos galvos. Jis pats teisinasi, 
jog yra žydų draugas ir norėjęs 
"gero". 

Arabų pasauly tačiau netikima 
Izraelio aiškinimu ir teigiama, 
jog jis buvęs žydų agentas. Vė-

lizmas" pro vaikų 
pasaulį 

Maskva. Sovietu laikraštis 

nę iš Tajo 

». . - „ . - , . . tvaikų pa sairfy ir oiačiai paplitusi 
taiaomis zmiomis, libieciai U • į e a r k i t u o s e k r a š t u o s e i 
žinoję kaip nesveacą ir tai p a - ^ ̂  — « i m i a l i s t ų 
daręs vaistų ar narkotikų Įtakoje, 1 ^ u ž v a l d n d š s i č i u s i u 
nesąs atsakingas uz savo veiks-

Washingtonas. — Amerika ir 
Tajas greit pradės derybas apie 
dalinį kariuomenės ir lėtkuvų 

"Sovietskaja Kultūra" liepia sau- I atitraukimą iŠ Tajo. Atitraukimas 
gotis Amerikos "imperializmo" į vyktų palaipsniui, atsižvelgiant į 
trečiajam pasauliui, kuris moka. esamą situaciją pietryčių Azijoje. 
įsiskverbti L pro užpakalines du- į Tajuje yra 45,000 amerikiečių 
ris. Sakysim, tokia kai kam ne- j karių, daugiausia lakūnų, ir apie 
kalta televizijos programa, kaip i 500 lėktuvų. Tokio didelio skai-
"Sesame S,lwret", labai mėgiama 

Nixono kelione į 
Europą 

Washingtonas. — Greičiausiai 
lapkričio mėnesį prez. Nixonas 
pradės savo "dižiąją kelionę" po 
Europą. Aplankys Britaniją, Pran 
cūziją, Vakarų Vokietiją, Italiją, 
Belgiją ir dar pora kitų kraštų. 
Briusely tuo laiku bus sukviestas 
NATO šalių valstybių galvų pa
sitarimas, ir bus susitarta dėl bū
simųjų dervbų su sovietais dėl 
ginklavimosi mažinimo. 

Taip buvo ir prieš 
2000 metų 

žodį ir vyksta tik tolimesnis aSki-
nimasis. Bet tai tik spėjimai 

Reikia baigti su Lin Piao 

Paa.te senojoj Europoj? .Ve. ne KJ-
: ropoj, bet miniatiūrinė pilies irai-
j tacija prie Olsego ežero New Yor» 
] ko vaiatijoj. 

mus. 

Iš Mažeikių nieko 
neliks 

Šiandien rusų kolonisto '.portre
tą pateikia V. 2virdauskas savo 
straipsnyje "Naftomiesčio eski
zai" (Literatūra ir menas, 1973. 
VI. 2). Tai Nikolaj Gračiov, 
"Centrospecstrojaus" tresto Lie
tuvos skyriaus specializuotos val
dybos vyriausias inžinierius. Jis 
vadovauja naftos perdirbimo j -
monės statybai Mažeikiuose. Su 
juo ir šeima, dvi dukros: "Viena 
aštuntokė, kita šiemet vidurinę 
baigia, bet gyvena Telšiuose, nes 
Mažeikiuose yra tik aštuonios ru
sų mokyklos klasės". Naftos per
dirbimo įmonė, pasak korespon
dento, radikaliai pakeis Mažei
kius. "Po kelerių metų senieji 
Mažeikiai taps priemiesčiu".Dau-
geliui "šitokios apimties statybos 
suteikia begales įvairiausių rū
pesčių. / 

Suraukę kaktas, dūmoja Ma
žeikių etnogritinio muziejaus dar
buotojai. Juk pastačius gamyklai 
būtiną elektrinę, susitvenks eže
riokas, kuris užlies... 6 beveik ne-
kasinėtus piliakalnius, pilkapį... 
O senos knygos rašo..., kad... 
Ventos upės pakraščiais mūsų 
prosenelių jau nuo senovės gy
venta". "Nieko baisaus", atsakė 
Gračiov į tuos rūpesčius. "Atlie
kos..., praėjusios visus koštuvus 
ir valytuvus... bus švaresnės už 
vandenį... Palyginus su Vakarais, 
mūsų kraštas —rojus". (E.) 

Birželio 1 "Tiesa" skelbia, kad 
Lietuvoje jau esą gazofikuota 
500 tūkstančių butų. Gazofikacija 
buvusi pradėta prieš 15 metų. Ga-
zu, kaip pigiu kuru, krašte nau
dojasi jau 83 procentai miestų ir 
ketvirtadalis kaimo gyventoju-
Dujos požeminiais vamzdžiais 
ateina iŠ Dasavos (Ukrainos) ir 
toliau pravedamos į įvairias vie-

kraštų sąmonę buržuazinę ideolo 
gija". Vietoj, kad vaikas būtų 
mokomas abėcėlės ir skaičiavimo, 
jiems kalama į galvą Amerikos 
viduriniosios klasės vertybės: 
nuosavybė, pinigai ir darbo pa
siskirstymas . 

čaaus aviacijos vienetų nėra jo
kiam kitam užjūrio krašte. Lėk
tuvai laikomi septyniose bazėse. 

Disciplinos 
nuimant javus -

šaukia Maskva 

Chicago. — Vakar dienos "Chi-
c g o Tri^y^o" rįfir Milto"" 
Smith iš Iowos: "Taip, atėjo eilė 
ir Agnew. Jie negalėjo jam nieko 
primesti dėl Vvatergate, pradėjo 
įtarinėti dėl buvusių sukčiavimų. 

Linkstama manyti, jog kong
rese pirmiausia bus pasmerktas 
Lin Piao, devintajame kongrese, 
1969, numatytas Mao įpėdinis. 
Yra doumenų tvirtinti, kad tam 
pasmerkimui ruošiamasi nuo šių 
metų pradžios, o birželio ir lie
pos mėnesiais parengtas praneši
mas kai kuriuose rateliuose jau 
buvo skaitomas ir nagrinėjamas. 
Pranešime apie 1971 rugsėjo mė-
necį Piao mėginimą pabėgti ir 
mirtį Mongolijoj kiti asmenys 
vardais vis dar neminimi, tik sa
koma "ir kiti politiniai sukčiai". 

. j Plačiajai -visuomenei pranešti 
apie Piao išdavystę reikia pasi-
rutc..-, fci&ia pareiigtš >plijjją, ir 
pasirengimas turi būti padarytas 
iki konrgeso. 

Maskva. — Pravda 
spausdino straipsnį, a l i a r r n u ° - ! k o s oolitikoj" 

Straipsny sakoma, kad vaikai įanti> ^ dįdeli l i e t G s l a b a i k e r i " 
mėginami įtaigoti nusilenkti au 

; kia derliaus nuėmimui. 
toritetui be jokio klausimo, už-ĮVieto k o m p a r t ^ imtis griežtos 
mušti iniciatyvą ir priūnti viską, I * į į " U 1 S v e n g t i d l d e s r i i u-
kas duodama be jokio abejojimo. {nuostollli* 
Tai "dab's neokolonializmo, ku- K a I p i r v i s a d 3 ) k a i b ė d a i r re i_ 
ris pažįstamas politiniu šantažą-; fcį, g r e i t a i v e i k t i > paaiškėja, kad 
vimu, ekonomine blokada ir tie- j tr{iksta mašinų ir kitų priemonių, 
siogine karine intervencija". 0 dar ] a b i a u darho r a n k ų B I o . 

Taip rašo sovietu laikraštis, bet! giausia yra Tūlos, Kursko ir Ria-
nemini, kad kalbos apie nusilen-' ^ ė s regionuose, kur suvežti 

; grūdai į elevatorius jau pradeda 

Kiti klausimai, kurie kongrese 
Jeigu šiandien prezidentu arba ! ! u n hutį, ^skutuoti , atrodo, bus 
viceprezidentu būtų Jėzus Kristus. I s i e : a r K i n i J a ir t o h a u t u r i ssvo 

jie rastų priežasčių Ji suniekinti, ; ̂  I r P ^ o n ą tvarkyti senais, 
kaip tai padarė prieš 2000 M - ? * N a m ž i a i s i s m e S i n t a i s m e t ° -
tų. Moralas: jeigu nenori b ū t i ^ 1 3 ' ! • * • » « * savo jėgomis, 

e l a t - | taikiniu, nebūk prasikišęs Ameri- a r f ^ ^ - pasLnaudoti tech-
jnologijos laimėjimais, pasikviesti 
l užsienio pagalbą ir išsivaduoti iš 

Komitetas Nixonui 
ginti 

Ragina : dabartinio sustingimo. 
Trečias labai svarbus klausi

mas: ar Kiniųa turi suartėti su 
I \merika, ar varyti ir toliau griež-
į tą "antiinrperialistinę" politika. 

Proyidence, R I. — Didžiojoj; ^ l i a M a o išdavystės tie du klau-
spaudoj pasirodė per visą puslapį, s h n a i b u s pagrindinės svarbos, ir 
skelbimas ad hoc sudaryto "Com- Ljg j ų f, J j , pranašiško Mao 
mittee for Fairness to the Presi-' 
dency", kuriame prašo plačiąją 
visuomenę teisingai suprasti Ni-
xono pasakytus žodžius dėl Wa-

ištarimo, nors daug kam aišku, 
koks jis bus. 

kimą autoritetui, iniciatyvos už
mušimą už vis labiausiai tinkajPutl'> drėgni. Cituoja kito laik- j tergate ir nusigręžti nuo linčo 
komsomolui, o kalbos apie karinę! rašči° "Selskaja 2izn" praneši- j teisimo siekiančios minios menta-
intervenciją yra Brežnevos doktri
nos praktiškasis pritaikymas (Če
koslovakija). 

mą, kad Tūlos regiono viename j liteto. Iniciatorių sąraše atrodo, 
elevatoriuje buvo užrašyta, jog 
sukrauta 4,954 tonos kviečių. 
Tikrumoj kviečių buvo tik 4,351 

La Paz. — Bolivijoj palyginti j t o n a - ° 6 1 3 t o m* vandens. Ria-
buvo ilgai ramu, prisimenant jos 
dažnus perversmus. Dabar pra
nešama, jog dešiniojo sparno so
cialistų vadas Carlos Valverde su 
190 ginkluotų vyrų sukilo prieš 
prez. Hugo Banzer, užsibarikada
vo viename rytų Bolivijos mies-

zanėj dar blogiau: kai kuriose 
vietose vandens kiekis sudaro net 
49 procentus. 

dominuoja žydai intelektualai, 
bet kviečia prisidėti prie šio judė
jimo visus. 

Čile] streikas 
plečiasi 

Santiago. — Čilės lakūnai, me-
įdicinos darbuotojai ir prekybinin-

Papeete, Tahiti. — Spėjama,;kai įspėjo AUende, jog ir jie 
kad šią savaitę prancūzai išban-;kiekvienu metu pasiruošę strei-
dys dar vieną, nedidelę atominę ,-kuoti, prisidėti prie streikuojan-
bombą. Ji bus numesta iš Mirage;čių sunkvežimių vairuotojų- Jie 

Daugiausia bėdos rusams pa
darė vienas ciklonas, atėjęs iš 
Juodosios jūros per Krymą iki 

te, o jį apsupo kariuomenė ir po-i Maskvos ir pasukęs šiaurės rytų j protestų 
Mcija. | linkui. 

lėktuvo, ne baliono, kaip buvo 
porą kartų prieš tai. Didelės van
denilio bombos prancūzai nutarė 

į nebandyti, jau ir taip perdaug 

* • 

*aA»tt<M- % - 2 * * ' « -
(E.) i Sausra s Ken^oj, Airuiūj. Nac:oaaLuiiam parie augaišęa Hipopotamas • susemti. 

Papeete. — Prancūzai vakar 
jau išsprogdino trečią atominę 
bombą. Bandymus, atrodo, dar 
nebaigė. 

Atėnai. — 
poulos vakar 
kaip pirmas Graikijos preziden
tas, oficialiai panaikinus monar
chiją. 

Phnom Penh. — Kambodijos 
komunistai vakar jau pertraukė! 
tylą ir raketomis apšaudė sostinę, j 
Žuvo 4 žmonės, o sužeistų 39. 

NBW YORK. — J vieno a-| 
partmentinio namo privatų bu-
tą Brooklyne susimetė bičių j 
spiečius. Reikėjo gaisrininkų ir 
botanikos sodo ekspertų joms 

tai buvo padarę ir praėjusių me
tų spalio mėnesį, kai streikas bu
vo sukaustęs valstybę 26 dienas ir 
davė 200 milijonų dolerių nuosto
lių 

Kariuomenė perėmė vienoj vie
toj sustatytus 1,500 sunkvežimių 
ir jais vežioja maistą. Allendes 
kabinetas svarsto, gal reikėtų 
tuos sunkvežimius ir konfiskuoti. 

George Papado-;Tac |a t a p a t į padarytų ir su la
jau prisiekė \tais 45,000 sunkvežimių, kurių 

savininkai streikuoja 25 dienas. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 20: šv. Bemareks, 
sv. Filiberta; Tolvinas, Neringa. 

Rugpiūčio 21: šv. Pijus X, 5v. 
Basė; Bukontas, Ž*aibonė. 

Saulė teka 6:03, leidžias 7:45. 
ORAS 

Dalinai saulėta rr SUta, g a U ^ ^ 
lietus sa perkūnija, apie 85 L 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1973 m. rugpiūčio 20 d. 

SOCIALINIS DRAUDIMAS 
Veda JONAS ŠOLIŪN'AS, c/o Sočiai Security Adm. 

9415 S. WeBtera Ave., Chicago, CL 60620. Tei. 238-7055 

KANADOS 

» . » * » » - • 

APIE PAPILDOMAS ĮPLAUKAS 
ŠOUŪNAS 

-
Kai kurie žmones su ribotom Į š t a i pirmieji 20 dolerių ne-

jplaukom gaii gauti naują "pa- į darys jokios į takos. Žmones, net 
pildomų įplaukų" pašalpą. Ta i \ tie, kur ie dirba, kar ta i s galės 
žmonės, kurie neturi visai a rba j kvalif ikuotis. jei. sakysime. jie 
labai ribotą sumą piniginių uždirbs 65 dol. per menes; (o 
įplaukų. I r tų įplaukų jie negali ; jei vždr^ virš tos sumos tai 
gauti iš tokių pajamų ša l t in ių! t ik pusė uždarbių sumos bus į-
kaip dividendų, biržos lakštų i r į skaičiuojama kaip pajamos) , 
pan. Be piniginių pajamų kitos 

Naujosios papildomų įplaukų! įplaukos virš 20 dol. per rnėne-
pašalpos programa teikiama, šį papras ta i sumažins galimos 
senesniems, negu 65-rių metų.; gaU t i papildomų įplaukų pašal-
nedarbingiems ir akliems. Toji p ^ sumą. 
pašalpa gali siekti net iki 130 j Į š i tas pa jamas reikia įskai-
dol. vienam asmeniui arba iki j gįuoti gaunamas įvairias pensi-
195 doL per mėnesį vedusiųjų į jas. bedarbio pašalpą, dovanas 
porai. Tačiau tai dar nereiškia, | bei ki tokias pa jamas . 
kad visi po tiek ir gaus. Paša i - . je igu papildomų įplaukų pa-
pos dydis priklausys nuo k i t ų 1 ^ ^ ' p r a š ą s a smuo gyvena 
turimų įplaukų šaltinių. Asmuo j p a a s ū n ų ^ dukterį , ta i ta ip 
gali turėti turto net iki 1.500, p a t tur^s, Įtakos į galimos gau-
dolerių ir vistiek gali gauti nau- ti pašalpos sumą. Tokiu atveju 
ją pašalppą. Nebūtinai v i sa k a s ; prašančiojo pašalpa automatiš-
turima, reikia įskaičiuoti į t u r - į ̂  sumažinama viena trečdaliu. 
tą. Pavyzdžiui, namų vertė pa - . Tenka pastebėti , kad nors 
prastai į tą sumą nebūtina įs- j n a u j ą papildomų įplaukų pašal-
kaityti. Federalinė valdžia na - Įpų programą i r adminis truos 
mo nepaims, jeigu asmuo gau- ' socialinio draudimo įstaiga, t a 
na papildomą įplaukų pašaipą. į p rograma nėra t a s pats, kaip 

Personaliniai daiktai, namų socialinis d raud imas . Pašal-
apyvokos reikmenys taip pa t į poms mokėti pinigai nebus ima-
neįskaitomi Į tur to sąmatą. O į m i iš socialinio draudimo fon-
apdraudos a r automobilio ver tė į ̂  0 t iesiog iš bendrų valstybi-
irgi gali būti neįskaitoma, bet | nįų pajamų fondo, 
tai jau priklauso nuo jų vertės , j Socialinio draudimo fondo pi-

Zmonės, turį piniginių pa ja- ; nigai, kur ie suplaukia iš socia-
mų, taip pat gali kvalifikuotis, i linio draudimo mokesčių, nau-
bet čia jau priklauso nuo pini- į jos p rogramos finansavimui 
girsiu pajamų sumos. nebus panaudojami . 

