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Pekino iltys prieš Maskvą 
ONA LABANAUSKAITE, mūsa korespondentė Jungtinėse Tautose 

Jungt. Tautos. — Čia daug ką 
stebina Pekino delegacijos išvys 
tytas nepaprastai astrus Mask
vos puolimas. 

Pirmiausiai buvo spaudai pa
dalintas Pekine atspausdintas ir 
anglų kalbon išverstas ilgas 
straipsnis apie karinį sovietų lai
vyną. Sovietams prikišamas są
mokslas siekti karinės hegemo
nijos pasaulio vandenyse. Net tvir 
tinama, kad tokios hegemonijos 
Maksva jau "esanti pasiekusi. Mask 
va bandžiusi tą faktą paneigti ar 
suktai sušvelninti, bet to ji ne
galinti padaryti, nes nieko nega
linti nuo kitų jūrinių valstybių 
paslėpti. 

Kam toji jūrinė hegemonija 
Maskvai reikalinga? Straipsny 
tvirtininama, kad tai esąs kiek
vienos imperialistinės valstybės 
politikos vienas iš svarbiausių e-
lemantų, nes imperialistų jėgos 
politikos logika visada tvirtinan
ti, kad kas valdo jūras, tas do
minuoja pasaulį. Šiandien tą po
litiką Maskva esanti pilnai pasi
savinusi. 

Prasidėjo nuo Brežnevo 

Tai prasidėję su Brežnevo atė
jimu prie valdžios vairo. Jis tuoj 
nusileidęs kariškiams ir pradėjęs 
statyti karini laivyną, kad galė
tų pradėti lenktynes su kita jūri
ne valstybe, • suprask, Amerika. 
Iki to laiko sovietų laivynas bu
vęs skirtas tik pakrančių apsau
gai, šiandien statomas toks lai
vynas, kuris galėtų vesti kovas pa 
šaulio vandenynuose, toli nuo 
Rusijos teritorijų. įspūdžiui sus
tiprinti cituojamas šitoks sovie
tų karo laivyno vado adm. Gors-
kovo pareiškimas: "Valstybės in 
teresai už savosios valstybės sie
nų gali būti ginami tik turint 

sigynimo nuo Izraelio pretekstu, 
ji buvusi susirūpinusi ne arabų, 
bet savo hegemonijos reikalais. 
Ir carinė- Rusija siekusi jūrinės 
hegemonijos, bet tai buvęs tik 
šešėlis, palyginus su Brežnevo už 
simojimais. Bet Pekinas pranašau 
ja Brežnevui nepasisekimą — juo 
stiipriau tuo keliu bus bandoma 
eiti, tuo greičiau nusisuks spran 
dą, nes dabar jau greit bus susi
durta su pasipriešinimu. 

Pereitą savaitę kinų delegaci
jos vadovas bendrųjų diskusijų j 
proga puolė ir Jungt. Tautas. Da- i 
bartinę pasaulinę padėtį jis apta- j 
rė kaip visuotinį chaosą. Joms rei I 
Ida daug reformų, kuriomis bu
tų siekiama išklausyti ir suderin 
ti visų nuomones, ko dabar visai 
nesą. Dabar nutarimuose vyrau
ja ne visų J. Tautų narių pastan 
gos, bet suktai prašmugeliuotos 
mažumos nuomonės ir interesai. 
Pažymėtina, kad lygiai tokią pat 
nuomonę yra pareiškęs ir Izrae
lio užsienio reikalų ministeris 
Abba Eban. Tą gali paliudyti 
kiekvienas, kuris kelis metus yra 
iš šalies stebėjęs J. Tautų veiklą 
ir gen. asamblėjoje naudojamus; 
darbo metodus. Kinas iš tos ana j 
ližės padarė tokią išvadą — Jungi 
tinės Tautos dar nesąs tinkamas \ 
įrankis rimtam darbui dirbti. Bet! 
jis nieko nepasakė apie tai, kaip; 
tą didžiąją J. Tautų žaizdą pradė
ti gydyti. 

Spiauti į JT rezoliucijas 

Arabams kinas patarė savo 
kovas su Izraeliu vesti savomis 
pastangomis, ir spiauti į visas j . 
Tautu rezoliucijas. 

Vadinamiems biedniokams pri 
minė, kad Maskva dangstosi so
cializmu tik todėl, kad nori juos 
prie savęs patraukti ir savo reika-

GERALD FORD BUS PATVIRTINTAS 
VICEPREZIDENTU 

Lietuvių ii kitų pavergtųjų tautų draugas, 
antikomunistas 

Ruduo ateina j Austrijos kaimą, ir piemenys papuoštas vežimais, ožius pasikinkę, grįžta ii kalnų. 

IR JORDANAS ĮSTOJO Į KARĄ 
Arnman. — Jordanija, visą sa

vaitę tylėjusi, paskelbė, kad ir ji 
įsitraukia i karą, jos daliniai kar
tu su sirais kovos su Izraeliu. Iz
raelio — Jordanijos siena yra 250 
mylių ilgio, bet nepastebėta, kad 
Husseino kariuomenė mėgintų 
žengti tiesiai Jeruzalės link. Ne
žinia irgi, ar visa 75,000 Jordano 
kariuomenė siunčiama į frontą. 
Tai pati geriausia arabų ištreni
ruota kariuomenė. Jos sudėtin į-
eina nedidelė, 52 lėktuvų avia
cija ir stiprokas 400 tankų jun
ginys. 

Oficialus vyriausybės atstovas 
pareiškė, kad "mes siunčiame sa
vo elitiinię kariuomenę į Siriją, 
kad kartu 

miesčiuose esančius karinius įren
gimus. Izraelio kariuomenė turi 
175 m m amerikietiškas haubicas, 
kurių šoviniai labai tiksliai pa
taiko į taikinius iki 20 mylių. 

Sinajaus fronte Egiptas skelbia, 
kad jie pradėjo naują puolimą ir 
dykumose bent kiek paslinko pir
myn . Izraelis tai neigia, o visą 
reikalą vadina "katės ir pelės žai
d imu" . Katė vra Izraelio armijos 
daliniai , kurie vaikosi bėgiojan
čius egiptiečius ir negali privyti. 

•Nilo deltoje Izraelio laivai ap
šaudė Darnietta uostą ir sužalojo 
kelis taisomus laivus. 

Egipto fronte pasirodė prancū
zų gamybos Mirage lėktuvai. 

Atsistatydino Tajo 
vyriausybe 

Bangkokas. — Tajo karinė vy
riausybė atsistatydino, kai sosti
nės gatvėse vyko didelės studenų 
demonstracijos ir kautynės su po
licija. Mažiausiai 20 studentų 
buvo užmušta. Studentai de
monstravo, kad būtų paleisti tasis tikrai yra Gerald Ford. 
anksčiau suimti studentai ir ka
rinė vyriausybė būtų pakeista ci-

Washingtonas. — Kaip mes 
prieš kelias dienas ir spėjome, 
prezidentas Nixonas vicepreziden
tu pakvietė Gerald Fordą, res-

| publikonų vadą Atstovų rūmuo-
! se. Jis pakeis atsistatydinusį Spiro 
! Agnevv. 

Nixonas trumpoj savo kalboj 
j susirinkusiems Kongreso va-
įdams, kabineto nariams ir diplo
matiniam korpusui paminėjo, kad 
viceprezidentu turi būti žmogus 

j kvalifikuotas, reikalui esant, per-
I imti ir prezidento pareigas, ku-
Į ris dalyvautų užsienio politikos 
formavime ir būtų pajėgus bend
radarbiauti su Kongresu. Pažino
jimas Kongreso darbo ir geri ry
šiai ypač svarbu, kai administra
cija yra vienos partijos, o Kong
resas kitos. Tokiu žmogum jis lai
ko 25 metus tarnaujantį Kong
rese... Sulig tais žodžiais susirin
kusiems pasidarė aišku, ir jie pra
dėjo Fordui kelti ovacijas. Prezi
dentas dar nusijuokė, pasakė, kad 
yra ir daugiau žmonių, tiek metų 
išdirbusių. Tada jis pasakė, kad 
jų spėjimas teisingas, jo pasirink 

su sirais ir irakiečiais | Egiptas iki šiol jų neturėjo. Juos 
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kovotų prieš bendrą priešą". Ki 
tuose Vid. Rytų frontuose padėtis 
nedaug pasikeitė. Izraelis žadėjo, 
bet Damasko dar nepaėmė. Va
kar buvo skelbiama, kad liko žy
giuoti 20 mylių iki to miesto, kai 
sirai pradėjo kontraktaką, bet Iz
raelis ją atrėmė. Buvo bombar
duojamas Damasko aerodromas, 
o artilerija apšaudė sostinės prie-

prancūzai pardavė tik Libijai. Va
dinas , Libijos aviacija ar tik jos 
perleisti lėktuvai taip pat daly
vauja kare. 

vi line. 

Oslo. — Norvegijos koalicinė 
Lars Korvald vyriausybė atsista
tydino. Naują kabinetą sudaryti 
karalius Olav V pavedė darbie-
čiui Trygve Bratteli. Darbiečių 
ir socialistų koalicija parlamente 
turi 78 narius, kai dešiniųjų par
tijų 77. 

Vokietijos atsaky
mas dr. Valiūnui 

Fordas savo žodely padėkojo už 
garbę, pažadėjo dirbti kaip ga
lima geriau, kad .Amerika būtų 
vieninga ir strpri. Prisipažino, 
kad jis labai sujaudintas. 

Šanchajaus, Kinijoj, kampelis 

galingą laivyną, be kurio niekad ] lams panaudoti. Ergo, nesidairy-
nebus galima susilyginti su stip- į tina ten, nes ten tik melas ir ap-
riosiomis pasaulio valstybėmis".; gaulė. 

Anot kinų, sovietiniai revizio-j Tr a p j e dabar garsiai rekla-
nistai (kinai rusų kompartijos n e į m u 0 ] - a m ą atoslūgį nesą pagrin-
vadina komunistine) pasisavinę 
tą politiką iš senųjų Rusijos im
perialistų. Dabar jie karštligiškai 
statą įvairius laivus, lėktuvne
šių ir atominių povandeninių lai 
vų neišskiriant. Sovietų laivai 
šiandien žvalgosi Indijos, Pacifi-
ko ir Atlanto vandenynuose, Vi
duržemio, Japonų Karibų jūrose, 
Persijos ir Meksikos įlankose. Nuo 
latinės laivyno grupės laikomos 

do kalbėti, nes įsitempimas tarp 
imperialistinių kraštų, ypač tarp 
dviejų didžiausių, ne mažėjąs, 
bet didėsiąs. Tas įtempimas e-
sąs jaučiamas kiekvienam pašau 
lio kampe. 

Jungt. Tautos tokios, kaip jos 
dabar dirbančios, ateities netu
rinčios. Kalbos fabrikuojamos be 
galo, be karšto, rezoliucijų kalnai 

Juodojoje, Baltijos, Siaurės jūrose | Parašyti, jo:<iais realiais faktais 
ir Pacifike. Visi kiti laivai nuolat (nesiremiant, bet ne viena proh-
slankioją pasaulio vandenyse, pa į lema nesusilaukė ne rimto jos iš 
keliui paliesdami daugiau kaip j tyrimo, ne realaus bandymo ją 

sutvarkvti. Tokiu keliu eidamos 60 valstybių. 

Ne arabų, bet savo reikalams 

Didžiausias dėmesys esąs su
telktas į Viduržemio jūrą ir Pa-
cifiką, nes tos dvi vandens ma-

JT nieko negalinčios pasiekti. Tai 
kino nuomonei galima pritarti 
visom keturiom. 

Spėtina, kad kino karingumą 
išsaukė Brežnevo kelionė j Indi-

sės riša tris kontinentus: Europą, i ją, nes Indijos nuolaidos, jeigu 
Aziją ir Afriką. Kai Maskva pasi-: tokių būtų, Kinijos saugumui bū-
siūliusi arabams su pagalba ap-įtų labai skaudžios. 

Reikia budėti 
ir Genevoje 

Nuo rugsėjo 18 Genevoje pra
dėtas Europos Saugumo ir bend
radarbiavimo konferencijos ant
ras aktas. Ten sudarytos trys pa
grindinės komisijos, saugumo, 
prekybos mainų, idėjų pasikeiti
mo ir žmonių judėjimo laisvės. 
Kiekviena jų turi po tris pakomi-
si jas. Kiek ilgai užtruks komisijų 
darbai, nežinia. Spėliojama 3-6-9 
mėnesius. Mums yra svarbiausia 
tariamojo saugumo komisija: ar ji 
sutars dabartines Europos sienas 
laikyti pastoviomis ir nekeičia
momis, kaip Sov. Sąjunga su Va
karų Vokietija 1970 rugp. 12 d. 
Maskvoje sutarė. Jei ta prasme 
būtų konferencijoje sutarta, tuo
met Lietuva, Latvija ir Estija 
būtų dar kartą užblokuotos Mask
vai, o Europoje nuleista ant ra , 
geležinė uždanga. Todėl prieš; 
mus visus stovi didelis uždavinys! 
— dėti visas pastangas, kad būtų, 
atstatyta Lietuvos valstybinė ne-Į 
priklausomybė, arba bent kad j 
nebūtų nuleista dar viena geleži-
nė uždanga. Ir Lietuvos diplo-j 
matinė tarnyba, ir Vlikas dari 
kartą suglaudė gretas sekti Kon-| 
ferencijos darbams, vieni ki tus 
informuoti, sutartinai veikti ir, 
reikalui esant, kviesti į pagalbą 

| lietuvių visuomenę. Su latviais ir 
letsais susibūrus į Pasaulinę Baltų 
į Santalką, veikiama drauge. (E.) 

Dr. J. K. Valiūnas, Vliko ir 
Pasaulinės baltų santaLkos pir
mininkas, pastarosios vardu 
liepos 2 Helsinky visų laisvojo 
pasaulio užsienių reikalų minis-
teriams, Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos 

reikalavo .už jo paleidimą 200,000 dalyviams, įteikė notą Baltijos 
dolerių ir paleisti bei išvežti į į valstybių laisvės ir nepriklauso-
Siaurės Korėją 51 kalinį, suimtą j m y b ė s atstatymo klausimu. Va

karų Vokietijos Užsienio reikalų 

Už konsulo paleidi
mą daug reikalauja 

Meksikos Miestas. — Britani
jos garbės konsulo Guadalajaroj 
Anthony VVilliams grobikai pa-

už teroristinius veiksmus, kurie 
tuos "mokslus" ir buvo išėję Š. 
Korėjoj. 

Gerald Ford 

Šiandien kalbės 
S. Aqnew 

Washingtonas. — Buvęs vice
prezidentas Agnew šį vakarą kal
bės per televiziją ir bandys at
remti kai kuriuos jam skiriamus 
kalt inimus. Prašė leidimo kalbėti 
per N B C tinklą. Nemokamai lai
ko paskyrė jam ne tik toji, bet ir 
ABC bei CBS tinklai. 

ministerija į tai atsakė rugsėjo 
21 tokiu raš tu: 

"Didžiai gerbiamas Pone Va
liūnai. Ponas Scheel, užsienių 
reikalų ministeris pavedė man at 
sakyti į Tamstos 1973 liepos 2 
raštą. Aš galiu Tamstą užtikrin
ti, kad Jūsų pareiškimu buvo pa
sinaudota ir jis priimtas dėme
sin. Kaip Tamstai tikrai y ra ži
noma, laisvojo apsisprendimo 
principo įgyvendinimą Federali
nė vyriausybė laiko svarbiausiu 
savo uždaviniu" (E.) 

Peroncs vel valdžioj 
Buenos Aires. — Juan Peron 

po 18 metų pertraukos vėl prisie
kė kaip prezidentas, o jo trečioji 
žmona Lsabel kaip viceprezidento. 
Iškilmės vyko parlamente. Daly
vavo ir trys buvę prezidentai. 
2monių prie rūmų buvo daug, 
tūkstančiai. Jokio išsišokimo ne
buvo. 

Įšoko į vilkų 
stovyklą 

Tel Aviv. — Komedijų pasitai
ko ir rimto karo metu. Izraelio 
tankų kolona Sinajaus dykumo
je keliavo per naktį ir paryčiuj 
pastebėjo, kad tankų skaičius ne
atitinka — vienu perdaug. Pa
sirodė, kad netyčia į jų eilę bu
vo įsimaišęs egiptiečių tankas ir 
buvo tikras, jog žygiuoja savųjų 
eilėse. Nelengvas jam buvo "nu
budimas". 

Kas yra Gerald Ford 

Ford; yra gimęs Omahoj, Ne-
braskoj, bet užaugęs Grand Ra-
pids, Michigane, ir mokslus išėjęs 
Michigano universitete, buvo fut
bolo žvaigždė. 60 metų amžiaus, 
vadinas vienmetis su Nfaconu. 
Karo metu tarnavo laivyne ir grį
žo su 9 atžymėjimais. Į Atstovų 
rūmus buvo išrinktas 1948 ir pas
kui visą laiką perrenkamas. Nuo 
1965 vadovauja respublikonams 
kongresmanams. Jis sugeba sugy
venti ne tik su savo partijos žmo
nėmis, bet jį gerbia ir demokra
tai, didelis Nixono užsienio poli
tikos rėmėjas, drąsus savo pareiš
kimuose, antikomunistas. 

Tautinės mažumos ir paverg
tųjų tautų piliečiai jį taip pat lai
ko savo draugu ir užtarėju. Atsi
menam, kaip jis buvo atvykęs i 
Chicagą ir kalbėjęs lietuviams ge
nocido parodos atidaryme, paste
bim jo stiprius pareiškimus Kong
rese Vasario 16 ir kitom progom 
už Lietuvos ir kitų tautų laisvę. 
Neabejotinai pavergtųjų draugu 
Fordas liks ir dirbdamas šalia 
Baltųjų rūmų. 

Washingtonas. — Neatrodo, 
kad Gerald Fordas turėtų sunku
mų Kon-grese ir kad jo patvirti
nimas užsitęstų. Associated Press 
greitosiomis apklausinė jo sena
torius ir kongresmasus ir skelbia, 
kad 51 senatorius, kiek reikia pa
tvirtinimui, už jį balsuos, o 9 dar 
neapsisprendę. Kitų neklausinėjo. 
Atstovų rūmuose, kur reikia 218 
balsų, spėjo apklausinėti 136, ir 
iš jų 119 pritars, 1 bus prieš ir 15 
dar nežino. 

