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KGB organų veikla 
Kauno kunigų seminarijoje 

(Iš Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos Nr. 3) 

1970.IV. 14 laikraštyje "Vilnis" 
buvo įdėtas Religijų reikalų įgalio 
tinio Rugienio pasikalbėjimas su 
E. Baleišiu. Štai ką jis papasako
jo apie Kauno kunigų seminariją: 

"Tarpdiecezinė Kunigų semina 
rija veikia Kaune. Jos vadovybę ir 
dėstytojus skiria Lietuvos ordina
rai. Kandidatas į šią mokyklą tu
ri gauti parapijos klebono reko
mendaciją. Seminarijos vadovy
bė sprendžia, ar jaunuolį priimti į 
seminariją, atsižvelgdama į šį re 
komendacirų raštą, kandidato pri 
statytą brandos atestatą, jaunuo
lio asmenybę. Numatytus priim
ti kandidatus seminarijos rekto
rius daktaras Viktoras Butkus de
rina su seminarijos globėju Jo 
Ekscelencija Kauno Arkivyskupi 
jos apatšališkuoju administrato
riumi vyskupu Juozapu Labuku. 
Kunigų seminarijos, kaip ir visų 
katalikiškų universitetų, progra
mą nustato Studijų Kongregacija 
Romoje. Mokslas čia trunka pen 
kerius metus. Seminarijos auklė
tiniai nemokamai ir negrąžina
mai gauna visą išlaikymą, kuris 
padengiamas tikinčiųjų auko
mis..." 

Kaip trukdoma, stoti į 
seminariją 

Kadangi Rugienis nutylėjo a-
pie savo ir KBG organų veiklą 
seminarijoje, tai jo pasikalbėjimą 
tenka papildyti. 

Jau vidurinėje mokykloje besi
mokantį jaunuolį, jei išryškėja 
jo ketinimai mokytis Kunigų se
minarijoje, stengiamasi paveikti, 
kad pasirinktų kitą profesiją. Mo 
kyklos vadovybė, kartais rajono 
vykdomojo komiteto pareigūnai 
pataria stoti į kitą aukštąją mo
kyklą, žada net padėti. Jeigu agi
tacija nieko nepadeda, kartais 
bandoma apsunkinti brandos a-
testato egzaminų laikymą, kad 
būsimasis kandidatas gautu patai 
są ir jam bent vieneri metai su
sitrukdytų. Kartais mokyklos va
dovybė nenori į rankas atiduoti 
brandos atestato, pasisiūlydama 
jį pasiųsti su savo rekomendacija 
i kurią nors aukštąją mokyklą. 
Kai nepavyksta atkalbėti, mokyk
los vadovybė kai kada prašo jau
nuolį stoti į seminariją po kelių 
metų, iš kokios kitos įstaigos, nes 
šitokiu būdu tikisi lengviau išsi
teisinti prieš rajonines ir respub
likines įstaigas dėl savo "blogo 
auklėjimo darbo". 

Kad sutrukdytų jaunuoliams ke 
lėtą metų įstoti į seminariją, nuo 
I954m. seminaristams reikia at
likti karinė tarnyba. Būna atve
jų, kai karinis komisarijatas kele
tą metų atideda šaukimą į ka
riuomenę ir kandidatas neturi tei 
sės stoti į seminariją. 

KGB organų įsakymu, semina
rijos vadovybė privalo referuoti 
sugumo organus, kai tik kandi
datas peržengia seminarijos 
slenkstį. Yra ne vienas faktas, kai 
kandidatai pradedami valdžios or 
ganų varginti tuoj po pasirody
mo seminarijoje, nors nebuvo pa
likę net pareiškimo būti priima
mais. 

Ko negalima priimti 

Rugienis yra nurodęs semina
rijos vadovybei kokių kandidatų 
pareiškimus visiškai negalima 
priimti. Sitai kategorijai priklau
so vadinami "antitarybiniai ele
mentai", t.y. asmenys dėl kokių 
nors priežasčių esą KGB organų 
nemalonėje, pvz. jei tėvai buvo 

ištremti į Sibirą, jei kas iš arti- ta, priešingu atveju gresia bau-
mųjų pokario metais buvo parti- ' džiamoji atsakomybė, 
zanu etc. Reiškia, pirmąjį kandi Jei kandidatas pokalbyje su 
datų persijojimą turi padaryti pa į KGB pareigūnais pasirodo labai 
ti seminarijos vadovybė. 

Ypatingą veiklą KGB organai 
išvysto, kai seminarijos vadovy
bė kandidatų sąrašą pasiunčia 
Rugienio patvirtinimui. Visais ga 
limais būdais KGB organai renka 
apie kandidatą žinias: mokyklo
je, darbovietėje, apylinkėje. Sau
gumo organus labiausiai domina, 
ar šis jaunuolis tapęs kunigu ga
li daug pakenkti ateizmui ir tuo 
pačiu tarybinei santvarkai, ar jis 
bus nepavojingas priešas. 

Stengiasi užverbuoti 
šnipinėjimui 

principingas, jo kandidatūra iš 
karto atmetama; saugumiečiai 
spadaro išvadą, kad šitokio nega
lima leisti mokytis seminarijoje, 
nes, tapęs kunigu, bus visiškai! 
nesukalbamas. 

Tiesos dėlei reikia pripažinti, 
kad kai kuriuos jaunuolius KGB j 
pareigūnams pavyksta užverbuo
ti. Tai atsitinka per neapdairu
mą arba dėl neprotingo kokio 
nors kunigo patarimo: "Nebijok 

] pasirašyti, visi taip daro. Paskui 
| galėsi saugumui nedirbti". Deja, 

saugumo organai turi pakanka
mai priemonių priversti dirbti jų 

, naudai ir pasipriešinti sugeba tik 
Klierikui besimokant, seminari. didelės aukos dvisios vyrai. 

joje, kartais KGB pareigūnai at- j 
vyksta pas jo tėvus, apsimetę ge
ru sūnaus draugu, kalba apie reli T 1% II A A ft A 1 
giją, teiraujasi, kokias knygas sū- 1 K U IVI r rK I 
nus skaitąs, su kokiais kunigais 
esąs pažįstamas etc. I C U I C D 

Prieš įstosiant į seminariją, va
saros metu KGB organai kandida • JAV žydu rab*nų konfe-
tą aplanko kartais daug kartų, rencijoj buvo nusiskųsta, kad 
Kad saugumo darbuotojams už- į mišrių šeimų skaičius iš 5% nu o 

tektų laiko, seminarijos vadovy- i 1940 m, pakilo ligi 33%. 
bė kandidatų sąrašą privalo Ru- į • Lenkijoj nuo'-atos vyksta 
gieniui pasiųsti labai anksti, pvz. Į maldininkų kelionės į pagarsė-
šiais metais —iki birželio 26 die j jusią Marijos šventovę Jasna 
nos. j Gora, čenstakavoje. Neseniai, 

— .-. - .+.1+. , J . 'be 25-sios šiemetinės maldinin-
Noredarni susitikti su Kandi-i . ,. . — • 

A„+ vrr> - -•- - t * • - ku keliones iš Varšuvos, nuvy-
datu, KGB pareigūnai kartais i H - -
paslapčiomis atvyksta į jo tėviškę, Į 
kartais iškviečia į karinį komi
sariatą arba darbovietę į kad 
rų skyrių. Apie saugumiečių po-Į . _ . . . 
kalbius griežtai draudžiama pa-i p i c a i ' s 0 ^ ^ 1 -
šakoti namiškiams, klebonui ir 
kt. Susitikimų metu KGB parei
gūnai pirmiauia atkalbinėja, 
kad jaunuolis nestotų į seminari
ją, siūlosi padėti stoti į kitą aukš-

I ko gausios žmonių grupės iš 
Olandijos, Airijos ir Anglijos. 

į Lankėsi ir žinomo Brazilijos 
I folkloristinio baleto "Brasil Tro-

• Formozos katalikų univer
sitete Fu Jen Taipei sostinėje 
šiemet studijavo 7,279 studentai. 
Šiame katalikų universitete vei
kia penki fakultetai. Jame dės

tą ją mokyklą. Kai nepavyksta at-| to daugiau, negu 550 profesorių. 
kalbėti, KGB pareigūnai kandi
datą stengiasi užverbuoti saugu
mo organų agentu. Argumentuo 
jama šitaip: "Jei būsime draugai, 
įstojimui į seminariją nebus jo
kių kliūčių. Tikėjimo ir kunigiš
kų pareigų neliesime, tik retkar
čiais pasimatysime, pasikalbėsi
me, jei bus reikalas, padėsime 
materialiai ir kitokiu būdu, o a-
(pie mūsų susitikimus niekas ne-
žinos . 

Nuolatiniai gąsdinimai 

Jeigu kandidatas, nujausdamas 
KGB pareigūnų klastą, pareiš
kia neturįs noro dirbti saugumo 
agentu, tada prasideda gąsdini
mai: "Esi fanatikas! Į seminariją 
neįstosi — Viskas yra mūsų ran
koje. Tikriausiai tau tarybų val
džia nepatinka. Apsigalvok, kad 
nereiktų gailėtis!" Baigdami po
kalbį saugumo pareigūnai kar
tais net po parašu užgina nie
kam neprasitarti, kas buvo kalbė-

• Taivano tautinės Kinijos 
opera planuoja atvykti koncer
tams rugsėjo 15 trijų mėnesių 
geros valios kelionei Atvyksta 
73 muzikų, solistų ir aktorių 
grupė. 

• JAV geležinkelio vadovybė 
skelbia, kad jie bijo, jog nega
lės pergabenti eksportui skirtų 
grūdų, kurių šiemet bus per 3 
bil. bušelių. 

• Amerikos senatas 76:10 
balsų patvirtino 50.2 mil. dol. 
paramą Laisvosios Europos ir 
laisvės radijų programoms pa
remti. 

Rastos liekanos 
ANCHORAGE. — Dingusio 

prekybinio lėktuvo liekanos ras
tos netoli Cold By, Aliaskoj. 
.Skelbiama, kad šeši asmenys 
žuvo. Lėktuvas gabeno padan
gas iš Travis oro bazės Califor-
nijoj, į Yokota, Japonijoj. 

P r ei. Nixonas prašo 
paremti jo programą 

Ne tiktai Amerikoje, bet ir Europoje smarkiai pakilo mėsos ir jos ga
minių kainos. Vakarų Vokietijos moterys suruošė organizuotą mėsos 
boikotą ir pasirašė šiuo reikalu protestą 

AMERIKIEČIAI MOKSLININKAI 
PERSPĖJA MASKVĄ 

WASH3NGTONAS. — Prez. 
i Nixonas pasiuntė kongresui spe-
j cialų raštą, kuriuo prašoma pa

remti vyriausybės 50 numatytų 
j projektų. Prieš pasiųsdamas do-
; kumentą kongresui, prez. Nixc~ 
| nas praėjusį sekmadienį kalbė
jo per radiją visuomenei, pa-

; brėždamas: "Mes suprantame, 
I kad amerikietiško ji sistema rei-
j kalauja tiek pajėgaus Kongreso 
j teik stiprios egzekutyvinės val-
Į domosios pusės, todėl neturė-
Į tume varžyti prezidentinių ga
lių, nes tas varžymas sudarytų 
rimtas kliūtis ne vien tik dabar
tiniam, bet ir ateities preziden
tams atlikti svarbiąsias savo 
pareigas ir tarnauti Amerikos 
gyventojų gerovei". 

Prezidentas priminė, kad kon
gresas nesumažino siūlytų pus
antro bil. dolerių išlaidų, o visa 
tai apsunkins JAV gyventojus. 
Bet kalbėdamas apie išlaidas 
gynybos reikalams, prez. Nixo-
nas pastebėjo, kad "pasaulio 

« * * . • • • • ; : 

Viktor Krasin ir Piotr Y?.kir, Maskvoje nuteisti disidentai, kurie esą 
prisipažinę, kad šmeižę kilniąją Tarybų Sąjungą . Visas pasaulis pikti
nasi naujais persekiojimais. 

WASHINGTONAS. _ Ame
rikos mokslų akademija paskel
bė, kad sovietų mokslininko Sa
charovo puolimai gali pakenkti 
Sov. Sąjungos ir Amerikos moks 
lminkų ryšiams. Amerikos moks 
lų akademijos prezidentas dr. 
Phillip Handler paskambino So-
vieų Sąjungos mokslo akademi
jos pirm. Matislav Keldysh, į-
spėdamas, kad Sacharovo puoli
mas ir trukdymas jam atlikti 
tai, ko reikalauja Sov. Sąjungos 
žmonės ir žmoniškumas, gali 
labai atsiliepti į tolimesnį abiejų 
kraštų mokslininkų bendradar
biavimą. Būtų pražūtinga, jei
gu ir toliau šis Sovietų Sąjun
gos saugumui nusipelnęs vyras 
būtų puolamas. 

Maskvos žydų mokslininkų 
protestas 

Maskvos 10 žydų mokslinin
kų taip pat pareiškė protestą 
prieš Solženicino ir Sacharovo 
puolimus. Tarp tų mokslininkų 
yra Sovietų Mokslų akademijos 
narys dr. Benjamin Levich, Mak 
Azbel ir Alexander Lants. Jie 
pareiškime sako, kad jei Sov. 
Rusijos priešai norėtų sunaikin
ti ką nors gero Sov. Sąjungoj, 
jie turėtų pradėti nuo geriausių 
sūnų, Solženicino ir Sacharovo 
sunaikinimo. Savo pareiškime 
žydai pastebėjo, kad Rusijoj y-
ra tradicija persekioti savo ge
riausius asmenis, kaip dabar 
Solženiciną ir Sacharovą, ku
riais gali didžiuotis kiekviena 
tauta. 

Siūlo represijas 
VVashingtono įstatymų prave

damo komiteto pirm. VVilber 
Mills pareiškė, kad reikia su
varžyti prekybą su Sovietų Są
junga, kol ji tebepersekioja žmo 
nes. Esą, tegu ji moka aukštą 
kainą už persekiojimą ir kanki
nimą tokių genialių vyrų. Jis 
taip pat pareiškė, kad kol sovie
tai neišleidžia iš savo krašto žy
dų, tol turi būti suvaržyta su 
jais prekyba. Jis tikisi, kad tai 
parems Amerikos senatoriai. 

"Chicago Daily News" dien
raštis praėjusį savaitgalį pa
skelbė vedamąjį, rySium su Vik-

toro Krasino ir Piotr Jakiro nu
teisimu, pabrėždamas, kad Sov. 
Rusija neišnaikino disidentų per 
56 savo režimo metus, neišnai
kins jų ir dabar. 

Viso pasaulio mokslininkai ir 
rašytojai reiškia protestus dėl 
naujų persekiojimų ir manoma, 
kad Maskva to šauksmo išsigąs, 
nes ji labai jautri viešajai opi
nijai. 

Chou Enlai 
neatvyks 

TOKIO. — Kinijos min. pirm. 
Chou En- la i pranešė, kad jis 
neplanuojąs atvykti į JAV, tai 
yra j Jungtinių Tautų posėdžius 
šį rudenį. Apie tai praneša japo
nų Kyodo spaudos agentūra. 

taikos viltys remiasi JAV kari-
! niu pranašumu". 

Svarbesnieji prez. Nbcono 
siūlymai 

JAV jau nusigręžė nuo to, 
kas pasaulį skaldo ir padėjo 
tvirtus pagrindus taikai, kuri 
nusitęs į tolimą ateitį. 

Prezidentas pramatė siekius, 
kurie bus stengiamasi įgyven
dinti ateinančių mėnesių bėgy
je : sukurti geras gyvenimo są
lygas visiems, nedidinant inflia
cijos; prašalinti valstybėje e-
nergįįos trūkumą: sukurti ge
resnį gyvenimą ypač miestuose, 
panaudojant vietinius resursus, 
įtraukiant į tą darbą kiek ga
lint daugiau vietinių gyventojų 
taip, kad visiems būtų suteikia
mos vienodos sąlygos savo gy
venimą pagerinti; kovoti su kri
minaliniais nusikaltimais ir nar
kotikais; išlaikyti reikiamą ap
siginklavimo lygį. 

Nbconas pareiškė, kad JAV 
padarė nemažą žingsnį progreso 
keliu, nes eilinė Amerikos gy
ventojų šeima pereitais metais 
turėjo didžiausią uždarbį, kaip 
bet kada valstybės istorijoje. 

Pirmą kartą per 17 metų di
dieji kriminaliniai nusikaltimai 
žymiai sumažėję nuo praėjusių 
metų ir tas įrodo, kad kova su 
nusikaltimais yra sėkminga. 

Lietuvos gen. konsule J. Daužvar-
dienė su buv. Lietuvos prezidento 
A. Stulginskio dukra dr. Aldona 
Juozevičiene, atidarant trims nepri
klausomos Lietuvos prezidentams 
paminklą Michigan City parke. 

Nuotr. A. Gulbinsko 

Saugumo konferencija ir lietuviai 
Br. Gerutis tarėsi su 

dipL šefu St. Lozoraičiu 
kad toji sovietų agresija yra vie
nas Maskvos ekspansijos, sudaran 
čios nuolatinę grėsmę visai Euro
pai, reiškinys. 

Tuo tikslu buvo nusistatyta iš
vystyti šaukiamos Genevoje kon 

jjferencijos proga atitinkamą veik
lą, glaudžiai bendradarbiaujant 
su svarbiausiomis lietuvių organi 
zacijomis ir kitų Baltijos valstybių 
diplomatiniais atstovais. 

