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"Varpas" Nr. 2 

Reikalauja visuotinės 
amnestijos 

Lietuvos pogrindžio atsišaukimas, kad būtų nutrauktas politinių kalinių kankinimas 

(Tęsinys) 
Neseniai L. K B. Kroniko

je" buvo paskelbtas L. Simu
čio, Mordovijoje kalinamo lietu
vio, laiškas sovietų vyriausy
bei. Iškalėjęs virš 15 metų, 
netekęs sveikatos kalinys pra
šė, kad jį išleistų laisvėn, kad 
dar pajėgia dirbti — pasirū
pinti pragyvenimui senatvėje. 
Jis pabrėžia, kad LLK Sąjū
džio seniai nebėra ir ginkluotas 
pasipriešinimas, kuriam jis 
priklausė, seniai nutrauktas. 
Vyriausybė atsisakė paleisti. 
Keista! Ko dar nori sovieti
niai prokurorai iš to žmogaus? 
Hitleris, nors XX a. pripažin 

nutraukti žmonių kankinimą, 2. Gamyklose ir kitose dar-
Amnestijos Internacionalas šau- bovietėse bei mokslo įstaigose. 
kia visus, kas save skaito susirinkimų metu reikalauti, 
žmonėmis, organizuotai ir pa- kad susirinkimų dienotvarkėje 
vieniui, panaudojant visus su- būtų -trauktas Amnestijos In-
gebėjimus ir visas galimybes, ternacionalo reikalavimas. 
vesti kovą už visuotinę kalinių Amnestijos Internacionalo 
amnestiją. Tam reikalui siū- skyrius Lietuvoje mano. kad 
lome: pasaulyje vykstančią garbingą 

1. Pavieniui ir kolektyviai kovą už žmogaus teises palai-
rašyti ir siųsti SSSR Aukščiau- kys visi doros valios žmonės 
šios tarybos, prezidiumo, kom
partijos CK, "Izv esti jos", 
"Pravdos'' ir kt. redakcijų ad
resais bei tiesiog visiems sovie
tų vyriausybės nariams reika
lavimus pagal tekstą: 

"Remiantis visuotine žmonių 
tas visų žiauriausias, bet pagal teisių deklaracija, kurią pasira-
tokius argumentus, būtų paliuo- šė, ratifikavo ir įsipareigojo 

Lietuvoje, nepriklausomai nuo 
jų politinių pažiūrų a r religinių 
įsitikinimų. 

Laisvė Ispanijos politiniams 
kaliniams! 

Laisvė Čilės kalėjimuose 
kenčiantiems politiniams kali
niams ! 

Sovietai priversti 
teisintis 

Honohilu. — Pasauliniam 
psichiatrų kongrese Honolulu 
sovietų atstovai sakė, kad jie 

Santykiai su Kuba 

Havana. — Nuo vakar die
nos Havanoje ir Washingtone 
atidarytos diplomatinės Ameri
kos ir Kubos misijos. Havanoje 
prie Amerikos ambasados pa-

parems sumanymą psichiatrijos į s t a t o šveicSirijos vėliava palie-
nenaudoti blogiems tikslams,! ii3imai 
balsuos rezoliuciją laikytis eti
kos. Jų delegacijos vadas dr. 
Edvard Babajan paneigė visus 
kaltinimus sovietams, kad jie 
psichiatriją naudoja žmonėms 
kankinti. 

Vakar turėjo būti balsuoja-j 
mas britų atstovų siūlymas pa- į 
smerkti sovietų praktiką psi-į 
chitriją naudoti sveikų žmonių! 
žalojimui. 

nes pilnų diplomatinių 
santykių su Kuba dar nėra, ir 
oficialiai Amerikai ji dar atsto
vauja. 

Kubos diplomatai Wasbing-
tone laikinai prisiglaudė Če
koslovakijos ambasadoje, kol jų 
senas ambasados pastatas bus 
atremontuotas. 

Pasmerkė komunistu 
ardomąja veikla 

Tumo Vaižganto paminklas Svėdasuose 

savęs net pavojingiausią veikė
ją. O didysis "humanistas" 
Brežnevas bijo šito nepribaigto 
kankinti paprasto lietuvio Ir 
laukia, kol sutriks jo protas ir 
pasmerktasis pradės keikti 
motiną, kuri jį pagimdė. 