Vvashingtonas. — Fordo pasky
rimui šiltai pritaria abiejų parti
jų vadai. Carl Albert, Atstovų rū
mų pirmininkas, pasakė, kad pa
sirinkimas buvo "labai geras" ir 
jis nemato, kad būtų kliūčių grei
tam patvirtinimui. Sen. Muskie 
{pridėjo, kad "Fordas yra geras 
vyras". Sen. Goldwater: "Tokio 
žmogaus mums tikrai reikėjo. Jis 

I atstatys pasitikėjimą mūsų vy-
I riausybe". Sen. Ed. Brooke: "La-
! bai geras pasirinkimas". Kitaip 
j atsiliepė tik Kongreso atstovė Bel-
! la Abzug (dem., N.Y.): "Pirmiau 
Kongresas turi ištirti Nixono 'kri
minalinius* nusikaltimus, o tik 
paskui ieškoti kandidatų Baltie
siems rūmams." Ji balsuosianti 
prieš Fordą. 

Anksčiau negu Kongresas pa
tvirtins, abiejų rūmų atitinkami 
komitetaai praves nuodugnius ap
klausinėjimus ir išnagrinės jo pra
eities verkią ir pinigines apyskai
tas. 

Amerikos automobilių kompanijos studijuoja saugių mašinų gamybą 
Vienas tokių pavyzdinių, eksperimentinių modelių , kuris 
H a c r t l l " 

LOS ANGELES. — Los An
geles miesto meras Thomas 
Bradley kreipėsi j Tarptautini 
olimpinį komitetą su įrodinėji
mais, kad jo miestas kelis sy
kius labiau t inkamas 1980 olim-

'ir ugny ne- i piniams žaidimams, negu Mask
va, kuri irgi nori tos garbės. 

WASHTNGTONAS. — Mais
to ir vaistų administracija nuo 
1975 balandžio 1 reikalaus, kad 
visų kosmetikai vartojamų pre
kių ant įpakavim būtų pažy
mėta, iš kokių žaliavų jos yra 
pagamintos. 

KALENDORIUS 

Spalio 15: šv. Antiokas, šv. 
Teresė Avilietė; Gailiminas, Ina. 

Spalio 16: šv. Galas, šv. Jad
vyga; Gūdi girdas, Dova. 

Saulė teka 7:01, leidžiasi 6:11. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, 
čiau, virš 70 laipsnių, 

kiek šil-
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DRAUGAS, pirmadienis. 1973 m. spalio mėn. 15 d. UŽMEGZTI RYŠIAI SU UKRAINIEČIAIS 
DANUTĖ B1NDOK1ENĖ 

Šia vasarą Chicagoje vykusio l kyklos mokytojomis, kurių šiemet 
antropologų kongreso metu sėsi-1 yra apie dešimt ir Tėvų komite-
joje apie etninių grupių mokyk-i to nariais, uoliai budintiems šeš
ias teko susipažinti su ukrainie-'tadienių rytais mokykloje, peri-

Los A n g e l e s rugsėjo 23, žurnalo Lietuvių dienos gegužinėje dovanų 
traukimas . Stovi iš kairės: J. Račius, K. Prišmantas ir A. Telyeėnas. 
Sėdi G. R u k š ė n a s . Traukia la imingus bil ietus Augis Gedgaudas. 

Nuotr. L. Briedžio 

LIETUVIAI 
BALFAS PRADEDA RUDENS 

DARBUS 

Los Angeles B alfo 
valdyba yra numačiusi šį rudenį 
įvykdyti 'kasmetinę šalpos reika
lams rinkliavą ir surengti balių. 

Aukos bus renkamos nuo spa
lio 20 d. iki gruodžio 20 d. Au
kas rinks visi valdybos nariai sek
madieniais prie Sv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios, o tolimesnė
se nuo parapijos vietovėse — val
dybos įgaliotiniai. 

Balius įvyks lapkričio 10 d. 
7:30 vai. vak. Sv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Programą atliks 
sol. Janina Cekanauskienė ir pia
nistė Raimonda Apeikytė. 

Dabar t inę skyriaus valdybą su
daro: V. Pažiūra — pirm., S. Ša
kienė — sekr., A. Mitkevičius — 
ižd., J. Rukšėnienė ir J. Motiejū
nas. Valdyba, vykdydama šiuos 
didelius darbus, bus reikalinga 
visų mūsų talkos. Neatsisakykime 
jai visokeriopai padėti. 

SANTA MONICOS U E T U v T U 
KLUBO BALIUS 

se. Lila ir Renius vedybinį gyve
nimą pradėjo Australijoje, Victo-

,ria mieste. Toliau gyveno Balti-skynausi .. T A , OJ , . . : - L J , ™ ; i m o rėj> Los Amgeles, o paskutinius 
8 metus Burlingame, Calif. Abu 
visuomet aktyviai reiškėsi lietu
viškoje veikloje — Lila keletą 
metų vadovavo Los Angeles jau- j 
nesniųjų skaučių draugovei, o Re

inius su akordeonu talkino tau
tinių šokių grupei. Taip pat abu 
PažemėSiai yra dirbą San Fran-
cisco lietuvių bendruomenės val
dyboje — Renius 1967 m. buvo 
valdybos pirmininku ir jau kelin
ti metai yra Pavergtų tautų 
komiteto sekretorius. Pažemenai 
užaugino tris gražias dukras: Au
drutė lanko gimnaziją, Lėlytė 
studijuoja sociologiją San Mateo 
kolegijoj, o Ramunė Riley su vy
ru ir dviem vaikučiais gyvena 
Muskegon, Wisc. 

čių šeštadieninių mokyklų atsto
vais. Iš to kilo gyvas abipusis su-

| sidomėjimas, nes tiek lietuvių, 
Į tiek ukrainiečių mokyklos veikia 
! tose pačiose sąlygose, turi tuos pa-
j čius tikslus ir vargsta su tomis 

pačiomis problemomis. Nutarta 
j mokslo metų eigoje išvystyti galu-
desnj ryšį tarp mokyklų, nes toks 
bendravimas tikrai bus naudin
gas ir suteiks moralinę paspirtį 
tiek mokytojams tiek mokiniams. 

Pažadai neliko tušti 

Vos šiems mokslo metams pra
sidėjus, ukrainiečių švietimo at
stovai pareiškė norą apsilankyti 
lietuviškoje mokykloje darbo me
tu, susipažinti su metodika, mo
kytojais, mokomosiomis priemo
nėmis ir k t Buvo pasirinktos Kr. 
Donelaičio mokyklos, nes su šių 
mokyklų mokytojais susipažinta 
antropologų kongrese Į svečius 
atvyko Vasyl ir Daria Markus, 
abu aktyviai įsijungia į ukrainie
čių švietimo darbą. Prof. Vasyl 
Markus dėsto politinius mokslus 
Loyolos universitete, o jo žmona 
Daria profesoriauja De Paul uni
versitete. Prof. V. Markus taip 
pat gyvai reiškiasi vietinėje uk
rainiečių spaudoje Abu jie gerai 
susipažinę su Lietuvos istorija, 
dabartine padėtimi ir išeivijos L 
Bendruomenės struktūra, bet la
bai mažai girdėję apie lietuviško
jo švietimo darbą. 

mantiems visą administracinę 
naštą. Tokių paslaugių tėvų ko
mitetų ukrainiečiai neturi (šie
met Kr. Donelaičio Tėvų komite
tui vėl vadovauja R. Kučienė). 
Daug dėmesio skirta mokomo
sioms priemonėms — skaidrėms, 
žemėlapiams, pratimų sąsiuvi
niams, o ypač vtdovėliams. Uk
rainiečiai taip pat leidžia vado
vėlius savo mokykloms, bet jie, 
kaip ir mokytojų dauguma, skirti 
praeičiai, mažai turi ryšio su šių 
dienų miestiečio vaiko gyvenimu, 
todėl dažnai savo paskirties neat
lieka. Svečiai pasirinko ir išsive
žė visą eilę pratimų sąsiuvinių ir 
vadovėlių, kurie jiems atrodė ge 

linės paramos šį nelengvą darbą 
dirbantiems, juo besirūpinan
tiems, bet būtų galima atsiekti ir 
neblogų materialinių rezultatų. 
Šeštadieninės mokyklos dažnai 
nuomoja patalpas iš valdiškų mo
kyklų, sumokėdamos už jas ne
mažas sumas pinigų. Daugeliu 
atvejų buvo mėginta tokias patal
pas gauti veltui, bet nepavyko. 
Jeigu visos etninės mokyklos 
veiktų vieningai, susidarytų tik
rai įspūdinga žmonių grupė, ku
rios pageidavimus jau būtų nau
dinga išgirsti kuriam politikieriui 
ar atitinkamoms įstaigoms. 

Kiekvieną darbą vis tiek reikia 
pradėti iš pradžios, kam nors ten
ka žengti tą pirmąjį žingsnį. 
Bendradarbiavimo su ukrainiečių 
švietimo atstovais keliu jau žen
gė Kr. Donelaičio mokyklos. Bū
tų gražu, kad ir kiti įsijungtų į 
tą bendrą mintį, juk tiek lietu
viai tiek ukrainiečiai turi tą pa-

. . , „ . , . ., i tį tikslą: išlaikyti tautinę kultūrą, 
nausiai atitinką siu dienų reika- k a ] b ą fc p a d ė t j p a v e r g t o m s t ė . 
avimus, kad galėtų pristatyti ė m s ^ ^ s i e k t L M u § 

ka.p pavyzdi savo mokytojų ir te-, d a r j u n g i a y n e a p v k a n t a t a m 
yų susirinkimuose. Tarp vadove- j ^ ^ ė j u I K a r t a i s i e š k o . 
lių buvo ypač t i e kuriems pn- , s a u d &r p r i t a r i a n č i u . 
taikyti atitinkami pratimų sąsm- j . ygįA n e į t i k ė t i n o s e ^ ^ 0 
viniai, kaip I. Bukaveckienes j | a m e ^ k u r i e 
"Pirmoji knygele , V. Vaitkevi- mams g ^ r a n k ą fc ^ ^_ 
cienes Spindulėlis , geografijos 
vadovėlis "Lietuva Tėvyne mū
sų" (visi Kr. Donelaičio mokyk-
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Kitur JAV 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis 

• Redakcija straipsnius tai- 5 
so savo nuožiūra. Nesunaudo — 
tų straipsnių nesaugo, juos — 
grąžina tik iš anksto susita s 
rus. Redakcija už skelbimų S 
turinį neatsako. Skelbimų ~ 
kainos prisiunčiamos gavus S 
prašymus. 5 

metams 
$20.00 $11.00 $6.50 

18.00 10.00 5.50 
20.00 11.00 6.50 
21.00 12.00 7.00 
11.00 6.00 — — 
• Redakcija dirba kasdien 

8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

$3.00 
2.50 
3-00 
3.00 

I 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30. šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 
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vo draugystę. 

Spalio 6 d. puošniame Miramar 
viešbutyje įvyko Santa Monicos 
Lietuvių klubo balius. Lietuviškai 
ir angliškai baliaus svečius pa
sveikino klubo valdybos pirmi
ninkas dr . A. Milaknis. Krepšinio 
komandos kapitonas L Baškaus-
kas padėkojo klubo valdybai už kelionei vyko į Havvajus, o grįžę 
moralinę ir materialinę paramą | apsigyveno Los Altos. 

VESTUVES 

Peter John Pranys ir Deborah 
Louise Haseltine birželio 30 d. 
susituokė First Presbyterian baž
nyčioje, Mountain View, Calif. 
Sutuokė kun. Harry \Vooding ir 
kum. P. Manelis. Petras yra sūnus 
Augusto ir Marlies Pranių, veik
lių S. F. bendruomenės narių. 
Abu jaunieji 1972 m. baigė Foot-
hili kolegiją, o Petras dabar stu
dijuoja San Jose State universite
te. Jaunieji Praniai povestuvinei 

lietuviškoji sistema 
pranašesnė 

Svečiai gyvai domėjosi visais 
lietuviškojo švietimo reikalais ir 
problemomis, pastebėdami, kad, 
nors jų šeštadieninių mokyklų sis
tema yra daugeliu atvejų panaši, 
lietuviai gali didžiuotis prana
šesne tvarka Daugelis ukrainie
čių mokytojų yra senosios kartos 
atstovai, todėl jiems gana sunku 
suprasti šių dienų vaiką ar jau
nuolį. Ypač pasigėrėta jaunomis 
Kr. Donelaičio Žemesniosios mo 

lų leidiniai), arba išskirtinai sa
vo patrauklia išvaizda, kaip Ty-
ruolio "Ten, kur Nemunas ban
guoja" (Švietimo Tarybos leidi
nys). 

Bendromis jėgomis daug 
galima atsiekti 

Apkalbėję bendrus interesus ir 
problemas, svečiai mielai perėjo 
per klases ir skyrius, kur vyko! 
darbas. Prof. V. Markus pasisa-[ 
kė, kad artimesnio bendradarbia
vimo labai reikėtų ne tik tarp lie
tuvių ir ukrainiečių šeštadieninių 
mokyklų, bet ir tarp kitų etni
nių grupių, kurios tokias mokyk
las turi (o jų Chicagoje tikrai 
daug yra). Toks vieningas ben
dravimas suteiktų ne vien mora-

Suglamžytas kaip iš karvės 
gerklės iš traukta. 

Lietuviu patarlė 

DR. REGIHALD C1ENKUS 
TEL. — 78S-3980 

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAS 
6230 W. Cermak Rd., Berwyn, I1L 
Pirmad., Antrad., Ketv. Ir Penktad 
9 vai. ryto Iki 12 vai. diena ir nuo 

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

Emergency t«L — 788-3881 

DR. YL BLAŽYS i 
PLAUČIŲ LR V I D A U S LIGOS 

2801 W«st 63rd Street 
Kampas 63-čios ir Calltornla 

Mrmad., antrad-, ketvlrtad.. nuo 
6 lkl 7:80 vai. vakaro 

Se*tad. nuo 2 lkl S:S0 vai. 
Trečiad. Ir penktad. uždaryta 

Offeo telef. 476-4042 
R«dd. teL YVAJbrook 5-304S 

DR. C. K. BOBELIS 
LNKOTŲ IR ŠLAPUMO TAKTJ 

CHIRURGIJA 
TeL — 695-0583 

rOX VALIiEY MEIMCAL C E M E K 
860 Summit Street 

Routo &8 — t.ifįin IlLtoois 

feL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

VaL pirm. ketv. 1 lkl 7 popiet. 
Dtrad.. penkt, 1-5, tred. Ir Seet. tik 

nisitarus. 

P B 8-3229 

DR. ANNA BALIUKAS 
2858 West 63rd Street 

4KTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLfiS LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OFTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL GR 6-2400 

7aL pagal ausitarlmą: pirmad. Ir 
*etv. 1—4 tr 7—9; antrad- Ir penk-
ad. 10—4, seetad. 10—S vai. 

ir buv. klubo valdybos pirminin
kui A. Markevičiui įteikė taurę, 
kurią komanda buvo laimėjusi 
Santa Monicos B grupės ameri
kiečių krepšininkų varžybose. Sa
vo gražiu dainavimu svečius links 
mino H . Paškevičius. Šokiams 
grojo Latvalos orkestras. Loterijoj 
buvo ileista 12 butelių šampano, 
kurį paaukojo A. Markevičius. 

Rengėjų apskaičiavimu, baliuje 
dalyvavo arti 200 žmonių. Svečių 
daugumą sudarė santamonikie-
fiai, nors teko matyti ir losange-
liečių ir net visai nepažįstamų 
žmonių. B. G. 

T R U M P A I 

— šv . Kazimiero parapijos ba-
zaras įvyks spalio 21 d. Veiks ka 

gv. Mišių auką atnašauja ku
nigas St. Y l a gieda visi, lekci-

ru se l ė s ,ga i r i ų ""žaidimų įrengi-13** skaito LB švietimo tarybos 

SVEČIAI 

Šią vasarą nemažas San Fran-
eisco lietuvių skaičius susilaukė 
svečių iš kitų vietovių. Eliute ir 
Alį Grigaliūnus aplankė jos sesuo 
Rasa ir Tomas Cemiai iš Chica-
gos su sūnumi ir dukra. Visi 
kartu stovyklavo Yosemite ir ap
važinėjo S. F. apylinkes. Bronė ir 
Jonas AnkaiČiai iš Chicagos sve
čiavosi pas sūnų Romą ir jo šei

mą, ir tuo pačiu pakeliavo po 
šiaurės Californiją. Rašytojas Ka
zys Bradūnas su šeima bekeliau
dami masina po Ameriką, sustojo 
Berkeley pas Danutę Janutiene. 
Bradūnai praleido keletą dienų 
susipažindami su San Francisco, 
tada traukė į Yosemite ir Colora-
do. 

Studentai Robertas Selenis iš 
Detroito, Jonas Vainius, iš Nevv 
Yorko ir Antanas Dambriūnas iš 
Wachirrgton, D.C., viešėjo pas 
A ir M. Jazbučius. Visi trys at
silankė S.F. lietuvių gegužinėje 
ir susipažino su vietiniais lietu
viais. 

Danutė Janutienė 

PAS NEKALTO PRASIDĖJIMO 
SESELES NERINGOJ 

mai, laimėjimų lentynos ir kt. 
Taip pat bus duodami pietūs ir 
veiks bufetas. 

— A. Mažeika, dr. J. Žmuidzi-
nas ir J. Činga atstovavo LB va
karų apygardai LB tarybos suva
žiavime spalio 6 ir 7 d. Detroite. 

— L. Zaikienė sutiko pravesti 
LB Santa Monicos — W L A apy
linkės rengiamą madų parodą. 

narys Antanas Masionis. Pa 
moksle kun. Yla primena, kad 
mažai žinome apie arkiv. Jurgį 
Matulaitį. 

Po pamaldų susirenkame prie 
valgyklos, o netrukus pradeda
mi pietūs. Privažiavo daugiau, 
negu manyta, bet maisto pa
ruošta užtektinai. 

Pradėjus posėdžius, c. v. pir
kini įvyks "lapkričio 18 "d.* Santa j mininkas_ V. Vaitkus^ papračo 
Monicos moterų klubo salėje. 

— Los Angeles Lietuvių kata
likių moterų sąjungos 74 kuopos 
įvykusiame spalio 7 d. susirinki
me buvo surinkta 35.50 dol. aukų 
prel. Krupavičiaus paminklo sta
tybai paremti. Didžiausią auką 
(10 dol.) davė K. Baltus. Kitos 
aukojo po mažiau, bet nė viena 

B. G. 

LIETUVIŲ GRUPES KELIONE Į ŠVENTĄJĮ ŽEMĘ — 
1974 m. vasario mėn. 14 d. 10 dienų kelionė. Programoje: Roma. Je

ruzale, Tiberias, Tel Avivas. Kaina iš Chicagos — S849.00: iš New Yor
ko — $749.00. 

(Air Fare subject to change and/or government approval). 
KALĖDOS LIETUVOJE — PASKUTINE 1973 METŲ EKSKURSIJA Į 
LIETUVA- Išvyksta š. m. gruodžio mėn. 19 dieną — 14 dienų kelionė. 
Iš Chicagos — $800.00! iš New Yorko — $700.00. Skubėkite registruotis 
— vietų skaičius ribotas! 
PASIDŽIAUKITE VASAROS SAULUTE 2TEMOS METU! 