Šveicarija. — Lietuvių pasiun
tinybės patarėjas dr. A. Gerutis 
rugsėjo 2—4 dienomis lankėsi 
Romoje, kur su Lietuvos diplo
matijos šefu S. Lozoraičiu tarėsi 
dėl klausimų, susijusių su rugsė
jo 18 d. Genevoje šaukiamos va
dinamojo saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos naująja 
faze. 

Pasitarimų metu buvo aptartos 
priemonės, kaip įtaigiau primin
ti Vakarų valstybių vyriausybėms 
Sovietų Sąjungos įvykdytą agresi-. 
ją prieš Lietuvą ir kitas Baltijos! pareiškė, kad 
valstybes. Taip pat buvo apsvars-i išvengti alyvos kripės, norinčios Į 
tytas reikalas atkreipti Vakarų « * ^ i n z w * i Libijos partizani-
viešosios nuomonės dėmesį į tai, į n e s kovas. 

— Amerikoj manoma mėsos 

įvairios žinios 
— Libijos min. pirm. Solam 

JAV norėdamos 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 11 d.: šv. Protas, šv. 
Regulė, Gintautas. Sungailė. 

Rugsėjo 12 d.: šv. Valerijo
nas, šv. Eusvida, Diemedis, 
Mantminė. 

Saulė teka 6:25, leidžias 709. 
ORAS 

Chicagoj ir apylinkėse šian
dien malonus oras. Temperatū-

kaina šią savaitę pakils 25 %. 
— Kopenhagoj šiandien susi

rinko Europos rinkos valstybių 
užsienio reikalų ministeriai. 

— Amerikos padangių labo
ratorijos astronautai sekmadie
nį taip pat norėjo dirbti, nors 
buvo laisva diena. Jie skrido 
jau 45 dienas. Viso skris 50 die
nų. 

— Chilės opozicija, nesibai
giant krašte neramumams, rei-

ra daugiau 70 laipsnių. Mažas į kalauja, kad pasitrauktų mark-
lietaus galimumas. i sisus prez. AUende. 

Vliko pirmininko 
keliones 

New York. — Vliko pirminin
kas dr. JK Valiūnas, įvairiais rei 
kalais Europoje praleidęs tris sa
vaites, rugpiūčio 28 d. grįžo at
gal. Rugpiūčio 30 d. išvyko Wa-
shingtonan, o rugpiūčio 31 d. pa
sveikino Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimą. Be to. Seime da
lyvavo dar trys Vliko Valdybos 
nariai: Aleksandras Vakselis (Sei
mo atstovas), Jurgis Valaitis ir 
Vytautas Radzivanas. (E.) 

Laird įspėja 
WASBTNGTONAS. — Mel-

vin Laird, prez. Nbcono patarė
jas vietos reikalams, priminė, 
kad JAV negali užsileisti pir
mauti apsigmklavime. Jis esąs 
vienas iš tų asmenų, kuris neti
ki, kad santykių atšildymas pa
keis Sov. Rusijos nusistatymus. 
Amerika privalanti būti stipri. 

Čekai turistai 
Romoje 

Castelgandolf. Popiežius 
Paulius VI-sis specialioje audien 
rijoj Castelgandolfe priėmė apie 
400 Čekoslovakų tremtinių gru
pę, gyvenančių įvairiuose laisvo
jo pasaulio kraštuose, atvykusių 
į Romą paminėti orimosios kata
likų vyskupijos įsteigimo Pragoję 
tūkstanties metų sukaktį. Ta pro 
ga Paulius VI-sis pareiškė; "Jūsų 
atvykimas į Romą yra gilaus ti
kėjimo liudijimas." 

Mirė poetas 
NEVV YORK. — Amerikietis 

poetas Gil Orlovitz mirė su'au-
kes 55 metų amžiaus. Jis buvo 
parašęs daug poezijos ir prozos. 
Lankė Columbia ir Temple uni
versitetus, II pas. karo metu 
tarnavo kariuomenėj. Jo kūri
niai buvo plačiai spausdinami. 
Buvo gimęs Philadelphijoje. 
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KELIAS J SVEIKATĄ 
NESIRGTI IB SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
Sveikatos reikalo raštas - klausimus siusti šiuo adresu: 

KELIAS | SVEIKATA, 2819 West Garfield Blvd., Chicago, III. 60636 

DVASINĖS KILMĖS GALVOS 
SKAUDĖJIMAS 

E visų galvosopio prie- ti. Susipažinsime su įtampos su-
žasčiu dvasinė (įtampos su-\ keltu galvos skausmu —tada pag 
kelta tansion headech) yra rįndinai sėkmingiau kovoti su to-

pati dažniausia. kiu galvos skausmu pajėgsime. 

L . A. Gottshalk, M. D. 

Nervinė įtampa (nervous ten
sion) yra svarbiausia ir mažiau
siai suprasta galvosopio priežastis. 
Žmogus didžiuojasi prieš kitus 
tvarinius galįs naudotis sava gal
va. Pastaroji jam duoda daug n e 
patogumu. Skausmas, paprastai, 
reiškia kokią nors netvarka kū
ne, Galvosopio atveju esti kitaip: 
dažniausiai galvos skausmas nu
rodo žmogaus klaidinga kryptimi 
ėjimą ar nežmonišku tempu sa
vų reikalu atlikimą. Tai gyvybi
nis priminirnas žmogui taisytis 

— | žmonišką — gamtos įam 
nurodytą kelią sugrįžti. Tai daž-
»iausiai nėra didžios grėsmės 
ženklas. Dažniausiai visi galvo
je turimi nemalonumai —skaus
mai esti atitaisomų kūno pakiti
mų rezultatas. Tie pakitimai daž
niausiai atsiranda po nepasiten
kinimų bei įsižeidimu. Nors visa
da nemalonūs, bet dažniausiai es
ti gerybiniai galvos skausmai. 

Žinokime, kad dabartiniai nuo-

Tik čia dėstomas tiesas įsidėmė
kime giliai galvon —išmokime 
jas. 

Pasiskaityti. The Psychology 
of Tension Headache. Roshe La
boratories. 

Veiklioji Elzbieta Kleiziene fkair.) vaišina g«n. konsule J. Daužvardie-
nę Alvudo užkandinėje. Gira pakeiskime svaigalus visi sveikai gyventi 
norintieji ir be galvos skausmų apsieiti pageidaujantieji. 

Nuotr. M. Nagio 

randa sunkumas pradėti šlapiu- tos maistą. Gerk daug vaisių sun-
tis, o pradėjus ima srovė šlapini- kos. Tik nesaldžios rr be konser-
m o nutrūkti , prisideda uždegimas, vuojančių medžiagų. Tokią grai-
nes šlapimo pūslė niekada nega- Į fruktų sunką gamina firma Kraft. 
Ii pilnai išsituštinti. Čia tie visi i Lietuvišku papročiu čia tinka pie-

TEISINGĄ PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI. 

PROSTATA GYDOMA 
OPERACIJOS PAGALBA 

Klausimas. Gerbiamas Dakta
re, "Draugo" skaitytojai kaip vy
rai, taip ir moterys, ypatingai vy
resnio amžiaus, su malonumu 
skaitome Sveikatos skyriuje Tams 
tos patarimus ir nurodymus. E-
same Tamstai už tai labai dė
kingi. 

negerumai, kuriuos Tamsta turi, 
tik jų neišvardinai. Tokios rū
šies prostatos negerumus turint, 
reikia štai kas žinoti. 

1. Ta ip , tik vienintelė priemo
nė prostatos padidėjimui praša
linti yra specialisto — urologo 
atlikta operacija. Ji nesunki, ne
bijok jos — kaip ranka atims da
bar Tamstos turimus negerumus. 
Komplikacijos retai esti kada kiek 
rimtesnės. Apie jas dabar negal
vok ir nelauk nieko — eik pas 

raiškos, daržovių, vaisių sriubos, 
vištienos ir kalakutienos bei žu
vies buljonas, rūgusis pienas, pa
sukos, žinoma — vanduo. Bet A-
merikoje gyvendami vandenį gau 
kime iš vaisių sunkos bei minėtų 
skysčių. Čia dar tinka ramunėlių, 
kmynų, uogienių arbata. Liepžie
džiai irgi vietoje. Tik jau bėk į 
Lietuvą nuo visokio alaus, (ypač 
jis mirtinai kenksmingas Tams
tai) , degtinės visokiausiuose pavi
daluose. Neimk į bumą krienų, 

gerą urologą ir leisk jam e l g t i s j ? " * ^ , ? * * * * • P ^ T * " * * ' 
kaip jis nurodys Tamstai. Tiktai I Z ^ ^ J T ^ ^ ! ^ ^ ^ 
jau neklausyk jokių patarėjų S 
šalies: be galvos ir be sveikatos 

j paliksi, kai visokie jausminiai ne-

dugnūs galvos skausmų tyrimai, rams. Esu 70 metų amžiaus.Prieš 
atvedė mediciną ant tikro kelio keletą mėnesių pajutau turįs pros-
garvosopio srityje. Du dalykus tatą. Dienos metu tai dar būtų 
kiekvienas įsidėmėkime: 1. Apie j pakenčiama, bet jau naktį, tai 

Būk, Daktare, malonus patark'pastovūs pažįstamieji ims pasako
ti visokius burtus ir įsivaizduotus 
pergyvenimus po tos operacijos. 

ir man mano ligoje, o kartu ir 
daugeliui vyresnio amžiaus vy-

90 proc. pas gydytojus atsilan
kančių ligonių dėl gaivos skaus
mų turi gėrybinius galvosopius. 

Visi jie atsiranda dėl psichologi
nių (dvasinių) bei psicho—fizio
loginių veiksnių, o ne dėl nuo
latinių kūno pakaitų ar rimtų li
gų. 

Kaįp Ši tiesa butų tvirta, ]i ne

tikras vargas. Buvau pas daktarą, 
dar, vadinamą specialistu. Dakta
ras šposaudamas sako: "Ko tu 
čia taip jaudmies? Tavo amžiaus 
80 proc. vyrų turi prostatas. Kai 
bus blogiau —operuosime." Ne
parašė recepto, nedavė jokių vais 
tų nei nurodymų kaip laikytis. 

Mielas Daktare, būk malonus 
sako, kad kiekvieno galvosopio j ir atsakyk: 1. Ar tik vienintelė 
kaltininkas yra jausminis — emo : priemonė .pagydyti prostatą yra 
činis netvarkingumas. Daugumo- operacija? Z Ar nėra vaistų, ku-
je atsitikimų minėtas netvarkin
gumas esti tokio skausmo paska-
ttntojas, priedinis blogis, galvo
sopio atsiradimą sukeliantis veiks 
nys. 

rie jei ir nepagydytų, tai bent pa
lengvintų su prostata kenčian
tiems. 3. Ar galima valgyti vi
sokį maistą ir gerti: arbatą, ka
vą ir vaisių sunkas? 4. Ar galima 
vartoti Orazinc, kurią, Tamstai Supraskime čia labai artimus 

_ >•*; ^ -^ - • : „ • „ - v _* , patariant, jau seniai vartoju? Už 
pakitimus visai teisingai. Karto- . , J_ . „ . . f . , . patarimą būsiu Tamstai labai dė

kingas. Su pagarba jame: taip vadinamam psicho-
genetiniam galvosopy(conversion 
headaches) pirmaujantieji pradi
ninkai yra baimingumas (arurie-
ty) ir įtampa (stress). Gi taip 
vadinamoje kraujagyslinėje — • - , 
vascular headache prie tos ra- . 

! n prostatas tarp, kaip ir nosį ar 
priklauso įtampa, tension) gali 

Atsakymas. Pirmiausia ke
letas netikslumų yra Tamstos laiš 
Ice už kurį padėka priklauso 

Visi vyrai tik gimę tu-
- i prostat 

sies galvos sKausmu ir migrena ,. f. ,_,.. 
sirdĮ. Tik jos sveikos esti ir jų 

visų pamėgtų savą sveikatą baig
ti be laiko dalykų. 

2. Nėra vaistų, kurie pagydytų 
ar reikšmingiau palengvintų pa
didėjusios prostatos (prostatic hy-
pertrophy) sukeltus negalavimus. 
Apie jokius palengvinimus nė ne
galvok, nes jie neverti, kad apie 
juos galvotum. Patarėjai kitokie 
Tamstai iš karto patiks, bet il
gainiui Tamsta imsi juos keikti, 
nes nieko gero iš tokių patarimų 
neišeis. 

3. Galima valgyti mišrų — lie
tuvišką, be aštrumų, be visokių 
svaigalų, be kavos, be tikros arba-

4. Vartok Gražine kaip reikiant 
Tai viena priemonių pabėgimui 
nuo senatvės. Vartok visus kitus 
vaistus nuo sklerozės. Intymūs 
santykiai — tvarkoje. Po operaci
jos jie nepakitęs. Tik vaikų nega
lėsi turėti po prostatos operacijos 
— jie dabartiniam Tamstos laiko
tarpy ir nereikalingi. Daugiau 
apie prostatą — kitą kartą. Sek-
mės-

Žirgų lenktynes 
Utenoje 

Nuo seniai Lietuvoje vyksta 
ne tik plačiai žinomos žiemos ark 
lių lenktynės ant Sartų ežero le
do, bet ir vasaros arklių lenkty
nės Utenoje Sartuose žirgai kin
komi j važius (lengvos iškilmi
nės rogės) o Utenoje į ratukus. 
Žirgų lenktynės Utenoje, kaip ra
šo liepos 25 d. "Komjaunimo 
l i e sa" , pradėtos dar 1956. Jų po
puliarumas vis didėja, bet susidu 
riama ir su sunkumais, būtent: 
labai sumažėjo arklių skaičius, 
ypač ristikų. Savo ilgu straipsn-
niu J. Aleksaitis ragina rūpintis 
auginti ristikus arklius ir plėsti 
lenktyniavimo sportą. 

Liepos 26 "Valtiečių Laikrašty" 
K. Greblikas aprašo Utenos hi

podrome neseniai įvykusias žirgų 
lenktynes, kuriose dalyvavę dau
giau kaip šimtas įvairiaplau
kių žirgų. I šias lenktynes buvę 
atvykę lenktyniautojai net iš A-
lytaus ir Mažeikių rajonų. Pasiro
do, kad Dusetose esąs žirgynas, ir 
jame išaugę arkliai lenktyniauja 
su iš toliau atvykusiais.Pirmą pri
zą laimėjo širvintiškis M. Sekmo-
kas. kitame rate pirmą prizą lai
mėjo VI. Stundžia, su savo žirgu 
Almazu nulėkęs vieną kilometrą 
ir 600 metrų kelią per 2:13 mi
nutes. (E.) 
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DR. VL BLAŽYS 
PUPUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 8Srd Street 
Kanapas 6S-čios Ir California 

Plrmad., antrad., ketrirtad. nuo 
6 lkl 7:30 vai. vakaro 

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

Ofiso telef. 476-4642 
Readd. teL WAlbrook 5-3648 

* K o-o3E59 

DR. ANNA BAUUNAS 
\KIŲ, AUSŲ, NOSIES m 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

2858 West 6ftrd Street 

DR. K. G. BALUKAS 
DR. FARG C. LB 

Akušerija ir moterų Ilgos 
Gioekologtee Chirurgija 

•449 So. Pidaskf Road (Crawford 
Medical Buikling) TeL LU 54446 

8007 W. 8S PL, Jastice, rJL—599-0500 
Priima ligoniua vajga.1 susitarimą 
M neatsiliepta, skambinti 874-80t» 

DR. C K, B0BEUS 
INKOTŲ I R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TeL — 695-0533 

FOX VALLEY MEDICAL CE.NTER 

Routo 58 — Elgln Illinois 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie A ve. 

TeL W A 5-2670, neatsiliepiąs s k a m 
binti 471-0225 Valandos paga l oant-
tarim* 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weet 71st Street 
Vai. pirm. ketv. i iki 7 popiet 

antrad., penkt.. 1-6, troč. Ir Sėst tik 
susitarus. 

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

OPTOl£ETRISTAS 
2709 West 51st Street 

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

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S240 SO. HALSTED STREET TEL. CA 5-7252 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADK) 
IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS Ot TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAL 

„ I 
Philomena Says 

ataką pradėti bei jos ilgį ir sun
kumą įtakoti. O mūsų čia apta
riamoje dvasinės kilmės galvoso-
pyje (tension headache) skaus
mas atsiranda dėl jausminio 
(emocinio) netvarkingumo, vei
kiant sekančiam mechanizmui, 
įtampos (tensioen) gah/osopį su
kelia nuolatinis ar pasikartojan
tis jausminis (emocinis) neramu
mas — įtampa (stress). O tada 
gaunasi du dalykai — tai mpcha-; 
trizmai tokio galvos skausmo at-! 
sfradimtri. 1. Išsiplečia smegenų 
kraujagyslės. 2. Susitraukia 
(spazma-s) galvos ir viršutinės 
kaklo dalies raumenys. Tokie du 
pakitimai sirkelia galvos skaus
mus. Tai ir yra įtampo?! sukel
tų skausmų (tension hpadachp) 
esmė. Mat. pradžioje iš«;ipli*tu-
sfos kraujagyslės galvoje ima 
trauktis — jų spazmas (susiaurė
jimas) gaunasi. Tas išsaukia gal
vos skatisrrra:. 