KLArSDIAI IR ATSAKYMAI 

Hamilton, Ont. 
JAUNAS 

MOKSLINIS TALENTAS 

Si pavasarį Hamiltono Mc 
Master universiteto chemijos 4 
metų honours kursą baigė An
taninos ir Leopoldo Pliurų duk
r a Diana. Universitetą baigė y-
patingais atžymėjimais: diplo
m a s su summa cum laude ir su 
Canada Research Council stipen 
dija, skirta 4 metams po 6.200 
dol.. visam post graduate ter
minui. Dianai taip pa t yra leis-

visko pasiekė, neturėdama gyve
nime kurių ypatingų lengvatų. 
Bet. kaip ir daugelis mūsų vai
kų, mokėsi ir dirbo: iš pradžių 
krautuvėje kaip pardavėja, o į-
stojus universitetan, gavo dar
bą savo mėgiamoj sri ty — She'l 
įmonės tyrimų laboratorijoj. 

SOVIETŲ PSICHOLOGINĖ 

TAKTIKA • 

Sovietams gerai sekasi ka
riauti psichologinėmis priemo
nėmis. Šis karas buvo pradė tas j 
Stalino laikais Jartoie. Tehera- i 
no konferencijoje. Vėliau šis į 
metodas buvo naudojamas k i to - ' 
se įvykusiose konferencijose. 
Dabar gi Stalino pradėtąjį psi-
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Dianos talentu ir laimėjimais į chologinį karą intensyviai tęsia | = 
džiaugiasi j o s tėveliai, ir ja di- J° įpėdiniai. Nors jie tą politiką j | 
džiuojasi ta ip pat Kanados lie
tuviškoji visuomenė. K. M. 

Toronto, Ontario 

MIR£ JOKŪBAS BEINORIS 

Rugpiūčio 10 d., iš penktadie
nio j šeštadienio nakti, savo na
muose, 306 Windermere Ave., 
Toronte, širdies smūgio ištiktas, 
staiga mirė ankstyvesniosios imi
gracijos ateivis, Jokūbas Beinoris, 
sulaukęs 71 metų amžiaus. Iš va-
kam velionis, kaip paprastai, dar j £ 7 p a t e 7 * r 2 t e n 7 : \ ž m 7 g d v ^ 
žiurėjo televizijos propramą ir 
jautėsi sveikas, bet naktį — stai
ga pasimirė. 

Jokūbas Beinoris atvyko į Ka
nadą 1928 m., būdamas vos 26-

veda lyg ir nuolaidžiau, bet žy
miai sukčiau. Kaip tik patir ia , I 
kad Vakarų bioKas vienokiu a r 
kitokiu politiniu klausimu laiko- | 
si vieningos taktikos bei nuo
monės, tai kartais Kremliaus 
despotai padaro politinį žingsnį 
atgal. Žodžiu, jie dabar neva 
persioriantavo ir ėmė laikytis j 
"sugyvenimo ir bendradarbiavi- i 
mo" taktikos — šypsojimosi. \ 
vaišinimosi ir politinio sugyve
nimo. O tuo. Sovietų Rusijos 
akimis žiūrint, daroma daug 
nuolaidų. Tačiau Kremliaus des-

| potų tikslas lieka vienodas i r 
va

kariečių budrumą reikiamam 

$20.00 
18.00 
20.00 
21.00 
11.00 

ttm.Smta.1 
$11.00 $8.50 13.00 

10.00 5.50 2.50 
11.00 8.50 3.00 
12.00 7.00 3.00 
800 — — 

i P r e n u m e r a t a 
Cock apstok DL 
Kitur JAV 

_ Kanadoje 
s Užsienyje 
= Savaitini* 
S • Redakcija straipsnius tai-
5 to savo nuožiūra. Nesimaudo 
s aj straipsnių nesaugo, juos 
s grąžina tik iš anksto susita-
1 ras. Redakcija už skelbimų 
5 tunai neatsako. Skelbimų 
s kainos prisiunčiamos gavus 
S prašymus. 
fiiHHiiiiiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiHiiiiimimiiiiiiiimmiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiš 
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• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4J0 šeštadieniais 
8:30 - :fe0" 

• Adaonustradja aut* *•*. 
dien 8:30 — 4:30, iestadie 
aiais — 8:30 — 12:00. 

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TeL — 695-0533 

FOX VALLEY MEDICAL CE.VTER 
g«0 Snmmit Street 

Routo 58 — El^in I iUnois 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Velionis paliko didžiai nuliu- _ 

. - . . , _ . . . . . . . VaJ. pirm. ketv. 1 Iki 7 popiet 
nų metų amžiaus, taigi 4o-nus Į duaus žmoną Erruhją ir dukterį antrad., penkt.. i-6. trec. ir sėst tik 
metus (beveik du trečdalius sa- —Almą Kru^iene su \TTU. nusitarus 
vo gja'enimo) prag;.veno Šiame Tebūna jam lengva Kanados 

laikui. 

lą. 

Klausimas 

AŠ planuoju išeiti pensijon 62 
m. amžiaus. Esu gimęs 1912 m. 

Diana Pliuraitė 

t a tiesiogiai siekti daktarato, 
aplenkiant masterį. š iuo laiku 
Diana naudojasi kita stipendija 
Vancouvery Simon Frazer u - t o 
Summer Scholarship, kur ji per 
vasarą ten dirba studijinį dar
bą, o rudenį vyksta į Toronto 
u - t ą ruoštis moksliniam laips
niui. Tą viską ji y r a atsiekus 
savo planingu ir kietu darbu, 
meile pasirinktam dalykui ir sa
vo moksliniais gabumais . 

J a u nuo pradinės mokyklos 
Diana savo skyriuje visada bu
vo pirma. Įstojus į gimnaziją 
tos pirmosios rietos ir čia ji 
neperleido ir gimnaziją užbaigė 

no pensijos dydis, sulaukus man 
65-rių metų. E s u gimęs 1910 m. 
balandžio mėn. Atvykau į Ame
riką 1955 m. Apie 4 pirmuosius 
metus dirbau ligoninėse. Ka-

fepT^T'r^sau^alčTuoS ! d a n ^ ^ +
 b u ™ duodamas vai- j ̂ ^ p ^ į s u r i n k d a i į a 

T i ™ ^ a i v T ^ i S ^ n i A , , n a - ' ? 1 5 l r b u t a s * ^ P m l ^ m s ^ • 92.6 taškus ir tuo pačiu gauda-mano pensijos dydį. žemiau pa- ^ ^ b u v Q m a ž a & N o r ė č i a u 

v - , v n a r s i u s . m ^ k o k i a ^ n e s k a i t a n t 

numatytų 5 .89 pakėlimo, ma
no pensija. Pridedu uždarbių 

, . ^ .» r -L^. • - i Antelę. J. V. 
Sprendžiant is pateiktųjų uz- Į 

darbių duomenų, jūsų pensija, t 

tuvių dienraštis. Gi skalbimų kai 
aoe visiems prieinamos 
mmmmmmt—mmmmmmm 

J. B. 

Atsakymas 3. S. 

sulaukus 62-jų metų, būtų apie 
217.00 dol. per mėnesį. Tačiau 
.iei lauktumėte ligi 65-jo gimta
dienio, ta i nesumažinta pensija 
mtų apie 2771.20 doL per mė-
nesį. 

Klausimas 

Siūčiu savo ir žmonos uždar
bių lentelę ir maloniai p rašau 
apskaičiuoti mūsų pensijas, jei 
aš išeičiau 1974 m. pradžioje, 
sulaukęs 65-rių metų. o žmona 
— tų pačių metų pradžioje, su
laukus 62 m, / . K. 

Atsakymas J. K. 

Sprendžiant iš pateiktųjų už
darbių duomenų, jūsų pensija, 
sulaukus 65-rių metų amžiaus, 
būtų apie 272.90 dol. per mėne
sį. O jūsų žmonos, sulaukus 62-
jų metų — apie 186.70 dol. per 
mėnesį. 

Klausimas 

Norėčiau žinoti, koks bus ma-

ŽUVIS ŠAlT>YTOJA 

šiltųjų kraštų vandenyse gy
vena žuvis spiaudikė. Si žuvis 
sugeba maisto susirasti pavir
šiuj vandens. Todėl jų visuomet 
plaukioja jūros vandens pavir
šiuje ir tyko skraidančio paliai 
vandenį drugelio, musės a r b a ! 
kitokio vabaliuko. Pamačiusi j 
vabalą, plaukia artyn, ir į jį iš j 
savo "burnos" sauja mažyčiu Į 
vandens lašeliu. Tąjį lašelį žu- j 
vis išspiauna labai vikriai i r vi
sada pataiko į medžiojamą g ro 
bį. Vabady» krinta | vandeni. ^ 
žuvis čia pat JJ 4 J — * " 

Atsakymas J. V. 

Sprendžiant iš pateiktųjų už
darbių duomenų, jūsų pensija, 
sulaukus jums 65-rių metų am
žiaus, būtų apie 209.40 dol. per 
mėnesį. 

m a Magee stipendiją universi
tetui lankyti. Po dviejų metų 
studijų ji gauna da r papildomą 
1,600 dol. Cominco stipendiją. 
Visus keturis metus u- te išbuvo 
Dean's sąrašuose Pliuraitės pa
vardė visam laikui y r a palikus 
į rašyta ir iškabinta jos lankytos 
gimnazijos geriausiai mokyklą 
•baigusių mokinių sąraše. 

Dar jauna, gimus Hamiltone, 
i r gražiai nuaugus mergaitė to 

krašte, patirdamas ir geresnių, ir žemė. 
blogesnių dienų. Jam čia teko pra- Pr. Aiženas 
gyventi ir didžiosios ūkinės dep
resijos laikus, bet teko gyvenime 
ir gražiai prasikuru. ~ A p t o o k a ^ b d . DRAUGE 

Velionis šiojoj kolonijoj buvo| neB. J* . lėčiausiai skaitomas Be 
visų mylimas ir gerbiamas, nes 
mokėjo su visais gražiai sugyven
ti. Jis buvo geras lietuvis, dos
nus aukotojas kilniems tikslams 
ir savosios bažnyčios išlaikymui; 
priklausė lietuvių Sv. Jono Krikš
tytojo parapijai. 

Jo palaikai buvo pašarvoti Tur-
ner and Porter laidotuvių koply
čioje, 2357 Bloor str., ir dalyvau
jant daugeliui tautiečių, palaido
ti Sv. Jono Krikštytojo vardo lie
tuvių kapinėse. . 

Vakarais laidotuvių biuro kop
lyčioje jo palaikai buvo lankomi 
daugelio savo tautiečiu ir kalba
mas rožinis. Karstas skendo gėlėse. 
Daugelis lietuvių, vietoj gėlių, au
kojo Sv. Mišioms už velionies sie-

DR. REGINALD CIENKUS 
T E U — 788-3980 

GYDYTOJAS CHIROPRAKTTKAS 
6230 W. Cermak Rd., Berwyn, I1L 
Pirmad., Antrad., Ketv. ir Penktad. 
9 vaL ryto iki 12 vai. diena ir nao 

2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais 8 :30 -12 vai. diena 

Emergency tel. — 788 - S981 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 West olst Street 

TeL GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—t ir 7—9; antrad. lr penk
tad. 10—*, SeStad. 10—S vai. 

(Ma. teL 785-4477 Rez. PR 8-6960 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECIALYBE — VEBVŲ IR 

EMocrves LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

644» So. Pulasld Road 
Valandos pagal susitarimą 

IŠ MODKJNIŲ N'AMV BALDAI 
80% iki S0% nuolaida 

Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 
SOFrHWE8T FTRNTrTRE CX). 
6200 S. Wes*era - TeL GR 6-4421 

SIUNTINIAI j LIETUY4 
U kitus kraifus 

| NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chfcago, DL, 60632, teL YA 7-5984 

PR 8-3229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLSS LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

2858 West 63rd Street 

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

Akušerija lr motėm llgoa 
GinekoioĮfiiie CnirarsUs 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 

8007 W. 83 PL, Justice, Dl—399-0500 
Priima ligomirm paga: saaitarlma 
iei aeatsUiepia. skambinti ST4-801I. 

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Weet 63rd Street 
Kampas 6 3-čios ir Caltforaia 

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

šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai. 
Trečiad. ir penktad. uždaryta 

Ofiso telef. 476-4©42 
R«dd. tel. WAlbrook S-8048 

Rerid. TeL - GI 8-0873 
DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
*KrgERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

eiKEKOLOGINfi CBLRrRGUA 

5132 So. Kedzie A ve , WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jai ne 

atsiliepia, skambinti: KI 3-0001 

TEL. — B E S-580S 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West lOSrd Street 

Valandom ;>agal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGt 
Kf/BIKH IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTfi 
MEDICAL BC1LDDCG 

715S South Western Avenoe 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 
S v. popiet. Trečiad. lr sestad. m 

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

RezJd. telef. — 289-2»i» 

Ofiso H E 4-1818. Res. P R ft-MOl 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBft VIDAUS LIGOS 

2454 West 7lst Street 
(71-oa. to Campbell Ave. jppįgMĮ 
Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penki 
nuo 3 vai. popiet Iki 7 v. vak. flaiftd. 
nuo 9 T. ryto lkl 11 vai ryto — tik 
Busitarum. 

Ofiso teL P R 8-2220 
Varnu — reztd. — PRospeet 8-t081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

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

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penki 
nuo 12 iki 8 vai. ir nuo 5 lkl 8 
v&l vak.. sestad. nno 1 Iki 4 vaL 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nno 1—4 p. p. Ir t 

iki 8 vai. Trefflad. Ir SeStad. uidarvta 

DR. K. A. V. JUGAS 
Board Eligible 

American Board of Dermatolagy 
SPECIALYBĖ ODOS LIGOS 

IR CHIRURGIJA 
6324 Nortb Mtiwaukee Avenue 
TeL 763-3310 944-5847 

Visi telefonai 6*2-1881 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 Se. 48H) Orart, Cicero 
Vai kasdten to-12 tr 4-7 Treeiad. b 
<iežtad. tik susttaraa. 

TeL ofteo \t boto OLympic 2-415P 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenoe, Cicero 

Garsiosis Venecijos miestas, Italijoje, kaR 
labiau skęsta j vandenį Drauge nyksta i 
paminklai. 

V . c * - • 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
2V\ SO. HALSTED STREET TEL. C A S-72K 

DIKEUS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSI!; TELEVIZIJOS. RADJO 
IR STEREO APARATŲ PARDAVTMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TEL1YIZLTOS APARATAI, 

Kasdien -. -» vai lr «-« vai. rak 
Išskyrus tr»atadieti*us. 

9«>«tadie»iašf 12 iki 4 vai. popiet 

TeL Riaianee 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvii gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 We*t 59tli Street 
Vai.: pbTnad.. antrad., ketvirtad ir 
penktad nuo 12-4 vai. p. p. f .8 
vai. vak. SeStad. 12— t vai. p. p. lr 
trečiad. uždaryta. 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6182 8o. Kedzie Ave. 

TeL ffi 5-2870. neatatUepns ikam-
MKti «f 1-<M*« vVtfmiftM JMBBJU MMU 
tartm%. ™ " ." ; " 

DR, FRANK PLE6KAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba Uetuviikai 

2618 W. 71st St. — TeL 787-5140 
Tikrina akla. Pritaiko aklnlna tr 

"oontact lenses". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trec. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
5159 South Danes A ve. 

reL Ofiso PR 8-7800: Namo »2ft-7WT 
Valandos tik pagal susltaiims. 

Trečiadieniais uždaryta. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 W. 68rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545 

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

Ofiso teL REHance 6-4410 
Reztd. GRovehill 6-061? 

Valandos: pirm. Ir ketv. nno 18 t a i 
Iki t vai. p.p. Ir nuo 7 iki 8 • . vak., 
aatr. ir penkt nuo 12 iki 2 vaL p.p. 

ir vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TEL. — t2&-83SS 
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 18—18 
ryte ir 2—8 vaL vak Sestad. 1 Ud 
4 vai. vak. Tteč. lr sekmad. uždaryta. 