Parūpiname lėktuvų bilietus į Floridą, Caiifornią, Hawaii, Bahamų 
Salas ir t. t. be jokio papildomo mokesčio. Rezervuojame vietas lai
vuose kelionėms po Karibų Jūrą — užmirškite žiemos speigus, naudoki
tės amžinąja vasara. 

Apžiūrėkite mūsų gausų kelionių pasirinkimą — atostogaukit žiemą. 

Kreiptis į vV'alter Rask-Rasčiauską 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South We$iern Avenue 

Chicago, Illinois 60643 
TELEFONAS (312)238-9787 

Darome iškvietimus giminėms pasisvečiuoti Amerikoje, tvarkome 
kelionių dokumentus. 

Tfn. teL 735-44Y7 Rez. P B 8-6960 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHLRURGS 
SPECIALYBE — JfERVŲ ER 

EMOCINES LIG08 
:RAWFORD MEDlCAt. BriTJ)INQ 

6449 So. Pnlaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Readd. TeL - GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
VKrSERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRCUGUA 
3132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
balandos pagal susitarimą. Jei ne 

atsiliepia, skambinti: MI 8-0001 

TEL. — B E 3-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Specialybė Akių L i g o s 

8907 West lOSrd S t r e t 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL P R 8-2220 
\»mu — reckL — PRospect 8-908! 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

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

Pirmad., antrad.. ketvtrtadl ir penkt 
nuo 12 lkl S vai. Ir nuo 5 l i l 8 
vai vak., Sefttad. nuo 1 0 d 4 ral. 

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

Akušerija ir moterų ttsoa 
Ginekologlnč Chirurgija 

•449 So. Pulasld Road (Oawford 
Medical Building) TeL LU 5-6449 

9907 W. 83 PL, Justiee, DL—599-0500 
Priima ligoniui pagal susitarimą 
1«* K«>tallii>i>^ «Vamhtnt' 8 7 4 - 8 0 1 1 . 

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITC 

A K U S E S O J A IR M O T E R Ų LIGOS 
6 1 3 2 So. Redzie A v e . 

TeL WA 5-2670, neatsiliepus akam. 
btnti 471-022R Valandoa pasai ania. 
tartma 

DR. IRENA KURAS 
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G * 
KCDIKTC TR VATKŲ LIGTJ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BCILDrVG 

7158 South Western Avenoe 
Valandos: Kasdien nuo 10 T. ryto Iki 
S T. popiet. Trečiad. ir sefttad. nw. 

1© • . ryto U i t popiet. 
Ofiso telef. RE 7-1108 

Resld. telef. — 239-2919 

Ofiso E £ 4-1818. Res. P R 0.9801 

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

SPECIALYBE VTDATJS LIGOS 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 
Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt 
nuo S vai. popiet lkl 7 v. vak. Sestad 
nuo 9 v. ryto iki 11 vaL ryto — tU 
susitarus. 

DR, FRANK PLE6KAS 
OFTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — TeL 737-5140 

Tikrina akte. Pritaiko akinius ir 
"oontact lemses". 

7al. pagal susitarimą. UMaryta treS 

neatsisakė 

S a n Francis<x), Cal i f . 
VESTUVINĖ SUKAKTIS 

RugpiūČio 18 d. Lila ir Renius 
Pažem«riai atšventė sidabrinę ves
tuvių sukaktį suruoSdarni Hnks-

prel. V. Balčiūną sukalbėti mal
dą. Įžanginiam žody pirminin
kas pamini šios ždemos stam
besnius auktojus. Kun. Vincas 
Puidokas ir vėl pabėrė 2,000 dol. 
Dubauskai iš Waterbury 500 ir 
Šatai iš "VVaterbury 50 dol. 

Prel. Balčiūnas painformavo 
apie du nelietuvius dvasiškius, 

i vokietį i r italą, besirūpinančius 
į mūsų arkiv. J. Matulaičio beati-
i fikacija. Sesuo Margarita, vy

resnioji vadovė, padarė t rumpą 
pranešimą t | metinės rėmėjų 
veiklos. Perskaitė c. v. narių są
rašą su penkiomis naujomis pa-

tanas Masionis Skėlė liūdnus 
faktus. Stat is t ika buvo įdomi, 
bet liūdna ir gąsdinanti. Per 30 
mergaičių stovyklų praėjo daug 
mergaičių, kelios grįžo tęsti se
selių darbo. Jei padėtis nepasi
keis, a r ilgai džiaugsimės Ne
ringa? Kunigų skaičius taip pat 
nedidėja. 

Po paskaitos rašytojas J. Jan
kus pasakojo apie savo vieną 
knygą, parašytą ir išleistą Vo
kietijoj, kuri buvus lyg nepa
stebėta ir užmiršta. Ir pats au
torius pradėjo abejoti josios 
vertingumu, tačiau kitų many
mu knyba esanti visiškai gera 
— "išbalansuota ir susumuota". 
1S "užmirštosios'' knygos vie
ną gabalą paskaitė Izabelė Sa
vickaitė - Žmuidzinienė. Iš savo 
paskutinės knygos "Užkandis 
skaitė pats autorius J. Jankus. 
Visi džiaugėmės turėdami prieš 
akis gyvą rašytoją. Sis gabalas 
buvo linksmas ir prisijuokta iki 
ašarų. 

Po programos seselė Palmy
ra vėl visus pavalgydino. Išva
žiavom iŠ Neringos saulei besi-

N u o 
1 9 1 4 M e t ų 
Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje. 
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00 

DR, LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATC 

CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; res. 448-5545 

DR. J. J, SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 6Srd Street 

Ofiso teL REUanoe S-4410 
KeskL GRorebfl] S-0617 

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo U *al 
lkl t vai. p.p. ir nuo 7 lkl S • . vafc, 
antr. ir penkt nu© 12 lkl * vai. P-p. 

Ir vakarais pagal susitarimą. 

AND LOAN ASSN. 
4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILL. 60632 

PHONE 234-4470 

vardėrras. 
mą ir jaukų pobūvį savo namuo-1 Šios dienos r^^kaitiairikĄa An-1 leidžiant. Albina Iipčienė 
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ei t* 
Ali aoeouBts eo™" 
pounded daily — 
Passboofc Sav ings 

paid ąnarterly. 

7 % 

4 Years Savinas 
Certi Ręstos 

(Minimam $5.000) 

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

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 

Ots. PO 7-6000 Bes. G\ S-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

S844 West 63rd Street 
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. tr 6 

lkl 8 vai. Tre»»4 ir SeStad. uždaryta 

DR. K. A. V. JUČAS 
Board Eligible 

American Board of Dermatology 
SPECIALYBE ODOS LIGOS 

IR CHIRURGIJA 
8324 North Milwaukee Avenue 

TeL 783-3310 549-5400 

Visi telefonai S53-1S81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR C H I R U R G A S 

1407 So. 49th Court , Cicero 
."ai kasdien 10-12 ir 4-7 Trečlad. u 

feetad. tik snsltarua 

TeL ofiso Ir boto OLympic 2-415f 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vaL vau 
Išskyrus trečiadienius. 

Seetadle&laU 12 lkl 4 vai. popiet 

TeL REUanoe 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvi* gydytojas) 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

S925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad.. ketvlrtad IT 
penktad. nuo 12-4 vaL p. p. •-» 
vaL vak. iestad. 11— t vai. p. a. tr 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir moterų. Bgoa 
Oflaaa tr rea. MSS W. 8Mb tt. 

TeL PRospect S-12M 
Oflax> vaL: Pirm., antr., trec. tt 

penkt. nno S lkl 4 vaL b* nuo 8 lkl • 
v. v., sefttad. 2-4 va), popiet tr ktto 
alku pagal susitarimą. 

Ofiso tel. H E 4-S1SS. Nafltvj O I 8-8188 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 We*t 71at Street 

VaL: pirm., antrad., ketv. tr 

2-4 ta- g-8. Tre8. fa- sestad. nidaryt* 

TOL PRoapeot ft-8400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAIKAS) 

GYDYTOJA LR CHLRURGi 
6648 Sootb Albany A 

Vai.: pirm., antrad., ket*. 
vak., penktad. tr Sestad. 2 

Ir kitu laiku pairai susitarimą. 

TeL Ofiso PR «-«44« 

DR. F. C. WINSKONAS 
lYDYTOJ/^ LR CHIRURGAS 

3107 West 7Lst Street 
Vaiaudos. 1-

Tred. tr SMtsd 
-4 vaL popiet 
pairai susitarimą 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6448 So. Pnlaakl Road 
Ortao teL 787-2141; B U s a 888 4888 
Vai.: ptrm.. antr., ketv. 2—S tr 4—8, 
penktad t - 8 Set t pagal eusUaitma 
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Apgaulingo* sutartys if 

SOVIETŲ KARINIAI PASIRUOŠIMAI 
Šiuo metu sovietinėje spaudo- respublikos, savo kariuomenės 

je, neišskiriant ir okupuotoje neturi, š i teisė teikiama tik-
Lietuvoje leidžiamos, skelbiama tai satelitinėms valstybėms. Ta-
daugybė rašinių apie L. Brežne- čiau 27 - 30,000 Lietuvos jaunų 
vo vizitus bei jo susitikimus su vyrų nuolat tarnauja Sovietų 
įvairių valstybių galvomis. Y- kariuomenėje. Rusai lietuviais 
pač daug rašalo išliejama L. nepasitiki, todėl ir atskirų, kad 
Brežnevo pasitarimams su JAV ir menkiausių, lietuviškų kari-
prezidentu R. Nixonu ir pran- nių dalinių nekuria. Mobilizuotus 
cūzijos prezidentu G. Pompidou į karinę tarnybą lietuvius rekru-
išryškinti. Išvardijama visa ei- tus išskirsto po plačiąją Rusiją, 
lė sutarčių, kurios buvo minėtų Ypač daug gabena į Sibirą, Kau-
vizitų metu pasirašytos. Ypa- kazą, Nižni Novgorodą, o pas-
tingai akcentuojama, kad 1973. taruoju metu — į Ussuri sritį, 
VI.22 Baltuosiuose rūmuose pa- prie ilgosios Sovietų - Kinijos 
sirašytas Sovietų Sąjungos ir sienos. Nėra kareivių kuopos, 
JAV-bių '•susitarimas dėl kelio kurioje būtų daugiau kaip 3 -
užkirtimo branduoliniam karui", lietuviai vyraL 
Maskvinė spauda skelbia, kad * 
ateinančiais 1974 metais būsian- Tarnyba raudonojoje arnr.jo-
ti pasirašyta nauja ir išsami je — viena iš rusinimo priemo-
strateginių ginklų apribojimo nių. Kariuomenėje daroma vis-
sutartis. kas, kad jaunas lietuvis būtų 

Visus minėtus vizitus ir susi- dvasiškai sužalotas, kad jis grei-
tarimus Sovietai pristato pašau- tai virstų rusu, kad galvotų taip. 
liui, kaip "taiką mylinčios šalies kaip politrukai liepia. Kiek tai 
politikos vaisių", šie vizitai, pa- padaryti pavyksta, jau kn'tas 
sak maskvinės Pravdos, "sustip- reikalas. Kareivių maitinimas 
rinę pasaulio taikos ir saugu- blogas. Nenuostabu tad, kad 
mo pagrindus". Kitoje vietoje mūsiškiai labai nenoriai vyksta 
pasigiriama, kad "Sovietų vy- j rusų kariuomenę, 
riausybė atitolinusi karą ir iš- Nors okupuota Lietuva savo, 
gelbėjusi pasaulį". Tai esąs "le- kad ir menkiausios kariuomenės 
nininės politikos vaisius"- Tokią neturi, tačiau joje veikia "Lie-
"taikos programą" priėmęs tuvos karinis komisariatas", at-
XXIV Sovietų komunistų parti- seit, karo ministerija. Pasta-
jos suvažiavimas. ruoju metu labai sustiprintas 

Vis tai "Sovietų taikos balan- jaunų vyrų paruošimas karinei 
džiai", arba žodžiai, kuriais šiuo tarnybai Tai atliekama dar 
metu beveik niekas nebetiki. mokykloje. Visi mokiniai turi 

* privalomas karinio parengimo 
Daug tikresnis dalykas yra pamokas ir išpildyti taip vadi-

skaičiai ir faktai, kurie rodo,, namo ženklo "Pasiruošęs dar-
kaip Sovietai ruošiasi karui. Va- bui ir gynybai" (PDG) normas, 
karų Vokietijos, D. Britanjois, Džiaugiamasi, kad 92 proc. nau-
JAV-bių ir kitų kraštų spauda jokų tokius ženklelius jau turi. 
dažnai paskelbia žinių, iš kurių Kartu veikiama propagandiškai, 
matyti, kad "taiką mylintis kraš kad Lietuvos jaunuoliai "su di-
tas" toli gražu ne taikiam gy- deliu noru vyktų į karinę tar-
vehimui ruošiasi. Rusijos ginklų nybą". šiam reikalui, be ko ki-
fabrikai daug kur be atvangos ta, ruošiamos ir iškilmingos nau 
dirba, kaldami naujausio tipo jokų išleistuvės, 
lėktuvus, tankus, patrankas, * 
šaumenis. Rusijos, Lenkijos ir Nors, logiškai galvojant, ša
kai kurių kitų satelitinių kraštų lis, pasirašiusi daugybę r.epuo-
laivų statyklos nuolat stato nau- limo sutarčių ir panašių susita-
jus moderniškus karo laivus, rimų, neturėtų bijoti užpuoli-
Sovietų karo laivynas laivų skai- mo, bet praktiškai taip nėra. 
čiumi ir laivų tonažu jau ima Plėšikas niekada nepasitik', ki-
lenkti JAV-bių karinį laivyną, tu. Taigi ir Sovietai labai ak-
Rusų laivai vis dažniau plaukio- tyviai stiprina ne tiktai savo 
ja Ramiajame, Indijos vandeny- sienas, bet ir civilinę gynybą 
ne, užvaldo Viduržemio ir kitas krašte. 
jūras. Spalio 4 dieną Vilniuje įvyko 

Kariniai laivai — nėra turis- civilinės gynybos pareigūnų pa-
tiniai laivai. Atominės bombos, sitarimas, kuriame dalyvavo 
įvairios raketos nėra karnavali- aukšti kariškiai, partiniai ir ū-
nė pramoga. Visos šios ir kitos kiniai darbuotojai, administra-
priemonės skiriamos pasaulinei cijos aukštieji pareigūnai Iš 
revoliucijai plėsti, laisvajam pa- Maskvos buvę atvykę eilė gene-
sauliui pavergti. Pagaliau labai rolų, jų tarpe Sovietų Sąjun-
stiprus ginklų tiekimas arabų gos gynybos viršininKas, karo 
kraštams nerodo Sovietų taikios ministro pavaduotojas genero-
dvasios. las A. Aituninas, jo pavaduoto-

* jas gen. Grekovas. Pabaltijo 
Ir okupuotosios Lietuvos teri- karinės apygardos kariuomenės 

torija bei žmonės yra plačiai vadas gen. pik. A. Majorovas. 
naudojami rusų karinei galybei Minimi ir kiti rusų generolai: 
stiprinti, čia nuolat laikoma ke- L Gubinas, M. Tereščenka, o 
liasdešimt tūkstančių rusų ka- taip pat ir kai kurie okup. Lie-
reivių bei karininkų. Stovi gerai tuvos Maskvos statytiniai pa-
ginkluoti ir gausūs pasienoi tar- reigūnai su J. Maniusiu. Oficia-
nybos daliniaL Lietuvos pajūry- liame sovietinės Eltos paskelb-
je, ypač Klaipėdoje. įkurdintos tame komunikate sakoma, kad 
stiprios rusų karinio laivyno į- "pasitarimo dalyviai pareiškė j -
gulos. Kiti kariuomenės viene- sitikinimą, kad partiniai ir ūki-
tai planingai dislokuoti Vilnių- niai organai, visuomeninės or-
je, Kaune, Šiauliuose, Marijam- ganizacijos, civilinės gynybos 
polėje, Panevėžyje ir kitose vie- štabai ir ateityje dės visas pa
tose. Visame krašte įruošta dau- stangas civilinei gynybai — 
gybė karinių aerodromų, raketų svarbiai mūsų tėvynės didėjan-
bazių. pagelbinių lėktuvų nusi- čios galios grandžiai toliau stip-
leidimo aikščių. Vasaros metu rinti". 
daugybė rusų kariuomenės lai- Kas sovietus verčia savo ka-
koma Lietuvos miškuose. Mūsų rinę galią ir civilinę gynybą 
kaimyniniai Rytprūsiai (Mažo- stiprinti? Nepasitikėjimas savo 
šios Lietuvos dalis), paversti be- kaimynais, ypač komunistine 
veik išimtinai poligonų žeme. Kinija, noras įsimaišyti j Izrae-
Karaliaučiaus uosto srityje į- lio - arabų konfliktą. Antra ver-
ruoštos povandeninių laivų ba- tus tie, kurie nuolat laužo su-
zės. tartis, netiki, kad ir kiti jų part-

Nežiūrint minėtų priemonių, neriai, pasikeitus aplinkybėms. 
Sovietinė Lietuva, kaip ir kitos negalėtų tai padaryti. b. kv. 

EUROPOS METŲ BELAUKIANT 
Šie metai nepaliks ryškesnių pėdsakų Vakarų Europoje 

GEDMINAS GALVA 

SOVIETINE KOEGZISTENCIJA 

Be reikalo H. Kissingeris sku-: 
bėjo paskelbti 1973 m. Europos į 
metais. Jis studijavęs Kl. Metter 1 ^ . . . . >» . . 

. " . _ J ̂ / _ Ūkinei bendrijai nepavyko su-nicho ir O. von Bismarcko už- .. , . . . ,., 7_7_ , _ . . . . . . , ,. isitarti su JAV dei užsienio pre-
sienio politiką bandė gerais no- ; ̂  t v a r k y m o , vadinamo 
i-ais pastūmėti Europos politinį j 
vežimą, išsigarsinti šiuo šūkiu,' 
kaip ir kelonėmis į Pekiną ir 
Maskvą. 

JAV prezidentas buvo besi
ruošiąs kelionei į Vakarų Eu-

GATT, t. y. muitus mažinti ir 
leisti įvežti ypač amerikiečių že
mės ūkio gaminius, nors šiuo 
metu jau savaime sušvelnėjo 
aštrusis klausimas. JAV pavy
ko liuo reikalu susitarti tik su 

ropą. Jis buvo užsimojęs pasi- į japonais Tokijo derybų metu 
rašyti su svarbesnėmis valsty
bėmis sutartis, kurios stiprintų 
kraštų bendradarbiavimą. Ypa
tingos sąlygos vertė kelionę ati
dėti ateinantiems metams, nors 
ir jie nežada palankių politinių 
staigmenų. Jie gali būti kiek 
politiškai palankesni, tačiau ir 
juos per drąsu vadinti Europos 
metais. 

tačiau ten iškilo nauji klausi
mai, kurie tebelaukia sprendi
mo. 