Ta*p įvairios kilmės galvos 
<»ka«smų įtampos sukeltieji (ten-
*or» headaches), yra dažniausiai 
pasitaikanti galvosopio rūšis. Už 
tai su tokiu o galvosopiu susipa-
Hmsme iš arčiau. Apie tai se
kanti karta. 

Supraskime MVĄ prte* 
są —-leflgrlau tfi» nr jffll kot?> 

vyras nejaučia. Taip yra su vi
sais kitais žmogaus organais.Kol 
jie savo darbą atlieka gerai — 
tol mes nejaučiame jų veiklos. 
Tik kai, pvz.. plaučiai išsiplečia 
per cigaretės malone —mes jau
čiame kvapo trūkumą. Jaučiame 
ir širdį, kai ji ima savo darbo ne
atlikti —• kraujo reikiamai ne-
pumpuoti. Tai ir daktaras turė
jo galvoje, kai jis pasakė, kad 89 
proc. vyrų turi prostatas: turi jas 
pakenktas, operacijos reikalingas. 
Šiaip, kai minėta, kiekvienas vy
ras ją turi. 

Ji pakenkiama gali būti dėl 
įvairiu priežasčių, visais žmogaus 
amžiaus motais, ypač po subren
dimo. Gali. pvz., toks triperis, ar 
kitokios kilmės uždegimas prosta
ta «usirgdinti. Tada, žinoma, gy
dymas turi būti atsakantis—daž
niausiai be operacijos apsieinan
tis Masažai, vonios sėdimos Šil
tos ir atsakantys (po prostatos 
ištyrimo bakteriologiškai) anti
biotikai. Apie Tamstos prostatinį 
negalavimą reikia pasakyti .štai 
ką. Greičiausiai prostata paki
to dėl amžiaus. Ji 80 proc. vyrų 
tokio am/iaus, ar maždaug tokio: 
vienam anksčiau, kitam vėliau ji 
padidėja — užkemša šlapimui 
prašalinti latakas ir sukelia dai
ną slapiniinąfį, ypač i**k§, *t*»-

CHICAGO SAVINGS 
IS N0W PAYING 

"% m 

5.39% 5.92% 6.003% 

Offt. teL 785-447? Rez. PR 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 
SPECIALYBE — XERVŲ m 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BTJILDING 

M49 So. Polaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGS 
KCB1KH' IK VAIKŲ U G C 

SPECIALISTE 
KEDICAL BClLDrVG 

71S0 South Westeni Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Ik) 
S t. popiet TVečiad. Ir Seštad. ano 

10 v. ryto iki 1 v. popiet 
Ofiso telef. RK 7-1168 
Rezld. telef. — 239-291* 

Ofiso H E 4-1818. Rea. P R 8-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBf i VIDACS LIGOS 
2454 West ?lst Street 

(71-os ir OampbeU Are. kainpaa) 
Plrmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt 
nuo 8 vai. popiet lkl 7 v. vak. ge*taū 
nuo 9 v. ryto lkl 11 vaL ryto — ttk 
susitarua 

Readd. TeL » GI 8-0873 
DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
A K U Š E R I J A TR M O T E R Ų LIGOS 1 

GLN EKOLOGINE C H I R U R G U A 
1182 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 

atsiliepia, skambinti: MI 8-0001 

TEL. — BE S-5898 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
8907 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2818 W. 71st St. — TeL 787-514* 
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

"oontact lenses". 
i Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treC. 

! DR. LEONAS SEIBUTIS 
j INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHTRURGUA 
2656 W. 63rd Srreet 

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5546 

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

Ofiso teL RElianoe S-4410 
RezfcL GRoveblU 8-0617 

j Valandos: pirm. Ir ketv. nao 12 vaL 
I Iki t vai. p.p. Ir nuo 7 lkl 8 v. vak., 

antr. ir penkt nuo 12 iki t vaL p.p. 
Ir vakarais pagal susitarimą. 

Ofiso teL PR 8-2320 
BTam* — rezid. — PRospeot 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt 
nuo 12 iki 8 vaL ir nuo 5 fkl 8 
vaL vak., SeStad. nuo 1 lkl 4 vaL 

MtfiMettp.Hrtt. 
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H* 
OH Foor Year Savings 

Certificates 
$10,000 Minimom 

7.627^ 
Annual Yield 

For 49 years, savers ot neor~% 100 miUJort 
Chicago Savings have become occustomed to 
the highest rates permitted by \aw. H is 
possibJe to cMer the above yieki where e c n -
ings rematfi ondisturbed ond are conv 
pounded for a yeor or more. 

CHICAGO • • • • 

savings and !oan association 

• Passbook Savings Ea ru From Day 

Ofs. PO 7^000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKIRS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8844 West 83rd Street 
VaL: kasdien nao 1—4 p. p. Ir 9 

iki * vai . Trečlad. IT HeStad. uSdarvta. 

DR. K. A. V. JUČAS 
Bošrd Eligible 

American Board of Derrnatology 
SPECIALYBt ODOS LIGOS 

IR CHIRURGLJA 
6324 North Milwaukee Avenoe 
TeL 763-3310 944-5847 

Visi telefonai 8S2-1S81 
DR, F. V. KAUNAS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1407 80. 49tt Conrt, Cicero 

VaL kasdien į s -u tr 4-T Treetod. Ir 
sastad. tik snaitarna 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TEL. — #25-8296 
Valandos: 2—9 v. v., penkt 19—IS 
ryto Ir 2—8 vai. vak. SeStad. 1 Od 
4 vaL vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta. 

Resid. teL WA 5-S099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir moterų ligos 
Ofisas ir re*. 2852 W. 59th 8 t 

TeL PRospeot 8-122S 
Ofiso vai.: Pirm,, antr., traB. *r 

penkt nuo 1 lkl 4 vaL ir nuo « UrJ I 
v. v., sestad. 2-4 vai. popiet Ir kita 
laiku pagal susitarimą. 

-*..:£ 

Ofiso teL HE 4-2128. Nsmu OI 8-8199 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 Wett 71st Street 

Vai.: pirm., antrad., ketv. tr penktad. 
2-4 tr $-9. TreS. Ir Sestad. uMaryt-

Tel. PRospeot A-94O0 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAIKAS) 

GYDYTOJA LR CHTRURGl 
6648 South Albany Avent» 
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Nauji darbininką? 

PLAČIUOSE DARBO LAUKUOSE 
Kada lietuviškoji išeivijos nančius. rodo, kad ji supranta 

bendruomenė siaurinama į pa- bendruomeniškus uždavinius. 
pras tos organizacijos rėmus, iš Tačiau jie pervertintų savo jė-
afcių išleidžiama jos paskirtis — gas, jeigu tikėtųsi tai atlikti be dono~policijai buvo tikros rugia-
bendromis jėgomis siekti savos bendros talkos, jei mėgintų lie- pįūtės dienos. Didžiausiose Lon 
kuftūros ugdymo ir tautinio iš- tuviškoje dirvoje sėti tą pačią į dono universalinėse krautuvėse 

ANGLIJA ŠIŲ DIENŲ PASAULYJE 
Buvusių kolonijų ir Anglijos bendradarbiavimas 

Senos priemones naujoje vietoje 

Rugpjūčio 20—22 dienos Lon- A. J. STANIUS 

sflaikymo.. Tik jos dalys tur i sėklą, ta r tum ta dirva visuose 
imtis tų darbų, kuriuos iškelia kraštuose būtų vienodai išpu-
gyvenimo reikalavimai, politi- renta. 
niai susiklostymai ar nepaprasti 
įvykiai Bendruomenė neturi 
praras t i pagrindo, ant kurio ji 
sukurta , būtent tautinės kilmės, 
bendrų tikslų išeivijos ir paverg
tos t au tos atžvilgiu. Nors tai 
kartojame, bet tik dėl to, kad 
tokių polinkių jaučiama ir lietu
vių išeivijoje, dar nebaigusioje 
savo misijos kalbėti už nutildy
tuosius ir kurt i už nebegalinčius 
kurti. 

Reiktų atkreipti dėmesį j nuo
mones tų atstovų, kurie atvyko 
iš tolimesnių kraštų, kur sąly
gos yra skirtingos ir darbo dir
va mažai panaši į mūsų plačiuo
sius laukus, kur išeivija skai
čiuojama tūkstančiais. Jei ši 
valdyba dės visas pastangas ir 
ateityje derinti, kas reikia, ir 
padėti dirbti kiekvienam kraš
tui savaip, kaip ten galima, tai 

buvo vieną dieną rasta 14 pade
gamųjų bombų. Civilinės, valdiš
kos ir kariškos įstaigos paštu ga
vo 8 sprogstamąsias bombas.Vie- . . 

i . , . i •, , i na Kovotojai uz laisvę visiems . 
na didesne buvo rasta Londono į 
priemiestyje. Policija tikrai ture- į Londono policija savo nuomo
jo daug rūpesčio ir darbo, ypač j n ė s oficialiai nepareiškė, bet pa-
kad dar prisidėjo apgavikų tele- į degamųjų ir sprogstamųjų bom-
foniniai pranešimai, kad šen ir bu ištyrimas parodė, kad tai yra 

teroristinius verksmus. Viena, 
kaip tuojau buvo spėjama, yra 
Š. Airijos teroristai, o kita - H t 6 n k i n t L Londono britu policijai 
narchistų grupe, kuri save vadi- į ̂  rmom^ ^ fepQS m ė n _ 

Yra ir kita priežastis. Vyriau
sioji airių kovotojų vadovybė Dub 
line -nutarė, kad dabar ji kovos 
tik prieš britų karius, jų šeimas, 
jų nuosavybę Š. Airijoje. Dalis te
roristų tuo nutarimu yra nepa-

ten yra bombos, kur jų tikrai ne
buvo. 

Po Pasaulio Lietuvių Bendruo- * » * " * J * S f ^ U ^ S kėjimą nebus apvilti. Dėlto ieš
koti išsibarsčiusių lietuvių, juos 
jungti prie tautinės bendruome-

tenės atžvilgiu, bet vis dėl- J ° ; r 7 . JT 7 7 • Z , . ' • •- - ' • mmosim bombos buvo padėtos ! u < " Kild l W f i J d - r n e b lKi^ 
daugeUo toStų susirinkę - * * * * £ " * " į 2 T * " " r S ^ L ^ ^ : Z i t * * ! « £ " * « b «™ 2 = " ^ 

menes seimo galima įžvelgti vie
nokių ir kitokių tendencijų ben 
druomenės atžvilgiu, bet vis dėl 
to iš daugelio kraštų susirinkę , . 
. . I . . . r . . . . , . . reikalingą pagalbą Jiems teikti laisvieji lietuviai žvelgia j save . . ,*v* -7? . J*. J.. _T _ . . . . J .. . _, . . , . . turės dabar išrinktoji PLB val-ir į t au t imus uždavinius labai . . *._ __..S«_ _i- . . 
blaiviai. J ie supranta skirtin
guose kraštuose gvvenančių lie-
f. . . , , v . i * pagalbos teikimas bus pastoves-
tuviu veiklos našumą ir nuolat T " . . . . T ^ .- . 
.„. r .. , . . . . . T. . m, juo to jungimo prie tautinio 
iškylančias kliūtis. Jie seime pa
stebėjo, kad kiekvienas kraš tas 
turi savo specialių problemų, 
kur ias spręsti tegali tik jie pa
tys, nors gali ir turi susilauk-
J ,. & ,, . . « , . , » . . gio. dar perankstyva spręsti. t i realios pagalbos ir iš didžiųjų £,o+ 
le tuvių išeivijos telkinių, kaip 
JAV-bių i r Kanados. Dėlto po-
, ,, . . " . . . , . mą prieš daugumą, kad seime 
kalbiai, svarstymai, planai bent *_J_ .°. „_ _,_. . 
daugumai delegatų neatrodė ne
tikroviški, neįvykdomi, tik re
toriškai skelbiami, kaip mėgs
tama vyresniųjų tokiomis pro
gomis nedemonstruoti. O ką be
kalbėti apie tą susitikimą, pa
bendravimą, kurio metu įvairių 

airių teroristų darbas, nes visiškai 
panašios bombos jau antri metai 

Lakr ^ ,1 i< 14 D3d$-Smųjų naudojamos S. Airijoje. Tik Lon-
bombų tesprogo tik keturios, su- Į d o r t u i t i r tosios bombos, atrodo, 
naikindamos tris vyriškas eilutes Į kiek stipresnes, nors primityviau 
ir vieną moterišką apsiaustą. i padarytos. Yra manančių kad te-
Sprogstamosios bombos, išnešio- i ^ r i s t a i , kas jie bebūtų, tiarai ne-
tos laiškanešiu, buvo laiku .pa-1 n<> rėi0 padaryti didelių medzia 
stebėtos ir perduotos policijai, j S^ių nuostolių, nes visos pade- , ̂  ^ 

dyba. Juo tie ryšiai bus glau 
dėsni, juo darbų derinimas ir 

kamieno rezultatai bus našes
ni, nors vaisiai ir bus skirtingi. 

* 
Ar seimas buvo reikiamo ly-

io. dar perankstyva spręsti. 
Bet kad į seimą suvažiavo rink
tieji delegatai, jautę atsakingu-

nei žmonių aukų nebuvo. Jokia lengvai randamose vietose 

britų karių medžioklės keliolika 
airių teroristų paspruko | D. Bri
taniją ir čia prisiglaudė arba pas: m ų j ų 264 atstovai renkami viso 
savo gimines, arba simpatizuo- j k r a š t o gyventojų, o antrųjų at-
jančius. Dabar jie jau pradeda į stovai skiriami, 
veikti, [domu yra tai, kad airių \ X e l a b a i mažesnius skaičius mi-
kovotojų centras Dubline nei j r i t e r i ų i r yįceministerių turi ir 
prisipažįsta prie Londono įvykių, | p r o v i n c į j ų vyriausybės. Tik jų 

parlamentai yr-a mažesnės ap
imties. Galima drąsiai pasakyti, 
kad Kanadoje yra keli šimtai 
ministerių ir per 1000 parlamen
to atstovų. 

Infliacija ir kainos 
Per pastaruosius trejus me

tas; 
kad 

nei juos paneigia. Paprastai 
centras tuojau prisipažįsta, 
tai teroristų darbas, jei kas svar
besnio įvyksta S. Airijoje. 

Paskutiniu momentu iškilo 
teorija. Prieš trejus me-

panika niekur nekilo, o tūkstan
čiai turistų ramiai žiūrėjo į pre
kes languose ir ramiai vaikštinė-

KANADOS VYRIAUSYBE 
IR EKONOMIJA 

Infliacijos, kainų kilimo ir netvarkos padariniai 
J . VAICELItNAS 

Kai kalbama apie Kanados Tokią komisiją būtų galima 
vyriausybe, turima galvojo Ka- j sudaryti ir iš a t i t inkamų minis-
nados federalinę vyriausybę su j terijų viceministerių, kurie ma-
30 ministerių ir da r didesniu Į žai turi darbo savo pareigose, 
skaičiumi viceministerių, nes kai j Vienas Ontario provincijos vy-
kuriose ministerijose yra po du j riausybės viceministeris perėmė 
viceministerius. Kanados parla- { vienos bendrovės direktoriaus 
mentas sudarytas iš dviejų da- j pareigas, nes j is savo tiesiogi-
lių: atstcvų rūmų ir senato. Pir- j nėse pareigose neturėjo ko veik

ti. Bet jis iš viceministerio pos
to nepasitraukė, nes norėjo pa
silikti viceministerio ti tu 'ą ir 39. 
000 dolerių metinę algą. 

Išpūsta e ta ta i 
Kanados vyriausybė dažnu at

veju bet kokiam darbui sudaro 
atskiras komisijas a rba j au esa
mas padidina. Teisingumo rni
nisteris pasakė, kad bus padi
dintos "Paroie" komisijos, kad 
ir žmogžudžiai galėtų išeiti iš 
kalėjimo ilgesnėms atostogoms. 