ReaM. tet WA 5-30— 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
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Lietuvos laisvinimo 

VEIKLOS KOORDINAVIMAS 
r 

Beveik visi politiniai emigran- nėmis, gyvenimiškesnėmis, la-
tų susivienijimai po 20 - 25 me- biau atitinkančiomis šio meto 
tų veiklos susiskaldo į atskiras gyvenimo, darbo ir kovos sąly-
grupes, ima savo tarpe rietis, gas tiek išeivijoje, tiek paverg-
Kovojama savo tarpe. Kovai toje Lietuvoje, 
prieš bendrą priešą vesti pap- * 
rastai nebelieka nei laiko, nei Tuo pačiu metu reiktų ati-

PORTUGALIJA TEISME 
Kaltinimų pradžia ir kas juos pradėjo 

A. / . STANIUS Sių metų liepos 10 d. plačiai 
skaitomame Londono "Sunday 
Times" buvo atspausdintas bri tų ' patvirtina masinių žudymų, 
katalikų kun. Adrisjono Hastings į Rugpjūčio 5 d. tas pats "Sun 
pranešimas. Mozambiąue pro-jday Times" paskelbė savo iš ten 
vincijoje portugalų kariai išžudę' grįžusio korespondento prane-

džaai peržiūrėti mūsų dabarti-i kelis šimtus nekaltų afrikie- •, šimą, kad jam pavykę surasti vie-
~~ ną 15 metų berniuką, kuris per 

tas masines žudynes išlikęs gy
vas, nors buvo sužeistas. Tačiau 

jėgų, nei reikalinga lėšų. 
Rodos, atėjo a r jau ateina nių politinio darbo veiksnių dar- į čių. Tai įvykę praeitų metų gruo-

ladkas, kad ši taisyklė galėtų bą. Teisingai teigiama, kad Lie- j džio mėn. pabaigoje. Šita žinia 
būta taikoma ir lietuvių politi- tuvos laisvinimo darbo sritis j buvo lyg žaibmis gaisras, kuris 
nei emigraci jai Mūsų politinėje labai plati. Jį dirba ne tiktai apėmė ne tik visą D. Britanijos i korespondentas sako, kad jis ne
veikioje ima vis daugiau atsi- politinės, bet ir kultūrinės, vi-1 spaudą, bet ir visos V. Europos, j ra visu šimtu procentu tikras, ar 
ras t i neigiamų reiškinių. Svar- suomeninės, jaunimo organjza-įlr dabar, po mėnesio laiko, šis j to berniuko pasakojimas yra tei-
bJausias jų — keli politinės veik ciios. š i s darbas vykdomas įvai i gaisras dar dega, nes naujo kuro į saugas. Jis perdavęs to negro ber 

jo degimui netrūksta. 

Tuoj pasipylė protestai ir rei-

hL 

los centrai, koordinacijos tarp riose kolonijose, pagal vietines 
jų s toka. Dažnai tą patį darbą sąlygas ir galimybes. Labai 
daro dvi a r t r y s institucijos, daug padaro ir atskiri asmenys, j ] ~~r* T T ^ - . j ~. Z~ 
Tai brangiai kaštuoja ir netiks- greitai reaguodama į įskilusius { T a u t ų s e k r e t a r i u i N e w Yorke,rei-

jvykius, rašydami įtakingiems j k a l a u f a n t t u o j a u ^ v s patikrin 
ti. Visi žymesnieji Londono laik
raščiai pasiuntė į Mozambiąue 
savo specialius korespondentus. 
Pats kun. Hastings tapo didvyriu, 
ginančiu nekaltus žmones. 

Tos žudynių žinios paskelbi -

apačios | Šią nemalonią tiesą jaučiame asmenims laiškus, iš 
visi, kurie dornimės Lietuvos formuodami viešąją nuomonę. 
laisvinimo politine akcija. Ge- Amerika yra, be abejo, labai 
rai, kad šis klausimas neapeina- svarbi šalis, kai kuriomis pro-
mas. J i s diskutuojamas, apie tai gomis remianti mūsų kovą dėl 
kalbama privačiuose pokalbiuo- pavergtos Lietuvos laisvės. Ta
še, mūsų organizacijų i r klubų čiau būtų netikslu mums vieni s s u t a j p o ^ p a I i t i n i u ^ 4 ^ 
ssuirinkimuose, politinių grupių tiktai Amerika remtis. Savo ko- j j ~ į f r — j i s b u v o .paskelbtas be-
suvažiavimuose, rašoma laikraš- vą turime vesti glabafiniu mas- v e J k r | | i l M r i Portugalijos mim 
ėauose. tu, O tai reiškia, kad ji visur p f c m i n i l l i . 0 M , Caetano atvy-

* ir visada turi būti judinama k]mQ j L ^ d o n ą paminėti Portu-
pagal vietines sąlygas, š į uždą- ^ . . ^ fc D B r i t a n i j o s 600 me-
vinį gal geriausiai galėtų atlik- j t ų < j r a u g iš iC U Ino sutart ies suda-
t i Pasaulio Lietuvių Bendruo-1 r y m o T a i g i > a t r o ( j 0 , specialiai pa

niuko vardą Varikanui ir Jung. 
Tautų vadovybei Ne\v Yorkejcad 
dar kartą viską patikrintų. 

Kodėl taip ilgai tylėta? 

Daugeliui kyla klausimas: jei 
buvo Mozambiąue masiniai ne
kaltų žmonių žudymai, tai kodėl 

SUVAŽIUOJA PL6 SEIMO 
ATSTOVAI 

Žvelgti j dabartį, kurti ateitį . . 
JURGIS JANUŠAITTS 

Išeivijoje gyvenančių lietuvių' tų renkamas tik PLB pirminin-
rinktieji atstovai renkasi į Pasaulio į kas. Jis vėliau sudarytų savo val-
Lietuvių Bendruomenės seimą, i dybų, kurią seimo atstovai kores-
Renkasi ne pasižmonėjimui, bet ; pondenciniu būdu patvirtintų ar-

, . x - . . D x- • ; spręsti išeivijos lietuvių gvvenimo ; ba atmestų. Tada pirmininkas 
vykius Mozambiąue. Pačioje;. . . ,,J _ . , ? - . . . , • • . u ; j , , ,., , . , . į ivamų problemų. Rmktiej seimo 1 turėtu laisvas rankas .pasirinkti Londono katalixu spaudoje kilo j ' . . .. . 

tyje kraštų. Jis gauna 7,500 do
lerių pašalpos iš Katalikų fondo 
ir leidžia informacinį laikraštėli j 
"Comment". 

Ar ne komunistų pastangos 
Tai šitas institutas ir prikalbė

jo kun. Hastings parašyti apie į-

stipri reakcija dėl šito instituto 
žygio. Viena, kad nėra aiškių į-
rcdymų dėl tų žudymų, antra,kad 

atstovai, reikia manyti, tinkamai i tokius asmenis, su kuriais jis ir 
yra pasiruošę į seimą vykti su ge- į visi valdybos nariai tarpusavy 
rais sumanymais, su naudingais! nuoširdžiai sutartų ir galėtų vie-

• ^ ^ 1 u • a 1--1 T T I I L B planais. Pasiruošę ne tik siū- i nigai dirbti. 
institutas yra labai šališkas. P e n , • , . . „ _ , . . ; , , . .. Į . - Į - „. , 
visa savo gyvavimo laika nėra nė I I y t 1 ' b e t i r P 3 5 1 1 ^ patys aktyviai į Amcstyvesneje praktikoje mi-
r"** . . . . t dirbti, kad -visi planai, nutarimai '< tikdavo taip, kad seimo išrinkto-
karto paminėjęs ir pasmerkęs te- , _ ' , ... . K ' . . . .. , . , • - 0„ 

r r I butų praktiškai įgyvendinti. •. ji valdyba tarpusavy nevisai su-
c . . . . . . . . ! tardavo, net patys valdybos na-

l u * • VI r e ? ^ i a . A t u ^ ^ Iriai kritikuodavo valdybos dar-
mstai suruošė nekaltų žmonių §Klausimus ir suplanavo seimo b u i y ^ n e & į n a { ^ 
skerdynes Nigerijoje —Kano zu- j programą. Netrūksta pramogų ir , . ' Tt B e n į m a m e n e i 
dynės, Konge — Watutsi skerdy-1 kultūrinio momento išryškinimo 

roro veiksmų komunistiniuose 
kraštuose. Per tą laiką juk komu-

nės, Lenkijoje — Katyno, Veng
rijoje — sukilėlių, Baltijoje 

ištisą pusmetį visi tylėjo? Ir jei į masinių trėmimų ir dabartinio ti-
portugalų minpirm. Caetano ne- į kinčiųjų persekiojimo ir dar visa 
būtų -vykęs į Londoną, ar viskas Į eilė kitų įvykių, kurie visai nefi-

Mums džiugu, kad šis klausi
mas buvo labai atidžiai kelia
mas ir diskutuojamas rugpiū-
čio 10 - 1 1 d. savaitgalyje Lie- menė, 

nebūtų taip ir likę niekam neži
noma? Kas pirmas sumanė tą vis
ką iškelti viešumon? Tik pasku
tinėmis dienomis .paaiškėjo, kad 
tos gaisro pradžios iniciatorius yra 
Katalikiškas institutas tarptau-

kurios atstovai, suvažia- j rinkta proga, nors nuo skelbia-
tuvių fronto bičiulių savaitės vę iš daugelio kraštų, už poros j m ų skerdynių jau buvo praėję vi 
užbaigos suruoštame simpoziu- savaičių posėdžiaus šio kraš to , ^ - ^ g ^ j į ^ Londono vyriausy-
me. š iuo reikalu išsamų prane- sostinėje Washingtone. Reikia j ̂  neb^uivo patogu atšaukti 
firną pateikė dabartinis Altos tikėtis, kad t ie patys atstovai į c a e t a n o vizitą, o jis nuo atvyka-
pirm. dr. Kazys Bobelis. Jo žo- pasisakys ir dėl pačios PLB-nės j m o n e a t s i s a j c ė . ' 
džių klausėsi apie 200 dalyvių, teisių bei pareigų, o taip pa t dėl 

pirmininką. Gali nutikti, ir ta ip 
Tas institutas buvo įkurtas 

1939 m. vardu "Dvasios Kardas", 
kuris 1965 m. paisivadino dabar-

gūruoja instituto dienotvarkėje. 
E to daroma išvada, kad j ins
titutą yra įsibrovę komunistų a-
gentai, kurie ir pasinaudojo šia 
proga pridėti dar vieną dėmę 

Pagalvotina, ar PLB reikalin
gos įvairios tarybos. Tokių turi 
kiekvieno krašto Bendruomenė, 

Į kurios veikia pagal tų kraštų są
lygas. PLB valdybos nariai galė
tų būti ryšininkais tarp įvairių 

' kraštų įvairioms darbų sritims. 
Kai kas mano, kad PLB pa-

Seimo eiga turėtų būti labai | skirtis yra labai ribota, kad ji ne-
sklandi, nes ir laikas vis dėlto ri- turinti konkrečių darbų. Toks 
botas. Jau dabar seimo atstovai | manymas neteisingas. PLB dar-

Visa tai gerai. Tačiau atsiminti-
na, kad seimo atstovai, važiavę' 
iš tolimiausių vietovių, neturėtų 
vien pramogauti , o atsidėję dau
giausia dėmesio skirti Lietuvių 
Bendruomenės problemoms nag 
rinėti. 

krikščioniškai ai civilizacijai. At- , _ . . _ . . , „. , . . , , . , . . , , . , . 
rodo, kad ir pati gen. sekre to rė ! t u n I P « " " į Į taip, kad pačiame ; bų apimtis labai^plati, tik gal iki 

, . 1 ••!,-•__ seime nereikėtų keletos valandų šiol apie juos mažokai tekalbama. vra tau nniKusi 1 icairę. .̂  . J v , « . * . • » - . . , — . . . * • . , _ ,. . g a i š t i , sprendžiant menkniekius ; Ateityje turėtų būti } tai atkreip-
KM American Catholic Relief; k v i s „ ,,,„„ š a n t b a i s o j t a s reįkiamas dėmesys ir dažniau 

^ , . . SaUS gmTai ^ T 1 6 m U 1 ° S ! " d ė l tvarkos", kas mūsų seimuo-
timu vardu. Dabartims instituto rligonmes atidarymą Yemene, tai j x ^^^g^ pasitaiko 
prezidentas yra Londono kard. j Miss Neville išsireiškė, kad tai 

jų t a r p e daugelis jaunimo. Karš šios institucijos atstovavimo 
tų diskusijų metu klausimas bu- VLlKe. Juk formaliai P L B at-
vo d a r paryškintas, nors visiš- stovų vis dar nėra Vlike. 
kai aiškaus sprendimo ir ne- * 
prieita. Dr. K Bobelis pareiškė. Kai kalbame apie Lietuvos 
kad kovą dėl Lietuvos laisvės laisvinimo darbą, nė valandėlę 
turi vienu ar ki tu būdu vesti neturime pamiršti pavergtos tė-
kiekvienas lietuvis ir kiekviena vynės ir ten gyvenančių lietu-
Ketuviška organizacija. Tai iš vių. Visos iš ten ateinančios ži-
esmės labai g e r a s dalykas. Rk>- nios sako, kad mūsų t a u t a ten 
gesnis reikalas, kai ta kova nė- tebėra dvasiškai sveika i r lietu-
ra derinama, nė ra koordinuoja- viškai gyva. Tai įrodė visa^ eilė 
ma. Taip ir y r a pas mus šiuo iš ten atėjusių prasiveržimų. 

Heenan. Instituto generalinė sek j esąs "prestižo reikalas". Betjcaip 

metu. 

Su minėtomis Altos pirminin
ko mintimis t enka sutikti. Į jas 

kuriais betarpiškai susidomėjo 
daugelio valstybių viešoji opi
nija ir pasaulinė spauda. 

Atrodo, kad atėjo laikas gi-
reiktų labiau įsigilinti i r nedel- p a s t u di juot i mūsų ryšius 
siant daryti viską, kad mūsų su tėvynėje gyvenančia tautos 
bet kokia politinė veikla Lietu- d a ] i m i - l k u ^ ^ d a b a r t i n į 

vos laisvinimo reikalu būtų ve- ^ ^ ^ ^ ^ ^ t a u t i n o išsilaiky
mo galimybes, suderinti kovos 
akciją ir mūsų veiksmais tautai 
ne kenkti, bet jai padėti. 

dama aiškia linkme, atitinkami 
veiksmai suderinti, tikslūs, taik
lūs. 

Visi geros valios lietuviai pa- rutomfr metu pasaulio vai-
t no t a i džiaugiasi vieninga Va- . . . : , . . , ., 
, ... y ,T . . stvbių santvkiuose jvvko mil-
ko veikla j a m aubflrtaaKoaBi ^ ^ į f l į į į ^ g Į prie-
fe J P ^ p a ^ a . M Lietuvos lais- M ^ p T o r a u g a i s . P r i sLink i -
vtnnno u^t i tuci ja gimė 1943. ff%£nĮ Vokietijos su-
r ? 1JSxm^ _ ^ _ susijungė ^ ^ 

su Sovietų Sąjunga, Len-
Ž ™ S S ? ^ n d z l f . 0 1 ^ n i : kija, Rytų Vokietijos klausimą, 

zacijų p o t o i a i m e t a i . Taigi ^ ^ ^ ^ ^ t u r ė J Q i 
net rukus minėsime Vliko 30 me- . . . . . . . . . 