Europos saugumas 
Amerikiečių karių laikymas 

Europoje labiau susietas su JA 
Valstybių užsienio politika, ne
gu žemyno saugumu. Jie negali 
Europos apginti, bet turi psi
chologinės įtakos - Vakarų Eu
ropos saugumo klausimas yra 

Vakarų Europos pagrindinis į ir JAV reikalas, 
branduolys — Ūkinė bendrija 

Europa tebeieško kelio 

JAV kongrese, o ypač sena-
. . . , te, seniai keliamas balsas: at-

* 5 5 ? L ^ h 3 ^ J S l , B ^ f S įšaukti karius iš Europos. Pas-

šiais metais padidėjo, bet nesu-

Tarptautinis bendravimas turi stiprinti komunizmą 
Spaudos konferencijoje, kuri [ gitator'', skirtą propagandis-

Pasitarimai dėl Europos ; sovietinei propagandai davė pro- (tams, kurie turi liaudžiai aiškin-
saugumo j gos užsipulti branduolinės fizi-1 ti kompartijos politiką. "Agita-

Vakarų Europa išleidžia per | kos specialistą Andrėj Zacharo- j tor" ypač pateikia medžiagos, 
metus 25 bil. dolerių saugumo j vą, jis įspėjo Vakarus, kad bet į nurodymų ir patarimų, kaip vyk 
reikalams, tačiau dėi eilės prie- j koks susitarimas su Sovietų Są- dyti propagandą ir kokius joje 
žasčių, o y p ^ pasigedimo dar- į junga be garantijos, jog bus su- metodus pavartoti šių metų 
nos apsiginklavime, išlaidų dvi-j demokratintas sovietinis rėži- rugpiūčio mėn. antrajame nu-
gubinimo tiems pat tikslams,! mas, bus tiktai apgaulė. Bet 
europiečiai nesijaučia saugūs, j koks susitarimas, pagal Zacharo 

Europos saugumo pasitarimai ! vą, "galios tiek laiko, kiek mū-
Helsinkyje vaizdžiai įrodė, kad I sų krašto vadai ras reikalinga 
ir šiuo metu, kai Kinijos spau- i sąryšyje su momento politiniais 

bendrijon yra svarbus įvykis, 
tačiau jis sukėlė krašte nepasi
tenkinimą. Angiai yra nusivylę 
vyriausybės padarytu žygiu. 
Konservatorių valdžia ėmė braš
kėti 

taruoju metu šis balsas sustip
rėjo dėl krašto ūkinių negero
vių. 

Nuo 1962 m. amerikiečių ka
rių skaičius sumažintas ketvir-

Bendrijos svarbiausi ūkiniai j tadaliu, t. y. nuo 434,000 ligi 
klausimai, pvz. žemės ūkio, va
liutos tebekelia savybės nesuta
rimus. 

Didieji bendrijos kraštai vis 

285,000. Dėl šio sumažinimo eu
ropiečiams mažai skauda gal
va Jei JAV senatas vėl apkar
pys biudžetą, sumažins ameri-

dar tebeieško būdų politiškai j kiečių karių skaičių, Europos 
glaudžiau bendrauti ir reikšti, valstybės bus verčiamos glau-
vienai bendrijai priklausančių j džiau bendrauti ir stropiau rū-
valstybių nuomones, ūkinis ben
dravimas praskynė kelią siekti 
politinės vienybės, tačiau jos į-
gyvendinimas tebevyksta vėžio 
sparta 

Europa ir vakariečiai 
Europos valstybės nerado bū

do išspręsti valiutos, užsienio 
prekybos ir saugumo klausi
mams net su JAV, kurios tebe
laiko senąjį žemyną savojo sau
gumo prietilčiu. Japonijos ne
paprasta ūkinė veržia, preky
bos varžybos užsienio rinkose, 
žaliavų ir naftos nepriteklius 
verčia pradėti ilgą pokalbį, ku
rio pasėkas, net šio meto sąly
gose, galima tik spėlioti. 

Svarbiausias Europos bend
ras yra JAV, bet šie kraštai 
nepajėgė suderinti nuomones, 
pašalinti jų skirtumą. Juk tas 
pats dedasi ir tarptautinėje plot 
mėje. Tarptautinio mokėjimų 
fondo neseniai sukviestas pasi
tarimas valiutos klausimais Nai
robi baigėsi tik vienu nutarimu: 
sukviesti dar kitą tarptautini 
suvažiavimą ir vėl tuos pačius 
klausimus kedenti. Tarptauti
niai suvažiavimai valiutos rei
kalais galėtų būti sėkmingesni, 
jei Europa ryžtųsi praskinti ke
lią. Bet ji vis lūkuriuoja ir žada 
tik 1980 m. pajudėti. 

pintis savo saugumu. Bent šiuo 
metu, kai nejaučiama tikroviš
ka grėsmė iš rytų, europiečiai 
yra linkę tenkintis JAV skydu 
ir kalbėti su Sovietais. Europie
čiams visai nepriimtina H. Kis-
singerio siūlyta naujoji Atlanto 
saugumo samprata ir ieškojimas 
politinio saito tarp Europos ir 
Japonijos. 

dimas Sovietuose vis labiau ryš- į ir ekonominiais interesais", 
kėja, ne taip jau lengva spręsti j Zacharovo žodžius apie sovie-
žemyno saugumo reikalus. tinių vadų intencijas vedant ko-

Sovietai ir šiuo metu remiasi I egzistencijos politiką, patvirtina 
K. Marxo taisykle: galima ir j ir oficialūs Maskvos šaltiniai. 
su velniu sutartį pasirašyti, jei j Šių metų birželio 14 ir 15 dieno-
jį pavyksta apgauti, šio meto! • • Maskvos Mokslų Akademi-
Maskvos '-taikos" politika sie- i jos istorinių mokslų sekcija su-
kia stiprinti Sovietus ir jų įtaką Į rengė simpoziumą tema: "Ideo-
pasaulyje. Kremlius mielai nu- i loginė kova istorinių mokslų sri-
ginkluotų vakariečius ir naudo- i tyje". Apie tą simpoziumą bir-
tųsi jų ūkine parama, bet bejželio 17 d. *'Izvestijos" parašė 
nuolaidų vakariečiams. Piliečių j tik kelias eilutes. 
laisvės reikalą jis jau laiko sa- Samizdatas teveikia 
vu, taigi tvarkomu kaip tinka Į 
tarybinei vyriausybei Sovietam) Dabar slaptais "samizdat'' 
reikalinga vakariečių patirtis, i kanalais (o "samizdat" veikia 
bet ne jų gyvenimo būdas, su- j **" toliau, nepaisant valdžios per-
sietas su demokratinėmis lais- sekiojimų) Vakarus pasiekė ga-
vėmis, laisvu galvojimu. na išsamus to simpoziumo ap-

Helsmkyje daug kalbėta apie j rašymas. Iš jo sužinome, kad 
nusiginklavimą, kai šalys sėdo į tame akademinio lygio simpo-
prie derybų stalo, greitai įsiti-i zūume pagrindinę kalbą pasakė 
kino, kad Europos saugumo j Vladimir Nikolajevič Jagodkin, 
klausimas sunkiai sprendžia-; komunistų partijos Maskvos pi-
mas. Pradžioje galvota nori liečiu komiteto sekretorius. Jis 
tartis Genevoje dėl Europos sau.' aiškino, kad naujoji Brežnevo 
gumo galima apsigyventi vieš- politika Jungtinių Amerikos Vai 
būtyje. Ten pat vykstantiems'; stybių atžvilgiu sukėlė kcmunis-
pasitarimams SALT, t. y. s t r a - t ų partijoje įvairių reakcijų, 
teginiams ginklams varžyti jau; kurių dvi jis pavadino "dogma-
reikalingas butas. O Vienoje pa- i tinis negatyvizmas" ir "oportu-
sitarimų dalyviams Europoje'; nistinis iliuzionizmas". šios dvi 
kariuomenei sumažinti patarti- į srovės esančios gana plačiai pa
na savo namą Įsigyti. Tikrovė i plitusios. "Dogmatikai" mano, 
įtikino, kad ir Europos saugu- j k a d S°v- Sąjunga, dėl ideologi
nio pasitarimų daly visi turės j nes epidemijos grėsmės, netu-
ieškoti buto, nes pasitarimai ga- į rėjo net leistis į bet kokius susi-
li ilgai užtrukti. Europos me
tams dar neišmušė valanda. 

meryje smulkiai paaiškinta, 
kaip propagandistai turi išaiš
kinti naują kryptį sovietų - ame
rikiečių santykiuose, žurnalas 
pataria aktyvistams padalinti šį 
kausimą į keturias dalis. Pir
mosios dvi dalys turi būti skir
tos išgyrimui ir išgarbinimui 
Brežnevo, kuris esąs teisėtas 
Lenino įpėdinis. Ketvirtoje — 
užbaigiamoje dalyje propagan
distai turi raginti klausytojus 
daugiau dirbti tėvynės gerovei 
ir komunizmo pergalei Bet įdo
miausia yra trečioji dalis, ku
rios tema yra taip suformuluo
ta: "Sovietų užsienio politika 
yra socialistinės klasės politi
ka" "Aiškinant šį argumentą — 
rašo "Agitator" — svarbu iš
laikyti, kad taikinga koegzisten
cija yra viena iš klasės kovos 
formų, skirta sudarymui palan
kių sąlygų komunizmo statybai 
Sovietų Sąjungoje ir sustiprini
mui pasaulinio socializmo po
zicijų, sukėlimui kovos dvasios 
komunistinių ir darbo žmonių 
sąjūdžiuose visame pasaulyje, 
sužadinimui tautinių išsilaisvi
nimo vilčių visame antiimperia-
listiniame pasaulyje". Vienu žo
džiu, taikinga koegzistencija tu
ri tarnauti ne tarptautinės įtam
pos sumažinimui pašalinant 
priežastis ir progas bet kokiai 
trinčiai, kaip tiki ir tikisi nai
vūs buržujai, o tik padauginti 
galimybes pasireikšti komunistų 
jėgai ir sudaryti sąlygas, kad 
toji jėga galėtų praktiškai pasi
reikšti. 

Neabejoja komunizmo pergale 

Tuo tarpu Vakarams nepri-
pažstama teisės gintis ar pulti. 
Propagandistams liepiama "de
maskuoti buržuazinės propagan
dos bandymus panaudoti užmez
gamus santykius, kad soyalisti-

tarimus. Priešingai, '"oportunis-
tai" tvirtina, kad užmezgimas 
geresnių santykių tarp Sovietų 
Sąjungos ir JAV turės suma
žinti ir ideologinius skirtumus 
tarp tų dviejų valstybių. Jagod
kin smarkiai užsipuolęs pasta- , . w . , 

, -, v , i nių kraštų liaudžiai užmestu bur 
ruosius, nes iie -'silpnina bud- j T ~ ?...-C--.-- . ^ ^ _ ^ ^ T 
rūmą ir skleidžia ideologinį ieng-

Vakarų Vokietijos krikščioniškosios partijos CSU vadovai buvo susirin
kę konferencijai, kurios metu išlygino visus priešingumus. Cia matome 
svarbiausius partijos lyderius: Carstens, Kohl ir Strauss 

vapėdiškumą", ramina pirmuo
sius primindamas jiems Markso 
vieno laiško žodžius, kur pasa
kyta, kad "politikoje galima de
rėtis bei susitarti net ir su vel
niu, jei tik galima jis apgauti". 
Taigi tasai Maskvos viršūnių 
garsiakalbis prileidžia, kad bu
vo galima derėtis su Vakarų 
"velniu", nes tikimasi jis ap
gauti. 

Brežnevo kultas 
Panašiai tvirtina ir kiniečiai. 

Bet ir sovietai savo oficialioje 
spaudoje orientuoja skaitytojus 
ta pačia linkme Sov. Sąjungos 
kompartijos centro komitetas 
leidžia dvisavaitinį žurnalą "A-

žuazines idėjas, nuomones, mo
ralę". Aišku, "Agitator" čia turi 
galvoje Europos saugumo kon
ferencijos projektą apie laisvą 
pasikeitimą idėjomis ir informa
cijomis. Papratę galvoti dikta
tūrinėmis sąvokomis, sovietų ko
munistai nepajėgia suprasti, kad 
demokratinis pasaulis nenori 
nieko "primesti", o tik "patiek
ti" Maskvos pajungtom tautom 
tas nuomones, kurių jos nežino, 
arba žino labai menkai 

Komentuodamas komunisti
nių kraštų vadų susitikimą Kry
me šių metų liepos mėnesio ga
le, sovietinis žurnalas "Komu-
nist" (1913, nr. 12) su iškalbin-

(Nukelta į 5 pusi.) 

GAISRO PELENAI 
R o m a n a s 

AURELLJA BALAŠAITTENe 

— Italijos katalikiškoji žmo
nių pagalbos organizacija CA
RITAS pastaruoju laiku padidi
no savo paramą nuo sausros nu
kentėjusiems Afrikos kraštų 
gyventojams. Italų Caritas pa
siuntė į Malį vaistų už beveik 
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Pirmą vakarą Virkaitis užsidarė savo miegama

jame, atsisakęs vakarienės. Levutė savo ausimis neti
kėjo, išgirdusi savo linksmą šeimininką verkiantį, kaip 
mažą vaiką. Kitą rytą, atsikėlęs vėlokai, Vytautas be
veik visą dieną dirbo savo kabinete. Tik į trečią dieną 
jis išdrįso išeiti iš namų, pirmoje eilėje apsilankyda
mas klebonijoje. Tą vakarą Vytautas Virkaitis ilgai 
sėdėjo klebono privačiame kabinete prie apytamsės 
lempos. Ką jiedu vienu du iki vidurnakčio kalbėjo, nė 
Teklė negalėjo atspėti. Tik Virkaičiui einant pro du
ris, ji pastebėjo, kad jaunasis architektas atrodė kaip 
po ilgos sunkios ligos. 

Sekmadienį po pamaldų į kleboniją atsilankė dak
taras Svyrius. 

— Aš manau, kad turėtume drąsos pradėti, kle-
100.000 dolerių ir nemažą sumą j bone. Bandysim verstis su kuo mažiausiai samdytų 
pinigais kitiems nuo sausros darbo jėgų. Aš turiu ilgą talkininkų sąrašą. Virkaitis 
nukentėjusiems Afrikos kraš- Į pasiruošęs pradėti pamatus, o tą pačią dieną bankas 
tams. Italijos katalikų iniciaty- į duos paskolą medžiagai užpirkti. Reikia drąsos, 
va yra taip pat ruošiami projek- į — Bet kad tokia milžiniška skola liks... Ir hono-
tai naujų šulinių gręžimui Afri-1 rarai bus nemokėti. Gerasis Vytautas... ir eilė kitų. 
koje ir rengiami kursai vietinės \ — Jus tuo, klebone, nesirūpinkit. O skola ne žaiz-
kilmėa Žemes ūkio technikams. į da> atiduosit. Viskam reikia laiko. 

Mane ima baimė, daktare. Aš toks neapsukrus \ žinės garbės svečias. Atsiminkit, kad visas pelnas ski-
pasauliniuose reikaluose, — skundėsi klebonas. i riamas bažnyčios atstatymui. Virkaitis paruošė kelis 

Viskam kam pirmas kartas, — guodė kleboną J plakatus, kurių vieną žadame ir prie parapijos salės 
Svyrius. iš anksto su jūsų leidimu pakabinti. 

— Aš kartais pagalvoju, kad mūsų miestas nema- —Prašau labai. Kad tik būtų geras oras. O dėl 
žas, pasiturintis, didelis geležinkelio mazgas, apsup- Į manęs... Koks aš čia garbė svečias. Gal geriau ką 
tas turtingų ūkių, dvarų, pramonės, iki šiol teįstengė Į nors kitą tuo garbės svečiu padarytumėte. Vienas iš 
išlaikyti tokią skurdžią medinę bažnytėlę. O dabar vi. jūsų komiteto narių... Aš tik... — kukliai protestavo 
si didelės ir brangios panoro. klebonas. — Ir ko aš ten su jaunimu maišysiuos? Nei 

— Gal taip ir reikėjo, kunige. Ar geriau būtų, j aš geriu, nei aš šoku... — nusijuokė klebonas Juš-
kad būtų nauja ir graži sudegusi ir dar gal su sko- kėnas. 
lomis? Gal ir čia Dievo pirštas: parodyti, kad laikas 
atsibusti ir turėti bažnyčią pagal tikrąjį mūsų mies
to lygį. ^^0 

— Kaip keista, kad aš, kunigas, neįstengiu to 
įžiūrėti, ką mato mano parapiečiai... Pasirodo, kad aš 
ne vien pasauliniuose reikaluose naivus, — su nusi
žeminimu prisipažino klebonas. — Ir dažnai jaučiuo
si nusikaltęs vilties netekimu. • 

— Ne nusikaltimas tai, klebone, o tik besikeičian
čio metų laiko nuotaikos. Jos ir j mane veikia, ir mū
sų mielas architektas toks nusiminęs... Mes visi jo 
gražiosios ponios pasigendame. 

Klebonas pažvelgė į daktarą ir nieko neatsakė, 
tarsi būtų jo paskutiniųjų žodžių neišgirdęs. 

— Aš dar čia ir kitu, linksmesniu reikalu. Ka
rininkų žmonos, kurių atstovė ponia Šimaitienė, įeina 
j mūsų komitetą, įgaliojo mane tamstą pak\iesti j ge-
gužinę, kuriai visos ponios ir beveik pusė visų karių 

! įsitempę ruošiasi. Tai bus bene viena iš įdomesnių 
I bios vasaros pramogų. Tamsta turėsit būti tos gegu-

— Viskas numatyta, klebone. Majoras pastatys 
dvi dideles palapines, kuriose bus stalai kviestiniams 
svečiams. Atsiras bendra kalba prie neabejotinai ge
ro maisto, naminio alaus. O mėgėjams ir kortų sta
lelis. 

— Tikrai viliojančiai skamba. 
— Taigi iki malonaus pasimatymo. Aš dar turiu 

visą eilę reikalų, kuriuos patogiausia sutvarkyti sek
madienį. Turiu dar kartą apžiūrėti gegužinės vietą, 
prieš kurią mano sūnus, kaip jaunas ir pažangus dak
taras, gyvai protestavo. 