Apie valstybės apara to išpū-

dalyvavo svečiai, norėję atsigai 
vinti visuomeniniu ir kultūriniu 
požiūriu, tai jau buvo vertos įdė
tos pastangos ir atlikti techninio 
komiteto darbai. Būtų sunku iš
spręsti kž-ausimą, ar gerai sei
mui parinktos tokios šventės, 
kada jokio aukštesnio vietinės 

narchistų grupė "Piktoji bri-; t u s Kanadoje labai iškilo pre-
Ko siekiama. | gada", kuri norėjo išsprogdinti' kių kainos, ypač maisto produk- j timą davinių duoda Ontario pro-

inet poros ministerių namus. Bri- j tų. Kai kurių maisto produktų j vincijos švietimo rninisteris T. 
Kokie tikrieji Šių teroro veiks- j g a dos dešimtis narių buvo suim- j kainos pašoko 100fr i r daugiau. | Wells. J is sako: "1960 metais 

jo gatvėse. Tik radijo koanentato- j mų tikslai, dar sunku pasakyti- j t a j r n u t e j s t a eilei metų kalėti,i Kanada yra ūkio kraštas, o už švietimo ministerijoje, be mi-
riams ir spaudai buvo skambi Šitokiomis priemonėmis politiš j ̂  g r u p ė nesusilikvidavo. Tad dviejų svarų duonos kepalėlį I nisterio ir pavaduotojo, dirbo 
sensacija. kai nieko negalima laimėti. J §. Airijos teroristai, į kurių ei-\ greitai teks mokėti dolerį. Pa- Į dar vienas pareigūnas su 15,000 

Kas kaltas? Š Airijoje mažesnių bombų ! ̂  dabar įsiterpė kraštutinis kai-1 našios kainos ir kitų maisto pro- j dolerių metinio atlyginimo, o 
sproginėjimas, namų padeginėji- j riuJU elementas, galėjo "Piktąją dūktų. Bekono svaras nuo 80 j 1970 m. pareigūnų su tokiu ir 
jimas yra kasdieninis nublukęs i brigadą" pasikviesti į talką ir jai centų per porą metų pašoko iki j dar aukštesniu atlyginimu jau S. Airijoje teroristai paprastai 

iŠ anksto įspėja spaudą ar žmo
nes, kad ten ar kitur sprogs bom
ba ir net nurodo tiksliai laiką 
per kiek minučių žmonės turi 
pasišalinti. Londone tokio įspė- i "* "7 . -. , . 
Y. .v , i i . -n-t stambiomis antraštėmis, tai aa-
limo is anksto nebuvo duota Tik L ^ a[ ,-,- , ^ 
kai Harrods parduotuvėje buvo, d u r L n i u o s e p u s l a p į u o s e a ežvmio-
rastos dvi pirmosios padegamo- ; .^Airijos teroristai, mėg \ £ ' ™ . ~ZZTZTZ TZZZ 
šios bombos, vienam laikraščiui j ̂ _ . aJ~ia ; , n r t r ^ a . ; Sensaciją — taip! Be to, Londo-

' nas turi geriausią pasaulyje poli-

dalvkas j kurį nebekreipia dėme- į pavesti išnešioti padegamąsias Į 1,8 dol. Kiaušinių tuzinas nuo : buvo 527" (T. St. 1973.V.2 
sio 'nei 'žmonės, nei spauda. Kai! bombas ir išsiuntinėti sprogsta-! 45 centų pašoko iki 95 " " " 

: pirmiau §. Airijos spauda kiekvie- įsąsias , kad atitrauktų policijos 
I ną bombos sprogimą pranešė | dėmesį nuo S. Airijos. 

Londonas yra perdideiis mies-
| tas, kad saujelė anarchistų galė
tų jame sukelti sisuotinę paniką. 

' 7 p.) . Pridėjus visus pareigū-
Kanados liberaline vyriausy-1 nus mažesniu atlyginimu, ta i jų 

bė į tucs reikalus mažai kreipia susidarytų antra tiek. Atseit, 
dėmesio. Tiesa, paskutiniu me- \ Cntario provincijos švietimo mi 
tu buvo sudaryta penkių asme- misterijoje dirba per 1000 pa
nų komisija, kuri seks ir t i rs ; reigūnų. Tas pats rninisteris pri-
maisto produktų kainas, nors minė, kad Ontario provincijoje 
pa t s kainų sekimas kainų kili-. yra 5000 School boards, kurių 
mo nesustabdys ir jų nemimuš. skaičių norima sumažinti iki 1, 

k raš tu atstovai vieni kitus ge- ,-,.- • - v 
* . . v. * valdžios pareigūno negahma pa riau pažino i r susipazmo su ben 

droskanas visų problemomis. 
Je igu P L B valdybos rinkimai 

i r buvo kiek apsunkinti, ta i tas 
ne t ik nieko nenugąsdino, bet, 
priešingai, daugelį pradžiugino 
H- padrąsino. I r kaip t ik t as fak
tas , k a d tuo metu, kai daugely
je vietų j au su žiburiu reikia 
ieškoti norinčių dirbti, čia kan-

sikviesti įr didžiųjų tautos rei
kalų jiems pristatyti. Bet šalu
tiniai klausimai neliečia -«eimo 
esmės ir tautinių reikalų svars
tymo, kuris pirmū.usia mums 

„ „ , darni propogandą ir norėda 
buvo pranešta, kas yra uz tai a t - , ~ p a s i r o d y t i 5 k a d j i e v e i k l { L S y g a 

sakingas. j ̂  sa^.Q v e i i . ] o s v i e t ą ,pakeisti i ( 

Ligi šiol viešai dvi teroristų | perkelti į Londoną tik tam, kad į teroristų lizdas tuoj bus surastas.: gos gaus 40.000 dolerių per me-; nai gauna atlyginimą 
grupės nori sau garbės už tuos ; sukeltų sensaciją. C — L . . —.-„ — ~, ,„L„«.; „ - i t u s - J o s keturi neetatiniai pa-inia-

I Įėjo savo veiklos vietą pakeisti i r | a J ^ - Anarchistų ar naujas airių Komisijos pirm. B. Plumptre ai- 500. Ar tų institucijų pareigu 
nezi-

seime dalyvavo visų didžiųjų ir 
pagrindinių mūsų institucijij va-

, . , , . dovauiantieji pareigūnai, kaip didatų buvo net trigubai dau- , , \ . "T .7°. _ ,, .„ ^^"* ~.7. .. — . delegatai arba svečiai, nes netu-
giau, negu reikėjo išrinkti. Tai 
rodo, kad dar nevisi pavargo 

, i" darbo, net nedėkingo darbo. 
ryžtasi imtis. 

* 
• Tautinė veikla išeivijoje ne tur atvykusių delegatų tvirtini-
tengvės, bet ateityje dar sun- mus, kad seimas buvo jiems nau 
kės. I r tai visose srityse — lais- dingas pajusti bendrus rūpes-

lyje damuos." 
Ji nori apsaugoti baltuosius ber

želius, kurie augo Lietuvos miškuo-
patiems ir mūsų ateities veiklai I se. laukuose mažais gojeliais ir prie 
yra būtinas. Bet buvo gerai, kad į kiekvienos sodybos. Sekminių iš-

viškas reikalas čia jungė visus 
ir pasiryžimas dirbti savo tautai 
skatino visus seime dalyvauti. 

Būtų galima prisiminti iš sve-

Tačiau okupantas rusas, ko negali 
lengvai vietoje sunaikinti, veža 
jaunimą j tolimąjį Sibirą ar išbars-

vakarėse ūkininkai berželių sako- to po tolimosios Azijos respublikas, 
mis išpuošdavo savo namus ir kie- siekdamas juos suliedinti su azija-
mus. Deja, sodybos nugriautos, o j tais. 
berželiai irgi nukirsti. Nieko neliko j Laisvoje Lietuvoje netruko nei 
iš lietuviško kaimo berželiais ir ki-1 duonos, nei dainelių. Net ir po šim
tais medžiais apaugusių sodybų, i kaus dienos darbo jaunimas, susi-
Kur-ne -kur dar riogso apskuręs, j būręs į būrį. dainuodavo lietuvis-

Sunku taip pat pasakyti, ar; d ė j ė j a j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I M e t i m o ministerijos etatai 
j panagi teroro banga dar pasikar- n a g a u s p Q 200 dolerių. Tas ro- i milžiniški, o ta ministerija į švie 

tos turtą, su kuriuo šiandien nėgė- j tos, ar n e Viena aišku, ramiems do, kad Kanados vyriausybė y- timo reikalus kišasi mažai, nes 
da ir svetimose šalyse pasirodyti. \ žmonėms sunku surasti dabar ra linkusi didinti infliaciją, ši švietimo reikalus tvarko Board 

saugią vietą. 

apgriuvęs ūkininko namas, pro ne
taisomą stogą lietaus lašai teka į 
kambarius, nes jiems taisyti ne
duoda medžiagos. 

kas dainas ligi vėlos nakties, nepai
sant, kad jo lauke rytojaus dieną 
sunkus darbas. 

Šiandien, lyg paukštis narvelyje, 
netekęs laisvės ir maskolių perse-Buvusių kaimų laukuose (dabar 

kolchozuose) kyla didžiaaukščiai j klojamas bei ujamas, nedainuoja 
kolchozų vergams namai, kurie nei 1 tų skambiųjų ir gražiųjų lietuvišku 

vės bylos vedime, visuomeruniuo čius, bendrus lietuviškus reika- ; miestui, nei kaimui neprilygsta.! dainų. Net ir nekalto turinio daina. 
Se darbuose ir kūrybinėse pa- lus ir kartu ieškoti priemonių Niekas iš jų gyventojų daugiau nei | jei tik ji kiek atmiešta laisvės ilge-

Ateina nauja karta , net kirtingoms problemoms 
atsinešdama ir savus uždavi- spręsti. I r tai rodo, kad 
nius. Tie, kurie jau pasitraukė. Bendruomenė nei kaip tau-
savo misiją atliko, nors tautinių tinė santalka, nei kaip organi-
tiksLų ir nepasiekė, nes jie yra zacija dar nepradeda merdėti, 
platesni ir didesni, negu vieno Ji yra dar pilna gyvybės ir gai-
ar n e t būrio žmonių jėgos gali vališkai siekia savo tikslo — 
pakel t i I r į Pasaulio Lietuvių laisvės pavergtai tautai ir lietu-
Eendruomenės naują valdybą vybės išlaikymo įvairių kraštų 
išrinkti nauji darbininkai dar lietuvių išeivijoj. Tas gaivališ-
tik žengia į neaprėpiamus darbo kūmas yra laidas ke!.ti pasiti-
laukus. Jeigu jie manytų, kad kėjimui savimi ir į jos ateitį 
pasieks viską, ką turėtų lietu- žvelgti su viltimi, nes į ją dar 
viškoji bendruomenė pasiekti, jungiasi vidurinioji ir jaunoji 
tai p i rmam žingsny apsiviltų. lietuvių karta, 
(Savo gairėse jie pasižada dirbti Naujus darbininkus — PLB 
visus tuos darbus, kuriuos bu- valdybą sutinkant, dar negali-
vusios valdybos dirbo arba bu- m a n e i girti, nei kritikuoti, nes 
vo užsibrėžusios. Jie primena, jos darbai tik prieš akis. Jai ga-
kad imsis jaunimui pagelbėti, jjma išreikšti tik pageidavimus 
rūpinsis lietuvių švietimu ir kul- s į e kt i to, ko yra užsibrėžusi, iš 
tūra. Tai tikslai, kurių siekti anksto žinodama, kad tik su tal-
reikia santalkinės jėgos, derini- ka galima pasiekti geresnių rė
mo, pagalbos ir paskatų. zultatų. Galima jai ir palinkėti 

Naujosios valdybos vardu pa- nepavargti plačiuose darbo lau-
reiškiama, kad ji mėgins jungti kuose ir paruošti kuo daugiau 
visus lietuvius, ypač kad eis į naujų darbininkų, kad nė viena 
senąją išeiviją, geriau tariant , lietuviško darbo sritis ir niekur 
J svetimose žemėse gimusius, nebūtų palikta pūdymuojančiu 
bet d a r sava tautybe besirūpi- dirvonu. Pr. Gr. 

Spaudoj ir gyvenime 

PO "TARYBŲ M O T E C PASIŽVALGIUS 

berželių, nei kitų medžių nesodina 
kaimo sodybų grožiui ir pavėsiui, 
kada grįžęs iš darbo žmogus galė
jo po medžiais išsitiesti. 

Kartu su sodybų naikinimu 
dingsta jaunimas, dingsta ir lietu
viški papročiai bei kaimo tradicijos, 
kurios šimtmečiais buvo puoselėja
mos ir sudarė savitą lietuvių tau-

siu ar patriotiniu posmu. yra. bilie
tas j kalėjimą ar Sibirą. 

Tegul pasalina sovietinę vergiją 

komisija paruošė maisto pro- j of Education, kurių Ontario pro 
dūktų kainų kilimo istoriją, o i vincijoje yra 138 (G. M. 1970. 
vyriausybei jokių pasiūlymų ne-j UIT}. Jei ir tose švietimo insti-
cĮavė. ' tucijose dirba po 60 -100 parei-

Kanados vyriausybes parei-! gūriŲ- tai Ontario provincijos 
gūnai maisto produktų kainas į švietimo reikalus tvarko per 
galėtų sekti per spaudą, radiją: 12,000 pareigūnų, kai toje pro-
a r televiziją, nes jos skelbia- • vincijoje gimnazijos mokytojų 
mos. Produktų kainas galėtų 
sužinoti ir iš savo šeimininkių, 
kurios perka maisto produktus. 
Pagaliau, jei jau tokia komisija 
yra reikalinga, ją galėtų suda 

tėra 33,000. Ontario universite
tus tvarko atskiras rninisteris 
_ J. McNie. 

Tie visi pavyzdžiai rodo, kad 
Kanadoje daug vyriausybių. 

ryti parlamento atstovai, nes d a u g pareigūnų, bet mažai tvar
tai jų tiesioginė pareiga. Jie iš > kos. Net per televiziją skelbia, 
valstybės iždo per metus gauna k a d Kanados vyriausybė nežino, 
po 22,000 dolerių, bet dažnu at- : k i e k i š kitų kraštų į Kanadą pri
veju jie dar verčiasi ir savo pri- bėgo nelegalių gyventojų, kurių 
vačia praktika: gydytojo, advo- daugiausia negrų. Jei prieš 15 

ir persekiojimus, vėl Lietuvos jau- f Švedijos karalius Gustavas VI Adoll ka to ir t. t . Ontario parlamento " 2° m e t U Toronte buvo per 500 
j. i -* iM • ! i-.;. _£ x- J^: [> fa*- šiuo metu sunkiai sergąs, buvo tas lietuviškas ir lietuvio širdžiai 
mielas daineles, kurios nuo amžių l a b a i I ^ P ^ t a s žmogus ir nevengė 
sudaro tą didijj ir garsųjį lietuvis- j fizinio darbo, kuris jį stiprino ir praktikos per mėnesį uždirbąs j ricialiai keleriopai daugiau, rseg-
kų dainų lobyną. B. Jablonskis i teikė ilgą gyvenimą i per 6000 dolerių. į (Nukelta į 5 psl.) 

XDP atstovas dr. Schulman sa- . neS^i> tai šiandien oficialiai jų 
ko, kad jis g savo gydytojo; priskaitoma per 75.000, o neo-

GAISRO PELENAI 
R o m a n a s 

t% C B E L U A BALAdAITIENĖ 

23 
— Ačiū. Tik stiklą šalto vandens. Nieko daugiau. 
Jiedu buvo vienas ki tam mandagūs, kaip geri pa

žįstami, vengdami familiariškumo, nesivadindami var
dais, tarsi t a rp jųdviejų kadaise buvęs intymumas ne
būtų egzistavęs. Gražina atsisėdo salone į platų, pliu
šinį minkštasuolį. Jurgiui išėjus į virtuvę, ji ranka 
perbraukė per liuksusinę baldų medžiagą. Visur buvo 
matyti geras skonis ir p rabanga . I r j i bandė apie nieką 
negalvoti. Gal viskas a t rodys geriau, kai liūdnos ir 
sunkios mintys nustos slėgusios. Gal s taiga ant pečiųs s ta tė Budapešto s to t į 

Dabar man geriau. I r troškulys nebekankina. Belie
ka laukti žadėto nuostabaus vaistų veikimo. 

— O gal tuo tarpu aš galėčiau jus kuo pavaišinti ? 
I r pas mane velykinių skanėstų netrūksta. 

— Ačiū. Aš apie valgį net pagalvoti negaliu. No
rėčiau tik ramiai pasėdėti, kad galėčiau šiek tiek atsi
peikėti nuo ligoninės nemalonių įspūdžių. — Ji nutilo, 
bijodama, kad Jurgis nepradėtų jos klausinėti apie 
Vyto staigaus susirgimo priežastį. Dabar ji viską iš
pasakotų, atidengdama savo sielos giliausius kampe
lius, nes kartais žodžiuose galima rasti gydančios ga
lios. Bet Jurgis tylėjo. 

Pamažu ji pajuto, kaip įtempti raumenys pradėjo 
atsileisti ir galva nebebuvo tokia sunki. Visiškai nu
stojusi noro galvoti, ji lėtai dairėsi po kambarį- Keliom 
sekundėm užmerkusi akis, ji išgirdo vengriškos mu
zikos garsus. Jurgis, priėjęs prie radijo aparato, už-

Neseniai pakliuvo į rankas drau
gui atsiųstas š. m. "Tarybinės Mo
teries'* nr. 2. Viršelio antrojo pus
lapio apačioje Janina Degutytė 
trumpu eilėraštuku labai tiksliai 
pavaizduoja pavergtos Lietuvos da-

"Kad niekas nesuteptų gimtų 
baltų berželių. 

Mes budim, kad saulutė gyventų 
mūs namuos. 

Tegu netrūksta niekam nei duo
nos, nei dainelių. 

Tegu vaikai ir paukščiai pasau-

užgulusi nepakeliamai sunki naš ta taip nebeslėgs. 

— Štai aš ir čia, — paduodamas stiklinę su van
deniu, mandagiai ties viešnia pasilenkė Jurgis. J is bu
vo riteriškai mandagus, net vengdamas paliesti jos 
pirštus. Gražina, prie lūpų pridėjusi stiklinę su van
deniu, godžiai gėrė. Nugėrusi pusę, ji į burną įsidėjo 
vieną tabletę. 

_ Matot, kokia aš nevykusi viešnia. Pirmą kar tą I P a P ra7 tas7be~probfe^^^ 
pas jus ir jau su vaistais. 