Kaip visur ir visiems laikams 

Laisvė SSSR kalėjimuose, la-
vykdyti SSSR, Amnestijos In- gėriuose ir psichiatrinėse ligo-
temacionalo vardu, reikalauja- ninėse kalinamiems politiniams 
me visuotinės amnestijos politi- kaliniams! 
mams kaliniams". Laisvė Tėvynėn grįžti tremti-

Tokius tekstus siūlome siųs- niui Solženicinui! 
ti sovietinės Lietuvos adminis- Laisvė Sergejui Kavaliovml 
tracijos analoginėms instanci- Laisvė kaliniams Lietuvos 
joms. patriotams! 

Mirė kun. J. Razutis 

Miami, FTa. — Rugpiūčio 27' 
<į, gavęs širdies ataką ir nuvež-
tas į ligoninę, rugpiūčio 31 d. ; 

fip fiPP*1* mirė a. a. kun. dr. Jur- j 
gis Razutis, daug metų dirbęs • 
ŠL James parapijoje, o pastarai
siais metais išėjęs j pensiją. 

Velionis buvo gimęs 1911 m. 
birželio 15 d. Baigęs Telšių ku
nigų seminariją ir porą metų 
padirbėjęs studijas gilino Ro-
mojeyo gr-žęs iki 1944 m. profe
soriavo Te.šių kunigų seminari-
jįpje. Pasitraukęs nuo antrosios 
bolševikų okupacijos, kurj laiką 
gyveno Vokietijoje ir dirbo lie
tuvių stovyklose, o paskiau per
sikėlė į Romą ir ten dar gilino 
studijas. 1948 m. išvyko j Ka
nadą ir kurį laiką profesoria
vo. Sveikatai pašlijus, 1952 m. 
persikėlė į Miami, Fla. Kunigu 
buvo jšveitintas Telšiuose 1934 

Vyrai dažniau 
nukenčia nuo moterų? 

VVashingtonas. — Trys kon-
gresmanai ruošia įstatymo pro
jektą pagelbėti žmonoms, ku
rias muša vyrai. Sako jie, kad 
kasmet 5 milijonai moterų fizi
niai nukenčia, esti sužeidžia
mos. 

Priešingai sako dr. Suzanne 
Steinmetz, sociologijos profeso
rė Delaware universitete, kad 
vyrai nuo žmonų daugiau nu
kenčia, ir žmonos vyrus daugiau 
sužeidžia, nors vyrų padarytos 
žaizdos žmonoms būna didesnės 
nei žmonų vyrams. 

New Delhi. — Tibeto egzilas 
Dalai Lama siūlo jo krašte, Ti
bete, pravesti plebiscitą, atsi
klausti gyventojų, a r jie nori 
pasilikti Kinijos valstybės su-

Sarašas norinčiu 
išvykti iš Lietuvos 

Bus paslaptis 
iki jo mirties 

New Yorkas.. — Buvęs prezi-
jdentas GeraldTordas davė pa
sikalbėjimą su "The New York 
Times", bet pasikalbėjimas bus 
paskelbtas tik po jo mirties. 
Spėjama, kad ten jis atskleis 
mažiau žinomų detahų apie Wa-
tergate, dovanojimą Nkonui 
ir apie savo susitikimus su kitų 
valstybių vadais (''Newsweek", 
Sept. 5) . 

m. liepos 8 d. Nuliūdime liko j dėty. Plebiscitą turėtų prižiū-
jo brolis 
Chicagoje 
pusseserių bei kitų giminių 

Mykolas su šeima į rėti tarptautinė komisija. Jei-
būrys pusbrolių ir Į gu gyventojai nubalsuotų už 

' Kiniją. Lama su tuo sutiktų ir 
atsisakytų savo teisių. 

— JAV Saugumo ir bendra
darbiavimo komisija VVashing-
tone 1977 rugpiūčio 1 leidiny 
(154 puslapiai) skelbia pavar
des ir adresus tų asmenų 
(daugiausia iš SS), kurie, norė
dami aplankyti savo šeimos 
narius užsienyje, susijungti su 
tenai esančiais giminaičiais ar 
išvykti vedybiniu tikslu, yra 
prašę leidimo, bet negavo. To-
k:"ų asmenų sąrašas iš Lietu
vos užima septynis su 

Kubos raketos 

Washingtonaf». — Amerika 
žvalgybinių lėktuvų virš Kubos 
nesiuntinėja, bet padangių sate
litai fotografuoja bet kurią vie
tą šiame žemyne, ir iš to paaiš
kėjo, kad Kuboje neseniai buvo 
įrengta priešlėktuvinių raketų 
baterija šiaurės vakarų pajūry. 