— Kodėl? 
— Netoliese yra šulinys, kurio vanduo esąs už

terštas. Linas sako, kad vandenyje pilna bakterijų. 
Turėčiau pasirūpinti atitinkamais perspėjimais, gal net 
kaip nors šulinį užkalti, kad ištroškęs jaunimas ne
bandytų atsigerti. Sąryšy su tuo bus kaikurių prob
lemų nes šulinys privačioje žemėje. Kaip nors susi
tvarkysim. Tad viso labo, klebone. 

£Ba« daugiau} 
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NESĖKMĖS DAR NEISVYKUS KELIONĖN 
Apmąstymai po krepšinio išvykos Europon (1) 

JURGIS JANULAITIS 

Priežastys Sių metų išeivijos lietuvių gy
venime krepšinio ir tinklinio iš
vykos Europon laikytinos labai 
svarbiu ir reikšmingu įvykiu. 

Šioms išvykoms buvo kruopš
čiai ruoštasi, visuomenė parodė 
didelį ir reikiamą dėmesį ir rėmė 
savo nuoširdžiomis piniginėmis 
aukomis i r d a u g e l žmonių įsi
jungė į visokeriopą išvykos tal
ką. 

I r lauktoji diena atėjo. Krep
šinio ir tinklinio rinktinės lai
mingai pasiekė Europą. Lietu
vių visuomenė, reprezentantus 
išleidusi, žinoma, daugumoje vy
lėsi, kad šios abi rinktinės Eu
ropoje gražiai reprezentuos lie
tuvius, garsins Lietuvos vardą 
ir namo sugrįš su laurų vaini
ku, parveždamos šaunių perga
lių. 

Kada mūsų rinktinės viešėjo 
Europoje, aikštėse kovojo, spe
cialus korespondentas bičiulis 
Jonas šoliūnas, naktimis nemi
gęs, šauniais reportažais infor
mavo per "Draugą" ir "Dirvą" 

Ar t a m turėjome sąlygas. Pa
sakyčiau, kad ne. Juk atskiri 
žaidėjai žaidžia įvairių univer
sitetų komandose, kiti dirba. 
t ret i negalėjo mesti mokslo, ir 

DA1L DARGIO PARODA * 
Dailioje Čiurlionio galerijoje laikraštis parašė straipsnį įvar-

Chicagoje penktadienio vakarą dintą "Lietuvos nuostoliai — 
atidaryta dail. Alfonso Dargio laimėjimas Amerikai". Recenzen 
paroda. j t as šiltai atsiliepė apie Dargio 

Dailininkas savo kūrybos po-' parodą. Kitas recenzentas pa-
lėkiams išsakyti yra gerai pasi- Į žymėjo, kad Dargio kūriniai pri-
ruošęs studijuodamas Kauno 
meno mokykloje bei studijas gi-
lindams Vienos meno akademi
joje. Priklauso modernizmą kū
rybai pamėgusiai Formos gru
pei. Dalyvavęs parodose Baltijos 

meną didijį ispaną Picasso. Iš
gyrė jo dažų parinkimą, formų 
išradingumą. Dargis turi nuosa
vas spalvas, kurios laimi gilų 
efektą. 

Dabar parodos atidaryme da-

„ v , ' 

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

54-tos ir Albany apyl. 5 kamb., 2-jų 
miegamų namas. Nuo sienos iki s. ki
limai. Pilnas rūsys. Gaza apšild. 
iy2 maš. garažas. 

Skambint 925-1844 

t r e u negaitrju m*~w .~~. -~. _ . v a i g t V D e s e Vokietijoje, Austri- lyvavęs pa t s dail. Dargis padė-
dėi tų priežasčių mūsų rinktines | I t a l i j o j e Kanadoje, JAV- kojo gausiai a t lankius iems sve 
v v a i neealėjo būt i surinkti, ^ - I J J ' .. . L , .. - ~ , . . , . , - , 
vy. cu ncgoicjv ^ Persijoje, Turkijoje, Pakista-1 čiams bei parodos organizato-
daryti kokiame gražiame klube, _ • - - ^ ^ ^ Z 

treniruojami bent porą sa 
u* 
vaičių. Tam neturė ta lėšų, nes 
žaidėjv praras tus atlyginimus 
darbovietėse ir jų išlaikymą bū
tų reikėję apmokėti iš visuome
nės lėšų. 

Tad komandos neparuošimas 
buvo pirmosios kregždės, ža
de iusios nesėkmes. Bet juk tai 
nekalti žaidėjai, a r rengėjai. Pa
čios sąlygos kal tos . Taip ir tu

ne. *<* 
: 

Šioje parodoje išstatyti 56 kū 
riniai, visi tuo pačiu vardu — 
kompozicija. 

riams. 
Galerijos pirm. dail. Balukie-

nė svečius pakvietė vaišėms. 
Paroda tęsis iki spalio 21 d., 

Parodą atidarant galerijos: atdara kasdien nuo 7 v. iki 9, 
pirm. V. Balukienė pakvietė dail. 
A. Valešką apibūdinti daiL Dar
gio kūrybą. 

Dail. Valeška pasidžiaugė dail. 
Dargio kūrybingumu: kiekvieną 
kar tą parodon atveža naujus 
darbus. Jis nuolat ieško naujo rime vertinti pačius įvykius _ 

Pirmoji nesėkmė lydi sekan- Į stiliaus, naujų formos išraiškų, 
čias. š t a i , dar neišvykus, jau į J i s novatorius ir technikoje. Pas 
susižeidžia vienas rinktinės žai-[j i mišinys renesanso ir moder-
dėjų — Miklas. O jis puikus žai- į nių laikų patyrimo, duodančio 
dejas. Tuo pačiu momentu su- j išgauti subtilias formas. Jis ta-
sižaloja koją šilingas, vienas iš Į pytojas architektas. J o kūrinys 
stipriausių rinktiaiės stulpų, i išbalansuotas kaip pastatas, 

lietuvių visuomenę, žinoma, j is J Reilkia, dar neišvykus, j au ne- j Kai 1958 m. Dargis dalyvavo 
reportažus raiie tik grįžęs iš 1 tenkame dviejų stiprių žaidėjų, į lietuvių grupinėje parodoje Mil-
sporto salių, po visų krepšinio j Agresyvusis puolėjas ir gynė- į waukėje, vietinis amerikiečių 
rinktinės laimėjimų ar pralai- j jas, ka ip paaiškėjo Europoje, Į 
mėjimų. J a m tada dar tefoebu- v a r n a s t reniruotės metu Chi-

cagoje patempia raumenis. Vyks vo akivaizdūs žaidynių momen
tai ir visos sėkmės ir nesėkmės. 
J is rašė daug ir detaliai. O kai 
mūsų vyrams ėmė vis labiau 
nesisekti, greičiausia ir b ič iu is 
Jonas šoliūnas ėmė pykti. I r vie
nas kitas reportažas atidengė 
šiurpesnę tikrovę, kuri ne vie
ną entuziastą rėmėją nuteikė 
viena ar ki ta linkme. Gaila, ne
suskubau visų rašytų reportažų 
perskaityti, nes keliavau drau
ge su mūsų rinktinės vyrais , 
kaip turistas. 

Turiu pažymėti, kad Europo
je ir aš "užsidegiau'' krepšinio 
liga ir entuziastingai drauge su 
kitais turistais sėdėjome visose 
krepšinio rungtynėse ir stebė- Į 
jau, kaip eilinis žiūrovas, v i sas į 

kovas aikštėse. 
I 

Buvo daug išgyventa, nervuo-1 
tąsi , bartasi , sielotasi, nemiego- į 
t a ir net ašarą išspausdavo, kai j 
mūsų rinktinę "AH Sta r s" lydė
davo nesėkmės. 

O kai sugrįžome į Chicagą, 
šimtai žmonių klausė: kodėl ta i 
pralaimėjote, kodėl nekovojo 
mūsų rinktinė a r t inkamai r e 
prezentavo lietuvius ir a r garsi
no Lietuvos vardą? 

Visai suprantamas žmonių 
smalsumas. Visai suprantamas 
i r noras vis daugiau šį tą suži
noti iš žmonių, savo akimis ma
čiusių visas žaidynes ir stebė
jusių visą kelionę. 

Šti kur ir noriu stabtelėti. No
riu, atslūgus anų nesėkmių nuo
taikoms, sugrįžti į Europą ir 

dovė, su savo studija spalio 20 
d. 8 v. 15 min. v. Jonės Com-

ta tad šilingas ir Varnas su su- Į m e r c i a l a u k š t m o k y k l o 6 ^ ^ 
žalotomis kojomis. Viltis, kad 
pasveiks kelionėje, neišsipildo, j ^ " V 
šilingas lieka nepasve&ęs, o 
Varnas tik Paryžiuje pradeda 
dalyvauti kovose. Bet čia pa t iš
tinka didelė nesėkmė vėL Pa
ryžiuje susižaloja koją stipri 
figūra, šaunus metikas, — Ša
kys. Reiškia, neturime nei ši
lingo, nei šakio. Varnas sugrįž
t a aikštėn, tačiau nuostolių ne
begalima išlyginti ir rinktinė žai 
džia be trijų gerų žaidėjų. Sa
vaime suprantama, kad mūsų 
rinktinės pajėgos labai nuken
čia ir visą žaidynių eigą pakrei
pia mūsų nenaudai. 

Apie kitas priežastis k i ta pro
ga. 

i 606 S. State. Chicagoje, stato 
H Trovatore" operą, o 

spalio 21 d. 3 vai. 30 min. statys 
dvi operas: "Traviatą" ir "Paja
cus", Orkestras, choras sudaro
mas iš Lyric operos. 

TEISĖJAMS 

Balsavimų teisėjams Chicago
je vieton anksčiau mokėtų 30 
dol., dabar mokės 35 doL die
nai. 

šeštad. i r sekmad. nuo 11 vai. r. 
J. Žvilb. 

iiiuimiiiiiiiimiinimimiiiiiiiiimiittuii 

Kiekvienam įdomi knyga yra 

MYK. KRUPAVIČIAUS 

KUNIGAS DIEVO IR 
ŽMONIŲ TARNYBOJE 

Ji tinkama ne tik kunigams. 
bet ir pasauliečiams, kurie šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šamą atsakomybę. 

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol. Gaunama DRAUGE. 

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams. 
•iiiiiitiHiiHiimiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiifiii' 

7118 S. Fairfield — 2-jų butų, 6 ir 
5 kamb. namas Marquette pke. Ga
za apšild. Moderniškos virtuvės. 
Daug priedų. -2 maš. garažas. Skam
bint 434-5656. po 8 v. v. 776-5411 

VICINITY 7200 S. — 3400 W. 
D e l u s e immacu la te 2-3 bdrm. 

brick, 1% batns, t i l f kitchen, panel 
family rm., centrai AC purif 'er. 
thermo windows. full bsmt. wi th 
kitchen, 2 car garage w-itn elec. 
door, fencftd yd.. \valk t o park. 
Low 30's. 

KUK BEAL ESTATE 
TFX. — 5S5.2668 

— Laisvę ir gyvenimą nusi
pelno tik tas, kuris kasdien dėl 
jų kovoja, J. W. Goethe 

Chicagos žinios 
PARAMA SENESNIESIEMS 

Nuo 1974 m. sausio 1 d. pra
dės veikti vadinama Suplemen-
tal Sesurity Income programa, 
kurią tvarkys socialinės ap-
draudos įstaigos. Pagal šią pro
gramą bus garantuojamos pa
vieniams asmenims mėnesinės 
pajamos 130 dol., o vyrui su 
žmona" 195 dol. Tuo galės pasi
naudoti apie 5 mil. senesniųjų, 
aklų invalidų. Sąlygos ta i para
mai gauti y r a : reikia būti vy-
resniaTn kaip 65 m.; mėnesinės 
pajamos turi būti mažesnes ne
gu 130 dol. vienam ir 196 dol. 

drauge su keliaujančiais spor- dviem, reikia būti JAV piliečiu 
tkrinkais apmąstyti nesėkmes i r 
jų priežastis. 

Pirmas mūsų rinktinės susi
tikimas įvyko tuojau pasiekus 
Europą, Giesene su vokiečių vi-
cemeisterru. Tose žaidynėse j au 
buvo galima pastebėti, kad bū
simos kovos bus nelengvos ir 
laimėjimai bus sunkiai išsikovo-
jami. Mūsų rinktinės vyrai aiš
kiai "išdavė paslaptį" — nesusi -
žaidę ir nepasiruošę išvyko į s t ip 
rių priešų arenas. Tai viena iš 
svarbiųjų priežasčių, vedusių j 
nesėkmes ir didelius pralaimė
j imus Juk geriausi solistai, su-
rmkti į chorą, po dviejų repe
ticijų negalės išdainuoti sun
kaus kūrinio, nors dirigentas ir 
būtų pa t s tobuliausias. Rinkti
nės vyrai atskirai paėmus, geri . 
Aukšti, stambūs, kai kurie ir 
turėjo patvarumo ir miklumo. 
Mūsų rinktinės žaidėjus Euro 
pos spauda vertino gerai , api
būdindama jų gabumus ir ūgį 
bei svori. Tačiau viso t o neuž
teko komandiniam žaidimui. 
Reikėjo geros treniruotės, ilges
nio pasiruošimo ir griežto t r e 
nerio, 

Ift MODELINIŲ NAMŲ BAIDAI 
80% fki $0% nuolaida 

fralima pirkt dajiroia ir išmokėtinai 

Krikščionis Gyvenime 
K ny g u s e r i j a 
Vėliausiai išleista 
knyga . . . . 9-tas tomas: 

"DIEVAS ŠIANDIEN" 
J . Gutausko 

Kaina — $6.00 

Ruošiama spaudai 10-tas tomas 

KRIKŠČIONIS PASAULYJE 
A Maceina 

DRAUGE 
4545 W. 6Srd št. 
Cfakago, DL 60629 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
XOTARY PTBLIC 

ENOOME T A X S E R V I C E 
Tvarkingai patarnauja visais ReaJ 

Estate reikalais. Be to č ia veikla 
Notarlataa, daromi tr Utldijlmal ver
timai, užpildomi pUietybefl p&reiakl-
mai Ir Įvairus b l a n k a i 
4260 S. Mapiewood — CL 4-7450 

Kur Namus Pirkti 
• kamb. mūras prie Maria High, 

naujas gazo š i ldymas, karpetal visur, 
garažas. Vertas $22.200. 

4 bute , grąžos m a r a s , arti v ienuo
lyno, naujas gazo š i ldymas, a lum. 
langai, karpetal, 8 auto m ū r o gara
žas. $42,000. 

Mūras — vieno b o t o . V i e n a s blo
kas nuo parko, gazo Ši ldymas. 
$20,000. 

Dviejų aukštu, 2 \>ntų a p k a l t a s m e 
dinis, centrinis a l y v a Šildymas, g a 
ražas, p latus lota*. $300.00 p a j a m ų 
per mSn. prie mOsų $22.900. 

Taverna, frenfrta <r butas. Muro 
namas Marąuette Parke . $85.000. 

I>u butai . L iuksus mūras, 2 po 5, 
nal ias BUŽO Šildymas, baras, v irtuve, 
moderni vonia beismpnte, Karpeta l , 
garažas, blokas n u o paiko . $41,500. 

Tvirtas apartmenthi i s m ū r a s arti 
Kedzie. pora blopu nuo parko, nau
jas pažo Šildymas. Svariai nudažytas . 
$1«.000 pajamų. K a i n a $69.000. 

Pal ikt ino mūras. atnpSa $4,000 pa 
jamų. N a n i a s parų Šildymas. Mūro 
garažas. Kaina SIS.000. 

P la tus vert insas lotas . Marnuet te 
pke, prie mokyklų- Kaina $9.900. 

VALDIS REAL ESTATE 
7651 S. Washtenaw Av. RE 7-7200 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, DL, 60632, teh TA 7-5986 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos 

Radijai. 
Stereo tr oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St. — TeL 776-1486 

{vairių prekių p a s i r i n k i m a s moto 
ciklai , ša ldy tuva i ma i s ta s , doleriniai 
C E R T I F I K A T A I IR AUTOMOBILIAI 
COSMOS PARCELS EXPBESS 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

2S01 W. «9tii St., C h i c a y o , I1L 60«M 
S&S3 a Halsted, Chiosgo , Ilk 60808 

TeL W a 5-STS7; 2M-SS20 
V Vaianrinai 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Platiname ir vaškuojame visą 
rūSin. grinois 

J. BUBNYS, teL BE 7-5168 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVą 

O e r ų prekių didelis pas ir inkimas . Au
tomobiliai , Šaldytuvai, te levizijos , d o -
ler. certif lkatal , ma i s ta s , akordeonai 
2608 W. 6 9 t h St., C h i c a g o , ML 6062f 

TELEF. WA 5-2787 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus ir įdedu naujus pa

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

A. BANYS — 447-8806 

HELP WANTED — VYBAI 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
S E R V I C E A D V I S E R 

Ezper'd. For busy s e v i c e dept. M u š t be 
neat a n d wil l ing t o make m o n e y . Near 
transp. Apply to Al Degregorio . 

Humphrey Chevrolet Service D e p u 
6 3 5 Chicago Av.. Evanston 866-6300 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

HELP WANTED MOTEBYS 

BOOKKEEPER 
Full time position 9 am. to 5 p.m. 

Handle full set of books thru trial 
balance. Good company benefits. Near 
transportation. 

Call Riek — 455-6203 
D E P E N D A B L E W O M A N W A N T E D 

4 d a y s per week , steady. General 
housework , laundry. 2 P.M. t o 8 P.M. 
Chicago North Side. Salary o p e n . Re-
ferences . Excel lent transportat ion. 327-
8533 d a y s or 664-4241 e v e n i n g s & 
w e e k e n d s . S o m e Engi ish necessary . 

FOE MOTHERLESS HOME 

H0USEKEEPER-C00K 
Live in own room, bath, TV 4 old-
er children, salary open. Referen-
ces. Skokie 

TeL 674-8916 

VYBAI DR MOTEBYS 

HOUSEMEN — MAIDS 
LAUNDRESSES 

Fjtcellent downtown location. 
GOOD PAY. 

Pleasant working conditions. 
Call MRS. LUELF 
787-2900, Ext. 219 

P A B D A V 1 1 3 T u T 

Parduodami Gulbransen Model D 
Theater vargonai. Pilnas pedalų kom
plektas. Puikiam stovy. Nebrangiai. 

923-1844 

SOCTHWEST FUBN1TUBE GO. 
mm S. We«tera - TeL GB 6-4421 

* — " - • > 

This 
t PuHication 
isAvailal>lcin 

MKHOFORM 

arba teisėtai čia apsigyvenusiu. 
Tokią paramą gali gauti tie, ku
rių ištekliai vienam žmogui ne 
didesni kaip 1,500 dol. a r dviem 
— nedidesni 2,250 doL; čia skai
tomos santaupos, bet neskaito
mas namas, automobilis, asme
niški dalykai, namų reikmenys, 
baldai; pagaliau — jei neturima 
apdraudos. didesnės kaip 1.500 
dol. Šios pašalpos reikalu ten
ka kreiptis j socialinio draudimo 
įstaigą. 