1 -i_^ T • ^.-.^ . , - t u n ir turės įvairios atmainos 
tų sukaktj . J a u vien tiktai skaa- T A T . M a^,r?^f «i»-f„>,«^. 
č L «30» rodo, kad ši organi- J f S 2 L ^ S S ^ ^ ' 

_. , ' .^ " . . komumsunės Kimios pohtiniuo-
zaciia, tiek metų išsilaikiusi, . . . *, . * .^ 
. wrt ., ,. • ^ ^ ' se ėjimuose rr tarpusavio ry-
buvo reikalmga u- naudinga. ^uo^ 
VKkas, sudarytas iš & t a po- ^ ^ ^ ^ ^jo. smar-
btamų grupių^savo ^davinį pa- ^ ^ ^ fc ergt3s ^ 
^ a 5 . d ^ b a r - ^ c i a u P 1 * : tas , ir tai joms nepalankia pras 
dzioji Į V I J O S daląs nori, kad m e ReMJ £ J J m u m s į v y k . 
jis butų dar geresnis, jaunesnis, perkainojimą, pa-
v ^ o t m e s m s kad Jis jungtų ne g * ^ m £ pasikeitus ap-
bk ta i penlaokka pohtmių gru- ^ k ^ a t t d a r g a K m e į į t u . 
pių, kurių dalis yra jau gerokai rime ^ ^ R e i W a ^ . . „ ^ f i 
sumenkusios i r savo pirmyks- g u r a s t i M ^ a t r a m o g u 
te ver tę praradusios, bet kad n a u ^ ^ & i a m nSkaM ^ 
ir už jų ribų stovmti išeivijos ^ . k o v o g metodų į r ^ 
dalis, ypač mūsų jaunimas, bū- ^ ^ m i n ė s k 0 v o s i r 
tų tinkamu būdu formaliai at-

Lietuvos laisvinimo talkininkų. 
stovaujamas. M ū s ų ^įmaį t u r i b ū t j d r ą s e s m < 

Prieg 30 metų sudaryti VBko lankstesni, labiau koordinuoti 
nuostatai nėra koks "tabu" (ne- ir suderinti, paremti realiais 
liečiamas dalykas) , kad jų ne- veiksmais, kuriais būtų galima 
būtų galima diskutuoti ir geras bent šiek tiek pavergtiems lie-
konstitucijas pakeisti dar gerės- tuviams padėti. b. kv. 

savyje savo kentėjimus. Kovok 
su savo likimu drąsiai, kol iš
teksi jėgų. Prieš pasaulį nerei
kia verkti nusižeminus, nes daž
nai už ašaras pasaulis moka 
panieka. 

Savigarba yra akstinas, kuris 
paskatina, kad žmogus kovotų 

Tikrų liudininkų nėra 

Portugalijos vyriausybė oficia
liai tų kelių šimtų žmonių išžu
dymą paneigė. Pasakė, kad ir to
kios vietos nėra Mozambiąue, kur 
tos žudynės įvykusios. Tačiau nė
ra dūmų be ugnies. Jei yra pasa
kojimai, tai jie turėjo iš kur nors 
atsirasti. Pats kun. Hastings pri
sipažįsta, kad tuos žudymus gir
dėjo iš ten buvusių misijonierių. 
Mozambiąue vietinis vyskupas to
li : įvykių ned patvirtina, nei pa
neigia. T e n dirbantieji portugalų 
ir ispanų misijonieriai taip pat 
tyli. Daugiausia žinių apie por
tugalų karių ir policijos žiauru
mus bei civilių žmonių kankini
mus davė baltieji tėvai, kurie, pro 
testuodami prieš portugalų poli
tiką afrikiečių nenaudai, 1971 m. 
atšaukė iš t en visus savo misi-jo-
nierius, nenorėdami būti Portu
galijos vyriausybės įrankiais 
spausti vietinius gyventojus. 

Čia portugalų vyriausybė nega
li nusiplauti savo rankų, kad tei
singai elgiasi. Civilių žmonių kan 
kinimas, jų laisvės teisių paneigi
mas yra smerktinas, kur jis be
įvyktų. Labai daug yra misijonie
rių liudijimų, kad ten taip yra, 
nors tie liudijimai tiesiogiai ne-

retorė yra Miss Mildred Neviile, 
kuri institutui vadovauja jau pen 
keri metaL 

Kard. Heenan 1970 m., atida
rydamas metinį instituto narių 
susirinkimą, pasakė, kad ši įs
taiga esanti aukščiau visų kitų, 
esančių D. Britanijoje, kurios at
stovauja Bažnyčios reikalams, ir 
kad tas institutas turįs liesti ir .po
litinius klausimus. 

Kiek šis institutas turi narių, 
neteko patirti, bet yra tikra, kad 
jo narių tarpe yra 1,300 kunigų ir! 

Catholic Herald" pastebi, jei ko 
munistai būtų tokią ligoninę ati-

Seimo atstovai atvirai, nuošir
džiai, su didele tolerancija ir pla
čiomis pažiūromis turėtų pažvelg-

supažindinama lietuvių visuome
nė su PLB darbais. 

Seimo išvakarėse išervijoje gy-

'žmonišku darę, tai būtų buvęs 
mo darbas", išeitų, ką katalikiš
kieji kraštai ar žmonės daro, yra 
politinis darbas:, ką komunistai, 
yra gailestingumo darbai. 

Portugalijos patraukimas į 
teismą yra teisingas darbas, jeigu 
faktus bus galima įrodyti, 
bet, žvelgiant, iš kur tas kaltini
mas kilo, yra labai rimtas įspė
jimas, kaįp grynai katalikiškos 
institucijos turi budėti, kad nepa 

_ j ti į Lietuvių Bendruomenės nu
eitą kelią, atliktus darbus, giliau 
pažvelgti į LB dabartines nega
lias bei visu rimtumu ir giliu iš-
mąstymu nusitarti, kuriuo keliu 
būtų naudingiausia LB eiti atei 

veną lietuviai rinktiesiems seimo 
atstovams linki kuo rūpestingiau
siai ir kuo nuoširdžiausiai spręsti 
PLB problemas, ieškoti būdų, 
kad LB ir ateityje augtų, stip
rėtų, ir išliktų kūrybinga ir tau
tiniai gyva, gerai išmąstyti jau
nimo problemas, atvirai ir nuo* 

tyje, kokie darbai atliktini, kad ! š i r d ž i a i paieškoti aprendimo Lie-
išeivijos lietuviai ilgus metus į|. : tuvos laisves darbų snčiai. 

turi savanorių atstovų dvidešim- į tektų į komunistų agentų rankas. 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė per šį seimą turėtų sujungti 
viso laisvojo pasaulio lietuvius 
ateities didiesiems uždaviniams 

rinkti tinkamą PLB vadovybę. I įgyvendinti ir svarbiems darbams 
PLB pirmininko postą jau dabar atlikti. 

liktų tautiškai gyvi, kūrybingi ir 
ryžtingi Lietuvos laisvės kovoje. 

Žinoma, bus labai svarbu !S-

minirm rvairus kandidatai. Kai 
kurie seimo atstovai kelia klausi
mą, ar vadovybės rinkimo būdas, 
žinoma, pagal įstatus tinkamas 
šiuo metu. Pagal dabartinę tvar
ką seimas renka visą kelių asme
nų valdybą, o paskiau išrinktieji 
pasiskirsto pareigomis ir išsirenka 
pirmininką. Gali nutikti ir taip 
dažnai būna, kad, tokia tvarka 
renkant valdybą, išrenkami as
menys, kurie savo charakteriais 
tarpusavy nesutaria. Tada 

Šiam seimui turime parodyti 
reikiamą dėmesį, jį remti darbu 
ir auka ir j jį iš visų lietuvių ko
lonijų suvažiuoti ne tik rinktie
siems atstovams, bet ir svečiams, 
besisielojantiems Lietuvių Bend
ruomenės reikalais. 

DIDELIS SPCSTIS KNYGŲ 
IŠPARDAVIME 

Chicagos miesto centrinė bib-
valdy- lioteka ketvirtadienį turėjo j au 

Komunistinės Kinijos specialistai Afrikoje padeda techniškai atsiliku
sioms tautoms Įruošti kai kūrinos įrengimus 

bos darbas pasidaro nenašus, antrą knygų išpardavimą. Ties 
daug laiko praleidžiama savitar- bibliotekos rūmais Michigan, 
pio ginčams posėdžiuose, o Bend- Randolph, Wasbington gatvė-

; ruomenės vežimas nerieda pir- se buvo išdėstyta tūkstančiai 
; myn. T a d kai kurie atstovai ma- knygų, parduodamų po 25 et. 
I no, kad seimas tuojau pakeistų Prie jų spaudėsi gausios nti-
įstatus ta prasme, jog seime bū- nios žmonių 

GAISRO PELENAI 
R o m a n a s 

AUBELUA BALA&AUTESt: 

KOVA DfiL B r v i O 

Staigus, nesuvaldomas būdas 
pagreitina žmogaus senatvę, 
kenkia sveikatai žymiai dau
giau, negu stoka maisto, blogas 
butas arba persidirbimas. Ma
žai turime pavyzdžių, kurie, tu
rėdami lengvai uždegantį būdą. Į su savo likimu. Jis y ra dangiš-
išgyveno ilgą amžių. į kasis paskatinimas, kuris pra-

Nesierzink, nerodyk niekam j džią padaro didžią, o įvykdymą 
savo kančios- Tylėk, užgniaužk > dar diiiiaL — tMO 0, Sm, M* 

— A š mačiau jį bažnyčioje, — atsakė direktorius 
Paulionis. — Tik prieš pa t pamaldų pabaigą kažkoks 
jaunas vaikinas jį iškvietė. Gal kas atsitiko? 

— Ačiū Dievui, kad sveikas ir gyvas. Aš io tai 
tikrai pasigendu. Jis bene seniausias klebonijos sve
čias čia esančiųjų tarpe. Nėra nė vienų velykinių pus
ryčių praleidęs, kiek atsimenu, dar nuo klebono Bore-
vičiaus laikų. Vėluojasi senukas. J is nuo savo žmonos 
mirties visiškai pasimetęs. Laimė, kad valdžia jo i pen
siją nevaro. Ką jis vienas darytų savo tuščiame na
me? Vienintelė duktė ir t a į Kėdainius nutekėjusi, — 
kalbėjo klebonas. 

— Ar ne tiesa, kad ji jau trečio vaikučio lau
kianti ? — netikėtai į kalbą įsimaišė Gražina. 

— Taigi, gražią šeimynėlę augina. Atrodo, kad 
šią vasarą dar vieno laukia. Todėl ir vargšo tėvo ap
lankyti negali — atsakė klebonas. 

— Atrodo, kad bažnyčios reikalai gerėja, — kitą 
temą pradėjo daktaras Svyrius. — Ir nauji suolai, 
ir s togas užlopytas. Dar ne taip seniai maldininkams 
vanduo ant galvos varvėjo. 

— Taip blogai jau nebuvo, daktare, — nusijuokė 
klebonas. — Per patį atlydį keli lašai į vidurį viškų 
buvo nukritę. 

— O vistik remontas buvo reikalingas, — prisi-
[4ėjo Paulionja. 

— Taigi ir dar daugiau reikės. Elektros s to t ies 
j viršininkas barasi, kad reikia naujus laidus dėti. Sa 

ko, tie esą nesaugūs, ir kur nors trumpas sujungimas 
galįs sukelti gaisrą. 

— Reikia atsargiai. Man atrodo, kad tokie da ly 
kai taisytini pirmoje eilėje, — pri tarė Virkaitis. — 

— Visam kam iš karto pinigų neužtenka, — a t 
sakė klebonas. — Man bažnyčia tai jau t ikrai rūpi , 
nes sena, medinė, išdžiūvusi... 

— Gali supleškėti, kaip šiaudų kūgis, — pr i t a rė 
Gintalas. — Mums reikėtų pradėti rūpintis arba kapi 
taliniu dabartinės bažnyčios remontu, arba stačiai vi
siškai naujos bažnyčios statymu. 

— Ką jau čia apie naują bažnyčią kalbėti... O, 
štai ir svečias pavėlavėlis, — dėdamas tuščią lėkštę 
ant stalo, pakilo klebonas svečio pasitikti. Palinkęs ne
aukštas senukas, kurio veidas rodė susirūpinimo ir nuo
vargio žymes, nervingai pirštais žaidė su senoviška 
laikrodžio grandinėle, prisegta prie daug švenčių m a 
čiusios liemenės. 

— Atleiskit, kad aš taip pavėlavau... Visus su 
šventėmis... Hm, pareigos... — į abi puses žemai link-

— Kas gi atsitiko? —buvo girdėti nekant rus 
• Lomaitienės balsas. 

— Leiskim svečiui atsikvėpti, — ramino klebo-
i nas, kurio veide pasirodė susirūpinimas. Susirinkusių-
j jų nuotaika staiga atslūgo. 

— Ačiū, ačiū, — toliau dėkojo senukas, iš vikaro 
1 rankų priimdamas putojančio selterio stiklinaitę. — 

Matot, gavom telegramą... iš pat Kauno. Taigi ir pa
maldose iki galo neišbuvau. Ale Dievas atleis... — jo 
balsas nutrūko iš susijaudinimo. 

— Tai pagaliau pasakykit, kas atsitiko, — dar 
kartą nekantriai paragino Lomaitienė, į lėkštutę vers
dama didžiulį torto gabalą. Tuo tarpu senukas, iš kiše
nės išsitraukęs nosinę, ja pradėjo šluostyti ir taip 
švarius akinius. 

— Lisevičių sūnus... Jurgis jo vardas... Naktį 
staiga mirė Kauno lif minėje. Sako. kraujo užkrėti
mas. Nespėjo tėvui laiku pranešti, kad sūnų dar gan
tų gyvą pamatyti . Bandė gelbėti... Amžiną atilsį... 

— Jurgis Lesevičius? Medikas? Negali būti! — 
šūktelėjo iki šiol nedaug kalbėjęs Linas. — Aš jj pažįs-

sėdamas, sveikinosi senukas. Jo mažos t rumparegės tu. Gabus vyrukas yra... buvo... Sunku patikėti. 
akys. paslėptos už stiprių akinių, atrodė apsiašaroju- \ — Dievas baudžia, — kažkas atsiliepė is tolimo 
šios. 

— Sėsk. viršininke. Pavėlavėliui reikia atkentėti . 
Kunige, stiklelį stumbrinės svečiui, — vikarą paragi
no klebonas. 

— Ačiū, ačū, aš negersiu. Tik, jei galima, selte
rio stiklą... Nuo tos dienos, kai manoji mirė... Amžiną 
atilsį, visada už stiklelius barėsi. Negaliu. Atleiskit, 
— toliau atsiprašinėjo mizantropiškos nuotaikos senu
kas. — Taigi pavėlavau. Tokia nelaimė, ir dar per 
šventas Velykas... — vis labiau nervinosi senukas, Ne-

| juėioaatt visi i £ aužiuro. 

kampo. 

— Taip negalima kalbėti, — sudraudė klebonas. 
— Neteiskime, kad nebūtume teisiami. Tai baisi t r a 
gedija. Prieš eilę metų nustojęs naujagimės dukros* 
po to žmonos. Dabar vienintelis sūnus. Tiesa, d a r vte-
na duktė Šveicarijoje. Kiek žinau, paaugusi mergina, 
apie dvidešimtį metų. Kaip liūdna, — l inguodamas 
galvą, kalbėjo klebonas. 

» 
(Bui drugUul 



GAIRĖS BENDRAVIMUI SU PAVERGTU KRAŠTU 
R LFB poilsio ir studijų savaites 

DRAUGAS, pirmadienis, 1973 m. rugpiūčio 2 0 d. .tartos bendravimo m okupuota 
~ ~ " ~ ~ — ~ ~ ~ — — — — — — — — — — — — — — — j L j e t u v a taktikos. Tuo klausimu 

LFB JAV-biu ir Kanados centro 
valdyba ruošia gaires, kurios bus 
priimtos sąjūdžio visuotiniame 
suvažiavime, įvyksiančiame 1974 
m. gegužės pabaigoje Chicagoje. 