Salisbury. — Rodezijos bal
tieji balsavo į parlamentą, ir 
laimėjo premjero Ian Smith 
partija. 

"Antroji kinu siena" 

Tokijo. — Hsinhua telegramų 
agentūra patvirtino "antros kinų 
sienos" buvimą. Toji siena yra 
požemiuose, jokiam priešui neįvei-

. Įlciama, tai tuneliai, tpradėti nau-
Li^aboiia. — Portugalijos • H d o d d a r 1 9 3 0 i r I 9 4 0 dešimtme-

[nistens pirmininkas Mano; č i u Q s e pr^ | a p o n u s . j u ^atvbą 
amas spaudos M a o d a r J a b i a u 3 į į 7 ^ T u n e l i ' u o _ 

griežtai pa- ^ giliuose požemiuose sukoncent-
portugalų komunistų r U Q t a « j u o d f a i d f e n a r vįė.^ k o 

į partijos ardomąją veiklą, sie- r e i k i a ž m o n ė m s ilgesniam laikui. 
kiančią sugriauti dabartinę Y r a elektra, vandens atsargos, 
krašto demokratinę santvarką. ventiliacija, ligoninės, dirbtuvės, 
Soares pažymėjo, jog partija ! M j ė s didesniems susirinkimams. 
tarnauja tam tikrom imperia-: "Užsieniečiams draugams tuneliai 
listinėm jėgom ir kad ji. kur- m i e l a i parodomi", aiškinama. 
stydama streikus bei demon-; "Priešas, įėjęs į kinų žemę, niekad 
stracijas prieš vyriausybę, sie-įnebug s a u g u s . Nežiniai kada ir iš 

Portugalijos j ]<ur Įg žemės išdygs partizanų bū-

| konferencijoje 
' smerkė 

kia sužlugdyti 
ekonomiją ir tuo pačiu pri
vesti kraštą prie suirutės. So
cialistų partija, pažymėjo Soa
res, yra tvirtai pasiryžusi pa
sipriešinti šiom komunistų už
mačiom; Vyriausybė iš savo 

na i ir pnesą sunaikini „ 

Pekinas. — Kinijoj nėra ra
mu. Reuterio agentūros žinio
mis, rytinės Anwei provincijos 
radikalai atsisako pripažinti ir 

pusės konstitucijos numatyto- j klausyti 11-jo partijos kongreso 
mis priemonėmis ir toliau sau-' nutarimus, ir Pekinas pakeitė 
gos teisėtumą ir demokratinę provincijos vadovus nuosaikes-
visų krašto piliečių santarvę. niais. 

Jeigu kiltų atominis karas 
Kas būtų daroma, kad valdžios aparatas galėtu funkcionuoti 

Washingtonas. — Kas būtų,' dentas pakilti turėtų apie pusę t sutartu kodu. mažiausiai du as- virš Amerikos teritorijos. Galė-
jei sovietų atominės raketos valandos laiko. Tuo metu kiti į menys turėtų priimti kodą ir jį tų įsakyti ir bombonešiams su 
prieš Ameriką būtų paleistos ? valdžios pareigūnai, svarbiau- i toliau vykdyti, ; atominiais ginklais pakilti ir 

puse I Per pirmąsias 15 minučių būtų sia tie, kurie konstitucine tvarka ; Bet jei vyr. karo vadas, pre- į priartėti prie Rusijos, bet jskris-

Laidojamas šeštadienį, rug
sėjo 3 d. iš St. James bažnyčios 
Miami. 

Springfield, BĮ. — Nuo rug
sėjo 1 Illinojaus policija turi 
teisę sustabdyti kiekvieną mo
toristą ir patikrinti, ar jis turi 
galiojantį leidimą automobiliui 
vairuoti. Reikalas pribrendo, 
kai vis daugiau ir daugiau atsi
randa vairuotojų neturį lei
dimų. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 2: Antoninas. Kalis-
ta. Protenis. Tugaudė. 

Rugsėjo 3 : Pijus X. Bronisla-
va, Sirputis, Mirga. 

Saulė teka 6:15. leidžias 7:24. 