FTLMAS A P t E KELIONE 
KELTU P E R ATLANTĄ 

Field muziejuje spalio 19 d. 
7:30 v a i vak. ir spalio 20 d. 
2:30 v a i p. p . bus rodomas fil
mas apie du Heyerdahlio plau
kimus keltu per Atlantą. 

PASKAITA APIE š. AIRIJĄ 

Rosary kolegijoje britų parla
mento narys A. E. Patr ick Duf-
fy spalio 23 d. 1 vai. laikys pa
skaitą apie feiaures Airiją. 

TRYS OPEROS 

Muzikos mokytoja Anna Dei 
Predo, American Opera Co, va- j 

^ 

Xerox 
University 
Microfilms 

k i 

3CC f»atT 2aė3 P:sc 
ArV A'cCf. V^CiOa* «8'C6 

Xfi'0x Uflivsrtity Microfilmi 
35 V.osi e 0' >-• v:'0"to Cr.:ar:o. 

Ca^eca VUA -H6 
kftli*.?*'^ Mlerofiimg LimilM 

St. oo**'a .̂ oaa, 
"i e''s G'es-* °€*,fl 

ĘUC^'356-s.r-s, Ifljitig 
o. TASe ,V3-c ;«3 

COMPiSTS B>iFCRVIATi0rl J 

? 
Ar Š i a p i u o j a 

R ū s y s 
Butvar-kykite d r ^ n ą , Ka.p'a ir 

si: P ?—-•:< rile!, ptrrr negn tortette 
rimtus nuo»to!iua Perma-Seal yra 
ponuTė-ua "Seagvai suprantamą 
knyfr*>-lę: "D© it T o u r s ^ f Wat^r-
proofln#r Profrr&m". Ji gali jtrtns 
sutaupyti &mtufl doleriŲ. Re ika
laukite BTF3IOKAa»0 vadovėlio, 
kaip "pačiam atl ikti ta darbą", 
kad rūsys būtu atsparu* vande
niai : "Basement ^ a t e r p r o o f i n g 
Gul<5«". 

P E R M A - KKAL STSTEMS, I>C. 
Kreipkitės } Joną RhnSą 

Skambinkite (S12) S37-S200 
K kitu "area" — vletonrlg 

nkambtnktt "oollect" 
Axba friųskite kuponą 

I P v r m a . Seal Syj^ems, Inc . 
1921 V. Harlem Ave. Saltft 168 

P Chicago, IIL SO«S5 

' Name 
I 
I 

2 po 6 kamb. mfir. Atskiri Šildy
mai k iekvienam butui . SO p. sk lypas . 
Geriausia vieta BriKbton pke . 

2 po 4 kamb. m e d . Skiepas ir pa -
StogS. Atskiri Šildymai. Brig-hton pke. 

Mfirmia — 5 m i e g a m i . P l a t u s skly
pas. Modernus įrengimai, ar t i m o 
kyklų. Marquette Parke . 

Mfirhils — 2 p o 6. Arti m o k y k l ų 
ir bažnyčios. Marquette Parke . 

Marinis . Dideli K a m b . N a m a s kaip 
pilis. 58th ir CaHforaia. 

Insttrance — Income T a x 
Notary Public 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W, 63rd Si., 436-7878 

1 0 % — 20<% — 8 0 % pig iau m o M s l t 
ui a p d r a u d į nuo tarnies Ir a u t o m o 
bil io pas 

FRAU K Z A P 0 L I S 
S208įfc WF,ST »5th Street 

Chicago, r i l lnots 
Tei . GA 4-8654 ir <JR 

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

C O N T R A C T O R S 

HEATEVG CO.VTRACTOR 
i r e n g l ų mieste ir užmies ty n a u j o * 

tr pers ta tau s e s u * visų rSSžų n a m o 
apš i ldymui pečius, a lr condl t lon ing 
Ir v a n d e n s boCertos. DirbtJ g r e i t są 
žiningai tr g a r a n t u o t a i 

DOMAS Ž U K A U S K A S 
4444 S. Wes tern Aru. 
Chicago, m . 8060» 

TeL VI 7-S447 

D Ė M E S I O 

A d ' - . ^ j 

City f 
S*,ate Zlp 

Pbone 

Platinkite "Draugę". 

Dr. V. Sruogienės 

LIETUVOS ISTORIJA 
šiuo metu vienintelė ir nieku nepakeičiama mūsų krašto isto
rijos knyga visoms lituanistinėms mokykloms ir Tmmamg 
Čia Lietuvos praeitis apžvelgiama nuo seniausių priešistori
nių laikų iki mūsų dienų, knyga gausiai iliustruota paveiks
lais, istorinių šaltinių ištraukoms, aprūpinta "žemėlapiais, ge
rame popieriuje, kietuose apdaruose, kaina — $6.00. Knygą 
išleido cikagiškė knygų leidykla Terra. 

Užsakymus ir pinigus siuskite adresu: 

DRAUGAS, 4645 fljįj 6Sr i S t , Chicago, DL 60629 

RCTŲ mJOMAVBLAS 
Rastų valdymas — Incone TAS 

Notariatas — Vertimai 
APDBATJDŲ AGENTŪRA 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

64S6 8. Kedzie Ave, PR 8-2238 
mniiiHiiiiiiiiiiiiniimiiiiiHiiiiiiiiniiuiu 
DRAUDIMAI — INSURANCE 

Jfamu, maSlnų, sveikatos Ir jryvybgs. 

Namų pirkimas bei pardavimas. 
Rotų nuomavimas. 

BUD'S REALTY 
RALYS RUDRAITIS 

4369 S. Archer Avenae 
TeL 254-5551 

« i n t » i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i ! i i i i i i i i i i 

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

BERT'S STANDARD SERVICE 
Road Servkse — Major Mmfaanlcal 
Elektroninia motoro rureguliavi-
mas (Tune up). Air eondition spe-
eialiatai. Gazolinas, padangos ir ki
ti reikmenys. 
6645 S. Westera — TeL 778-9256 

Savin. Norbertas Langys 
--

G Ė L C S 
BEVERLY HIUS GILINYČIA 
YesCar&ns, banketams , LaidotuTSaM 

ir k i tok ioms p r o g o n u 
944S W . «*rd Street, r h l c a g o , m . 

TEZi. P B S-OSSS — P K 8-OSS4 

J E I G U J U M S R E I K I A 
GRA2IŲ VIZI'llN'IŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į "Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO, ILUNOIS 60629 

A. V I L I M A S 
M O V I NG 

Apdraustas perkrattstymas 
{vairių a ts tumų 

823 WEST S4th PLACE 
TeL FRoctfer 6-1882 

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dien. "Drauge". 

MA2A LIETUVIŠKA DOVANA 
Visuose lietuviškuose namuo

se turė tų būti lietuviška vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesnei 
vėliavai iškabinti, bet galima 
laikyti mažą vėliavukę a n t rašo
mojo stalo. Galima ir ne t pada
ryti gražią kombinaciją su 
Amerikos vėliavukę. Dienraščio 
"Draugo" adirrirustracija gali 
pristatyti tokias mažas, gražias 
vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų Jūsų namuose. 

Tokios vėliavos kainuoja 
po 1 doL (reikia pridėti 5 centus 
mokesčių ir 25 centus už per
siuntimą, jei gyvenate Illinois 
valstybėje). Užsakyrrms siųski. 
t e : "DRAUGAS", 4545 W. 63rd 
S t r ee t Chicago, m . 60629. 

Perskaitę "Draugą", duokite 

B kitiems pasiskaityti. 

D Ė M E S 1 0 ! 

M O V I N G 
UStmSAS ĮH*ki austo baldui br M. 
tas daiktas. Ir i* toU miesto leidi
mai k pilna apdrauda. 
9647 W. 87tb Place — WA 5-8063 

— I M T I r 

SKELBKITE PARDUODAMUS 
DALYKUS DRAUGE 

PARDUODATE NAMĄ? BALDUS? AUTOMOBILI? 
Geriausia v i e t a ske lbt i s Jūsų dienraSčio " D r a u g o " pus lap iuose . R e 

zultatai būna geri. k a i p m a t o t e iš Uų l iud i j t eu: 

"Kai m a n o v y r a s mirė. a5 norėjau parduot i automobi l i . P a s k e l b i a u 
" D r a u g e " ) ir a t s i l i epė 15 asmenų. P irmas nupirko. P a s i ū l y m a s b u v o g e 
ras" ( M r s . S. S . ) . 

" M a n o darbininkė patarė m a n paduot i skelbimą J " D r a u g ą " , kai a i 
norėtau parduot i s e n ą , dideli , g r a f ų stalą, kur} man p a l i k o m a n o b o b u t ė . 
Jau kitą d ieną a t s i l i e p ė inte l igent iškas v y r a s ir nupirko . A i tik m o k ė j a u 
$1 .96 ir ats i l iepė 5 " ( M . K . ) . 

T o k i e pa l iudymai 
"Draugo" p u s l a p i u o s e 

labai da in t . d ė k o aps imoka skelbt is d i e n r a i č i o 

Paske lb iau n a m ą pardavimui , ir a d r e s a s b u v o klaidinga, p a d u o t a s 
b e t mano k a i m y n ė , k u r i o s adresas b u v o p a ž y m ė t a s , a t s iuntė p irkėjus pas 
m a n e ir aS p a r d a v i a u trečiam lankytoju i" ( M r s B. B . V 
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LB TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 
DETROITE 

VL. SELENUS 

(Tęsinys) 

Vieną kartą išmokime žiūrėti 
vienas ki tam į akis 

kultūros reikalams ir lietuviškai 
nekalbantiems. 

Nors valdyba išrinkta tik 
prieš mėnesį, jau turėjo 3 posė-

JAV LB kraš to valdyba savo j dž'ius. Jos ateities planai nėra 

MŪSŲ KOL ON/JOSE DRAUGAS, pirmadienis, 1973 m. spalio mėn. 15 d. 

Hot Springs, Ark. 
LIETUVIŲ BENDRUOMENES 

VEIKLA 

Hot Springs y ra žymi vasar-

J. Grybauskas. 
Apylinkės pirmininkas savo 

veiklos apyskaitoje priminė mū
sų kolonijos mirusius narius, ir 
jie buvo pagerbti susikaupimu. 
Paskutiniais metais čia mirė šie 

vietė. Čia daugybę paliegusių j lietuviai: Jonas Daukantas, Ka-
reumatikų vilioja karštieji mi- j rolis Cicėnas, Jurgis Salnus, An-
neraliniai šaltiniai. Po serijos 

darbo nebaigė tarybos rinkimų j d a r galutinai paruošti, detalizuo- į jfaįgįįgįą vonių ligoniai pas 
dieną, bet baigia su šia sesija, i t i . Jis vėl pakartojo PLB seime 
Savo kalboje kraš to valdybos 
pirm. Vytau tas Volertas sumirk 
t ik tuos valdybos atliktus dar
bus, kurie buvo atlikti po 1973 
metų balandžio mėn. sesijos. To
kius valdybos darbus V. Voler
t a s susumavo į 13 punktų. 

Taip pat j is pasidžiaugė šios 
VU tarybos sąs ta tu — toks vie
netas y r a pajėgus bet kokiam 
darbui. Patencialas aiškus. Pas
kutinioji t a ryba ir jos prezidiu
m a s ne tik stengiasi, bet ir daug 
atliko. 

Padėkojęs kraš to valdybos na
r iams i r talkininkams su juo dir
busiems, V. Volertas kalbėjo: 
"Daug kartų stebėjausi žmonių 
auka (ir finansine), darbštumu. 
kantrybe. Šito linkiu ir sekan-

minėtus penkis principinius nu
sistatymus, kuriais stengsis va
dovautis: siekti laisvės lietu-

taiso, o kai kurie ir rementus 
pamiršta. 

Aplinkiniai ežerai vasarą su
traukia labai daug vasarotojų. 

vių tautai, lituanist. švietimas, \lajlie įruoštose stovyklavietėse 
puoselėjimas iietuviškos kultu-1 p i g i a i ^ ramiai praleidžia a to-
ros, ieškoti veikloje vienybės 
ir atkakliai dirbti šiems tiks
lams pasiekti. 

"Nors dar tik mėnuo nuo mū
sų išrinkimo", — kalbėjo Br. 
Nainys, — "tačiau jau spėjome 
tapt i populiariais. Tam tikra 

stogas. Vasarojimo sezonas pra
sideda gegužės 30 d. ir baigiasi 
Darbo dienos savaitgalyje. Bet 
ir rudenį stovyklavietėse aptin
ki pramogaujančių pensininkų 
a r pavėlavusių atostogauto jų, 
nes čia būna saulėtos ir šiltos 

spauda jau spėjo ir savo patran- tįfam feį lapkričio vidurio 
kas j mus nukreipti. Ką gi, o- 2 ^ ^ n u 0 vasario 1 d. iki 
kupantas toli, labai stipras, tai j k o v o paskutinių dienų, čia vyks 
geriau į savuosius šaudyti. R j ^ „ ^ lenktynės, kurios su-
visko atrodo, kad yra į spaudą: traukia minias žmonių iš visos 
rašančių, kurie, rodos, tik tam : Amerikos. Tada čia visiems ru-
ir gimė, kad kritikuotų. Tą kri-; g į a p i ū t ė , nes moteliai, viešbu-

tanas šarka, Leonas Rimkevi
čius, Pranas Kenstavičius, Jo
nas Jckubauskas ir paskutinioji 
Salomėja Juškevičiūtė - Chai-
nauskienė. š ios jaunos moters 
gyvybę nutraukė nelaimingas 
atsitikimas. 

Pirmininkas savo pranešime 
pastebėjo, kad mes iš savo gim
tojo krašto pasitraukėme ne 
kaip bailiai, bet su kietu ryžtu 

Susirinkimas slaptu balsavi
mu išrinko naują apylinkės val
dybą: Petras Balčiūnas — pir
mininkas, Tomas Dambrauskas 
— vicepirm., Vida Sakevičiūtė 
sekr., Liucė Gudelienė — kas . ir 
parengimų vadovė, Pe t ras Sta-

seserų Benediktinių koplyčioje 
a r šv . Jono R. K. parapijos baž
nyčioje. 

Lauk i amas nuolatinis lietuvis 
kunigas, kur iuo , t ikime, bus ku
nigas P e t r a s Pat laba, I š Romos 
laukiame a ts i lankant prel. Vin-

kauskas — socialinių reikalų j co Mincevičiaus, ku r i s čia t u r i 
vedėjas, šeštuoju valdybos na-1 giminių. K . Ckana 
riu pakviestas Juozas Grybaus-Į 
kas, nuolatinis apylinkės kny
gyno vedėjas, šiam kvietimui' 
susirinkimas pritarė. 

PASAMDĖ RAŠYSENOS IR 
PIRŠTŲ NUOSPAUDŲ 

SPECIALISTĄ 
Pirmą kartą istorijoje Chica-

gos rinkimų taryba pasamdė ra 
šysenos ir pirštų nuospaudų 
specialistą. Jo vardas H. C. 
Doulder. J is padės t ikrinti rin
kiminių dokumentų ir naminaci-
jų peticijų tikrumą. 

Reikia pasidžiaugti, kad stu
dentė ir veikli jaunimo atstovė i 
Vida Sakevičiūtė sutiko įeiti į, 
valdybą. 

Gausėjant Hot Springs lietu-! 
kovoti dėl Lietuvos laisvės. Toj i ; viams. būtinai reikia savos pa-
kova kiekvieno lietuvio šventa: stogės, nes nuolat kampininkau- j 
pareiga. ' ti jau nusibodo. Susirinkimas 

Metų bėgyje buvo informaci- i namų įsigijimo reikalais rūpin-
nis apylinkės narių susirinkimas, 
kuriame buvo apsvarstytos vei
kimo gairės. Apylinkės valdyba 
turėjo 10 posėdžių ir surengė 
eilę parengimų. 

Pradėta rūpintis įsigyti savo 
pastogę. Kasoje yra 795.10 dol. tiką pradėjo su mūsų išrinki- c iai ir apartmentiniai namai pa- *ZTZ*r~~^?r *~Z^~ZT J Z ~ 

čiam pirmininkui. Nors p e t i t a i - N , iš katro žino, kad iš mūsų vįrstz žmonių knibždėlynais, o ' '""'" ~ 
kydavo ir kitokių įspūdžių Bu- j nieko nebus... 
vo j kraš to valdybą nukreipia-' "Jie mus taip lupa jau 15 me 
m a pašalpos, buvo grymitėlio 
melo. Jį matuojant grūdų ir pe 
lų proporcija, JAV LB grūdai 
stipriai viršijo. Kad veiklos ap
linka nepasidarytų Ispanijos pi
lietinio karo lauku, į staigius, 
nors ir garsiaburnius priekaiš
t u s dera nekreipti dėmesio". 

"Telemia a tv i rumas ir tiesa. 
Čigonas viską bandė, bet liko 
skurdžius. Je i taut inė gyvybė 
y ra L B tikslas, tai visuotinumas 
yra L B darbo rėmai. Nesislėp
siu, — šia linkme a š stengiausi, 
nors didelės pažangos pats ne
matau. Bet gal be šių pastangų 
būtume turėję regresą Bend
ruomenė privalo būt i vitražiniu 
deriniu, nes viena spalva ją su-
pigintų. Todėl nei žmonių, nei 
jų kalbų a r minčių įvairumo 
čia ne tik nereikia bijoti, bet 
stengtis jo siekti. Kratykimės 
apatijos, kra tykimės daugiakal
bių — mažadarbių čigonų. Do
ras lietuvis Bendruomene ne
prekiaus, nes ji nė ra objektas, 
— L B doram yra idėja, virši
jan t i egoizmą, machinacijas, a-
gentavimą savai partijai (ar net 
svetimiesiems ?) . 

V. Volertas savo kalbą bai
gė : "Pasitikėkime lietuvio šir
dimi, ne jo drabužiu. Vieną kar
tą išmokime žiūrėti vienas ki
t a m į akis, bet ne į užančius. 
Išmeskime iš minčių dilgėlynus, 
kaimynui įskaudinti augintus. 
Darbuose ir galvojime nuolatos 
ieškokime gracijos, turtingos e-
leganscdjos, — štai yra Lietuvių 
Bendruomenės visuotinumo ir 
sėkmės laidas". 