Kaip sutikti ir priimti iš pa- zas Kojelis. Pašnekesyje buvo Svarbesni tų gairių punktai jau 
vergtos Lietmos komunistų siun- mažiau ar daugiau paliesti š i e | b u v o paminėti ir akcentuoti šio 
čiamus i laisvąjį pasaulį lietuvius laustmai: pavergtos Lietuvos! pašnekesio metu. Štai jie: L Lais-
solistus, instrumentalistus ir ki-i kūryba laisvajame pasaulyje ir j yojo pasaulio lietuvių darbuoto-
tus menininkus? Kiek laisvųjų ! laisvojo pasaulio lietuvių kūryba j i a m s nepatariama lankytis ko-
lietuvių lankymaisi į komunisti- pavergtoje Lietuvoje; jaunimo m u r u s t u pavergtoje Lietuvoje; 2. 
nes Rusijos pavergtą Lietuvą pa-: trumpesnės ar ilgesnės išvykos į I Asmenys, užėmę vadovaujančius 
teisinami? Ar pavergtai tautai tų į pavergtą Lietuva; pavergtos Lie- j postus nepriklausomoje Lietuvo-
laisvų lietuvių lankymasis yrajtuvos menininkų (ir mokslinin- f fc neturėtų lankytis _pavergtame 
naudingas? Šie ir panašūs klau-jku) programos laisvojo pasaulio | krašte; 3. Geros valios lietuviai 
simai buvo atsakyti pašnekesyje, lietuviams ir važiavimai į pa- I nepritaria organizuotam vaikų 
pravestame LFB studijų savaitė- vergtą Lietuvą (aplankyti savo j a r Jaunimo siuntimui į payerg-
je rugpiūčio 10 d., penktadienį, giminių, "'paskutinį kartą" pama- i*> Lietuvą; 
8 vai. vakaro Dainavoje. Prieš ryti Lietuvą ir pan.) . 
pradedant šį pašnekesį žodį tarė į Pašnekesyje vyravo akademi-
LFB vyr. tarybos prezidiumo \ nė nuotaika, visi kalbėjo ramiu j 

K. Pugevičius, studijų savaitės į ne lanko viešų priėmimų, komu- netikįs nei viena bažnyčia, ku-
nistu iš pavergtos Lietuvos į lais- j „ e ina į kompromisus su galin-

viai nelanko pavergtos Lietuvos 
menininkų parengimų (koncer
tų, rečitalių, parodų ir kt . ) , orga-

pirm. ir. Petras Kisielius, kvies-1 tonu ir po pašnekesio skirstėsi ne- j nizuojamų sovietų pareigūnų; 5. 
damas studijų savaitės dalyviu ! susipykę. Po šio simpoziumo kun. j Geros valios lietuviai neruošia ir 
iš naujo įsipareigoti kovai dė 
Lietuvos visiškos laisvės ir nepri
klausomybės. 

Penktadienio vakaro pašnekę 
sio tema buvo: 
pavergtu kraštu 
grindiniai dalyviai buvo Anatoli- Pašnekesio pagrindiniai daly-
jus Kairys, dr. Kazys Pemkus, P. j viai ir dalyvavusieji diskusijose 
Algis Raulinaitis ir dr. Antanas j kvietė visus bičiulius ir kitus lie-
Razma. Pašnekesiui vadovavo "Į j tuvius laikytis Clevelande pa-
Laisvę" žurnalo redaktorius Juo-j grindinių laisvinimo veiksnių sti-

dr. Cesius Kuras. Pašnekesyje pa
sisakyta šiais klausimais: LFB 

sąjūdžio naujų įstatų projektas: 
LFB sąjūdžio įsipareigojimai pa
vergtai tautai, Lietuvos laisvini
mo veiksniams ir kitoms patrio
tinėms laisvojo pasaulio lietuvių 
organizacijoms; LF bičiuliai kaip 
Lietuvos laisvinimo darbo judin
tojai ir skatintojai atskirose lie
tuvių bendruomenėse ir fronti
ninkų susicementavimas at
skiruose sambūriuose 

Pašnekesiui vadovavo LFB 
centro valdybos pirm. L. Valiu
kas. Pašnekesio sugestijos, pata
rimai bei rekomendacijos buvo 
nukreiptos LFB vyr. tarybai, 
centro valdybai ir pavieniams 
sambūriams bei jų vadovybėms. 

V. Šiaurys 

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

Near 55th & Campbell, 8 years, new 
3 bedroom brk bungalow, full finish-
ed basement, 2 car garage. Low 
•ra. 

Homeowners Realty — 422-1111 

— Įrašykite mano antkapyje 
žodžius: "Netikįs, išdavikas" 

OFFICE with apartment 
air-cond., paneled bsmt., 2 
garage many extras, ovvner 
mid $40,S. 735-6«60. 

in 
car 

rear, 
brk. 

Price 

Near 47th & Catifomia, brick bWg.. 
beauty shop & bedroom apt. Low 
2ffs. 
Homeowners Realty — 422-1111 

svečias, kalbėjo: "Nepaprastai į-
domus simpoziumas! Jūs, fronti
ninkai, galite didžiuotis, galėda-

Bendravimas s u i m i taip ramiai ir šaltai tokius 
Pašnekesio pa- j klausimus svarstyti''. 

PLB SEIMO ATSTOVAI 
PAKELIUI l W A S H I N G T O N Ą 

LB Vakarų apygardos PLB IV 
seimo atstovai yra pakeliui į W a -
shingtoną, kur rugpiūčio 30 dien. 
prasidės se imo posėdžiai. 

Vladas Pažiūra su žmona iš 
Los Angeles išvyko automobiliu 
liepos 30 d*. Jie lanko įvairias 
Amerikos ir Kanados lietuvių ko
lonijas ir Washirtgtone planuoja 
būti rugpiūčio 29 d. 

Vytautas Čekanauskas ?u žmo
na ir trim dukrelėm taip pat au
tomobiliu išvyksta rugpiūčio 13 
d. ir per Chicagą, Torontą ir 
Nevv Yorką mano pasiekti W a -
sbrrfgtoną taip pat rugpiūčio 29 
dieną. 

Abu atstovai į jiems balsuoto
jų uždėtas pareigas žiūri su dide
le atsakomybe ir, dar būdami 
Los Angeles, stengėsi patirti bal
suotojų nuomones įvairiais Pašau 
iio lietuvių bendruomenę liečian
čiais klausimais. 

ATETTINTNKAI STOVYK
LAUJA 

Los Angeles jaunučių ir moks
leivių ateitininkų vasaros stovyk
la prasideda rugpiūčio 16 d. I 
stovyklą yra užsiregistravę 39 sto
vyklautojai, jų tarpe keletas ne! 

i 

sporto (plaukymo, nardymo ir 
kt.) programa. 

U E T U V I U D I E N A 

Lietuvių Bendruomenės ren
giamos Californijos Lietuvių die
nos programa bus tokia: Antra 
dienį, rugsėjo 4 d. prasidės spor
to varžybos ir tęsis iki šeštadie
nio, rugsėjo 3 d. Peniktadienį,rug-
sėjo 7 d. 8 vai. vak. Tautinių na
mų salėje bus jaunimo šokiai. 
Sekmadienį, rugsėjo 9 d. (nė 10 
—tą, kaip per klaidą anksčiau bu 
vo paskelbta). 9v. Kazimiero pa
rapijos salėje bus jaunimo dailės 
kūrinių paroda, o Marshall m o -
vo paskelbta). S r Kazimiero pa
rapijos salėje bus jaunimo dailės 
kūrinių paroda, o Marshall 
mokyklos auditorijoje — Wir*d-
soro mergaičių kvarteto koncertas 
Koncerto pradžia i :30 vai. p.p. 

vąjį pasaulį pasiunčiamiems me
nininkams, kultūrininkams, 
mokslininkams ir k t 

Vienas iš publikos klausė pa
šnekesio pagrindinius dalyvius: 
"Kaip jūs galite kalbėti apie pa
vergtą kraštą, jei jūs jo nesate ap
lankę?" Dr. K. Pemkus atsakė: 
"Greičiausiai nė vienas iš mūsų 
ta tema nekalbėtumėm, jei tik 
būtumėm lankęsi pavergtoje Lie
tuvoje. Rezistentui lietuviui ne
reikia vykti į pavergtą Lietuvą 
"atsinaujinimui" ar "atsišviežini-
mui" , kaip vienas ar kitas iš lie
tuvių daro". 

Penktadienio ryte 10 vai. bu
vo pravestas pašnekesys tema: 
" L F B sąjūdžio veiklos stiprini
m a s ir plėtimas". Šio simpoziu
m o pagrindiniai dalyviai buvo: 
P. Algis Raulinaitis, dr. Vytau
tas Majauskas, Aleksas Kulnys ir 

gaišiais, išdavikas kiekvienos 
vyriausybės, kuri laiko prie
spaudoje piliečius. 

— W. Phillips 

THANKS 
F0B BFJHG CAREFUU. 

Pteasc! Ordy yoo 

u * * 

A. f A. 
PROF. ANTANUI RUKU1ŽA! minis, 

Ponią S. RUKUIŽIENĘ, sūnų ir marčią 
nuoširdžiai užjaučiu. 

ELENA LEPARSKIENE 
Kalifornija. 

SOSCEJLLANEOUS 

G E L e S 
BEVERLY HILLS GiLINYČįA 
Vestuv®m». banketams, UUducov&aM 

Ir kitokioms progoms 
S44S W. Mrd Street, Chicago, m. 

T E U PR S-OS3S — P R S-0SS4 

NAMU APŠILDYMAS 
Taisau senus ir jdedu naujus pa

čius Pigiai išvalau Ir alyvinius per
dirbu dėl duju. Įdedu vandens šil
dytuvus. 

A. BANYS — 447-8806 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTAKV PTJBUC 

EVCOMJE TAX S E R V I C E 
Tvarkingai patarnauja visais Real 

Eat&te reikalais. Be to čia veikla 
Notariatas, daromi Ir liudijimai ver
timai, užpildomi pilietybe* parettkl-
mal Ir įvairu* blankai 
4259 S. Maplewood — CL 4-7450 

Po atostogų 
Modernus 2 butij mūras, arti 72 os 

ir Califoraia, įrengtas basementas. 
karpetai, alum. langai, naujas gara
žas. Vertas rimto dėmesio! 

6 fcamb. aiūras p,-ie Maria High. 
naujas gazo šildymas, karpetai visur, 
garažas. Vertas $22,200. 

4 butu. gražus miras , arti vienuo
lyno, naujas gazo šildymas, alum. 
langai, karpetai. 3 auto mūro gara
žas. $42,000. 

Mielam Beveriy Shores, pora blo
ku nuo kranto Ir buvusios Lenai do 
kavines, ant 65 p. sklypo mūras — 
t botai po 4 kam b. Centr. gazu šil
dymas. Nuomos po $800.00 { m«o. 
Taksai $356.00 už 1978 m. Kaina 
$21.750.0*. 

i% aukšto mūras. Du butai — 5>>4 
Ir 4 kamb. Kabinetu virtuves, mo-
dern. vonios, karpetai Gazu Šildymas. 
Ahimln. langai. getežinS tvora. Gara
žas. Tik keli blokai nuo parko. 
$|7.<W>0. 

Arti 54 ir CaKfornia. Geras 6 
kamb. medinis su garažu. $15,900. 

2 ankSrtj anarrmcntinfc mflraa prie 
parko $16.000 pajamų. Naujai ma-
tva.r*vta» belsmentasL vertas $68.000 
ir daugiau. Pamatyklt. 

Palikime mūras atneSa $4.000 oa-
la.m»j V)»'iia.a gazu SUdyman. Mūro 
garažas; Kaina $18.0«0. 

P1atn* vertliutaa lotas Marquetbe 
ok» t>rt» mokyklų Kaina $9.9O0 

VALDIS SEAL ESTATE 
7051 S. Washteuaw AT. RE 7-7200 

įvairiu prekių pasirinkimas moto
ciklai, šaldytuvai maistas, doleriniai 
CKRTITTKATAI IR AUTOMOBILIAI 

COSMOS PAKCELS ENPRESS 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
2501 W. dSttb St., Cbicago, Iii 80*2* 
SSSS & Halsted, Cbicago, Iii 60006 

TeL WA 5-27S7; 2&4-SS20 
T. Valant Irma 

BERFS STANDARD SERVICE 
Road Service — Dfajor MechanicaJ 
Elektroninis motoro sureguliavi-

VTRAI IK MOTERYS 

Foctory Work«rs 
439-9890 

Des Plaines, I1L 
GENERAL OFFTCE 

Stable & reEable person, 
5 day week. 

Fringe Benefits. 738-2189 
An eąual opportunity employer 

HELf WANTED — MOTERYS 

HOUSEKEEPER — Cook — Liv« in 
— Near North Side loeatkm — 
$110 — 2 school age children — 
own rocra and bath — English neces-
sary — refereaces reąoired. 433-9868 

mas (Tune up). Air condition spe
cialistai Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys. 
6645 S. Western — TeL 778-9256 

Savin. Norbertas Langys 

M O V I N G 
RERfiNAS perfcraosto baldus b? U-
tos daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdraoda. 
2047 W. 67t& Piace — WA 5-8063 

T E L E V I Z I J O S 
Krautuve Marauette Parke 

ir stereo. 
Spalvotos ir paprastos. Radijai 

Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2S46 W. fiftth St. — TeL 776-1486 

B. G. 

RAMOVĖNŲ — ŠAULIŲ 

UNKSMAVAKABJS 

Pirmieji rudens sezoną atida
rydami. Los Angeles ramovėnai 
ir šauliai 1973 m. rugsėjo 22 d. 
(šeštadienį), 7:30 vai. vak. Ssv*. 
Kazimiero parapijos salėje rengia 
linksmavakarį karinei spaudai pa 
remti. Šokiams gros suomiu or-1 

A. f AT 
PRANUI BAZILIAUSKUI mirus, 
suntii VINCUI, jo šeimai ir kitiems gfnrinėms reiškiame 
giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

- • 

Done Gaaritienė 
Stasė Pragica 

Jonas fa- D o m ą Petreliai 

7 metų mSr.: S butai b- 2 biznio 
patalpos. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir vėsinamas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9,420 pajamų per 
metus. Išlaidos tik mokesčiai, van
duo ir draudimas. Investavimas duo
da virš 10% pelno. Paskubėkite. 

Mūrius — 4 miegami. Modernus. 
Tuoj galima užtarti. Reikalui esant 
galima gauti veterano ar Fed. val
džios garantuota paskolą. Idealu di
delei šeimai. S 4-ta ir Artesian. 

MSr. bnnaralcrar. 5 kamb. (2 mieg.} 
su valgomu. Modernus h- švarus. 65 
ir MapIewood. 

2 po 4 kamb. mūr. Gražiai atrc-
rengtas skiepas. 

Stova^klos vadov-vtę k ! s t n , s
J

L a n ' a , a * r a '^'Jį** 
dainuos solistas Henrikas 

ateitininkų 
swetaro trys studentai: Daina Ko-
jelyttė, Viktoras Nakas (iš Det
roito) ir Linas Kojelis. Stovyklos 
kapelionas — kun. Vytautas Pa
lubinskas. Stovyklautoju lavini
mąs i rūpinąsis mokytoia Rita 
Bureikienė, o maitinimu — Ma
rija Grušienė, Dali lė Polikaitie-
nė fr Imna Rai»linaitienė. Storyk 
Ia \yksta gražioje tėvų dommin-
haaų vasarvietėje, prie Thousand 

Oaks. 

JCRŲ SKALJTU STOVYKLA 

Jūrų skautai ir šiais metais 
vyksta stovyklauti į jiems įprastą 
v ie tą - S a n t a CataJina salą. Tik 
šiais metais stovyklautojai įsikurs 
kitoje salos -vietoje — prie Little 
Harbor. Stnrvykla prasidės rugpiū 
S b 2 5 d. ir traks 10 dienu. Sto
vyklos viršininkas — Arimantas 
Arbas, uos to vedėjas — Gedimi
nas Gudauskas, stovyklos adju
tantas — Saulius Gudauskas. B 
viso bus apie 30 stovyklautoju. 
Jie turės 3 5 ^>ėdų jachtą, su ku
ria bus daromos iškylos į vande
nyną, siekiant net San Diego ir 
Venturos uostus. Iškylų metu sto-
vyklautojai bus supažindint? su 
praktine jūrininkyste. Pačioje sto 
vykioje bus vykdoma vandens 

mus 
Paškevičius. Bus bufetas, baras ir 
laimės šulinys su vertingais lai
mėjimais. Visuomenė kviečiama 
šauniai praleisti vasaros pabaiga. 

f r m ) 

AR VILNIUS JAU TAIP TVIRTAI YRA M0SC, 
KAD JUO NEREIKIA DAUGIAU RŪPINTIS? 

Taip galvoti, būtų ne-įvertinti realių pavojų. 

GRAMNOS KJRTVTCKIENfiS - GUSTAlTYTfiS 

liaudies dainų rinkinys, kunose apdainuojamas Vilnius, yra gyvas 
dokumentas, kaip Viinras yra suaugęs su visa tauta. 

Si knyga, šabą daugelio savybių, yra vertinga tuo. kad turi 
visų dainų turinrus angliškai Del to ji gali eitf dovanos parengs* 
įtakingam kitataučiui. 

VILNIUS LIAUDIES DAINOSE 
gaunamas Drauge ir pas platintojus. 

Su daugelio dainų gaidomis, nesuprantamų žodžių žodynėliu, pa
ruoštu Dr. F. Skardžiam, 384 paL, kainuoja tik 5 dol. 

Šildymas. Nee-ukSti 
Arteman. 

mokesiStol. 