ORAS 

iaukę, SO^c ga-
su perkūnija apie 

puslapių. Giminaičiai daugiau
sia gyvena JAV ir Izraelyje. 
Iš to sąrašo Kęstutis Jokuby-
nas jau yra atvykęs pas brolį 
į Kanadą. Skelbiama, kad pir
mą kartą jis prašęs leidimo 
1975 sausio 29. (E) . 

Washingtonas. — SALT U. 
ginklų apribojimo derybos, nu
matytos rugsėjo 7, atidedamos. 
Su Sov. Sąjunga susitarta pra
dėti rugsėjo 22 Washingtone. 

taikiniais ir neliktų pagrindinių turėtų perimti prezidento parei- į zidentas. būtų užmuštas 
komandos centrų — Baltuosiuo
se rūmuose. Pentagone ir atsar
giniam komandos poste Fort 
Ritchie, Md., rašo "U. S. News 
& World Report" (Sept. 5). 

Ef<-k- j ti į jų teritoriją be prezidento 
gas jam žuvus, Vv'ashingtoną j tas būtų pradžioj katastrofMfkas.! įsakymo negalėtų. Dar mano-
paliktų helikopteriais. Jie rink- j Tokiai katastrofai išvengti, yra i ma, kad gynybos sekretorius ir-

sudarytas kitas kodas, kas tuo ' gi turi teisę bėdos atveju įsaky-
atveju reikia daryti, ir tas ko-; ti panaudoti atominius ginklus, 
das yra didelė paslaptis. Spė-į Iš tikrųjų netikėta ataka be-
jama. ir kai kas žinoma, kad į veik negalima. Ji tik įvyktų, jei 
Šiaurės Amerikos oro gynimo būtų neatkreiptas reikiamas dė-
komendantas galėtų pats įsaky-; mesys į įspėjamuosius ženklus, 
ti paleisti atomines priešlėktu- jeigu jie butų ignoruojami arba 
vines ir priešraketines raketas blogai suprasti. 

tusi į paruoštas slėptuves Ap-
palachian kalnuose. į vakarus 
nuo VVashingtono. Didelė dalis 

i jų sugebėtų išlikti gyvi, ir val-
Prieš tokią staigią ataką bū- i džjog aparatas galėtų f linkčio

tų dedamos pastangos preziden-: rmoti. 
tą ir svarbiausius gynybos na-| 
rius paimti į lėktuvą. Tokių I Prezidento lėktuvas, tam rei-

- . . . , , . _. , . : kalui pritaikintas Boeing 747, paruostų lėktuvų yra keh. Nuo; , , ° .„ • * . blogiausiu atveju ore galėtų iš- ' 
raketų paleidimo pradžios prezi- L ^ ^ g s u fa*, papildymais" 

Į be nusileidimo keturias dienas. • 
% '. Ilgiau negali, reikia jį ir ištepti. 

<| i Lėktuvas vengtų vietų, kurios 
1 gali būti atakuojamos. Jis vilk-

' tų 5 mylių ilgumo anteną, ku
ria būtų palaikomas ryšys su 
visais kariniais daliniais, są
jungininkais Europoje. Atlanto 
ir Pacifiko laivais ir lėktuvais. 

Kaip būtu srHbėjami vadai H'asfiingtone ir Maskvoje 

Prezidentas pradžioje duotų 
įsakymus ribotam atominiam | na slėptuvių žinoma 
atsikirtimui, taikiniais būtų tik į VVeathcr. Va. Kitos 
tam tikros kategorijos geografi
niai taškai. Tik strategai nuo
gąstauja, kad visa sistema per 

Kai grėstų neišvengiama ato
minė ataka, iš VVashingtono 
bėgtų tūkstančiai valdininkų į 
jiems paruoštas slėptuves ir ten 
turėtų tęsti savo darbą. Svar-jlinę sistemą, ir 
biausių agentūrų vadovaujan-' Amerikai būtų 
tys asmenys padalinti į tris gru
pes. Viena jų pasiliktų Wa-
shingtone. dvi skubėtų į skir
tingas slėptuves kalnuose. Vie-

— Mount 
laikomos 

paslapty. Tokiuose centruose 
tarp kitko padėta ir didelės su
mos pinigų, jeigu jų atsargos 

daug komplikuota.. Viskas taip VVashingtone būtų sunaikintos, 
padaryta, kad nebūtų atsitikti- Specialiais lėktuvais būtų ižga-
numo ir klaidos. Prezidento; benti Kongreso vadai, vyriau-
įsakymai tam tikrais kodais pir-, sybės žmonės. Aukščiausiojo 

;m^m^r-<iWm' a.. -

'/nežis Nirmtz 

miausia pasiektų gvTiybos se
kretorių, paskui štabų \nršinm-
kus. dalinių vadus ir tik paskui 
lėktuvų, povandeninių laivų ar 
baterijų vadus ir kapitonus. 