0 koks aš šeimininkas? Jūs pirmą kartą pa-

Jurgis atnešė dar vieną stiklinę vandens. 
— Ar jus migdo vaistai? — paklausė Jurgis, ma

tydamas ją tokią ramią ir nekalbią. 
— Ar jūs bijot, kad aš pas jus neužmigčiau? 

Prisiminkit, ką daktaras sakė. Jie nemigdo, tik.. Man 
taip gera, kai aš tyliu, užmerkusi akis, bijodama, kad 
negrįžtų pirmykštė neramybė. Kokių stebuklingų vais
tų y ra pasaulyje. — Ir ji vėl užmerkė akis. 

— Aš apgailestauju, kad ponas Virkaitis... 
— Nekalbėkime apie tai, Jurgi, — pavadinusi jį 

vardu, numojo ranka Gražina. — Norėčiau šiuo metu 
išjungti visą gyvenimo tikrovę ir gyventi tik šiuo mo
mentu. 

— Ir norėtum, kad jis sustotų amžinai... — tęsė 
nebaigtą sakinį Jurgis, p: siartindamas prie Gražinos. 

— Taip. Sėsk šalia manęs. Jurgi... 
Gražina padėjo galvą ant jo peties. Kažkur toli 

nemalonūs pergyvenimai skendo dabarties migloje. J i 
Ar jūs nieko prieš, jei aš pastatysiu muziką? nenorėjo būti vieniša. Ji norėjo būti mylima... Lyg at

spėdamas jos mintis. Jurgis švelniai ją apkabino per 
liemenį. 

— Tu gali mane pabučiuoti, — pakėlusi galvą, 
sušnabždėjo Gražina. Jos rankos apsipynę apie jo 
kaklą. Dabar visk?s vistiek. Nauja, iki šiol nepažinta 

— paklausė jis. 
— Ne. Man viskas gerai. Ir čia taip ramu. 
— Gal njrėtumėt pailsėti, ištiesti kojas? Jauski

tės, kaip namie. 

— Ne. Tik norėčiau dar vieną stebuklingą table-^ , . , aistra maloniais šiurpuliais bėgo jos kūnu. Ji elaudesi tę. Man darosi taip eera. Visas evvemmas atrodo toks . T . . . . . . , , . . . . . _. . F "" prie Jurgio, } jo bucinius atsakydama buciniais. Kai 
jo karštos rankos ėmė glamonėti jos kūną. Gražina 
nerodė pasipriešinimo. Pakėlęs ją lengvą, kaip stirną. — Bet daktaras Svyrius sakė... 

gerbėte mano kuklų butą savo atsilankymu, o aš jus n v s ^ ^ T ^ e ^ f J a l ^ ^ H t ^ ^ " * ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " " ^ ^ ' " ^ 
vaišinu vandeniu. 

— Ištroškus vanduo — skaniausias gėrimas. Ačiū. 
bebuvo sunku, nors dar prieš keliolika minučių jai at
rodė, kad gyvenime šypsenai nebėra vietos* 

miegamąjį. 

(Bui 4«ugieq) 

.^_^_^_~ • • -
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A. f A. 
JUSTUI STRIMAIČIUI mirus, 

broliui dr. PETRUI STRIMAIČIUI, seseriai MATILDAI 
MIELIENEI ir artimiesiems reiškiame giliausią užuo
jautą ir kartu liūdime. 

Maryte Dičpinigaitiene 
Pranute Prenkiene 
Bronius Baras 
Juze ir Česlovas Prenskai 

C L A S S I F I E D G U I D E 
E E A L E 8 T A T E R E A L E S T A T E 

Tautinius šokius šoka Vasario 16-sios mokiniai 

SEPTINTOSIOS MOKYTOJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖS NUTARIMAI 

JAV ir Kanados VII mokyto- skyriaus vadovėliu "Tėvų name-
ją ir jaunimo studijų savaitės,! liai brangūs", mokytojai rado 
įvykusios 1973 m. rugpiūčio 22 jį labai gerai parengtą ir gra-
- 1 8 d. Dainavoje, dalyviai, iš- , žiai išleistą. Autorei reiškiajna 
klausę ir išdiskutavę visus rū- i nuoširdi padėka, 
pimus kiausimus, priima šiuos Tuo pačiu mokytojai griežtai 
nutar imus: pasisako prieš spaudoje pasiro-

1. Reiškia padėką JAV ir Ka- | džiusius nepagrįstus kaitinimus 
nados Lietuvių Fondams ir Lie- autorei ir Švietimo tarybai 
tuvių Bendruomenių vadovy-; 4. Prašyti visų lit. mokyklų 
bėms už finansinę ir materiali- ; mokytojų išlaikyti su tėvų pa-
nę paramą lituanistiniam švieti- galba reikiamą mokslo lygį. 
mui ir prašo toliau lituanistinį 5. Lietuviškasis jaunimas, pri-
švietimą visomis ižgalėmis rem- tardamas pastangoms lietuvy-
ti- bei žadinti ir išlaikyti, nuošir-

2. Nuoširdžiai dėkoja JAV džiai dėkoja už rengiamus Dai-
L B Švietimo tarybai ir Kanados navoje lietuvių kalbos pasitobu-
L B švietimo komisijai už nuo- linimo ir tautinių šokių kursus, 
latinj rūpestį ir vadovavimą, ap- 6. Studijų savaitės dalyviai 
rūpinant lituanistines mokyklas' pritaria Pasaulio Lietuvių Jau-
t inkamais vadovėliais ir kitomis ; nimo sąjungos (PLJS) ryšių 
mokslo priemonėmis. j centro iniciatyvai nuo ateinan-

3. Susipažinę su mokytojos: čių metų ruošti jaunimui litu-
Sof i jos Jonynienės naujausiu V | anistinių studijų savaites. 

A. f A. 
Constance Lukošaitis (Lukas) mirus, 

jos dukras HELEN VAIČIŪNAS su šeima ir ESTELLE 
(TERBY) HUTCHISON su šeima, sūnų JOHN KEICH 
su seimą, anūkus, proanūkus, gimines bei artimuo
sius liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kar
ta liūdime. 

Zuzana ir Kazys Žebrauskai 

7 FLAT BUELDDJG 
GOOD INCOME 

REASONABLE PRICE 

WU1 Leave Small Mortgage. 

TEL. 738-1549 

PEOTONE — 22-jų akrų ūkis, 
rezidencijai arba industrijai. 
Prie pat Illinois Central gelžke-
lio. Po $2500 už akrą. 

" ^ TEL. 312 — 258-6445 ' 

Mylimai motinai 

A. t A. PETRONĖLEI ORENTIENEI mirus, 
jos sūnui VYTAUTUI OBENTUI, mūsų draugijos na
riui, ir kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią už
uojautą. 

Filatelistu Draugija "Lietuva" 

S A V I N I N KAS 
B^erry Woods rajone parduoda mūr. 

\3-,4 miegamų liuksus "ranch" namą. 
Keramikos vonia su atskirai įrengtu 
dušu, ir puse vonios. Centr. vėsinimas. 
2 maš. mūr. garažas su automat. du
rim. Įrengtas rūsys su baru. Daug 
priedų. Arti 115 ir Artesian: Kaina 
truputį virš $35,000. 

į TEL. = 779 - 2532 
Savininkas parduoda l'/į aukšto 

mūr. namą. Visur nuo sienos iki s. ki-
jlimai. 2 maš. garažas. Pilnas patio — 
j kiemas. Pajamų $160 per mėn. Centr. 
(vėsinimas. Rūsį galima įrengti paja-
• mom. Nauji stogai. Pirkite tiesiog iš 
savininko, sutaupysite. Skambinkite 
tarp 6:45 ir 10 v. v.; šeštad. ir sekm. 
visą d. tel. 778-0049 

6943 S. CAMPBELL 
S kamb. mur. bunKalow. 2 maš. 

įuCu-. Kani/ju. HMJM "forced air" 
šildynuus gazu. Virimui krosnis, kili
mai ir užuolaidos 1 metų senimo. 
Puikiam stovy. Nereikia jokių taisy
mu. Nepaprastai švarus. Tuojau už-
imkite. Truputį virš $?20,000. Apžiū
rėjimui reikalinga, susitarti telefonu. 

Edw. L. Cernocky & Co. 
— 22fil W. l l l t h St. — 

Tel. 23S-SJ51 

Apžiūrėjimai kreiptis Į 
LEO NOVOSEJL, 779-2360 

MISCELLANEOUS 

MŪSŲ kolonijose 
Hartford, Conn. 

IŠVYKA į GAMTA 

Sekmadienį, rugsėjo 23 d., bus 
paskutinė proga pasinaudoti LB 
Hartfordo apyl. organizuojama 
autobuso išvyka j gamtą — | 
gražųjį Vermontą. j Putnamo 
seselių stovyklą Neringą. Pro
gramoj : šv. Mi ::os, vaišės, me- į 
ninė dalis. Autobusas išvyks nuo i 
L.P. klubo. 227 Lawrence St., j 
9 vai. r y t o ir sustos prie šv . ! 
Trejybės bažnyčios apie 9:15 j 
vai. ryto. Grfš apie 7 vai. vak. i 
Prašom apie savo važiavimą : 

pranešt i D. Grajauskienei, tel. i 
688 - 1552 iki rugsėjo 22 d. 

LATVIAI PLAČIAJAME 
PASAULYJE 

Nedidelė, 500 narių latvių ko-; 
lonija Venecueloje yra davusi 8 ' 
profesorius — keii jų plačiai ži- j 
nomi. Šiame krašte dabar y r a | 
127 latviai, kurie yra baigę a r - j 
ba lanko aukštąsias mokyklas. į 
Iš to matyt i , kad kiekvienas ke t ! 
v i r tas kolonijos narys yra aka- i 
demanio auklėjimo. 

Pertos. Australija. latvių ben
dromis jėgomis pastatytas 70, 
000 dol. vertės visuomenės cent
ro pas ta tas liepos 2S d. perduo
t a s latvių organizacijoms. Na
mas pas ta ty tas be skolų, iš au
kų, kurių surinko apie 13.000 
doi., o darbą vykdė talkininkai, 
po 20-30 vyrų grupės šeštadie
niais. Oficialus namo atidarv-

PRISTATYMAS NKMOKAMAI 

mas numatytas vėliau, bet nuo 
rugpiūčio 1 d, ten jau vyksta I 
visuomeninė veikla. 

Muensterio latvių gimnazijai ! 

Vokietijoje, Australijos latviai 
1972 m. paaukojo 3815 DM. T. 

— JAV ūkininkai už savo 
produktus iš dolerio tegauna tik 
40 centų. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N'OTARY PUBtIC 

DTOOStE TAX SERVICE 
Tvarkingai patarnauja visai* Reai 

Katate reikalais. Be to čia veikia 
Nbtariataa, daromi ir liudijimai ver
timai užpildomi piliety080 pareiški
mai ir Įvairūs blankai. 
4259 S. Mapiewood — CL 4-7450 

Po atostogų 

1 0 * — 20<jj, — $0% pigiau T » « H B H 
už apdraudį nuo ugnies ir automo
bilio pas 
F R A N K Z A P 0 L I S 

3208*6 WEST »5tb Street 
Chicago, nilnoia 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-43S9 

Įvairių prekių pasirinkimas moto
ciklai. Šaldytuvai, ma^"". doleriniai 
OERTTFEKATAI tR AUTOMOBILIAI 
COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 

2501 W. S»th S t , Chicago, m . 6069S 
S&3S S. Halsted, Chicago, m . 60SO& 

TeL WA 5-2737: 254-S320 
V. Valantlnas 

HELP vTANTED — VYRAI 

Polisher and Buffer 
Pirmaujančiai electro-rnechanikos dirb
tuvei tuojau reikalingi industrijoj pri
tyrę vyrai "polishing-buffing" darbui. 
Geriausias atlyginimas naujai pasam
dytiems — $&81 į vai. B-vės priedai. 

Skambinkite arba atvykto | 

SEEBURG CORPORATION 
1500 N. Dayton, Caicago 

TeL —642-0800 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chicago. DL, 60632, teL Y A 7-5986 

<? 
PLOKŠTELĖS, GAUNAMOS "DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE 

1 

WINDERS MEDICAL ARTS 
3213 W. 63rd Street 

Tel. WA 5 - 4787 
DIABETINIS MAISTAS IR 

GAVIMAI 
Mes patelefftTTtjn*.™ JŪSŲ gydytojui 

Plokštelės pavadinimas 
AURELIA 
ARIJOS 
DAINOS 

DAINOS LIETUVAI 
GINA CAPKAUSKAS dainuoja 
LABĄ RYTĄ 

LIETUVIU TAUTINIAI ŠOKIAI 

LIETUVOS KANKINIU KOPLYČIOS VATIKA
NE PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS 
OI. TOLI. TOLI.. 
JŪREIVIU KELIAI 

RADIO VAKARUŠKININKES DAINUOJA 
SVAJONIŲ 2EMĖ 
ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS PAŠVENTI
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI 
ŽIRGINĖLIAI 
DATNOS 
GRISTM. GRJSIM 
AKVARELE 
ŽIBURĖLIS 
MUZIKA FRANZ USZT 
KETURI AUTORIAI: Poezija ir pi^^a: 
UTERATCROS VAKARAS 
SEK PASAKA 
ZUIKIS PUIKIS 
RINKINYS 25 

26 
27 
28 

LIETUVIU KOMPOZITORIŲ DAINOS 
LIETUVIŠKOS GIESMĖS 
LIETUVOS SENOS IR NAUJOS DAINOS 
LTETUVOS ATSIMINIMAI (JubUiejaus proga) 
MES ŽENGIAM SU DAINA 
MANO ATSIMINIMAI LIETUVOS 
DAINUOJAM SU LEONE 
DAINOS IR ARIJOS 
VASARIO 16. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS 50 METU MTNfcJBdAS 

Artistaa 
A. Jūratė Paukštelis 
Stasys Baras - Baranauskas 
Aldona Stempgžienė 

Salomėja Cerienė 

1 
(Stereol 

(Mono) 
(Stereo) 
(Mono) 

(stereo) 
New Yorfeo Lietuvių vyrų choras "Perkūnas 
Choro vadovas V. Strolia 
fRleido L. Bendr. ivuitūros Fondas) 

• 

(Išleido Liet. Vyčiai) 
PhiladelphiTOS Lietuvių choras "Viltis 

(Stereo) 
(Stereot 
(Mono) 

" f Stereo) 
Modemtis kuriniai, atliekami Tamošiūno orkestre 
ir solistų 
(S. Barčus) 

N. Ščiukaitė 

A Trečiokas 
Kvartetas Viltis 
Liettrviškos lengvos muzikos rinkinys 
Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 
Pianistė Julija Rajauuskas 
III-sis 
P7-S4S 
Laima Rastenytė 
Grigaitytės ir Tijūnėlių šeima 
A. Dvariono muzika 
A. Šabaaiauskas dainuoja 
P. Dėde-Graužinis-Volteraitė 
Karo a u z . orkestras ir kiti 

Stasė Klimaitė 
Algerd Brazis ir Žibuoklės 

(Stereo) 

(Stereo) 

(Mono) 
(Mono) 

(Stereo) 
Lietuvos Valstyb. Radio Ansambhs (Stereo) 
Brazis. Žibuoklės, Juodytė 
New Yorko Vyrų oktetas 
L Juodytė ir gitara 
L Juodytės dainavimas 
Janina Nomeikaitė-Armonienė 

(Stereo) 
(Stereo) 

(Hi-fi) 
(Hi-fi) 

(Stereo) 

Kaina 
$5.00 

6.00 
7 00 
6.00 
4.00 
6.00 

6.00 
5.00 
4.50 

5.00 
6.00 

> 
5.00 
4.95 

$6.00 

5.00 
5.00 
500 
5.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
500 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

$5.00 
5.00 
500 
5.00 
5.00 
5.00 
500 

Modernas 2 butu mūras, arti 72 -oa 
Ir California, įrengtas basėm entas. 
karpetai. alum. langai, naujas gara
žas. Vertas rimto dėmesio! 

6 kamb. mūras prie Maria Bigh, 
naujas gazo šildymas, karpetai visur, 

'.garažas. Vertas $22.200. 
4 butu. jjražns mūras, arti vienuo

lyno, naujas gazo šildymas, alum. 
langai, karpytai. 3 auto mūro gara
žas. $4 2.000. 

Mietam Keveriy Srtores. pora blo- j 
j ku nuo kranto tr buvusios Lena.do i 
kavinBs, ant 65 p. sklypo mūras — I 

; 2 butai po 4 kamb. Centr. gazu šil- i 
dytnas. Nuomos po $300.00 \ m'a. ) 
Taksai $356.00 uS 1973 m. Kainai 
$21.750.00. 

HĄ ankšto mūras. Du butai — S% j 
tr 4 kamb. Kabinetu virtuvfe, mo-
dern vonios, karpetai. Cazu Šildymas. 
AJumin. langai, geležiu? tvora. Gara-

' žas. Tik keli blokai nuo parko 
Į $17.000. 

Arti 54 h- CJaHfornte, Geras 6 
kamb me<1lT'1* 5tu garažu $15.900 

S aakSfu «r*artnwnti«ri»i m UTIMI prie 
parko Ji R.ooo riaiamn Vau5a1 mi-
tvarkvta* belsimentBA vartas $68."^O 
ir "laus-lan Patnatvktt 

PalUrlmo mūras atnefta J4.000 oa-
lamu Vanlas gazti šildymas Vflro 
graražas. Kaina $18.000. 