T a i l a a a a a e a — teoome 
ITotarj PnbHc 

tIMAITIS REALTY 
2951 W. 63rd S t . 436-7878 

VUTC VCOMAVMAS 
ST smų valdyniu — Ineone Taz 

Notariatas — VerOnai 
AFDRAUDŲ AGENTCRA 

BELL REALTY 
JL B A C E V I Č I U S 

3455 S. Kedde A ve., PR 8-2233 

— *0% pigiau moktait 
rnio njcnles ir automo-

10% — 20<£ 
už apdrauda 
bilio pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208H WEST 95 th Street 

Ghicago. nitnois 
TeL GA 4-S654 ir GR 6-4339 

PBOGOS — OPPOKTUNniBB 

Food and Lkjuor Business Oppornmi-
ty on busy thoroughfare in beautifui 
southwest suburb. Modern bldg., Iarge 
lot, tkjuor license. bMg. can be cbn-
verted to other use. Owner refaring. 
Call Dorothy Apeitas- at BAIRD AND 
WARXER, 5197 WEST SStb Street, 
Oak Lawn, 0L TeL 836-1855. 

IEŠKO NUOMOTI —-" 

Kalbančiam angliškai viengungiui 
nuo rugsėjo 1 d. reikalinga 3 ar" 4 
kamb. butas Marouette Park 
Skamb. dienomis HE C-UH. 

D Ė M E S I O — 

HEATEV© OOVTRAOTOB 
Įrengiu ml»*te Ir užmiesty naujos 

Ir perstatau sentis visų rtlfili} šamo 
apSildymui pečius, air exmdltioslna 
Ir vandens boilerius. Dirba greit, są
žiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKArSKAS 
4444 S. Western A T * . 
Chicago, TU. 60609 

TeL VI 7-3447 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

P!*onanie fr vaškuojama *rt«m 
rtšių grindis 

t. BUBNYS, teL B E 7^5188 

Vak Vokietijos kancleris Willy 
Brandtaa i. m. gniodžio mėn^į 
švenčia savo 60 metų amžiaus su
kakti 

V E R T A DĖMESIO KNYGA 

LIETUVIU ŠVIETIMAS VOKIETIJOJE IR AUSTRIJOJE 
1 3 4 4 - 1 9 5 0 metaJa 
red. V. Lnilevičfrjs 

Knyga puikiai atvaizduoja lietuvių tremties šešių metų 
kultūrinį darbą bei pastangas šviesti svetimoje šalyje bręstanti 
jaunimą. Cia sukaupti svarbūa ištremtos lietuvių tautos istori
jos duomenys. 

640 psL gražiai įrišta, su daugybe nuotraukų, mokytojų ir 
abiturientų pavardžių. Kaina t i k $12.00. Tinkama dovana viso
mis progomis . 

Gaunama "Drauge". 

Prie 88 ir CaHfornia. Kampinis. 
19 metų senumo. 7 ka*nb. (3 mieg.) 
mflro rezidencija. įrengtas rūsys, 1 Vt 
vonios. Z židiniai. Gazo šiltina. ISklo-
ae nuo s»*-»e» iki sienos kilimais. 
5a.ražas. Tfk $41.W*. 

Brto^iton pke. 2-ju butu po 3 mie
gamuosius mūras. Atskiros Šilumos 
Garažą* 

l*rie 60 Ir Wipple. 13 apartment.u 
mffp.. geroc naiam«c:. tik 51* karto 
metinių pajamų. 

Brighttm Parfc. 2 butų medinis po 
2 mieg.. $ir,.5«n. 

57 ir Campfeell. r> nipg.. mūrinis 
biiriEralow, labai srerai prižiūrėtas, tik 

Prie 82 ir Map»ewoort. I butu mū
rini"!. <y kamb. apačioj. 5 kamb. vtr-
Sai. ;ren«-tas rūsys, tik $31.900. 

*«.«00 įmokėti pirksit butų mūri. 
,TPV1 McfCinl«*r Park. 

•4 ir Mosnrt. 2 butu po f kamb.. 
mūrinis, sraraias. orâ o 5'luma. $Sl,9no 

M »r tmnmĄnl*. N'a.n^esnls S bntij 
mfiras. 2TS 1V kwnb.. 4 kamb. hfį. 
tas akleoe. sraso šiluma. 3 maSInų ea-

Iv <\mma,- * w i Mtq namq 
P^asOfur* f**#rsM?t|p 

B T T Ų NUOMAVIMAS 

BUD S REALTY 
B A L Y S B U n R A l T I S 

4S6d So. Arckc.r Aveaae 
TeL SS4-S554 arha 2.57-5542 

Remktte toos bizmerras, ku
rie skelbiasi dienr. "Drauge**, 

VYTflUTJIS ŽUKAUSKUS 
SIUNTINIAI j LIETUVĄ 

Gerų prekių didelis paslrrahtma*. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do-
ler. certifikatai. maistas, akordeonai 
3«0« W. H9Qi St . Chicago, IU. W«2» 

TELBF. WA 5-2787 

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

Apdraustas perkraostvnias 
Įvairių ats tamų 

823 WEST 34tb PLACE 
TeL FBontier 6-1882 

AR REIKIA VIZITINIU 
KORTELE ? 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų bao-
mų atstovac» turėti graiiaa vtsi-
tines korteles. 

"Drauge" galima gauti visokių 
vizitinių kortelių, atspausdintų 
įvairiom raidėm. Kainos visiems 
prieinamos. Greitai atliekamas už
sakymas. 

Kreipkitės į "Draugo" spaustuve 
visas panašiais reikalais, BBsfce 
pataikinti kiekvieną karta, 
'— • • ' • • IMIMIM tmmmm 

RADIO PROGRAMA 

Semauais Lietuvių Radto Progra^ 
ma Naujojoj Anglijoj, iš steties 
WLTN, 1360 bangos, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vaL po 
pietų — perduodama vėSausrų pa-
saufinių žkdu santrauka ir koman-
tarai. muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka. Šią programa veda Stepo-
na* i. Minkąs. Biznio reikalais 
kreiptis į: Balne Flortets — g*Hą 
bei dovamj krautuvę, 992 E. Bioad 
w«y, So. Bestea, Mass. Telstoaas 
AN 94489. Ten pat gamianas tr 
dienraštis Draugas^ 

Apsimoka skeTbtfe DRAUGB 
nes jis pla&ansial skartoraaa Ha-
tuviu dienraštis. Gi •fcw^inų kt> 
ooa visiems priemimioa 

Skelbkites "Drauge*. 
D f, M E S I O . 

Dr. V. Sruogienės 

LIETUVOS ISTORIJA 
š iuo motu vienintelė ir nieku nepakeičiama mūsų krašto i s to
rijos knyga visoms lituanistinėms mokykloms ir namams. 
Cia Lietuvos praeitis apžvelgiama nuo seniausių priešistori
nių laikų iki mūsų dienų, knyga gausiai iliustruota paveik*. 
lais. istorinių šaltinių ištraukoms, aprūpinta žemėlapiais, ge
rame popieriuje, kietuose apdaruose, kaina — $6.00. K n y g ą 
išleido cikagiškė k n y g ų leidykla Terra. 

Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 

DRAUGAS, 4545 West 68rd S t , Chicagn, ffl. flOSSP 

B a a a g i a g a i | 

file:///yksta


IABKAI "DRAUGUI' D 
A B TEISINGAI 

INTERPRETUOJAMOS 
PAMOKOS 

"Draugo" rugpiūčio 7 nume
ry A. J. Stanius, aiškindamas 
He'sinkio konferencijos pamo
kas, rašo, kad "Dabartinėse są
lygose nė neįmanoma kalbėti 
apie atstatymą nepriklausomos 
Lietuvos valstybės, bet būtina 
taikyti į tą patį tašką, į kurį 
pataikė Vakarų vokiečiai ir bri
tai. Tai yra paveikti visų Vak. 
Europos delegacijų narius, kad 

karnas tarptautines organizaci
jas , j valstybių vyriausybes. So
vietų pavergtųjų t au tų kultūri- j tos laisvo 
nės laisvės šauksmas pasaulyje į grindas. 
aidi nuo pa t pirmųjų sovietinės 
vergijos dienų. Lietuvos atveju 
prisiminkime 1947 tikinčiųjų 
laišką popiežiui. Pačios Sovietų 
Sąjungos atveju prisiminkime 
disidentų kultūrinės laisvės 
šauksmus ir laisvojo pasaulio 
reakciją j tai. Nors visų tų kul
tūrinės laisvės šauksmų ligšioli
niai rezultatai A. J. iStaniaus 
optimizmo nepatvirtina, bet ta
t a i nereiškia, kad laisvųjų pas
tangos dėl sovietų pavergtųjų 
žmonių asmens teisių ir laisvių 
būtų neprasmingos ir nereika-

DRAUGAS, pirmadienis, 1973 m. rugpiūčio 20 d. 

Elzbieta Simonaitiene, Hartfordo Lietuvių moterų federacijos klubo vardu, iteikia dovaną Hartfordo Li
tuanistinės mokyklos IH-čios grupės mokiniui Pauliui Brazdžioniui; sėdi iš k. į d.: K. Saimininkaitė. S. 
Banevičiūtė, A. Kapeckas, mokyklos vedėja D. Dzikienė. Hartfordo L B. apylinkės pirm. R. Grajauskas, 
Tėvų Kom. pirm. V. Raškevičius, klebonas kun. J. Matutis, Conn., LB apygardos pirm. A. Dragūnevičius. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 
"TĖVYNES GARSAI" PAMI

N Ė J O DARIŲ IR GIRENA 
ĮDOMI DR. A- STANAIČIO 

PASKAITA 

Har t fo rdo "Tėvynės Garąų" 
l i e t imų radijo valanda, sekda
m a žymiuosius Lietuvos ir lie
tuvių įvykius, juos savo progra
moje sekmadieniais 4 : 1 5 - 5 : 1 5 
vaL p . p. , banga 840 iš stoties 
W,R.Y.M. pamini. Tiems pami
nė j imams a rba pa t s lietuvių ra
dijo valandos vedėjas Alg. Dra
gūnevičius su savo pranešėjais 

t in tų pasaulio t au tų tarpe . Jie 
savo pavyzdžiu paskatino ir dar 
paskatins daugelį besąlyginiai 
aukotis už savo taut inius įsiti
kinimus ir krašto vertę. I r tik
ra i — jų drąsios aukos pavyz
džių jau turime d a u g : ta i mūsų 
partizanai, Simas Kudirka, Ro
m a s Kalanta ir k i t i 

"Dariaus ir Girėno pavyzdys 
tegul šviečia dabarties i r atei
t ies kartoms didžios apimties 
darbams ir lietuvių tautos kan
čioms sutrumpinti", ta ip baigia 
savo paskaitą apie Darių ir Gi
rėną dr. A. Stankaitis. 

Gera, kad "Tėvynės Garsų" 

dvejų metų, kai Hanau gimė Do
naldas. 1949 m. šie vaikai išsisky
rė —su šeimomis išvyko į Ame
riką. Rimantas atsidūrė Brook-
lyn, N. Y., o vėliau Conn. vals
tybėje, Donaldas pateko į Michi-
•ganą, o vėliau į Massachusetts. 
Dabar juodu dirba vienoj iš di
džiųjų Amerikos draudimo drau
gijų (John Hancock) ir, kaip tos 
draugijos atstovai, netikėtai susi
tiko čia jos vadovaujančių asme
nų regijoniniame suvažiavime. 

iškovotų lietuviams laisvą išva- j lingos. Tuo atžvilgiu visa pat-
žiavimą, laisvą spaudą, įsileidi
mą lietuviškos spaudos iš užsie
nio, susivienijimą suskaldytų 
šeimų". Paskaitęs šiuos tvirtini
mus, pagalvojau, kad jų auto
rius čia veikiausiai bus pasakęs 
ne tai, ką norėjo pasakyti. Bet, 
kai rašinio išvadoj jis vėl tvir
tina: "Helsinkio saugumo kon
ferencija mus pamokė, kad nie
kas dėl mūsų teritorinės laisves 
nekalbės ir jos nereikalaus, bet 
yra daug vilčių, kad daug kas 
nebus kurčias kultūriniam lais-

apsisprendimo pa- ; humanist iniam forumam — h u -
j manistinis aspektas . Lietuvos 

Teisingai A. J. Stanius patą-; bylai būtų kenksminga visa? 
ria visada taikyti j t inkamą t a š - ; išeivijos pas t angas atkreipti tik 
ką. Lyg šiol Lietuvos byloje ; į vieną katrą Lietuvos bylos as-
taip ir buvo daroma. Politiniam ; pektą t ik todėl, kad antrasis 
forumam buvo pristatomas Lie- i toj a r ki toj užsienio reikalų mi-
tuvos bylos politinis aspektas , , nisterijoj nepopuliarus. Vt. Vt. 

A. t A. J O N A S P O C I U S 

Zita Dapkiene, Alfonsu Dziku i r ; klausytojai turi progos išgirsti 
I^onginu Kapecku, paruošia pa- tokių patriotinių paskaitų, 
skai tė les a rba pakviečia ką 

vės šauksmui", — anoji prie
laida ryškėja ne kaip atsitikti
nis retorikos suklupimas, o kaip 
apmąstyta a trama rasinio iš
vadai. Prielaidos ir išvados gai
da patriotinėj spaudoj ne nauja. 

' Tik "Drauge" lig šiol jos nebu-
Donaidas atskrido paskutinį mo- vo tekę pastebėti, 
mentą ir skubėdamas net nepa- Be abejojimo, visa patriotinė 
sitikrino su kuo jis apgyvendin-! išeivija vieningai stovi už tai, 
tas šios kurortinės vietovės (Hom kad okupuotoje Lietuvoje būtų 
stead, Va.) viešbutyje. Kai atsi- j garantuotos asmens teisės ir 

nors i š šalies. Anksčiau tokias 
paskaitėles per lietuvių radijo 
valandą dažnai skaitydavo inž. 
Valeri jonas Balčiūnas, bet jam 
išvykus l Floridą, dabar j šį dar 
bą jungiasi d r . Alfonsas Stan
kai t is , kuris liepos 15 d. skaitė 
įdomią paskai tą apie Darių ir 
Girėną. 

P ranešė jas pažymėjo, kad už 
savo su t aupy tus 16.000 dolerių 
nusipi rkę vienmotorinį keleivi
nį lėktuvą, lakūnai pertaisę pa
vadino "Lituanicos" vardu. Gi 
p r i t r ūkę šiam pataisymui lėšų 
kreipėsi į Amerikos lietuvių vi-

New London, Conn. 
SUSITIKO HANAU 

LIETUVIUKAI 

Vietos dienraštis "The _/ay" 
ilgesnėj istorijoj aprašo dviejų Ha 
nau stovyklos lietuvių vaikų ne
tikėtą susitikimą Homstead, Vir
ginijoj, viename viešbutyje. Tai 
Rimantas V. Karmazinas iš Wa-
terfordo, Conn., ir Donaldas 
Jančauskas iš Brooktono, Mass. 
Jų šeimos pasitraukė iš Lietuvos 

suomenę piniginės paramos, j rusams bomborduojant miestus ir 
Pe r me tus laiko buvo surinkta | okupuojant Lietuvą ir galop at 
6,000 dol. Daugelis buvo abe-

-Jonas Bernotas 

sidūrė Hanau. Rimantas buvo 

darė kambario duris, Rimantas 
jam tarė "labas" (reiškia "helio" 
laikraštis paaiškina) ir Donaldas 
suprato su kuo jis susitiko. Tai 
buvo tikra staigmena. 

Rimantas laikraščiui pareiškė, 
kad jo tėvas nuo pirmos pasitrau
kimo iš Lietuvos dienos rašė die
noraštį ir jam pasakojo apie bom
bardavimus, slapstymąsi bunke
riuose ir klajojimą po įvairias 
DP stovyklas. 'Ta i buvo ne kon
centracijos stovyklos, bet ir ne 
kurortinės vietos" — paaiškino 
Donaldas. Laikraštis įdėjo ir su
sitikimo fotografiją. 

Rimantas V. Karmazinas yra 
konservatyvių pažiūrų gabus jau
nuolis ir VVaterford, Conn. res
publikonai mėgina įtraukti jį į 
politiką — ragina kandidatuoti į 
miesto seimelį. Jis yra rašęs ke
liais atvejais "The Day" dien
raštyje Lietuvos reikalais (S. Ku
dirkos ir kt.) laiškų. Yra Nevv 
Londono LB narys. 

kultūrinė laisvė. I r ne t ik mū
sų veiksniai, bet ir Pavergtųjų 
Europos tautų seimas atvejų 
atvejais tais klausimais šaukė
si į Jungtines Tautas, į atitin-

Kastytis Pilis išrinktas Groton, 
Conn. jaunųjų respublikonų pir
mininku. Šio miesto respubliko
nų tarpe ypatiiįgai aktingas yra j raacijų skambinti 
W. Bartinink, Amerikoj gimęs 
lietuvis, Jis jau eilė metų yra 
miesto tarybos narys. 