V. Volerto kalba buvo paly
dėta ilgais, garsiais plojimais. 

Visuomenė dar yra sveika 
ir Všmintinga 

P L B pirrnininkas Bronius Nai
nys savo kalboje pristatė nau
ją P L B valdybą (jos sąstatas 
buvo skelbtas spaudoje) ir, taip 
pat , valdybos talkininkus : "Pa
saulio Lietuvio" redaktorių Sta
sį Barzduką, Mildą Lenkauskie
nę (buv. P L B valdybos narę 
jaunimo reikalams) ir dr. Juozą 
Kazicką Valdyba dar bus pa
pildyta dviem vicepirmininkais: 

SOV. KOEGZISTENCIJA 

Atkelta iš 3 pusi.) 

gu patosu ra šo : "Komunistinių 
k raš tų solidarume ir vieninga
me glūdi didžiulė nenugalima 
jėga, kuri daro kmiames įta
kos į istorijos eigą. kurioje vyks 
t a pasaulinio masto socialinis 
pasikeitimas iš kapitalizmo į so
cializmą". Žodžiu. Kremliaus va
dai ir propagandistai nė kiek 
neabejoja galutine komunizmo 
pergale visame pasaulyje. At
rodo, kad jie kreipiasi į Vaka
rus su keistu prašymu: padėki
te mums jus sunaikinti, i. V. 

tų", — kalbėjo Br. Nainys. — 
"Nieko pozityvaus nepadarę, 
bando sutrukdyti kitų darbus. 
Į tokius mes nekreipsime dėme
sio, apie tai daugiau nekalbėsi
me, nieko jie i r nereiškia. Vi
suomenė dar, ačiū Dievui, yra 
sveika". 

Br. Nainys neatsisakąs priimti 
kritiką, patarimus bei nurody
mus, bet tai tur i būti dalykiš
ka. Priėmė dėmesin "Draugo" 
dienraščio kelių vedamųjų nuro
dymus. Taip pat korektiškai 
naują PLB valdybą sutiko Dar
bininkas, Dirva, Keleivis, Tėviš
kės Žiburiai, Australijos Tėviš
kės Pastogė ir k i t 

' 'Įdomu pastebėti," — tęsė 
Br. Nainys, — "kad kai kas 
prieš rinkimus aiškino — PLB 
valdyba nereikalinga, jai nėra 
ko veikti, į ją turi kandidatuoti 
tik populiariais vardais pensi
ninkai, o dabar jau pradeda 
mums nurodinėti darbus ir bar
tis, kad jų neatliekame". 

J pateiktus klausimus Br. Nai
nys atsakė, jog jokio bendradar
biavimo su okupantu nebus ir 
bendrai laikysis PLB seimo nu
tarimų. 

Romas Kasparas, PLB jauni
mo reikalams vicepirmininkas, 
savo kalboje pažymėjo, jog sten 
gsis skatinti jaunimo tarpusa
vio ryšius. V. Kamantas prista
tė Jūra tę Jasaitytę, kuri reda
guoja "Pasaulio Jaunimas" žur
nalą. 

Suvažiavimas gavo daug svei
kinimų iš įvairių centrinių or
ganizacijų ir veiksnių. Perskaitė 
V. Kamantas. (B. d.) 

restoranuose ir valgyklose sun- j 
ku rasti kamputį atsisėsti. 

Hot Springs vasarvietėje be- •• 
veik apskritus metus vyksta di
delis žmonių judėjimas, nors 
miestelis turi t ik 37 tūkstan
čius nuolatinių gyventojų. 

Senieji lietuviai ateiviai čia 
jau seniai gyvena. Naujieji atei
viai pradėjo čia kurtis prieš de
šimtmetį. Tai verslininkai. Bro
nė Martin su vyru nusipirko di
delius užeigos namus. Jučų šei
ma įsigijo jaukų, su maudymo
si baseinu Ina Motei. Vėliau at
sirado A. J. Bertuliai i r nusi
pirko patogų motelį King Ar-
thur 's Court, Gediminas ir Gra
žina Sakevičiai turi didelį, su 
maudymosi baseinu, Birch Mo
tei. Atrodo, kad atvykusiems 
svečiams lietuviams yra kur ap
sistoti. 

Lietuviai pensininkai čia pra
dėjo kur t is prieš kelis metus. 
Pirmieji čia apsigyveno J. U. 
Bružai, K. Plepys, J. Grybaus
kas, F . Mackevičius, P . Petru-

vesta namų sąskaitom Pirmasis 
namų fondan įnašas — 15 dol. 
yra vietos lietuvių jaunimo au
ka. Apylinkės knygoje yra 313 
knygų. Knygyną rūpestingai 
tvarko J. Grybauskas, o patal
pą davė Bronė Martin. 

tis išrinko komisiją, kurion įei
na: V. Jučas, A. Zubavičius. P. 
Petrulionis ir A. Cibulskis. Pir
masis yra jau čia baigęs mokslą 
jaunimo atstovas, o kiti t ry s — 
statybos specialistai. Komisija, 
susipažinusi su namų pirkimo rei! 
kalais, viską referuos apylinkės i 
valdybai, ir jei ketinimą bus ga- \ 
Įima realizuoti, tai bus šaukia-1 
mas visų lietuvių susirinkimas, j 

Kiekviena proga, kai t ik pas I 
mus atsilanko lietuvis kunigas,, 
visada nuorganizuojamos lietu-! 
viškos pamaldos, kurios būna i 

A. + A. 
ELENAI TRASIKIENEI 

mirus, jos vyrui Alpiui bei šeimai reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

Zigmas ir Regina Kungiai 

mz: ^ 5 į . „ _ * S 3 ^ 

RINKTINES KNYGOS JAUNIMU! 
SENASIS KAREIVIS MATATCTIS 

Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo 
tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykiu 

lionis. dr . Z. Minginas su šeima, kariaujant už svetima karalių ir paskui tą patį karalių moki 

SIMFONINIO STYGŲ 
KVABTETO KONCERTAS 

Chicagos miesto centro biblio
tekoje, Michigan ir Randolph, 
įvyks penki simfoninio kvarteto 
koncertai. Pirmas bus spalio 14 
d. 3 v. p. p. Bus atliekama 
Daydno, Hindemitho ir Beetho-
veno muzika. Kiti koncertai 

E . E. Juškevičiai ir kiti 
Keli senieji ateiviai ir dr. Z. į 

Minginas turi apartmentinius 
namus. Neseniai kirpėjas P . Pet
kevičius nusipirko pelningus na
mus ir įrengė puikią kirpyklą. 

Dabar jau turime gausią lie-1 
tuvių koloniją, kuri nuolat pasi-1 
pūdo naujais gyventojais. Yra 
t rys lietuvių organizacijos: L. 
B. apylinkė, LAS skyrius, ku
riam vadovauja šios organizaci
jos veteranas ir garbės narys 
Jonas Bagdonavičius ir L š S 
grandis. 

LB apylinkė įkurta prieš ke
turis metus. Tris metus apylin
kei pirmininkavo veiklus Juo
zas Bružas. Tai paslaugus as
muo, kuris mielai padeda kiek
vienam lietuviui. Ketvirtuosius 
metus bendruomenei vadovavo 
visuomenininkas, lituanistas Pet 
ras Balčiūnas. 

Gražiai veikia ir lietuvių mo
terų, ratelis, J . Zdanienės vado
vaujamas. 

Šių metų rugsėjo 23 d. įvyko 
metinis LB apylinkės narių su
sirinkimas, kurį atidarė apylin-

įvyks lapkr. 25, sausio 20, vasa- i kės pirm. P. Balčiūnas. Susirin-
rio 17 ir kovi 17d. Sėjimas ne-, kimo pirmininku išrinktas muzi-
mokamas. Į kas J . Zdanius, sekretorium — 

A. + A. 
JULIANNA JUSZKIEWICZ 

Mirė spalio 13 d., 1973 m., 8:10 vai. vakare, sulau-
kls 85 metų amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskrities, Krakių 
parapi jos . Amerikoje išgyveno 63 metus. , 

Pasil iko dideliame nuliūdime sūnus John, marti Irene, 
duktė Valerie Laurinavičius, žentas Stanley, anūkė Irene, 
brolio vaikai su šeima ir k t . giminės, draugai ir pažįstami. 

K ū n a s bus paša rvo tas pirmad., 5 vai. popiet Petkaus 
Marąue t te koplyčioje, 2533 W. 71st St. Laidotuvės įvyks 
trečiad., spalio 17 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta 
į Gimimo Švč.Mergelės Marijos Gimimo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Liet. Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus i r pa
ž įs tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę l ieka: Sūnus, mar t i , duktė, žentas, giminės. 
Laid . direkt. Donaid Petkus, telef. — 476-2345. 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR S 0 N U S — 
TRYS MODERSI6KOS KOPLYČIOS 

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTf 

nant karal iaut i Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00. 

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty 
*dų knyga iš eks|>edicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie 
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota 
114 psl. kaina $3.75. 

GBDff PASAKOS 

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiū-
viais išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuoty
kius vasaros naktimis. Iliustruota. 70 psL, kaina $3.00. 

MĖLYNI KARVELIAI 

įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie 
šiems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigi* 
cir.ėse sąlygose. Iliustruota. 70 psL, kaina $1.50. 

RYTŲ PASAKOS 

Įlomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokyki, 
oiaru jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl. 
kaiaa $2.50. 

JŪRININKO SINDBADO NUOTYKIAI 

Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosiom 
"T I ls tant is ir viena naktis" ir vaizduojančios pasakų jūrininkf 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00. 

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS 

Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuru 
1812 metais iš Viekšiiių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną į 
oefcikeliaiitv per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš : 

ijo. Iliustruota. Virš 200 psL, kaina $2.50. 

NAKTYS KARALIŠKUOSE 

Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame rr Pelenė, ir Sniege j 
Secė. Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakom 

i m'Mų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di 
j delis formatas, 160 psl., kaina 3.00. 

Vi<̂ >s šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaiki, 
1 bibliotekoje, ir j a s visas galima gauti DRAUGE. 
i 

niinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 prc< 
; •nokesčiamts. 

U D E I K I S 
DOVYDAS P. SAIDAS - SERALDAS F. DAIMID 

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

4330 South Cslifornla Avenuo 
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Aveniu 
Telefonas YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LTTUAN1CA AVE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS G. LACK (LACKAWICZ) IR SUNOS 
2314 W. 23rd PLACE TeL YTrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-121S 
11028 Southweet Highway, Palo* Hilb, 11L TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALLFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3334 S. HAJLSTED STREET TeL YArds 7-1911 

Buv. Lietuvos policijos tarnautojų klubo Krivūlės rudens balius, įvykęs 
rugsėjo 15 d. B. Pakšto salėje, gražiai pavyko. Matyti dalis svečių. Iš 
k. j d.: V. Šimkus, E, fliimuuM. K: BfcfdtaM BveJMM klubo pirm. 
Aigis Raivytis Nuotr, C. Genučio , 

Pasinaudokite Draugo "Classified" skyrium. 

perskaitę "Draugį", duokite jį kitiems. 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. IJTUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138 39 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE^ CICERO, DLL. TeL OLympic 2-1003 

* 
h -4r* ,oQ ars&cįC auRfcai 

t ^ ^ M j 



DRAUGA5. pirmadienis, 1&73 m. spalio mon. 16 3 

x Specialūs seniūnu rinkiniai 
įvyks keturiose Chicagos seniū
nijose lapkričio 27 dieną. Ypa
tingai yra įdomūs 13 seniūnijos 
rinkimai. į kurią įeina Marąuet-
te Parko lietuvių kolonija. 

x Pet ras Lengvinas, uždarė 
savo vasarvietę Union Pier, 
Mich., ir greitu laiku išvyksta į 
St. Petersburg, Fla. 

x Detroito sporto klubas 
"Kovas", dėkodamas "Draugui" 

istoriniame minėjime dalyvauti, Į rf g e r ą i n f o r m a c i j ą g j ų y^^ 
nes tai yra kiekvieno lietuvio j gyveiaIZi0t ^ iždininką Vytą 
šventa pareiga. Minėjimas įvyks į p e t r u l į į t e i k ė 2 o dolerių auką 

dienraščiui stiprinti. Nuoširdžiai 

X Vilnius yra visų mūsų lie
tuvių miestas — sostinė. Iš or
ganizacijų sudarytas komitetas, 
maloniai kviečia visus lietuvius 

spalio 21 d. Jaunimo centre. 
X Akademikiu skaučių drau

govės Chicagos skyriaus narių 
susipažinimo sueiga šaukiama 
spalio 21 d. 6 vai. vak. pas Ire
ną Žukauskienę (kandidačių 
globėją), 7206 So. California 
Ave. Visos narės, ypatingai 

dėkojame. 
X Lietuvos Vyčių Dlinois-

Indianos apskr. susirinkimas į-
vyko rūgs. 12 d. Leon Paukš ta 
buvo išrinktas pirrnininku ir 
Irene Šankus, raštininke. Komi
tetas buvo išrinktas paruošti 

kandidatės, ar norinčios į drau- j posėdžio sąlygas ir priėmimą 
govę įstoti, kviečiamos atvykti. į c e n t r o valdybos nariams, kurie 

X Lietuvių Studentų s-gos Į atvyks į Chicagą spalio 20 d 
suvažiavimas įvyks Detroite lap 

Momentas iš Chicagos Lietuvių operos valdybos posėdžio, kuriame buvo aptarti Verdi "Kaukių Baliaus" 
operos pastatymo reikalai šiame sezone. Žiūrint iš kairės — op. pirm. Vytautas Radžius, vicepirmininkai 
Vaclovas Momkus. Vaigalt Kavaliūnaitė. Vladas Vaišvila ir sekretorė Regina Vaitkevičienė. Nuotraukoje 
nematyti iždininko Albino Smolinsko ir nario Broniaus Mačiukevičiaus. Nuotr. Eugenijaus Būtėno 

I Š A R T I I R TOLI 

kričio 23-25 d. 

X švč. P. >L Gimimo parapi
jos tietininkų brolijos šventė 
komunija įvyks sekmadienį, 
spalio 21 d., per 8 vai. šv. Mi
šias, Po to bendri pusryčiai pa
rapijos salėje. 

X Jadvyga Lukošiūnienė mo
ko vaikų darželi ir I-jį skyrių 
Lemonto Maironio lituanistinėje 
mokykloje jau 10 metų. šiais 
mokslo metais ji turi 15 moki
nių. 

X Kompozitoriaus Vlado Ja-
kubėno kūrinių koncertas įvyks
t a Antrojo mokslininkų suvažia
vimo proga, Padėkos dienos sa
vaitgalyje. Marijos aukšt. mo
kyklos auditorijoje. Koncertui 
sparčiai ruošiasi Dainavos an
samblis ir Tėviškės parapijos 
choras. Šiame jungtiniame cho
r e dainuos virš šimto daininin
kų. Solo partijas dainuos mūsų 
žymieji vokalistai Dana Stan-
kaitytė, Roma Mastienė, Stasys 
Baras ir Jonas Vaznelis. Kon
certą diriguos jaunas, gabus di
rigentas Alvydas Vasaitis. Šiuo 
koncertu bus pagerbtas nenuils
tant is mūsų kompozitorius Vla
das Jakubėnas, jo penkiasde
šimtuosius kūrybos metus mi
nint. Chorus ruošia chormeiste
riai Audronė Simonaitytė. Al
fonsas Gečas ir •'Tėviškės" pa
rapijos choro vedėjas Jurgis 
Lampsatis. 

X Lapkričio 
salėje. Cicero 
lių kuopa rengia savo tradicini 

J. A, VALSTYBĖSE 
— Žfviiė ir S tasys K. Rudžiai 

posėdžiams. Buvo pranešta, kad I džiaugiasi pirmgime dukrele, 
Vyčių choro koncertas bus Vy- i kur i š. m. spalio 6 d. buvo pa
čių salėje lapkr. 17 d. Buvo nu- j k r ikš ty ta Madison, Tenn., Šv. 
t a r ta mirusiųjų narių metinės į Juozapo parp. bažnyčioje Aud-1 a p i m t i j ^ gaMt ^ „ g ^ fcį^ j įies 
šv. Mišias užprašyti lapkr. 18 d., ros - Lizos vardais . Krikšto tė-
Nekalto Prasid. bažnyčioje 10 vais buvo Živilės sesuo Jūratė 
vai. Delegatai 112 tos kuopos, < Gentlesk ir Stasio brolis Rimas. 
Marąuette Parko, pranešė, kad, Senelis S. Rudys džiaugiasi pir-
jų metinis Kalėdų švenčių pa- j mąja anūkėle, o močiutė Elzb. 
rengimas įvyks Vyčių salėje | Pauliukonienė didžiuojasi jau 

devintąja. gruodžio 15 d. Sekantis apskr. 
susirinkimas bus gruodžio 11 d. 

x Oscar Krinertas, įvertinda
mas rimtų lietuviškų leidinių 
reikalą, paaukojo 10 dol. Krikš
čionis Gyvenime knygų serijai 
paremti. Labai dėkojam. Krikš
čionis Gyvenime adresas toks 
pat kaip "Draugo". 

x "Cicero Liie" laikraštis 
spalio 10 d. laidoje Įsidėjo daug 
nuotraukų iš mūsų sportininkų 
išlydėjimo i Europą iškilmių. 

geras menas be geros technikos I 55 metų amžiaus. Mirė plaučių žm°gus, — scenos reikalų vado-
nėra įmanomas. ! vėžiu. Palaidotas Mostono R. v a s - š i o s e s r i t y s e dar dirba visa 

— Lituanistinio seminaro at- i Katalikų kapinėse. Buvo gimęs : d l ė žmonių: dirigento asisten-
gaivinimo reikalai bus spren-" Papilės valsčiuje. 1947 m. a t v y - ; t a s ' chorvedžiai, choreografas, 
džiami bendruomeniniu mastu, j ko į Angliją. 1949 m. atsikėlė į šokėjai, jei y r a baletas, statis-
Ii tuanistinis seminaras turėtų I j Eccles, kur gyveno ligi mir- ™» S^^U paruošė jas, dekoraci

jų atlikėjai, techniškieji darbi-
viško jaunimo, besidominčio U-į — Manchesteryje veikia Lie- n i n k a i w kontrolės žmonės, 
tuanistika, neatsižvelgiant į tai. j tuvių moterų ratelis "Rūta" , j P r i e to ™°> d a r r^kla- P r i d ė t i 

a r jie būtų baigę lietuvišką mo-' kuriam vadovauja B. Baraus- °*"kestrą, t ad ir turėsime maz-
kyklą a r ne, jaunesni ar vyrės- kienė. Ratelis įsisteigė prieš 6 I d a u S 1 5 0 žmOT^xi aparatą, kuris 
ni, gerai kalbą ir rašą lietuvis-j metus ir išvystė savo veiklą, 
kai ar ne. Galėtų būt i a tskiros, » I I C T D » I n n i e 

besidominčios tik t am \ AUSTRALIJOJE 

KAUKIŲ BALIUS OPEROS SCENOJE 
Chicagos Lietuvių opera pra- \ jų ją remia savo aukomis nuo 

eitą pavasarį baigė savo septy-1 pa t pirmosios operos pastaty-
nioliktą sezoną, kuriame buvo' mo. Be mecenatų paramos, Chi-
pastatyta Bizet "Carmen" ope- j cagos Lietuvių Opera nebūtų 
ra. Tokioms operoms, kaip kad j tiek ilgai išsilaikiusi ir neišsi-
stato mūsų O p e r a reikia dide-! laikys. Nors paskutinieji metai 
lio pasiruošimo ir daug įtempto, atnešė didžiulį nuostolį, kuris 
darbo. Čia meniškame paruoši- Į turės būti padengtas, mūsų 
me dalyvauja visa eilė kompe- i Opera dar kartą ryžosi naujam 
tentingų savo srityse asmenų: | sezonui. I r šį kar tą numatoma 
dirigentas, kurio priežiūroje 1 statyti Verdi labai įdomią ope-
vyksta solistų ir choro paruoši- • rą "Kaukių balius". Tai opera, 
mas, režisierius, kuris dirba re-; kuri nenueina nuo pasaulio te-
žisūrinį darbą su kiekvienu so- i a t rų scenos. Laimingi dar, kad 
listu ir jų grupėmis ir dar su 1 turime pakankamai solistų ir 
choru, dailininkas, kuris kuria i chorą, šią operą diriguoti su-
scenovaizdžius — dekoracijas, i grįžta maestro V. Marijošius. 
derina ir pri taiko spalvas, sti-1 Jo asistentu bus Alvydas Va
lių, kontroliuoja dekoracijų pa- j saitis, scenovaizdžius rengia 
gaminimą ir prižiūri jas sceno-! dail. Adolfas Valeška, chormeis-
je, apšvietėjas kuris tvarko su ; teriais yra Alice Stephens ir Al-
padėjėju sudėtingą apšvietimą, j fonsas Gečas. Apšvietimui va
gi repeticijų ir spektaklių metu • dovaus Kazys Cijūnėlis, o visą 
visa ta i koordinuoja specialus scenos eigą tvarkys Kazys Ože

lis. 