Platno vertingas lota* Marquetto 
t>k» oHo mokyklų Kaina J9.900 

VILDIS REAL ESTETE 
7051 S- Wasbtemaw Av. RE 7-7200 

Mūrint- — 5 miegami. Platus skly
pas. Modemus įrengimai, arti mo
kyklų. Ma7-quette Parke. 

Mūr. bungalow su valeomuoju. 43 
pedų sklypas. Gražiai aptvertas. Ne-
brariĮrua. 63 ir Wbipple. 

Mūrinie — 2 po 6. Arti mokyki n 
ir bažnyčios. Martjuette Parke 

Gražns namas, ant p l a t u s sklypo. 
.Tustice. TU. 

Mūrinis. Pideli Kamb. Namas kaip 
pilis. 6«tb tr Callfornta. 

Tncwuranoe — Inoome T « T 
Nf.tary PtiWio 

ilMAITIS REALTY 
2951 W S3rd St.. 436-7378 

HEATETO CX>NTBAOTOR 
Jrengiu mieste ir užmiesty nauju* 

Ir perstatau senus visų rūgiu namo 
apšildymui pečius, air conditloni&e 
Ir vandens boilerius. Dirbu gre*t ^> 
žlnlngal Ir garantuotai. 

DOMAS ŽTTKAUSKAS 
4444 S. Western Ave. 
Chicago, Iii. 60609 

TeL VI 7-S447 

BERT'S STANDARD SERVICE 
Boad Service — Major MechanicaJ 
Elektroninis motoro sureguliavi
mas (Tune up). Air condition spe
cialistai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys. 
6643 S. Western — TeL 778-9250 

Savin. Norbertas Langys 

HELP mamom — ąjcmatYS 

LADY F0R CAFETERIA 
in Loop Bank 

Will train to do light office work 
also. 5 day week. Insurance, meals, 
uniforms furnished. 

TeL — 782-2520, E x t 491 
Ask f or Manager 

0FFI6E HELP WARTE1 
Bookkeeping and Typing 

experience necessary. 
2959 W. 47th St. 

VYBAI IB MOTEKYS 

RETIRED COUPLE WANTED in 
excbange for 4 room ^>t., West North, 
to manage 6 flat building. Good trans-
portation & shopping. Some English 
necessary. 

TeL 738-1549 

PROGOS — OPPORTLMTLES 

PAIH)UODAMA-S MAŽAS 
PATEAUiiLUS, 

pilnai įrengtas vėsinamas restoranas. 
Neseniai naujai dekoruotas. Idealus 
biznis seimai. Arti Ft. Sheridan. 
Prieinamai įkainuota Parduoda del 
lisros. Skambint DE 2-«3*l, po 8 V. 
vak. tkambiiu 452-43SSS. 

M O V 1 N G 
SEKfiNAS perkransto baldas fr ki
tos daiktas. Ir 15 toli miesto leidi
mai ir pilna apdraad*. 
2047 W. 67th Place — WA 5-8063 

V A L O M E 
ICIUMUS !R BALDUS 

Pisaname b* vaškuojame viną 
rMlų grindis 

i. BUBNYS, teL BE 7-5168 

Taverna, Iikerhj krautuvė ir namas 
Brighton Parke. Gerai einantis biz
nis įstigtas prieš 20 metų, vieno sa
vininko per 10 metų. Kampinis na
mas su apšUd. 7 kamb. botu viršuj. 
Parduoda dėl silpnos svikatos. šio
kiadieniais skambint 847-5348 

MISCELLANBOrS 

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

tr stereo. 
Spalvotos tr paprastos. Badljal 

Pardavimas tr taisymas 

M I G L I N A S T ? 
234* W. 69th St. — TeL H6-148I 

Apsimoka skelbtis DRAUGEI 
nes jis plačiausiai skaitomas Ik* 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
nos visiems prieinamos. 

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

Apdran^ta* perkranstymas 
tvairin atstumų 

*23 WK<T uth P I ^ C E 
TeL FP^ntier 6-1882 

REMKTTE Dlr^JR. , 'DRAUaĄ , , 

D Ė M E S I O ! 

L. Stukas. Žibuokles. Rfitos ir 
parapijų ansambliai (Stereo) 5.00 

(MinoLs valstvbės gyventojai prie tų kainų ©ridėkite 5% taksų mokesčiams ir 25 cer.tus persiuntimui. 

Užsakymus siuskite: DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, Ui, 60629 

= ^ 

BUTC NTTOBIAVDLAS 
Varno v&ldvmas — Incoaie Tai 

Notarkitas — Vertimai 
AHHtAUDŲ AGEVTTR \ 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzfe Ave., PR R-22S8 

Pri«- XX ir ralifornia. Kampinis. 
19 metu senumo. 7 kamb, (? miesr.) 
mūro rezidencija. Įrengtas rūsys, 1% 
vonios. 2 židiniai. Oazo iSilima. IšMo-
tas nuo si<mos iki sienos kilimais. 
Garažas. Tik J41.900. 

Rrisfrifoti pke. 2-ju butų po S mie-
Itamuosius mttras Atakiros Šilumos 
Oaražfi.«. 

Prie «« ir Wliipple. t S apartmertu 
mfir., gt^rna pajamos, tik 5',4 karto 
nr-tiniŲ paiamu. 

«4 ir Moaart. 2 butu po I kamb. 
mūrinis, iraražas, sasto Šiluma. 

Ir daug. danf kitę namu 
Prajiome teirautis 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

BUD S REALTY 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Arcdier Avram*' 
TeL 254-5551 

C0LLJSI0N EXPERTS 
JOHN- STANEVldtS 

(Fender) PUaas Pataisymas. 
Trawanisskww — Darymas ~ Motore 
- Karoserijos (Body) a Sparnų darkąs 

2637 W, 47th St.. te!. 523-1249 
Ghieage, iJiinois 60832 

^MmiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiuiimiiiiiiiHiuHiuiuiiuuHiiiiiHi!^ 

1 A R B E T F U R N I T U R E I 
1 2442 W . 47th St., Chicago , Tll. - FR 6-1100 f 
I P I L N A S A P S T A T Y M A S BALDAIS | 
~ Vi«ių plačiai reklarrraojamų frrrmj 
| BALDAI — APPLIANCES — KILIMAI 
§ — STEREO — SPALVOTA TV 
B Krantnvė atdara: 

f Pirmadieniaa ir ketvirtadieniais nuo 
s 9:00 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro. 
Ę Antradieniais, trečiadieniais, penkta-
S dieniais ir šeštadieniais nuo 9:00 vai. 
į ryto iki 6:00 vaL vakaro. 

L AUGUSTAS BELAUSKAS, veoSjas 
, '<Mittti<Ht;iiuHiiiiuiMiHiititiiitiMroiMut:iniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiniiiiiiiiwK 



KONSTITUCIJOS BANDYMAS 
Ar pavyks konstituciją panaudoti politinėm užmačiom 

B. JABLONSKIS 
Jau praėjo daugiau kaip 11 palaikiusius ryšius su riaušinin-

mėnesių, ,kai demokratų parti- kais, su prieš karą nusistačiu-
jos būstinėje, Watergate patai- šiais ir važinėjusiais pas komu-
pose, buvo sugauti įsiveržėliai, nistus j Hanojų. Be to . atiden-
Nuo 19T3.V.17 sen. Sam Ervin gė dideles pinigų sumas, kurios 
daužo piaktuku kongreso susi- popieriniuose krepšiuose kelia-
rinkimų salės stalą, pradėjus vo po kraštą ir buvo naudoja-
senato komiteto apklausinėji- m os respublikonų rinkimams ir 
mus. politinėms užmačioms. I Ukrainiečiai Amerikoje taip pat dažnai protestuoja prieš juos paver-

Senato parinktas komitetas • komitetas , liudininkai ir minia į gusią Maskvą, čia matyti jie bepiketuoją Sov. Sąjungos baleto trupę 
prezidento veiklai tirti buvo j -
veltas į Amerikos istorijoje ne
girdėtą įvykį, kuris gali turėti 
prezidento, demokratinės sant
varkos ir pačių demokratų par
tijai įtakos ateityje. 

Nelauktas liudininko parody
mas, kad prezidentas Nbconas. 
kaip i r kiti prieš jį buvę prezi
dentai, rekordavo asmeninius 
ir telefoninius pasikalbėjimus, 
komitetui sukėlė pagundą pasi
klausyti pasikalbėjimų. Nori net 
ir prezidento asmeninius raštus 
paskaityti. Komitetas vienbalsiai 
nubalsavo ir net du reikalavi
mus pasiuntė prezidentui. 

Per 166 metų Amerikos isto
rijos laikotarpi niekas nėra rei
kalavęs iš prezidento asmeninių 
raštų a r pasikalbėjimų nuorašų. 
Tai yra istorinė medžiaga, kuri 
po prezidento kadencijos pade
dama į jo vardo muziejų. Pre
zidentas komiteto reikalavimus 
atmetė. Tada komitetas nuėjo 
su skundu j federalinį teismą. 
Pagal dabartini paprotį teismo 
procesas gali užtrukti du a r 
daugiau mėnesių. Sprendžiamą
jį žodį gali t a r t i tik aukščiau
sias teismas, nes tai liečia kon
stitucijos teisę ir prezidentą — 
vyriausiąją valstybės galvą. 

Per I apklausinėjimų tarpsnį 
praėjo daug liudininkų, kurie 
davė prieštaraujančių parody
mų prieš ir už prezidentą ir per
rinkimo komitetą. Du Rūdinin
kai mėgino duoti abejotinos ir i 

prie Auditorium teatro Chicagoje. Sen. Sam Ervin — mažai ži
nomas už Wasiiingtono i r savo 
valstybės North Carolinos ri
bų. Apklausinėjimai jį iškėlė į 
tautos didvyrį, kuris, atrodo, la
biau atstovauja juokų klubui, 
negu y ra komiteto pirmininkas. 
Visokių žmonių būriai, ypač 
plaukuoti ir barzdoti jaunuoliai, 
kad gautų salėje vietos, prade-j ^ °£ . ... ' 

no liudininkų parodymai, kurie 
teigė, kad prezidentas nieko nė
ra dėtas šiame sąmoksle. Ato
stogos reikalingos lemiamai ko
vai pasiruošti prieš konstituci
jos teisinius pagrindus. Pralai
mėjimas gali suduoti labai skau

da rinktis prieškambaryje o vai 
ryto. Pajuokiančius liudininką 
klausimus publika palydi juo
kais. 

Jim McCord, buvęs FBI ir 
CIO tarnautojas , ramiai pasa
kojo apie pasiklausymo įtaisus 
ir milijonus žmonių pririšo prie 
televizijos aparatų. Tony Ulase-
vicz, buvęs New Yorko policinin
kas, liudijo apie vadinamų prie-
'lų asmeninio gyvenimo ir veik
los tyrinėjimus. Tačiau buvęs 
teisingumo departamento sekr. 
John Mitchell, patarėjas John 
Dean pagalbininkai H. R. Hal-
deman ir John Er ' ichman savo 
parodymais visiškai paneigė, 
kad prez. Nixonas ką nors anks
čiau žinojo apie įsilaužimo pa
siruošimus, jiems pri tarė a r mė
gino nuslėpti. Tik John Dean 
savo neaiškiais kaltinimais mė
gino viską sudramatint i i r pa
sakė, kad, gal būt. "Amerikos 
žmonės atleis prezidentui". 

Kai ilga eilė liudininkų praė
jo, tai dauguma visuomenės su
skilo savo nuomonėse. Kai kurie 
pradėjo manyti, kad preziden-

Kiti apklausinėjimų tarpsniai 

Maskvos stilių i r propagandą. 
Gal būt, demokratai pamiršo, 

bet nepamiršo balsuotojai. Kai 
atėjo laikas rinktis prie balsavi
mo būstinių, jie balsavo už res
publikonus. Atmetė Muskie i r 
McGoverno tuščius pažadus. 

Paskutinių apklausinėjimų 
. , , ' . . . . raktiniu taikiniu numaty ta s Dre-Antras apklausinėjimų tarps-; . , . " ~ . IA y v . . . . , , . , . ! Trrdenrn n o l i t i n i s rataroiac ;>» 

ms skirtas prezidento rinkimam 

sitikėjimas prezidentu pradėjo 
kristi 

įtartinos vertės liudijimus orieš '• ^ s - a l e 3 0 , b u t l i f a *fm t l k r o 

prezidentą _ tai Dean ir* Mc • l a i P s n i ° J v e t t ^ Šiaudiniai bal-
Cord. Bet jie neįrodė aiškios s ™ m . a i P a r o d e ' kfd ^ m ų pa-
kaltės. Kiti pasakė, kad prezi
dentas nieko iš anksto nežinojo 
apie sąmokslą. Jie sakė, kad j Komitetas atostogauja 
Dean buvo pats įsivėlęs į są- j Gana audringoje sesijoje ko-
mokslą ir sąmoningai nuo pre- i mitetas apsisprendė, kad atėjo 
zidento tai slėpė. Dean. jausda- \ laikas keliauti į paplūdimius. Šia 
mas kal tas ir nenorėdamas pa- į proga sen. Lowell Weicker (R., 

tyrinėti. Prasidės po Darbo die
nos savaitgalio. Planuojamas ir 
trečias tarpsnis. Vyriausiu tai
kiniu šiame tarpsnyje numato
mas respublikonų rinkimų fi
nansavimo šaltiniai ir išlaidos. 
Apklausinėjimus komitetas no
ri baigti ligi gruodžio pabaigos 
ir perduoti visus davinius sena
tui. 

Atrodo, kad komitetas, nesu-! 
si krovęs iš pirmo tarpsnio tikė- j 
to kraičio, panūdo pasiknaisioti! 
po nepagristus laikraščių ir kitų j 
abejotinų šaltinių kaltinimus.į 
Komitetas mano, kad 1972 m. į 
respublikonai organizavo prieš j 
demokratus šnipinėjimo ir sabo
tažo veiksmus. 

Bet gi demokratai atsimena 
McGoverno rinkimines kalbas, 
kurios maždaug atstovavo kai- i 
riajai politikai. Negalėjo užmirš | 
t i Muskie apsilankymo Maskvo
je prieš rinkimus. Neturėjo už
miršti demokratų vadų ir lojalių 
narių įžeidimo Floridoje. McGo
verno taktikai priešingi demo
kratai buvo atstatyti nuo kan
didatų išrinkimo. Susirinkime 
šeimininkavo jaunimas nagai 

zidento politinis pa tarė jas 
garsusis "blogų kėslų kū rė j a s " 
Charles W. Colson. Jo laukia 
a i t r ū s komiteto narių klausi
mai, nes pe r atostogas jie ruo
šėsi šiam tikslui. Bus ir dau
giau hudininkų, bet tai bus pa

skutinis bandymas respubliko- j 
n ams suniekinti. I r paskutinė 
proga komitetui įrodyti visuc-. 
menei savo veiklos davinius. 

Vargiai kas drįstų dabar pa-j 
neigti, kad Ervino komitetas, j 
susidedąs iš 4 demokratų ir 3 i 
respublikonų, neturėjo blogos į-
t akos į respublikonų partijos 
politiką. Komiteto veiklos pas
t a n g a s jau nuo pat pradžios se
ka prezidentas ir part i jos vy
riausias komitetas. Kai tik ap
klausinėjimai pasibaigs, aišku, 
respublikonai pajudės į prieš-
puolį. 

Ervinas ir komiteto nariai 
daba r spaudžiami demokratų ir 
net kai kurių respublikonų se
natorių, kad į paskutinius ap
klausinėjimus įneštų daugiau 
teisinės atmosferos. Raginama 
liudininkus kiek galint daugiau i 
įvelti į ginčytinus klausimus. Pa 
ta r ia net mėginti sukelti t a rp! 
minios juoką, švilpimą i r ato- Į 
dūsius. Ligi šiol Ervin minią i 
prilaiko plaktuku. 

Tačiau žmonės jau galvoja, 
kad senatoriai mano, jog komi
te to veikla kasdien labiau blės- ' ' 
t a Galimas daiktas , ji grei t pa
sijus neturinti po kojomis kon
stitucinio pagrindo. 

DRAUGAS, antradienis, 1973 m. r ū g ė j o mėn. 11 d. 

Lietuvių Fondo narei (tūkstantininke!) 
A. + A 

PETRONĖLEI ORENTiENEI mirus, 
veliones sūnums VYTAUTUI ir GEDIMINUI, dukrai 
DANUTEI ir jų šeimos nariams, netekus brangios 
mamytes ir močiutes, gilią užuojautą reiškia 

Lietuviu Fondo Taryba ir Valdyba 

Mielam prieteliui 

VYTAUTUI ORENTUL 
jo brangiai motinai 

A. -f A. 

PETRONĖLE] ORENTIENEI 
m i r u s , 

reiškiame širdingą užuojautą. 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. rugsėjo mėn. 8 
d. Lietuvoje mirė mūsų motina ir senelė 

A. -f- A. 
Kazimiera Smilgevičiene 

(Aleliūnaite) 
Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje 

šį sekm., rūgs. 16 d., 8 vai. ryto. 
Nuliūdę: Kun. Zenonas Smilga ir 

Zigmas Smilga su šeima 

Bronius Baras, 
Alfonsas indreika, 
Antanas Kalvaitis, 
Kazys Kasakaitis, 
Jonas Našliūitas, 

Aleksas Siliunas, 
Antanas šantaras, 
Dr. Kazys Šidlauskas, 
Stasys Vidmantas, 
Vilius žirgulevičius 

Penevežiečių Klubo nariui 

LEONUI RADAUSKUI mirus, I 
jo žmoną ONĄ su šeima ir kitus artimuosius nuošir- I 
džiai užjaučia 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

2533 West 7fst Street Tel. 476 - 2345 
1410 S. 50th A ve., Cicere T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTJ 

l # 

Panevėžiečiu Klubas 

kliūti j kalėjimą:, apsidraudė ne
liečiamybe, kuria pasinaudoda
mas kaltino prezidentą. 