Jurg. Ežer. 

riotinė išeivija yra vieninga. 
Tačiau A. J. Stanius iš pat

riotinės išeivijos vieningumo jau 
išsiskiria, kai jis Lietuvos vals
tybinės nepriklausomybės atsta
tymo siekimą, to siekimo pas
tangas nori statyti priešprie
šiais asmens teisių siekimui, šio 
siekimo pastangom. Faktiškai 
t ie abu siekimai i r abejos pa
stangos ne tik vieni antrų ne
eliminuoja ir vieni antriem ne
prieštarauja, bet y r a tarpusavy 
giaudžiai susiję. Asmens teisių 
garanti ja nuosekliai veda i tau
t o s teisių garantiją. Asmens 
laisvės apsasprendimas yra tau-

Hartford, Conn. 

"HARTFORD IR KITy CONN, 
APYLINKIŲ DĖMESIUI" 
I PLB Seimą Washington, D. C , 

rugpj. 30 - rūgs. 2 d. organizuoja- į 
mas autobusas is Hartfordo. Bus į 
galima sustoti ir kitose vietovėse, 
jei susidarys grupė važiuojančiųjų. 
Autobuso kaina $17 (jei visos vie
tos bus užimtos). Registruotis pra
šom ne vėliau rugpj. 27 d. Jei rei
kalingos naktvynės. tai registruo
tis patariama tuoj pat.. Dėl infor-

D. Grajauskie
nei tel. 688-1552 vakarais ir sa
vaitgaliais, arba rašyti 115 Hilltop 
Rd., Windsor, Conn. 06095. 

Gyveno 7259 South Campbell Avenue, Chicago. Illinois. 
Mirė rugpiūčio 19 d., 1973 m. 2:40 vai. i*yto. sulaukęs 

S0 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities. Amerikoje 

išgyveno 24 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė, po tėvais Jo-

nikaitė, dvi dukterys: Bronė Barakauskas. žentas Algis ir 
Genė Juška, žentas Jonas, trys sūnūs: John, marti Elizabeth, 
Leonard ir Augustas gyvenąs Lietuvoj. 12 anūkų, seserų vai
kai: John Scelly su šeima. Teodoras ir Bronius Blinstrubai su 
šeimom. Lietuvoj liko seserų vaikai: Bolius ir Valius Blinstru
bai su šeimomis ir Eliutė Rimkevičienė su šeima, švogeris 
Vincas Jonikas su šeima ir švogerka Pranė Slepavičienė su 
sauna. 

Priklausė Marąuette Park Namų Savininkų organizacijai. 
Kūnas pašarvotas Mažeika-Bvans koplyčioje. 6845 So. 

Western Ave. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rtigpiūčio 22 d. 
iš koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėtas i Gimimo Švenčiausios 
Mergelės Marijos parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Lie
tuvių šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentai, sūnūs, marti ir visi 
kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evana, tel. RE 7-8600. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR ŠONUS — 
TRYS MODERSISKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 si Street Tel. 476 - 2345 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhall! 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTT 

« f 138429 

j ingi jų žygiui. 
Skridimui juodu pakilo stai

g a be pilno pasirengimo, nes 
n e t neturėjo reikiamų navigaci
jos priemonių, o t ik kompasą. 
Ta ip p a t nebuvo dar gavę ir J A 
Valstybių valdžios šiam žygiui 
a t i t i nkamo leidimo. I r štai, lai
mingai perskr idę Atlantą; lie
pos 17 dienos naktį Darius ir 
Gi rėnas žuvo Soldino miške, Vo
kietijoje. 

Kapi tonas Darius ir lakūnas 
Girfenas nustebino pasaulį, nes 
per 35 valandas, be nusileidimo, 
nuskr ido apie 4,500 mylių. To
kio nuostolio anuo taiku nebuvo 
pas iekę net gabiausi pasaulio 
lakūnai su tobulais lėktuvais 
ir moderniškais įrankiais, o mū
sų didvyriai t a i atsiekė su senu 
lopytu lėktuvu. 

Viso pasaulio radijo s to tys 
ka r to jo šią žinią. Lietuvos vy
riausybė buvo užversta užuojan 
tos telegramomis iš daugelio 
k r a š t ų vyriausybių. Lietuvos 
v a r d a s tuo metu mirgėjo viso 
pasaulio laikraščiuose ir skam
bėjo žmonių lūpose. 

J i e savo misiją mūsų tau ta i 
ir, valstybei atliko didingai i r 
garb inga i : savo tikslą atsiekė 
tarp, kaip buvo įrašę savo tes
t amente . 

Dar ius ir Girėnas t ikrai buvo 
garbingi didvyriai - patriotai, 
ku r i e pasiaukojo Lietuvos gar
bei. J ie žuvo parodydami pa
sauliui , jog Lietuvos sūnūs y r a 
d r ą sūs , narsūs , viskam pasiryžę, 

i*uto» vardą išaiž-

A. + A. 
ELENAI VAICELIŪNIENE! mirus, 

jos vyrui IGNUI, dukterims JŪRATEI. AUŠRELEI ir DA
NUTEI su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Bronė, Juozas ir Vytautas Sodaičiai 
Virginija, Kęstutis ir Daiva Paulauskai 

A. t A. FRANK A. ŠILEIKIS 
Gyveno Cicero, Illinois. SHfc rugpiūčio 17 d., 1973 m., 

laukes 58 metų amžiaus. Gimė Cicerbj. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna, po tėvais 

Kasmauskaitė, motina Antoinette, po tėvais Račius, sesuo 
Frances Mikutis, švogris Edward ir jų šeima, švogerka Bernice 
Norris ir jos vyras Leonard, dėdė Anthony Račius ir jo žmona 
Frances ir jų šeima, teta Ma^y Venckus ir jos šeima ir kiti 
giminės, draugai ir pažjstami-

Kūnas pašarvotas Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 So. 
50th Avenue. Cicero. IUinois. 

Laidotuves įvyks antradienį, rugpiūčio 21 diieną iš ko
plyčios 9:00 vai. rpto bus atlydėtas į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurtoje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Liet šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus r pažįs
tamus dalyvauti šose laidotuvėse. 

NUITŪOV žmona, motina, sesuo, Švogeris, švogerka, dėdė 
ir visi kiti giminės. 

Laid. direkt. Antanas ir Donald Petkus, tel. TO 3-2109. 

I E U D E I K I S 
DOVYDAS P. GAIDAS — 6ERALDAS F. DAIMID 

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

4330 South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South lUrmifage A venų t 
Telefonas TArds 7-1741-2 

A. + A. 
ELENAI VAiČELIONIENE! mirus. 

jos vyrą IGNJJ, dukreles JŪRATĘ, AUŠBELĘ, žentą 
RIKARDE, DANUTĘ, žentą LEONį su šeimomis nuo
širdžiai užjaučiame. 

Irena ir Edvardas Smieiiauskai 
Violeta ir Ronald Atkinson 
Chantal ir Valdemaras Smieiiauskai 

• 

PRANUI BAZILIAUSKUI mirus, 
žmonai MARIJAI, dukteriai DANUTEI sūnums VINCUI 
BAZIUI ir SIGITUI su šeimomis ir kitiems giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Nina Petrauskienė 
Aldona ir Zigmas LrbaJ 
Aldona ir Zigmas Urbai 

1 . 1 A. ANASTAZIJA T E T O S 
Po TĖVAIS ROZELA 

Gyveno 4011 South Roekw*ll Street, Chim.gr>, Illinois. 
Mirė rugp. 17 d., 1973 na., 9:05 vai. vak.. sulaukęs senatvė*. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio apskr., 2k>biškio parapi

jos. Amerikoje išgyvno 64 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Antanas Tebelskis. 

marti Harriet. dvi dukterys: Anastaaia Kassen, žentas Adolph 
iirJaąuiline Berens. žentas Carl, S anūkai, 9 proanūkai, švo
geris Bruno Stankus, jo vaikai: Frances Haiper. jos vyras 
Frank ir Aldona Jameson, joa vyras coi. Malcolm, Retired. 
Lietuvoj liko giminės ir" daug draugu. 

Velionė buvo amžina narė šv. Kazimiero Seserų rė
mėjų ir šv. Pranciškaus Seserų rėmėjų; priklausė prie Maldoe 
Apaštalystes draugijos. 

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje. 4348 So. Cali
fornia Avenne. Laidotuvės jvyks antradienį, rugpiūčio 21 d. 
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prbs'dėjimo 
Švč. Mergelės Marijos parap. bažnyčią, kurioj jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta i 
Lietuvių šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžia^ kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę. Stfems. nmrti, dukterys, ięsitai ir Idtt jdmtn*"*. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SS07 S. LITUANICA AVE. TeL TArds t-8401 

STEPONAS C. UCK (LACKAVNCZ) IR SOMOS 
2S14 W. 28rd PLACB TeL Vlrglnia 7-6672 
2424 W. 69tfc STREET TeL EEpabUc 7-1213 
11028 Soathwe*t Higbway, Palos HUls, I1L TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S4S S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 8-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET TeL TArds 7-1911 

JURGIS F, RUDMIN 
8319 S. LITUANICA AVE TeL TArds 7-113849 

Laidotuvių tel LA 3-3572 
YASAITIS — BUTKUS 

AVE., CICERO, ILL, TeL OLynpie 3-10tS 

http://Chim.gr


r̂  DRAUGĄ?. p'rmadiV.nls. 1S73 m nigpiuoio 3rt a 

x Kun. Juozas Vaškas, MIC. 
šiandien išskrido į New Yorką, 
kur dalgaus rugpiūčio 22-23 
dienomis vykstančiame Kunigų 
vienybės seime ir atliks kitas į-
vairias pareigas. Chicagon grįš 
savaitės pabaigoje. 

X Jaunimo ratelis, veikiąs 
X "Sūkurio" liet. tautinių prie Lietuvių evangelikų liutero- į 

šokių grupė dalyvavo ir gražiai m "Tėviškės" parapijos, suruo-
pasirodė Paežerės festivalyje šė smagią išvyką į Wisconsiną. 
prie Buckingamo fontano, Chi- Dalyvavo 32 asmenys, vadova-
cagoje. Nors lietuviai sušoko vo inž. A. Sedaitis ir dr. Algi-
tiktai vieną šokį, susilaukė nuo- i mantas Kelertas, 
širdaus pritarimo. Dienraštis i X Kuo. Ansas T rakis ir jo 
"Sun-Times" atspausdino apra- žmona dr. Adelė Trakienė ruo-
šymą, nuotrauką ir išgyrė tau- j šiasi vykti į Pasaulio liet. ben-
tinius rūbus. Sūkurį išlaiko į druomenės seimą Washingtone. 
L. B. Chicagos apygarda, va
dovauja Gražina Vindašiūtė. 

X L. Venckus, žinomas Chi
cagos lietuvių veikėjas, dar 
prieš atvykstant į JAV-bes L. 
Brežnevui, buvo pasiuntęs pre
zidentui R. Nisonui laišką, ku
riame prašė respektuoti Lietu
vos laisvės reikalus ir daryti 
žygių, kad būtų išleistas Simas 
Kudirka Neseniai jis gavo iš 
Valstybės departamento aukšto 
pareigūno John Richardson, Jr. 
atsakymą, susidedantį iš 9 pus-

kuris įvyks rugp. 29 — rugsėjo 
1 dienomis. 

x Albert YValančius, aktyvus 
Amerikos legijono veikėjas, Da
riaus - Girėno 271 posto Chiea-

Jaunesniosios mergaites savo stovykloje rengiasi pasirodymui. Nuotr. A. Gulbmsko 

A R T I IR T O L I 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Lietuvių Rašytojų draugi-
goje darbuotojas, paskirtas pos- i jos suvažiavimas Pasaulio Lie

tuvių Bendruomenės seime Wa-
shingtone neįvyks. 

— Prelatas Pranas Yaskas, 
prieš du mėnesius išėjęs į pensi
ją iš JAV aviacijos kapelionų 
štabo pulkininko rangu, Scran-

to informacijos skyriaus vedė
ju. 

X Povilas Mielinus ir Emilija 
Pakštaitė yra apsiėmę vado
vauti tautinių šokių grupės 
Grandies muzikinei daliai. 

X Pranas Sapalas, gyv. Le-
monte, HL, rugpiūčio pradžioje 

knygos mylėtojas bei kultūri
ninkas, buvo susirgęs ir turėjo 
sunkesnę operaciją, šiuo metu 
sėkmingai sveiksta savo na
muose. 

— Valė Tautkevičienė. "Auš
ros" kvarteto Windsore vadovė, 
su vyru Albinu ir dukra Laima 
atostogų metu lankėsi Ameri-

ipo paskirtas I iurdo; 1 "* vakaruose Arti savaites 
Mergelės Marijos parapijos kle- | Į ^ į į j f 8 , ^ ^ ^ 5 ^ 

lapių, kur išdėstyti dabartinės r buvo susilaužęs koją ir paguldy- i bonu, Montoursville, Pa. 
JAV-bių 
statai. 

taikos politikos nuo-
mi turistams patrauklias vietas 

tas ligoninėn. Dabar iš ligoninės 
jau grįžo namo ir žmonos pri-

X Lietuvių fotografų darbų į žiūrimas pamažu sveiksta. 

_ . _-_, , . i ir pažįstamus. \ i s a Tautkevičių 
Kun. Robertas Jsnilala, bu- !. ._ _ ., ,. T . , 

semia yra muzikali. Laima dar vęs vikaru Šv. Marijos parapijo
je, Wilkes-Barre, Pa., paskirtas 

paroda rengiama Liet. foto ar- X Janina Stankus, Lincoln, š v- O n °s parapijos klebonu. 
Dl., nuoširdi lietuviškos knygos — Steponas Nasvytis, Cleve-chyvo vedėjo kun. A. Kezio ini

ciatyva lapkričio 17-25 dieno- ! klubo narė, atsiskaitydama už &nd, Ohio lietuvių vyresniosios 
mis, Jaunimo centre. Parodoje \ naujus leidinius, pridėjo 5 dole- kartos veikėjas nuo I pasaulinio 
kviečiami dalyvauti visi fotogra- i rių auką mūsų knygai stiprinti, karo laikų ir iš anksčiau, rug-

X Elena Raubertienė, Atco, 

fai, profesionalai ir mėgėjai, j Ačiū. 
Dalyvavimo sąlygos buvo anks
čiau "Drauge" paskelbtos. 

i N. J., atsiskaitydama su Lietu-
X Santaros - šviesos federa- I viškos knygos klubu už prisiųs-

cijos XX suvažiavimas įvyksta į tus naujus leidinius, atsiuntė 
rugsėjo 6-9 dienomis, Tabor far- į piniginę auką. Dėkui. 
moję, Sodus, Mich. Suvažiavimo i 
programai išpildyti pakviesta [ 
visa eilė žymių asmenų. Taip ! 
pat įvyks muzikos ir poezijos \ 
vakaras, ex librisų paroda, nau- i 
jų leidinių pristatymas. 

X K. Mileris, Hamilton. Ont., 
parėmė mūsų spaudos darbus 
10 dolerių auka. Dėkojame. 

Chicagos žinkh 
UŽ NETEISINGA ĮKALINIMĄ. 

GALI GAUTI 15,000 DCML. 
Areštuotam žudikui L. Harri-

x šių metų rugsėjo mėn. 1 ir j s o n prisipažinus, kad jis nužudė 
2 dienomis Chicagoje įvyksta!4 moteris, g kalėjimo išleistas 
Š. A L. F. A. S. S. pavienės ir į Wilbur McDonald kuris buvo 
komandinės golfo pirmenybės. | laikomas vienos moters žudiku, 
Varžybos vyksta vyrų A, B, C,!"" nuteistas kalėti. Dabar išleis

tas jis reikalaus kompensacijos. 
Pagal įstatymą gali gauti iki 
15,000 doL 

MAISTAS DL\ ATPIGTI 
Pradėjo atpigti vištiena ir kai 

ketas, ir atžymėįimų vaka ra s . ! 1 ^ 6 Į*J produktai, kaip avie-
Golfininkai ir svečiai norintieji į " į varškė, pienas, kukurūzai, 
pobūvyje dalyvauti prašome už- ; pamidorai, svogūnai, salotos, 
sisakyti bilietus pas V. Izokai-. BUDRUMAS (BEARI PARKE 
tį telef. 532-3822. Visi lietuvių į 
kilmės žaidėjai kviečiami varžy- j P o e i l ė s nužudymų Grant 
bose dalyvauti. Dėl smulkesnės i P a r k a n Pasiųsta daugiau poliei-
informacijos prašome kreipt is ' r M^- K a i k u r i e M persirengę, 
pas J. Talandj 748-2543 arba A.; Kertami krūmai. Daugiausia po 

yra talentinga deklamatorė, pa
įvairinanti programą su "Auš
ros" gastrolėmis, o duktė Aldo
na dainuoja kvartete. Kelionės 
proga p. Tautkevičienė turėjo 
pasitarimą su LB vakarų apy
gardos ir Los Angeles bei San
ta Monikos apylinkių valdybo
mis, nes "Aušra" išpildys Cali-
fornijos Lietuvių dienoj, įvyks
tančioj rugsėjo 8 ir 9 d. d., pro
gramą, todėl aptarti visi su tuo 
susiję klausimai. 