— Pine, Ariz., prieš porą me
tų savo rankomis gražius na
mus pasis tatė Just inas ir Teo
filė Šauliai. Tiesiog stebėtis rei
kia kiek jie ten darbo įdėjo, 
vien tik sklypą sutvarkydami, 

grupes, 
tikra mokslo sritimi - kursu. 

— Antrasis tautybių tea t ro 

turi tiksliai funkcionuoti, kai ei
na spektakliai. 

Europos ir šio krašto didžio
sios operos tur i apmokamą per-

Opera tikisi visuomenės para
mos, o ypač šiuo metu, kai vi
sos kainos yra taip labai paki
lusios. Daug chorų nebeliko, ki
ti tik vegetuoja, nelengva ir 
Operos chorui išsilaikyti be pa
galbos iš kitur. Viso mūsų kul
tūrinio veikimo pagrindas yra 
tik privati iniciatyva ir dar ne-
sumatelialėjusių žmonių finan
sinė parama. Tad ir mūsiškei 
Operai, kol bus sudarytos bent 
minimalinės sąlygos, tol dar ga
lės ji veikti ir dainuoti. Be me
cenatų, viena iš priemonių irgi 
yra tradicinis operos balius, 

— P . Vilbinienė, brisbaniškė i 
i lietuvė, buvo išvykusi j Libiją, I sonalą, kuris atlieka visus tech-

festivalis rengiamas šį rudenį. | Tripolį. Ten gyvena jos dukra '• niškuosius darbus. Jos taip pa t ' _ 
J is prasidės spalio 29 d. Daly-1 su šeima, pas kurią ji išbuvo 10 į turi dar keletą pagalbinių orga- j kuris šiemet bus Tautiniuose 
vaus 14 grupių, jų tarpe i r ' mėnesių. Grįžusi papasakojo nizacijų, kurios padeda rinkti namuose gruodžio 1 d. Šis ba-
Hamiltono "Aukuras". Visos ; Brisbanės lietuviams apie to ; pinigus įvairiausiais būdais. Gi į liūs šiemet yra tam, kad būtų 

išrinkdami akmenis, kurie da- grupės vaidins savo kalbomis, j k raš to gyvenimą. ; jų taryba y r a sudaryta iš dau- i sudarytos sąlygos bent tolimes-
ba r sudaro lyg mūro sieną, kuri išskyrus lietuvius, lenkus ir ja- ; — Sydnėjuje pradėta lietuvių į gelio finansiškai pasiturinčių ! nės veiklos pradinėms išlaidoms, 
prilaiko kalną. Šiemet jie dar ponus, kurie naudosis anglų j vaikučių katechizacija pirmajai i asmenų, kurie sudeda milijonus | Meninę baliaus programą atliks 
pr is ta tė verandą ir sukasė dar- kalba. Lietuvių vakaras numa-1 komunijai. Pamokos vyksta dolerių aukų pavidale. Ir tai ' operos choras. Tie, kurie daly-
žą. Oras čia daug vėsesnis kaip I tytas lapkričio 12 d. Jame bus I antradieniais, Lietuvių klubo sunkiai beišsilaiko! Jau ir šio 
Phoenixe, švarus, jaučiasi pušų vaidinama Just Marcinkevičiaus jaunimo kambaryje. Veda kun. krašto federalinė valdžia prade-
kvapas. Puiki vietovė vasarai. 

— Phoenht, Arizona, spalio 
21 d. Sunnyslope, N. Mountain 
Parke. Ramada S įvyksta LB 
apyl. rudens piknikas. 

KANADOJE 
— Dail. Viktoro Bričkaus pa-

į rodą buvo a t idary ta rugsėjo 22 
i d. be jokių įvadinių kalbų, be 

* 4 I pristatymo, tradiciškai įprasto 
i mūsų kultūrai. Gal ir gerai, kad 

Paulius Vitkus Chicago Orele taip įvyko, nes nebūtų buvę ap-
Campus universiteto studentas, do-, . : , . „ f 
misi fotografija, poezija ir liaudies į s i e i t a b e eiegisko patoso, be 
muzika. Jo 6 meniškos nuotraukos į graudulio, nevisai tinkančio me-
huvo išstatytos Chicagos akademi- į no parodai. — Parodoje išsta-

poetinė drama "Mindaugas". 
Vaidins Hamiltono ir Toronto 
lietuvių jaunieji akioriai. Re.~i-
sorė — E. Dauguvietytė-Kuda-
bienė. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— A. a. Antanas Šliauteris 

mirė Manchesteryje, sulaukęs 

P. Butkus. da kelti operų ir simfoninių or-
¥ ^_ i. «. ™ • 0 1 . kestrų finansavimo reikalą. Be-— Latrobe \a!Iev tr Sales ., \ ,. 

,. , . . . . „„ *, . . . . . veik visos zmomos pavardes yra 
lietuviai rugsėjo 22 d. kūleliai „ . ... r*7 *. 
atšventė Tautos šventę. Ypač Metropolitan «" <->™ <**»* daug dirbo E. Eskirtienė, A. 
Baltrukonienė, A. Matukevičie-
nė, J . Mikštas, A. Mečeckienė, 
V. Koženiauskienė ir kiti. 

sąrašuose. 
Mažytis panašumas yra ir 

pas mus. Daugelis lietuvių re
mia ir mūsų operą. Daugelis iš 

vaus operos baliuje, ne tik kad 
pasilinksmins, bet savo atėjimu 
stipriai parems tuščią Operos 
kasą. Tai ir yra t o baliaus pras
mė, kad dar būtų tęsiama kul
tūrinė veikla. V. E. 

, 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
INŽINIERIŲ IR 

ARCHITEKTŲ SĄJUNGOJ 

Spalio mėn. 7 d., sekmadienį. 

dalinamos dova-
gros B. Pakšto 

^ ^ ^ ' " K a T i n PrfKmiTOi i t -muz ie ius ruošia lietuviškų kalė- valdo teptuką ir plunksną, pa-; JĮ"7 1/"* " 0 1 d 0 a k " Svvtuno balių, r rogramą iš- J •* . r . . . . . . • Gražus rudens nraa 
pildys iškilion mūsų dainininkė dmių papuošalų Kursus, kurie zista kompozicijos aesnms. jo I w a z u s ™*** ° " » 
p Vanda Statkienė. Bus patie- *3*s visą lapkričio mėnesį penk- akis j a u k i a i skir ia spalvas. Te-
kiama skani vakarienė, veiks tadienio vakarais, 7:30 ligi 9 v. matikoje dominuoja gamtovaiz-
bufetas, bus 
nos. Šokiams 
orkestras. 

Įėjimas tik 6 doleriai. 
Bilietus grupėms bei pavie

nius galima užsisakyti paskam
binus 652-8137 arba 863-8861. 

(pr.) 

Pirma paraoka bus lapkričio 2 dis. Tik keli darbai tepakeičia 
dieną. ; peizažą žmogaus figūra ir figū-

x šv, Kazimiero Seserę rė- romis. Akriliniai Bričkaus dar-
mėjų vakarienė įvyks sekmadie- j bai tapyt i aštresnėmis spalvo-

laukuose. 
sutraukė 

apie 60 dalyvių, kurie po rung
tynių praleido malonų popiet} 
su savo šeimomis ir svečiais 
piknikaudami J. Lieponio ten 
pat esančiame ūkyje vaišinda
mi V. Lapienės su ALIAS Mo-

n į . " spalio 21 d.," 4 vai. p. p. mis, bet jau pat i arkrilika to | l_eriJ Pagelbmio vieneto štabu ir Į 
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los patalpose. 
X Frances Petruška, N. Chi-

'cago, 111.. atnaujindamas prenu-
x Lietuvos Dukterų draugijos! m e r a t ą aukojo "Draugui"' 7 do-

rudens baliuje dalyvausi-parem-j l e r i u s Dėkojame. 

Marijos aukštesniosios mokyk- reikalauja, jei panaudojama a-
liejinės tapybos principu. Velio-
nies kūryboje pasigendame to 
tikro centro, Į kuri dailininkas 
turėtų gravituoti . Pati gamta 

V. Urbonienė 

si labdarybę. Balius spalio 20 d.. 
7:30 v. v.. Jaunimo centre. Sta
liukus užsisakyti po 5 v. v. pas 
N. Vengrienę tel. 233-4345. 

(pr.) 

x F . K. Lituanica ruošia šo
kių vakarą su vakariene spalio 
20 d., 7 vai. vak., Balio Pakšto Į 
salėje, 3800 So. California Ave. j 
Auka S7.50 asmeniui. Bilietai iri 
stalų rezervacijos pas Juozą 
Venckauską, Litas klube, telef. i 
476-9479. (pr.) 

x Atvažiuojate į Chicagą 
lankyti pažįstamų? Užsukite j 
Draugo administraciją. Galėsi
te aplankyti spaustuvę, redak
ciją ir net pasirinkti meniškų 
keramikos darbų. Yra ir liau
dies medžio drožinių. Beveik 
visų knygų pavyzdžiai išstatyti 
peržiūrėjimui. Adrninistracijos 
kambariai vėdinami ir patogūs 
ilgiau apsilankius. Būtinai ap
lankykite lietuviškos spaudos 
būstinę. Adresas: 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, Iii. 20620. 

x AUKŲ po '£ do!. prisiuntė: 
P. Petrušaitis, S. Kantauskas. 
Aug. Dumbra, Br. Ginčauska=. 
M. Simantas Ant* Vasis; po 1 
dol. — L. Shotas, J. Treška. Vi
siems labai ačiū. 

įtaigoja Bričkų ir verčia j j ne
kartą keisti stilių su besikei
čiančiu peizažu. 

Kas įsigijo V. Bričkaus kuri 

J. Martinkaus globoje. 
Pr. Urbučio vadovybėje tur - !vo galima padaryti tik per 21 

nyrąs praėjo labai sklandžiai, i dieną. Beto ankstyvesnieji su-
ALIAS Chicago sk. pirm. A. į minkštinimo metodai sugadin-
Kerelis turėjo progos įteikti do- ; davo svarbias danties detales, 
vanas laimėtojau: Mažeika - , Vanda Urbonienė prie šio uždą-
Evans pereinamoji taurė, visus vinio dirbo ištisus metus. I r jai 
metus išlaikyta Jono Bario, ati- pavyko surasti naują danties 
teko už "low gross" Jonui Kubi- suminkštinimo metodą, 

radimo procesą, prašome jai te
lefonu skambinti HE 4-8366. 

J. 

KOMITETAS VILNIAUS 
ĮKŪRIMO SUKAKTIES 

MINĖJIMUI 

Minėjimas įvyks 1973 m. 
, spalio 21 d.. Jaunimo centre, 
5620 So. CIaremont Ave., Chica-
goje. Rengia žemiau išvardintų 
organizacijų sudarytas komite
tas : Vliką atstovauja prof. B. 
Vitkus, Altą — centras, — A. 

Į Pakalniškis, AJV LB Marąuette 
Parko apylinkę — J. Vaičiūnas, 
Savanorius - kūrėjus — J. Ta
mulis, Ramovėmis — A. Juške
vičius, Lietuvių istorijos drau
giją — A. Rūgytė, šaulius — V. 
Išganaitis, Birutininkes — V. 
Genienė, giedrininkes — J. Val-

V. Tallat-Kel-

MOKYTOJU DĖMESIUI 
Dr. A. Šešplaukio parašyta LIETU

VIŲ KALBOS GRAMATIKA ir SIN
TAKSĖ, pritaikyta išeivijos mokyk
loms ir kaina tik 3 dol. Pripažinta LB 
Švietimo tarybos kaip labai tinkama 
šių laikų mokykloms. Pridėkite 50C 
paštui ir mokesčiams. 

Taip pat labai vertinga knyga V. 
Liulevičiaus LIETUVIŲ, ŠVIETIMAS 
VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE 1944-
1950 metais, 740 psl. su daugybe nuo
traukų mokytojų ir mokinių bei abitu
rientų ir kaina tik 12 dol. Pridėkite 
$1.00 paštui ir mokesčiams. Siųskite 
užsakymus: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, ui. 60629 
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LAIDOJIMO APEIGOS 
Naujai išleistos 

A.L.K.K. Kunigų Vienybės 
Laidojimo apeigų knyga nurodo 
įvairias šv. Mišias už mirusius. 
Šį vadovą laidojimams kiekvie
na parapija gali naudoti, nes ji 
turi visus bažnytinius užtvirti-, . dienė, Skautus __̂  k u n s 

1 J U l ' f t a u B "-U11-LV" , """ °*~~ " *T"1* I ~!7\" ZT J- PŠa. Ateitininkus sendraugius—: nimus 
nių, džiaugsis jo lyrizmu, užtik- i *™: sukorusiam ats tumą si <9 yra atliekamas per avi dienas. A p o v i J a i t i s g k a . u t u g a k a d e m i . | ^ ^ ^ ^ ( 2 g ^ ^ fc 

Naudojant jos surastą proce- kus — L. Jadviršytė, tautinin- į mokesčių išlaidoms), 
są nepasikeičia danties medžią- kus — K. Petrauskas, Balfą — | Užsakymus siusti: 

rintu braižu ir potepiu, jo pa-
erarba menui, jo tikėjimu, kad 

Marąuette Parko Lįtoanistfciės mokyklom naujas tėvų komitetas 1973-
74 m. Iš k. i d. sėdi A. Plienienė — sekretorė. A. Lietuvininkienė — 
parengimų vad.. A. Černiauskienė — ansamblio glob. Stovi: V. Izokai-
tis — spaudos atstovas. A. Didžbalis — ižd.. A. Kerelis — pirm., A. 
Tuskenia — ansamblio glob., V. Jautokas — vicepirm. 

1 smūgiais. Kiti "low net" laimė
tojai išsirikiavo sekančiai: na
rių pirmą vietą išsikovojo G. 
Krikščiūnas (61), antrą — S. 
Virpša (60) ir trečią — J. Ta-
landis (67). Svečiai irgi buve 
apdovanoti: pirmas — R. Izo-
kaitis (63), antras — Z. Urba 
(64) ir trečias — Meilė (65). 
Toliausiai sviedinuką numušė V. 
Izokaitis, o arčiausiai prie vė
liavėlės iš vieno smūgio priartė
jo A. Kazakevičius. P . Kirs. 

LIKTI Vfi PASIŽYMĖK) 

Vanda Urbonienė daug metų 
dirba Chicagos universiteto dan
tų klinikoje kaip technikė. Ji 
savo rūpestingumu, darbštumu 
ir sąžiningumu laimėjo savo 
viršininkų įvertinimą ir pripa
žinimą. Jai buvo pavesta ieškoti 
naujo proceso, kaip dantį su-

gos spalva. Tai yra labai svar- K. Januška. Vilniečių sąjungą 
bu kiekvienam pacientui Un i - j— P. Aglinskas, Altą Chicago-
versiteto vadovybė tokiuo išra-, je — R. Šarka, Dailininkų są-
dimu buvo labai patenkinta jungą — V. Vaitiekūnas, Moky-
Ji savų viršininkų buvo pasiųs< tojų sąjungą — J. Kaunas. Kri-

, t a j Illinois universitete Cham-; vulę — P. Eigelis, Lietuvių At-
paing histologijos konferenciją, gimimo sąjūdį — Valer. šim-

: apmokėdama visas išlaidas. Illi« kus, Anglijos klubą — J. Šid-
nois Histologijos laikraštyje lauskas. Dzūkų draugiją — P . 
"Michon" buvo įdėtas Vandos Nedas, Švėkšniškių draugiją 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IU. 60629 
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DR. JUOZAS JAKŠTAS sako, 
kad Vincas Liulevičius vie-
nas iš pirmųjų pasišovęs eiti 

Urbonienės fotografija, išreikš- I Al. Rūgytė, Liet. Moterų Feder. j Ša l t in ius , p a r a š y d a m a s mo
ta jai padėka ir pažymėta, kad Chicagos skyrių K. Leonaitienė. n u m e n t a l u v e i k a l ą 
jos surastas procesas laborato- Panevėžio klubą — M. Ostraus- i 
rijos darbą sumažina 75 r r . O to kas : Ateitininkus ir jaunimo in-
paties universiteto prof. R. formacija centro — redaktorė 
Goepp jai specialiame laiške dė- J. Jasaitytė. K. 
koja, pažymėdamas, kad josi 
nauju metodu jis y ra sužavėtas; _ yjm m J A y ^ ^ 
ir linki dar didesnių laimėjimų. 

Lietuviu švietimas 
Vokietijoje. 

Kas dirba dantų gydymo sri-

žuvo 
dviratininkų, sužeista 40,000. 
Didžioji dalis vaikai Ugi 14 m. 

Nuotr. V. Noreikos 1 minkštinti. Įprastu būdu tai bu- tyje ir norėtu, sužinoti joa su- amžiaus. 

Knyga gaunama "Draugo" 
administracijoje. 

Kaina $12.00. 
iiiiMiiiiiiiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimi. 
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