Apklausinėjimų eigoje buvo 
atidengta slaptų veiksmų, kurie 
daugiausia buvo nukreipti prieš 
liberalus, priešiškų žiraų žmo
nes, kai kuriuos demokratus, 

Corm.). pasižymėjęs arogantiš
kais ir aštriais klausimais, pa
sakė, kad reikia bent mėnesiui 
apklausinėjimus nut raukt i ir 
leisti j iems atšalti. "Tikrai daž
nai kylą aš t rūs t a rp komiteto 
narių ginčai juos nuvargino. 
Nuovargį ir susierzinimą padidi-

KANADOS EKONOMIKA 

Mokytojui 

A. f A. JUOZUI NARIJAUSKUI 
Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo dukrai 
Rūtai ir žentui d r . Vytautui Rutkauskams. 

Liucija Kairienė 
Marija ir Jurgis Sugintai 
Branguclė ir Jonas Paroniai 
Irena Kairytė 

(Atkelta iš 3 pusi.) 
rai Toronte statosi milijoninį 
pastatą. Jiems stambią piniginę 
paramą davė federalinė, provin
cijos i r miesto vyriausybė. Lie
tuviai savo namų statybai iš tų 
vyriausybių negavo nė vieno 
cento. 

Ekonominė sritis 
Tiesa, paskutiniu metu Kana

dos vyriausybė yra numačiusi 
suvaržyti maisto produktų kai
nų kilimą ir maisto produktų 
eksportą. Vien į JAV kasmet 
būdavo išvežama per 50 mil. 
svarų mėsos. Dabar yra numa
tyta, kad pavieniai amerikiečiai 
iš Kanados gali išsivežti po 20 
svarų mėsos. Dėl to dabar daug 
amerikiečių atvyksta į Kanadą. 
I r taip amerikiečiai daugiau val
go mėsos, negu kanadiečiai. A-
merikiečiui per metus tenka 117 
svarų, o kanadiečiui — 93 sva
rai mėsos, žinoma, daugiau mė
sos valgo Urugvajaus gyvento-; 
jai — po 235 sv. per mrtus. 
Vargu ar kainų kilimo suvaržy
mas numuš dabartines dainas. 

Dėl didėjančios infliacijos, y-
pač maisto produktų kainų kili
mo, Kanados pensininkai, ku
rių yra per 1,8 mil- per savo 
organizaciją pareikalavo iš vy
riausybės pagerinimų, kad pen-
eiflitOcai nebūtų priversti blo
giau ffia^ntSe a«gu maitinami 

Kanados kaliniai. Kol k a s jie 
laimėjo nedaug: prie buvusios 
šimtinės bus pridėti penki dole
riai. 

Kanadoje y ra žinomas senas 
posakis, kad Kanados ekonomi
ją tvarko ne k ra š to vyriausybė, 
bet biznio bendrovės. Pr ieš šitą 
negerovę kovoja NDP. Jei ta 
partija kovotų t ik dėl Kanados 
ekonominės gerovės, būtų tei
giamas reiškinys. Bet ji tu r i ko
munistinių tendencijų. Vienas 
tos partijos narys , parlamento 
atstovas, yra parei lkęs, kad Ka 
nadoje turėtų būti tokia tvarka, 
kokia y r a Sovietų (Sąjungoje. 
Bet sovietinė t v a r k a nėra gera, 
jei Sovietai duoną perka Kana
doje. 

Kanada yra tur t ingas kraš
tas, t ik to krašto vyriausybėje 
trūksta gerų ekonomistų, kurie 
sugebėtų krašto gerovę iškelti į 
tinkamą lygį. 

A. + A 
BRONIUS KIZLAIISKAS 

1944 metais f> d. lapkričio, trau
kiantis j vakarus nuo užėmusių 
Lietuvą komunistų, kelionėje mirė 
a. a. Bronius Kizlaiiskas Sehoene-
wiese kaime (prie Elbingo). Palai
dotas Koenigsdorf bažnytkaimyje. 

Ilsėkis ramybėje mylimas Lietu
vos sūnaH! 

Jau 29 metai praslinko, o mes ne
galime Tavęs užmiršti; kaip nie
kad negalėsime užmiršti to ramaus. 
gražiausio pasaulyje krašto, rusų 
pavergtos tėvynės Lietuvos. 

Pagerbdami mūsų mirusio brolio 
Broniaus Kizlausko atminimą įra
šome Jį į Lietuviu Fondą su 200 
dol. įnašu 

L**ona«* ir Ona KizlsHiskai 

Mylimai motinai ir senelei 

A. t A. KAZIMIERAI SMILGEViCENEI 
Lietuvoje mirus, sūnus dr. KUN. ZENONA SMILGA, % f 
dr. ZIGMĄ ir marčią dr. JULIJJJ, anūkus MRRYTC, % " 
RAMONĄ ir JULIŲ nuoširdžiausiai užjaučiame. 

E U D E I S 

Kun, Feliksas Gureckas 
Ona Bakaitienė 
Ignas Slabšinskas 
Vaigale Kavaliūnaite 
ienas ir Stase Kavaliūną! 

ĖS 

DOVYDAS P, GAIDAS - GtHALDAS F. OAIMID 
L a i d o t u v \ų D l r e k t a M a l 

Trys Modemiškos KoplyČKMl 
4330 South Califomia Avenue 

Telefonai: Lfl 3-0443 i i Lfl 3-9852 
4805-07 Sfflrth Harmitage Avsnut 

Telefoną? T3~ds M"4I-2 

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacljo* Nariai 

G C L Ė S 
BEVERLY HILLS 0ĖUNYČIA 
Vesta-rStas, banketams, Laidotuvėm* 

ir kltokJontt progoms 
244S W. ASrd Street, Chlcaico, m. 

TEli. PR 8-0833 — PR 8-08S4 

S307 
ANTANAS M. PHILLIPS 

LITUANICA AVE. TeL YArds 

A. f A. 
ANTANINAI RAMOŠKIENEI 

m i r u s , 
jos vyrui JONUI nuoširdžią užuojautą reiškia 

Jadvirštu šeima 

DR ALGIRDO VASONIO-
VASIUKEVICIAUS 

Algirdas atsiskyrė su šiuo pasauliu rūgs. mėn. 13 d., 1971. 
7 "B"",~ 

Šį mėnesį už jo sielą bus atnašaujamos šv. Mišios šiose para
pijų bažnyčiose: švč. Marijos, Lincoln Ave., Woodstock, 111., 7 vai. 
ryto ir šv. Pranciškaus, Ihichanan ir Wesson, Detroite, Mich., 7:30 

lv. ryto. Taip pat ir Chicagoje. 
Nuoširdžiai prašome visus artimuosius, draugus ir pažįstamus 

[pasimelsti už velionio sielą. 
Nuliūdę: Žmona, sfinus, sesu©, broiUi sa Šeimomis, uošviai ir 

švogeriai 

STEPONAS C. LAGK (LACKAW!CZ !F Sū^CS 
2314 W. 23rd FLAGE TeL Vlrglnia 7««7t 
2424 W. 69th STRET7T TeL REpubHc 7-1213 
11028 Soathwest ffighway, Palos Hffls, DL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 8. CALITORNIA AVfc. TeL LAlayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDM1M 
3319 8. LTTTJANTCA AVE. TeL TArda 7-113M* 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 8. SOth AVTL, CICERO, 1LL. TeL OLyMPic 2-lūOS 
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X Dr. loiia-. gliaudelis y ra 
išr inktas j federalinės Veteri
narijos gydytojų sąjungos vice
pirmininkus Chicagoje. 

x Andrius Baltrušaitis, Drau
go spaustuvės tarnautojas, po 
operacijos pamažu sveiksta Šv. 
Kryžiaus ligoninės 623 km. dr. 

X Vladas Brazauskas , buvęs L. Seibučio ir dr. V. Tumasonio 
bostonietis, kun. V. Brazausko, priežiūroje. 
MIC. Šv. Marijos parapi jos Pla- x Kun. Zenonas ir Zigmas 
no, IU., klebono, tėvas , po krau- Smilgai gavo iš okup. Lietuvos 
j o išsiliejimo smegenyse ir ma
žo paralyžiaus pamažu sveiksta 
Sandwich, UI.. Memorial ligoni
nėje. 

X Kun. Vytautas Zakaras , 
Matulaičio namų kapelionas 
P u t n a m e , veda savai tės atlaidus 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje. Perei tą sekma
dieni iškilminga Šiluvos procesi
j a , kurioje dalyvavo labai daug 
žmonių, buvo pradėt i šiluviniai 
a t la idai . 

X Tautos Šventės minėjimas, 
kur į rengia Cicero Lietuvių ben
druomenė, įvyks š. m. rugsėjo 
23 d, sekmadienį, tuo jaus po 
Sumos 11:30 vai., mūsų jiarapi-
j o s salėje. 

x Jaunimo sporto šventė į-

žinią, kad ten rugsėjo 8 dieną 
mirė jų motina a. a. Kazimiera 
Smilgevičienė - Aleliūnaitė. 

X Antanas Paznekas, siuvė
jas i r drabužių valymo įstaigos 
savininkas, 6910 So. VVestern 
Ave., džiaugiasi išauginęs 17,5 
colių ilgumo agurką Manoma, j 
kad tai yra ilgiausi agurkai 
Marąuette Parke. 

X Cicero abiejų — aukštes
nės ir žemesnės — lituanistinių 
mokyklų tėvų susirinkimas šau
kiamas ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo mėn. 16 d., tuojaus po 
sumos, apie 11:30 min. parapi
jos mažojoje susirinkimų salė
je. Tėvams dalyvavimas būti
nas. 

x Romas Ankaitis, Concord, 

Su sportininkais per Europi. T8T 

DVIESE NUGALI RINKTINE 
J. ŠOLIŪNAS 

binę prancūzų rinktinę. Rugsėjo 
3 dieną mūsų rinktinė Paryžiaus 
priemiesčio Corbeil sporto salėje 
pralaimėjo prieš Prancūzijos 
kepšinio rinktinę 78:75 (34:41). 

Tai buvo vienos keisčiausių i r 
dramatiškiausių rungtynių mūsų 
išvykų istorijoje, nes rungtynių 
metu turėjome visą eilę netikė
tumų. 

Dar gerokai prieš rungtynes 
salės savininkai, kurie globojo 
mūsų krepšininkus Paryžiaus 
viešnagės metu, paprašė, kad 
mūsų krepšininkai apšilimo me
tu neišdarinėtų jokių triukų su 

•HH5fl__SE--______F J i WF *Wk krepšio lanku, nes, girdi, gali nu-
Detroito lietuvių Dievo Apvaizdos par. naujos bažnyč ios šventinimo iškilmėse rugsėjo 9 d. Iš kairės: vysk. lūžti lankas. Pranašystė buvo 
Vincentas Brizgys, par. klebonas kun. M. Kondrotas, statybos komiteto pirmininkas inž. Algis Rugienius šimtu procentų teisinga, tik pa
su žmona Liuda Rugieniene, toliau — A. Vaškevičien ė, Elzbieta Paurazienė ir kt. Nuotr. Al. Astašaičio, jr. j siųsta neteisingu adresu. 

Dar tik rungtynėms prasidė
jus, du prancūzai, bandydami 
pakartoti atšokusį kamuolį, kaip 
beždžionės pasikabino ant lanko 
ir su visa stikline lenta nudardė' 

Šįkart suklupome prieš valsty- j a : teisėjai t a m p a prancūzų ko-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
I š A. L. R. K. MOTERŲ 
SĄJUNGOS 49 KUOPOS 

VEIKLOS 
v y k s t a rugsėjo 30 d. Marąuet te j Calif., nuoširdus mūsų dienraš-
Pa rke . Treniruotės pravedamos j čio skaitytojas, atnaujindamas 
kiekvieną antradienį ir ke tv i r t a - ' prenumeratą pridėjo 7 dol. au-
dienį nuo 6 vai. v. Jaun imas '• ką. "Draugui" stiprinti. Labai 
kviečiamas dalyvauti . Plačiau ačiū. 
šio penktadienio skyriuje. 

x Balzeko lietuvių kul tūros 
muziejus būtų labai dėkingas 
Lie tuvos kariuomenės kūrėjui -
savanoriui , kuris muziejui a t 
siųstų savo savanorių medaliu 
apdovanojimo liudymą. 

X Vydūno .jaunimo fondo 20 į 
metų sukakt i s i r Akademinio j 
skau tų sąjūdžio Chicagos sky
r i aus metinė šventė minima 
spalio 6 d. Lietuvių taut iniuose 
namuose . 

X Cicero Šv. Kazimiero se
serų rėmėjų susirinkimas (su 
vaišėm) įvyks trečiadienį, rug
sėjo 12 d., 7:30 vai. vakaro, 
parapi jos salėje. 

x Cicero šv . Antano parap. 
bažnyčioj rugsėjo 8 d. buvo gra 
žiai papuoštas Švč. Marijos alto
r ius . Šeštadienį angliškai laiko
mų pamaldų metu parapijos 
klebonas kun. J. Stankevičius 
pr iminė švč. P . Marijos pasiro
dymą Šiluvoje ir taip p a t prašė 
maldose prisiminti pavergtą 
Lietuvą. 

_ J • T> no., mokymąsi buvo pertraukęs dve-
X Leonardas ir Romaną Pau- . - _ , _ , . < _ » _ _ , 

jiem metam, kai tarnavo J A \ 

Nors diena pasitaikė karšta, pied Lithuania" aukota 15 dole-: ̂  __ m y i L Rungtynės buvo nu-
bet vešlių medžių paunksmėje j rių. Taipgi sportininkų išvykai į. trauktos, i r užtruko gerą pusva-
karščio nebuvo jaučiama. Malo- Europą paremti. Aukota 25 dol. l a ^ ^0\ _,u v o pakeista lenta. 

Kuopos susirinkimas įvyko 
rugsėjo 1 d. iždininkės J. Dik-
šienės namuose. Susirinkimą 
pirm. J. Pukelienė atidarė su 
malda ir įrašė naujas nares į 
apšvietos skyrių: Antanina Ba-
leišis. Bronė Mandeikus, Marite 
Fabian. Pirmininkė pranešė, 
kad apskritis rengia Tėvų Ma
rijonų misijos reikalams paren
gimą sekmadienį rugsėjo 23 d. 
Marijonų svetainėje (prie 
"Draugo"). Gautas kvietimas į 
Seselių Rėmėjų Chicagos ap
skrities seimą, kuris įvyks spa
lio 7 d. Šv. Jurgio parapijos pa
talpose Bridgeporte kvietimas v "^ . ^ \ 
priimtas ir paskirta auka 10 dol. 

niems šeimininkams dėmesingai 
gausiai susirinkusius savuosius 
ir svečius vaišinant, diena pra
ėjo tikrai malonioje ir jaukioje 
nuotaikoje. 

Įdomu buvo išgirsti J . Audė
no labai sutrauktą pranešimą 
apie svarbią Vliko 30 metų veik
lą. Tai perskaitė prof. B. Vit
kus, kaip Vliko ir Tautos fondo 
įgaliotinis. Įdomus buvo taip 
pat Liudo Šmulkščio praneši
mas apie bendravimą su kraštu. 
Prelegentas pateikė 8 punktų 
nurodymus, kurių derėtų laiky
tis bendraujant su likusiais tė-

mandos nar ia is i r mūsiškiai uz 
baudas pradeda išnykti iš aikš
tės : Mažeika, Jesevičius, Var
nas... 

Likus žaist i 3 minutėms pran
cūzai išlenda priekin 72:71, Pa
lubinskas švelnina iki 74:73, bet 
prancūzai ženklina 76:73. Likus 
2 minutėms, Puidokas vėl su
švelnina iki 76:75, bet šeiminin
kai išlaiko kamuolį, pelno dar 
du taškus, i r mes vėl pralaimi
me teisėjams i r žaidėjams su 
prancūzų uniforma 78:75. 

Šias rungtynes , ka ip ir keletą 
kitų buvusių, mes galėtume dar 
ilgai ir smulkiai analizuoti. Tie
sos vardan, ga l būt , teks t a i ka
da nors at l ikt i . 