D, klasėse jaunučių, jaunių, sen
jorų, ir moterų klasėse taip pat 
komandinės-tarpmiestinės. Sek
madienį rugsėjo 2-rą dieną 7:30 
vaL vakare Belmoral Hoiiday 
Inn, Crete, EI., rengiamas ban 

Kazakevičių 284-7855. (pr.) 
X Lietuviai gydytojai ir sve

čiai, norį dalyvauti išvykoje į 
Gintaro vasarvietę, Union Pier, 
bei žaisti teniso turnyre, rug
piūčio mėn. 26 d, daugiau in
formacijų gauna pas dr. Kastytį 
Jučą telefonai: 763-3310 arba 
544-5847. 

(pr.) 
X Atvažiuojate i Chicagą 

lankyti pažįstamų? Užsukite į 
Draugo administraciją. Galėsi
te aplankyti spaustuvę, redak
ciją ir net pasirinkti meniskų 
keramikos darbų. Yra ir liau
dies medžio drožinių. Beveik. 
visų knygų pavyzdžiai išstatyti i 
peržiūrėjimui. Administracijos 
kambariai vėdinami ir patogūs 
ilgiau apsilankius. Būtinai ap
lankykite lietuviškos spaudos 
būstinę. Adresas: 4545 W. 63rd 
Street. Chicago, DL 20629. 

Lietuvių Fondas. Philadelphijos LF 
įgal. prof. dr. J. Purinas atsiuntė 
$100. a. a. Janinos Susžnskienes var-! 
dvri įamžinti. Aukojo artimieji, gimi
nes, draugai bei pažįstami. Nors LF j 
narys yra miręs, bet jis amžinai pa
silieka gyvųjų lietuvių tarpe, nes ve- j 
iionio vardo auka tarnauja tam pa- •, 
Ciam tikslui, kaip ir gyvųjų. LF ad
resas 2422 W. Marauette Rd., Chica
go, IL 60629, teL 925-6S97, 

Grant parką važinėja policinin
kai motociklais. 
DĖL 5 DOL. NUDCRfi BROLĮ 

Carl Bragg, 19 m. gyvenęs 
3948 W. Geadys, Chicagoje, tre
čiadienį mirė Mount Sinai ligo
ninėje. Jį ligoninėn atvežė au
tomobilistas, radęs gulintį krau
juose prie namų. Jo motina Sai-

piūčio 19 d. atšventė savo devy
niasdešimtąjį gimtadienį Stepo
nas yra aktyvus visuomeninin
kas, lietuviškų pastangų rėmė
jas, Lietuvių tautinio sąjūdžio, 
Čiurlionio ansamblio garbės na
rys, daugelio kitų organizacijų 
darbuotojas. Jo visi vaikai ak
tyvūs lietuviai visuomenininkai. 

— Rožė Mainelytė, kuri ge
gužės mėnesį lankėsi Šv. Žemė
je, LB Queens, N. Y., apylinkės 
susirinkime papasakojo įspū
džius iš savo kelionės. Kadangi 
viską buvo pasirašiusi ir dar 
paiiustravo atvirukais ir nuo
traukomis, tai paskaita buvo 
nepaprastai įdomi ir klausyto
jams patraukli. Patį susirinki
mą pravedė apyl. pirm. A Oš-
lapas. Susirinkime dalyvavo ir 
LB New Yorko apyg. pi-m. A. 
Vakselis. Dabartinę LB Queens 
apyl. vaidybą sudaro: pirm. A. 
Ošlapas, vicepirm. J. Zabielskis, 
sekr. A. Milaševičius, ižd. E. Le-
geckienė, kultūriniams reika
lams R. Mainelytė. Revizijos 
komisiją sudaro pirm. J. Šlepe
tys, M. Jasėnienė ir V. čečetie- i _______________________________ 
nė. 

— Vaclovas Romanas, Wilkes į — Los Angeles jaunimas ruo-
Barre, Pa., žinomas lietuvių ko- j šia susipažinimo pasilinksmini-
lonijos darbuotojas, lietuviškos i mą su Windsoro "Aušros" kvar-

I teto dalyvėmis,- kai šios atvyks 
j koncertuoti į Californijos Lietu-

ly Bragg paaiškino, kad jis sujvių dieną. Kvartetui akompo-
jaunesnhi, 15 m., broliu buvo' nuo ja gabi akordeonistė Kristi-
susiginčiję dėl 5 dol. ir pradėjo j na Puidaitė, kuri taip pat gros 
grumtis. Jaunesnysis brolis pa- J solo. Jaunimas susidomėjęs lau-

Lietuvos gen. konsule Chicagoje J. 
Daužvardienė artimai bendrauja su 
jaunimu. Čia matome ją besikal
bančią su V. Sadausku, žinomu 
mūsų jaunimo organizacijų vei
kėju. Nuotr. A Gulbinsko 

grobęs, peilį smogė broliui į vi
durius. Sužeistasis išbėgo gat
vėn ir sukrito, kur jį ir paėmė 
pravažiuojantis. Kaltasis brolis 
areštuotas, uždarytas Andy na
muose ir bus teisiamas. 

kia Kanados lietuvaičių, kurių 
dvi — Aldona Tautkevičiūtė ir 
Rūta Čerškutė — atvyks net 
visą savaitę prieš koncertą. Čia 
jos planuoja aplankyti įdomes
nes Californijos vietoves, globo

jamos energingos bei išradingos 
vakarų apygardos vicepirminin
kės Irenos Žukaitės. 

— Danguolė Kasutytė nese
niai išrinkta į vakarų apygar
dos valdybą jaunimo vadovės 
pareigoms. Ji yra uoli pagelbi-
ninkė savo mamytei Onai Rasu-
tienei, vadovaujant LB Jauni
mo ansambliui. Jau kelintus 
metus Danguolė yra šokių gru
pės ir lituanistinės mokyklos 
mokytoja. Ji antri metai sėk
mingai dirba viešojoj mokykloj, 
visus žavėdama savo taktu ir 
mokinių prisirišimu. 

— Vilniaus krašto 650 metų 
sukakties minėjimą ruošia Liet. 
tautinės sąjungos Brooklyno 
skyrius.šiam reikalui sudarytas 
specialus komitetas iš įvairių 
lietuviškų organizacijų. 

— Vincas Meilus, žinomas 
fotografas, dalyvavo fotografi
jos parodoje New Yorke ir lai
mėjo DI premiją. Jo nuotrauka 
buvo atspausdinta "New Yor-
ker" žurnale. 

— LB New Yorko apygardos 
lietuviai ruošia ekskursiją į 
PLB seimą Washingtone. Va
žiuos specialiu autobusu. 

KAMA90JE 
— Sault Ste. Marie, Ontario. 

Antanina ir Jonas Kazakauskai 
atšventė savo 50-ties metų vedi-
binio gyvenimo sukaktį Ta pro
ga kun. A. Sabas atlaikė Mišias 
bažnyčioje, kur buvo susirinkęs 
gausus būrys žmonių iš JAV. 
Toronto ir vietos lietuvių drau
gų, žento A Trakinsko ir duk
ters Vladzės dėka buvo suruoš
ta gražioje salėje vaišės, kur 
kun, A. Sabas perskaitė popie
žiaus palaiminimą ir įteikta 
daug dovanų. Prie lietuviškų 
dainų buvo kultūringai atšvęs
tas toks retas paminėjimas. 

— Montrearyje veikianti lie
tuvių šaulių Lietuvos karaliaus 
Mindaugo šaulių kuopa KLB 
Baltijos stovyklavietėje Lac 
Sylvere suruošė trijų dienų sto
vyklą, kuri buvo įdomi, įvairi 
ir iš viso, gerai pavyko. 

— A - a . Vincas Sendžikas, 
pasirgęs ilgesnį laiką, apleido šį 
pasaulį, kun. Aug. Sabui atlikus 
religinius paskutinius patarna
vimus. Dalyvaujant gausiam bū
riui lietuvių buvo palaidotas vie
tos kapinėse. 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— V. Krėvės "Dainavos ša

lies senų žmonių padavimus", 
išverstus į rusų kalbą, išleido 
Maskvos leidykla "Chudožestve-
naja literatūra". Vertimo darbą 
atliko A. Rolnikas, iliustravo A. 
Steponavičius. 

BRAZILIJOJE 
— Kun. H. Šulcas ir bioche

mike Vilma Šimonytė iš Sao 
Paulo liepos mėnesį praleido 
kun. dr. F. A Bendoraičio indė
nų misijoje, Rondonijos terito
rijoje, talkindami ligoninės ir 
kituose darbuose. Buvo išvykę 
ir laivu aptarnauti indėnų kai
mų. Inž. D. Dikinis, San Fran-
cisco lietuvis, dvejus metus dir
bąs prie Sao Paulo požeminio 
traukinio statybos, buvo su 
dviem sūnumis misijon taip pat 
nuvykęs. 

. Jfc fčfcfgffe- ssrikyt. U. VteB&stt!* 
% [ne. Kun. St. Šileikos ruoštoje 

programoje buvo "Žilvičio", 
"Rūtelės", "Eglutės" ir "Nemu
no" tautiniai šokiai, vaidinimė-
Įliai "Dešimtmečio pilis" ir "No-
Irim lietaus", dainos, orkestrėlis, 
baletas, magikos pavyzdys. Sce-

Įnon sulipo virš 80 buvusių ir 
esančių žilvitiečių. 

— "Mūsų Lietuva" liepos ?9 
minėjo 25-rių metų sukaktį. Jė
zuitų provinciolas kun. G. Ki-
jauskas, atvykęs iš JAV, svei
kino steigėjus — preL P. Ra-
gažinską, Br. šukevičių, M. Ta-
maliūną, VI. Vijeikį (gyvena 
Chicagoje) ir pagerbė a. a J. 
Matelionį. Redaktorius kun. J. 
Kidykas padėkojo bendradar
biams ir skaitytojams. Meninėje 
programoje — solistė Julija 
Ažuolaitė, padainavusi lietuviš
kai, itališkai ir portugališkai, o 
V.Krėvės "Raganiaus" ištrau
koj pasirodė L Jodelytė, J. 
Žemaitis, V. Tūbelis, A. Stepo
naitis, D. Laucius. 

-«- Nauju šv. Kazimiero para
pijos klebonu Sao Paule paskir
tas kun. Petras Daugintis, SJ. 
Rugpiūčio 13 d atlaikytos Mi
šios už vėlę a a kun. Jono Bru-
žiko, buvusio klebono, kuris 
prieš šešis mėnesius žuvo trau
kinio nelaimėje. 

— AOtnaiijofc ~ 
— A. a. Marija NavatEtene, 

ALB Moterų sekcijos veikėja 
senjore, netikėtai mirė rugpiū
čio 1 d., palikusi dideliame 
skausme ir liūdesy sūnus Algį 
ir Vytautą, dukterį Danutę su 
šeimomis. Iš šv. Kazimiero kop
lyčios palydėta į Centennial ka
pines. 

— Geelongo ALB Apylinkės 
Valdyba ruošia Lietuvių Namų 
praplatinimo užbaigimo balių 
rugpiūčio 18 d 

PAS LATVIUS 
— Miunsterio latvių gimnazi

joje nauji mokslo metai prasi
dėjo rugpiūčio 1 dieną. Gimna
zijos vadovybė ir mokytojai, 
taip pat ir visa latvių visuome
nė pasirūpino, kad padidėtų lat
vių mokykloje mokinių skaičius. 
Rezultatai jaučiami. Į mokyklą 
įsirašė 97 mokiniai, daugiausiai 
mergaitės. Vien į internatą įsi
rašė 85 moksleiviai. Mokyklos 
vadovybė tikisi, kad dar šįmet 
moksleivių skaičius pasieks pil
ną šimtinę. AL T. 

— Rygoje įvyko latvių dainų 
šventė, skirta pirmajai latvių 
dainų šventei, suruoštai prieš 
100 metų, atminti Į ją iš Kau
no buvo nuvykęs "Jaunystės" 
moterų choras. 

Graikija pasisakė už respubliką, nors diktatūrišku būdu pravesti balsa
vimai nelaikomi laisvais ir teisėtais. Čia matome karališkąją šeimą ir 
karaliaus Konstantino (stovi viduryje, laiko vaikutį) artimuosius Atė
nuose 1967 metais 

Bendrai vaizdas šachmatų turnyre La SaUe viešbutyje, Chicago j . Ma,e;akoa 

DIDž. BRITANIJOJ 
— A. a. V. Tamašauskas, il

gametis DBLS-gos Birmingha-
mo skyriaus pirnuninkas, mirė 
ir buvo palaidotas Birrningha-
me. 

— Gloucesterio ir Stroudo lie
tuviai suruošė ekskursiją ir da
lyvavo lietuvių sąskrydyje Bir-
minghame. 

— Ketteringe serga šie lie
tuviai: A. Kirkelionis, V. Ka-
ranauskas, J. Petkus. 

ARGENTINOJE 
— Kunigas Juozas Kisielius 

iš Meksikos, beviešėdamas Bs. 
Aires mieste, šv. Mišių metu 
pakrikštijo Osvaldo ir Sofijos 
Kisieliūtės Jonulių pirmgimę 
dukrą Aleksandrą. Krikšto 
apeigos vyko lietuvių parapijos 
bažnyčioje, o iškilmingi pietūs 
— Lietuvių centro salėje. Pie
tuose dalyvavo daug Kisielių -
Jonušių giminių ir draugų. Pie
tums besibaigiant, kun. J. Ki
sielius paskambino pianinu ke
letą rinktinės muzikos dalykė
lių. 

— Klierikas Aldo Barba-
čiauškąs Miliauskas iš Urugva
jaus atvyko į Argentiną, kur 
studijuos teologiją pas T. Jė
zuitus San Miguel mieste apie 
du metus. Jis pats priklauso 
T. Jėzuitų ordinui kaip kandida
tas. Jo tėvai Montevideo, Cerro, 
turi geležies reikmenų parduo
tuvę. Aplankė lietuvių parapiją. 

— Aldona Kuzmytė ir Petras 
BareišaL, drauge su braziliečiais 
L ir E. Toselli, laivu Eugenio C, 
atvyko į Argentiną kelių dienų 
ekskursijai. Tuo laiku Argenti
noje viešėjo jų dukros Elena 
Sonja ir Lucija Bareišytės, "Ne
muno" ansamblio šokėjos, apsi
stojusios pas p. Metrikius, Ber-
Bernalyje. Ansambliui priklauso 

- Jaunimo kultūrinis sambū- ir jo sesers Onos Bareišytės Jo
ris "Žilvitis" rugpiūčio 5 d šven cienės duktė Teresė Jocytė, o 
te savo dešimtmetį ir pagerbė j Robertas šoka "Rūtelėje'. 

ŠVEDIJOJ 
— Juozas Lingis, Stockholmo 

universiteto lektorius, universi
teto slavistikos instituto baltų 
kalbų skyriaus pavestas, švedų 
kalba paruošė lietuvių literatū
ros konspekto pirmąją dalį, api
mančią seną lietuvių literatūrą 
ligi "Aušros" pasirodymo. Lek
torius J, Lingis numato paruoš
ti ir likusią lietuvių literatūros 
istorijos dalį. Studija bus iš
leista atskiru leidiniu. 

SUOMIJOJE 
— Suomijoje įvykstančiose 

pasaulinėse kanojų ir baidarių 
irklavimo varžybose dalyvavo ir 
trys okup. Lietuvos sportinin
kai: R. Vienožindis (kaunietis), 
V. Trukšinas ir V. česiūnas 
(vilniečiai). 
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