Šiuo momentu vis dėlto kiek
vienam, net i r prancūzui pieme
niui, turėtų būt i a išku vienas da
lykas: negal ima i r nepateisina,: 
ma y r a jokios mūsų pas tangos 
bandyti rungtyn iau t i sporto aikš 
tėję, teisėjaujant t ik europiniam 

Esame numatę surengti ge~ į __ ... _. . , , , . . . teisėjams. Pavyzdžiai aiškiai ro-
JCS_~ i™« ;,™b-0 -.,.-__.-;» o5 A Atroae, Kad dabar jau viskas i __._*_.i,_. +o«,r« vu*™->a-

X Thi/mas Labanauskas, 
marauctteparkiečių Longino ir 
Juzės Labanauskų sunūs, šią 
vasarą baigė Loyola universite
tą Chicagoje su bakalauro laips-
niu iš sociologijos. Pastaruoju 
metu Tomas pateko į dekano 
garbės studentų sąrašą. Tomas 

liai iš Clerandon Hilis, 111. atos
togauja Europoje. lankydami marinų korpuse, vienerius me-

įtus Vietname. Šį rudeni j is tęs Aus tn i ą , Graikiją. Jugoslaviją , • * J "*• 7 7 ,' , £ & J** , moksia vVorsham College of 
ir k t valstybes. Romaną Paulie- L . __. . „ f . u , y . « ! . .. . jMortuary Science m Chicago. nė y r a Lemonto l i tuanis t ine 
mokyklos mokytoja. | r | j o f f l | ^ ^ 

X Balys Kasparas , Chicago, į profesijai. 
HL, įver t indamas sunkų lietu- j 
viškos spaudos darbą, paliko 10 
dol. auką savo dienraščiui stip-

|kur mokysis balzamąvimo ir 
direktoriaus 

Čia tektų pastebėti, kad prak
tikoje ne tiek punktai, kiek la-

Deiegatės į seimą yra: On&biau sąžinė gali nurodyti, kaip 
Rudienė, Julija Dikšienė, Anta-jir su kuo bendrauti, kas dera 
nina Juškienė. Nutarta rengti; daryti ir ko nedera. Yra tokių, 
Bunco lošimą sekmadienį, lap-!kurių jokiomis taisyklėmis nesu-
kričio 18 d. Julijos Dikšienės : varžysi, o minkštanugariai dėl 
patalpose. Komisijon išrinkta: Jsavo naivumo, lepšiškumo laiky-
Bronė Mandeikis, Ona Rudis,: sis čigoniškos moralės. 
Julija Dikšas. Susirinkimas; žodžiu, buvo įdomu pasiklau-
baigtas malda. į syti neperiigų pranešimų ir gė-

Namu šeimininkė Julija Dik- i r ė t i s t i k r a i j a u k j a gegužine, 
šiene pakvietė visas prie vaišių, ^T a iP P a t m a i o n u b u v o s u t i k t i 

kur labai maloniai laiką pralei- f į * * * ' * ^ ? _ • * * M "Į 1Į1 
dom. Sąjungietė. 

guzinę kuri rvyks rugsėjo 23 d. , ~ „ , . * : , • -, vyks normaliai. Kur tau. Astun-1 O. Bruzgulienes sode, prie Tau- . . . . . . . . . . . . . . . . . . TT.,. r toje žaidimo minute ie prancūzai timų kapmių. Vekau numatyta , . . r , . , ,- v __.. , . . . . pakartoja savo meną ir sudaužo derliaus šventes vakariene Vy- i r ,J , _ . ; ; . , . . „ . , . , ,. antrą lentą. Deja, šiuokart a t-cių salėje. Adomas Didzbaks . . ., . . ' , * J sarginių lentų jau daugiau ne-
SUVALKIECIŲ DRAUGUOS bebuvo, i r salėn buvo įtempti 

ATOSTOGOS BAIGĖSI stoviniai krepšiai. Rungtynės 
. , . . . . i buvo tęsiamos ir baigtos, tačiau i 

Atostogoms pasibaigus svar- . . . . . .. . • j - , h 1 užuot įvykdęs užduotą kurną nu
bus Suvalkiečių draugijos susi-i . zT. *_ , . ' . , .. . - ' . -. . . . , r . rtn , krepšių, atrodo, mūsų rinktine rinkimas įvyks rugsėjo 28 <LI , . , , . . ^ ~. a ^ v . . ^ . ^ , , ^„^v*^^, _ „ , , . - , , , daugiau nukentėjo negu patys i, . ° Hollywood salėje, kur bus galu- „ . . . , . _ , • V7, k ū n e nei mums , nei seimimn-seimininkai. Lyg velnias uzsedo | 

šią mūsų trečiąją išvyką. Kiek
viename žingsnyje vis kokia nors I 

Skti n a U J a n e s ė k m ė - n u l e m i a n t i g^U"' na rungtynės Bereko, Brugge i r 
Drūtytės, gros t m ę &***1?* . m ū s ų n e n a u d a i - į Paryžiaus miestuose. 

Bet apie tai vėliau. Neretais a tve ja is buvo nuosta-
Pati rungtynių pradžia * ~ | Į „ „ , „ n . i m i j I M ffjąjį^ n i m 

Bme'tal y m i m U m S n e s ė k m i n ? a - . R i n k t i - : tu i r graudu, s tebint , kaip mūsų 

tinai aptar ta 35-rių metų Jubi
liejinis banketas, kuris įvyks 
spalio 6 d. Vyčių salėje. Progra 
mą j au yra 
trys sesutės 
smagus Adolfo Ramonio orkes 
tras, šeimininkės paruoš skanią 
lietuvišką vakarienę 

do, kad žaidėjas t a m p a bepras
miu žaislu šal iško teisėjo ranko
se. Žaidėjas, a t s idūręs tokioje 
beviltiškoje situacijoje, pr ie ge
riausių norų negali išpildyti savo 
sportinių įsipareigojimų. J i s de
moralizuojamas i r apa t i škas bet 
kokiam tol imesniam darbui ir, 
užuot įvykdęs užduotą kilnią mi
siją, j i s net gali padary t i netak
tą i r nereikalingų išsišokimų, 
kurie nei mums , 

; kams garbės nea tneš . 

Šitokį mano teigimą patvir t i -

mažai n ė j 6 j a U t ė s i Š a k l ° n e b u v i m a s ' i r \ krepšininkai tauriai elgėsi jiems 

yra belikę. Kas dar nori gg t i K ^ S S S S ^ S S B ^ " " P a V O J l n g O S e " " 
bilietus i banketą, prašome m ū s i š k i a i lėjo r a s t i s k l ė g , : J O s e ' 
kreiptis į rengimo komisiją ir j ; m ^ n e n u o s t a b u k a d p r a n c Ū 2 a i f Atrodo, kad ben t j au dabar t i -
valdybos nanus. g a u t e i g Š Q v ė p i r m v n i r p i n n a v o nis europinių teisėjų nesportiš-

Banketo komisija ir valdyba 12:3, 16:7 i r 17:11. Tačiau, pa- •kas ša l iškumas galės būt i le-
ėmus minutę, susitvarkius i r : p a n t i s faktor ius mūsų atei t ies kviečia visus atsilankyti. 

Eugenija Strungys 

SVEČIUOSE PAS VALSTIE
ČIUS LIAUDININKUS 

Š. m. rugsėjo 2 d. Paustinos 
ir prof. Mečio Mackevičių sody
boje prie Lockport, 111., įvyko 
Lietuvos valstiečių liaudininkų 

laikų ir persimesti vienu kitu 
žodeliu, ypač prie skaniai ir įvai 
riai paruoštų vaišių stalų. 

Rengėjai sugebėjo sukurti 
jaukią, draugišką nuotaiką, už 
ką verti nuoširdžios padėkos. 

B. Ž. 

I š ŠAKIŲ KLUBO VEIKLOS 

rint i . Nuoširdžiai dėkojame. 

PO 1 DOL. 
X Atvažiuojate į Chicagą 

lankyt i pažįs tamų? Užsuki te į 
Draugo administraciją. Galėsi
te aplankyt i spaustuvę, redak 
ciją i r net 
keramikos darbų. x r a i r iiau- Į madieninės laidos laikraščii. 
dies medžio drožinių. Beveik j n u v e ž ė juos į St. Louis, k u r jau 
visų knygų pavyzdžiai išs ta tyt i i trečia savaitė žmonės dėl strei-
peržiūrėjimui. Administracijos ! ko negauna dienraščių. Studen-
kambar ia i vėdinami ir patogūs į ̂ į Chicagos laikraščius parda-
ilgiau apsilankius. Būtinai ap- : vinėjo po 1 dol. ir žmonės juos 
lankyki te lietuviškos spaudos bematant išgrobstė, 
būstinę. Adresas : 4545 W. 63rd 

susirinkimas - pobūvis, kuria
me, kaip svečias, turėjau malo- j Atostogos baigiasi, tenka pa-
numo dalyvauti. j svarstyti apie organizacijų veik-

įlą, kaip ta i : susirinkimų bei į-

njl(^ A{ZC*\Q '5TMTOC 'vairių p ° b ū v i ^ r e n g « ^ ' *<& Su-
V ' * - i - a V ^ / T i V J v y w 3 Z - / X i ^ ( X v y i 3 darytų organizacijoms pelno, 

kai reikalinga paremti auka 
CHICAGOS LAIKRAŠCL4I | palikti netikrus pinigus. Polici-; k u l t u r i n i y organizacijų užsimo-

Varnui pakeitus Gineitį gynime, 
mūsų rinktinė atsibudo jau de
šimtoje minutėje išlindo priekin 
Puidoko metimu 20:19. Nuo čia 
prancūzai tegali tik vytis mūsų 
rinktinę, kuri, vadovaujama pui
kiai žaidžiančio Varno, pirmavi
mą išlaiko ir pirmąjį kėlinį bai
gia net savo naudai 41:34. Slap
tai atsiranda viltis nuginkluoti 
valstybinę rinktinę. Deja... 

išvykų užsienin organizavimui. 

Taškus prieš Prancūzijos rink
tinę pelne: Pu idokas — 17, Var
nas — 15, Baškauskas — 13 Pa
lubinskas — 10, Modestas — 8, 
Mažeika — 6, Gineitis — 4 i r Je 
sevičius — 2. 

ninkas Raymond Malczvnski, jimas. 
šakiu klubas šiais metais iki 

Grupė chicagiečių studentų j pastebėjo, kad 20 dol. bankno-j š i a r n J a i k u i neturėjo jokių paja-

Antrojo kėlinio pradžia ir vėl 
Jonas Gradinskas iš Chicagos Put- mums nepalanki. Prancūzai t r i 
namo Nek. Pr. Marijos seserų sody- m j s netikėtais prasiveržimais 
boję su ses. M. Rita. kuri visus sve- VV_,-„,J.A,V -I • Ar\ AI U * • m r*. • 
čius gražiai priima ir jais rūpinasi.. ***** l k i 4 0 : 4 1 ' *** T- ̂  * " 

dokas su Varnu stukteli i r jau 
49:42 mūsų naudai. Rodos, dar į koncertą, 220 W. Michigan Ave^ 

K A R T I I D T O I I P ° r a k r ePŠ i u k l i» i r Prancūzai gu-į kurio programą pildys p i r m a i 
tZ3*-*r%iitr% ' V L I lės ant menčių. Vis dėlto taip ne- i * w - ' — — - ^ 

Didžiulis Ukrainiečiu 
Koncertas 

Ukrainiečių organizacijos Chi
cagoje, rūgs . 15 d., 8 vai. v., 
Orchestra Hali rengia didžiulį 

J. A. VALSTYBĖSE : įvyksta. O tai neatsitinka todėl, 
kad mūsų rinktinė nesurado 

jantieji ukrainiečių meno viene
ta i : i š Kanados a tvykęs vyrų 
choras Prometėjus , Toronto uk-

pas innkb memskų ; sunkvežimiuką, prisipirko sek- kažkaip kitaip atrodo. Dabanlėjom. Išleidimui leidinio - \snį Arizonos universitete, nuo mere - 28 taškai) Tik pa^al-: ^ „ 1 i *Z ^ L J - - S ! 2 
arbų. Yra i r hau- , m a d i e n i n ė s laidos laikraščių ir vyrukai be užstato sėdi kalėji-1 knygutės, "The Violations of fi» rudens, greta savo tiesiogi- vokite, s e k a n S p r a n c S a s ! ^ i '' ^ ^ ^ *"***** 

me ir laukia teismo. iHuman Rights in Soviet Occu- nio darbo, buvo pakviestas dės- tęs daugiausia taškų, buvo Le-
;tyti ir Baltimorės Marylando dent su... 4 taškais! 

S t r e e t Chicago. Tll 20629 GRAŽIAI ŠIAS DARŽELIS 
_ . - . . _____ Gražiausią darželį prie namų 

X Lietuv.u K n k s c o m ų demo- C h i j e ^ , J ™ M a r i e 
kra tų studijų klubo Melbourne M o t t i n > 5 5 1 ? ^ p „ r k 
pavedimu J. Mulokas surinko n^ a . ... . . . . • , 

, r - . . . . , , . . nes ji laimėjo pirmąją vietą 
prel. Krupavičiaus paminklui ir , , , ,._ >,-* 
r J.. . F, ^_. konkurse, skelbtame Citizens 
monogiafijai 350 dol. 92 cen 
tus . J a m talkininkavo J . Stepa-
nas, A. Katei va ir kun. P. But
kus, (pr.) 

Committee for a CIeaner Chica
go. Panašius konkursus Mrs. 
Mottin yra laimėjusi ir anks
čiau. Jos "darželis" apima sep-

X Maisto krautuvė, ilgai vei- tynių tuščių sklypų plotą. Ja-
kusi Brighton Parke , savin, su- me taip pat auga vaismedžiai ir 
s i rgus , skubiai parduodama, daržovės. 
Tei raut is tel. 247-7871. (sk.) 

! 
y Lietuvių Fondas. Ona ir Alfon

sas Kinduriai LF atsiuntė $10 j a. a. 
Liudvinos Bigelienės atm. įn. 
veliones vardo įnaše yra $363. Kas 

l universitete. 

— Pranciškonų 
Vis dėlto mūsų rinktinė, likus 

vienuolyne 8-nioms minutėms žaisti, dar pir-
Brooklyne jau vyksta parengia- mavo 66:58. Betgi nuo čia pra-
mieji darbai išsikraustyti. Iš sideda sena šios išvykos istori-
gražios vienuolyno koplyčios iš
imti dail. V. K. Jonyno sukurti 
vitražai. Jie bus pervežti į nau
jąjį K. Židinį ir įstatyti naujoje 
koplyčioje, kuri baigiama ap- .. "T 
tvarkyti. Senajame vienuolyne 
taip pat pakuojamos knygos ir 
parengiamos pervežti į naujas 
patalpas. 

OKUPUOTOJE UtTUVOJE 

vietų Amerikoje i r Europoje at
liko programą, susilaukdami di
delio pasisekimo. Bilietų kaina 
nuo $3.50 iki $10.00 — gaunami 
visuose Sears krautuvėse ir Box 
Office, 220 S. Michigan Ave. 

A. a kan. Adolfo Saba-
— Žalios Rūtos 100 

metų gimimo sukaktį prisiminė 6 2^0 & Westera 
"Kultūros Barų" žurnalas Nr. 8. 
Velionis buvo gimęs 1873. IX. 3 

XOKWO IŠSIPIRKTI 
NETIKRAIS PINIGAIS 

Trys vyrukai — Angel Rodri-
r quez 18 m., jo brolis James į g ' 8 ^ 1 3 1 * Brazilijos ir Argentinos •'Draugo" redakcijoje. IŠ k.: dr 

lietuviškai galvoja — j LF stoja. LF m. ir Jose Rosa 20 m. areš tuo- > j girdas Sliesoraitis. Alberto Bdzan. Faustina Sliesoraitienė 
Al 

Alfredas 

Biržų valsčiuje. Greta kunigo 
— Worchestery.je, Maironio pareigų, daugelį gyvenimo me-

parke. rugsėjo 23 rengiama Lie- tų paskyrė lietuvių tautosakos 
tuvių Bendruomenės Bostono rinkimui ir studijoms. Artimai 
apygardos diena. Rugsėjo 30 d. bendravo su žymiu suomių tau-
3 vai. popiet. Liet. Bendruome- tosakininku A. Niemi. Bene vie-
nės Bostono apylinkė rengia nintelis iš lietuvių gerai mokėjo 
tautos šventės minėjimą Liet. suomių kalbą ir išvertė suomių 
piliečių draugijos salėje. Spalio tautos epą "Kalevalą", o taip 

IS MODELENTŲ SAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida 

Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 
SOLTHTVEST FURNITURE CO. 

TeL GR 6-4421 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus ir įdedu naujus pa

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

A BAVVS — 447-8806 

adresas: 2422 W. Marąuette RcL, Chi- (O- • « J ^ mėgino įsilaužti } sve- į P L B s e u n e \Vashingtone. lankė įvairias vietas, ju tai t» Chicagą. Iš čia 
tago, IL. 60629, teL 823-6897. (pr.) itimą automobių. Užstatui bandė I išskrenda t Kan.*..^^, o rugsėjo 22 d. grjžta į Braziliją. 

Lukinskas. Jonas Lukaševičius. Jie atstovavo P. Amerikos lietuvius e n g i a m a s Lais\-es Varpo pat keletą kitų knygų. Rašė ei-
rudens parengimas liet. piliečių lėraščius, straipsnius. Mirė 

i draugijos salėje So. Bostone, jokup. Lietuvoje 1950 m. 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

Gerų prekių didelis wurtrinkimas. A a 
tomobiUai. Saldj^tuvai, televizijos, do-
!er. certifikatai, maistas, akordeonai 
2608 PF. 69th St., Clticaffo, m. «0*2» 

TELEF. WA 5-2787 
" Į f X M . « J i ' w n i i.m_» n » 

file:///Vashingtone