'K'ckviuias įsakymas būtų ūk 

teismo nariai. Ypač būtų sau
gojami prezidento pareigų pa
veldėtojai. 

Maskvoje 1960 dešimtmety 
dar nebuvo tinkamo plano atsi
tiktinei, neapgalvotai atominio 

karo pradžiai ir Amerika net 
siūlėsi pagelbėti rusams su pa
tarimais, kad to neatsitiktų. 
Dabar ir rusai turi gerą kontro-

ją sugriauti 
Labai sunku. 

Komandos centrai įrengti visoj 
Rusijoj, Rytų Europoj ir Mon
golijoj. Valdžios viršūnės ir ka
riniai štabai sukoncentruoti la
bai giliai požemiuose aplink 
Maskvą 80 mylių spmduliu. Po
litiniams ir kariniams vadams 
pasiekti išdirbta sistema, kom-
plikuotesnė ir už Amerikos. Ko
mandų postai būtų ir lėktuvuo
se. Brežnevas dažnai skraido 
tokiais komandų lėktuvais ir sn 
jais gerai susipažinęs. "Galim 
eiti lažybų, kad Brežnevas daro 
bandymus kiekvienu atveju !&• 
likti gyvas'', sako adm. Thomas 
Moorer. buvęs štabų viršininkų 
larybos pinr.inii 
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PASAULIO LIETUVIŲ SPORTINĖS 
ŽAIDYNĖS 

Pranešimas N r. 3 

Liepos I I d. Įvyko Pasaulio 
Lietuvių dienų organizacinio 
komiteto ij finansų komisijos 
bendras, posėdis. Svarstyti ir pri
imu PLD nuostatai. Nuostatų 
jvadas skamba taip: 

'" ,T— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės (PLB) valdybos pave
dimu, Pasaulio Lietuvių dienas 
ruošia: 

(a) Kanados Lietuvių Bend
ruomenės (KLB) krašto valdyba, 

(b) JAV Lietuvių Bendruo-
jrtmenės (JAV LB) krašto vaMy 

menės (JAV LB) krašto valdyba, 
M (c) Š. Amerikos Lietuvių Fizi

nio auklėjimo ir sporto sąjungos 
; (SALFASS) centro valdyba. 

Greitu laiku nuostatai bus 
multiplikuojami ' ir siunčiami 
sporto klubų vadovams, pirmi-

. ninkams ir aukų rinkimo įgalio
tiniams tikslu susipažinti su visa 
PLD organizacine ir finansine 
struktūra. 

Angliškai PLD vadinasi Lithua-
ni-ari Worid Festira! ( ne: World 
Lithuanian Festtval, kaip buvo 
paskelbta pran. \ r . 2). Todėl an
gliškoje informacijoje bei spaudo- I 
je prašome tik ta pavadinimą 
naudoti. 

' Sudaryta Pasaulio Lietuvių 
cKert^ finansų komisija ir jau 

~ ' pasiskirstė pareigomis: E. Čup-
linskas, (PLB Seimo atstovas) 
pimi,, K. Dočkus. (PLB atstovas) 

,-%, pirm.. F . Andriūnas. (JAV LB 
atstovas) v. pirm., kun. P. Ažu
balis <DŠ atstovą.,) v. pirm.. P. 
Dtmderas. (PLS Žaidynių atsto
vą*) ižd.. J. Vaičeliūnas, (KLB 
atstovas) narys ir St. Dargis, 

.". (PLS Žaidynių atstovas) sekr. 
., Rugsėjo 10 d. Toronte įvyksta 

P L D Orffanizaermo komitete h* 
Finansų kom. bendras posėdis, 
kur bus aptarti svarbūs PLD ren
gimo reikalai. 

-
-i, Jau suprojektuotas Pasaulio 
4s Lietuvių sportinių žaidynių žen

klas ir ženklas — Įsiuvąs unifor
moms dail. Telesforo Valiaus. 
Ta ip pat su Žaidynių ženklu pa
gaminti suvenyriniai marškiniai 

, (T-shirts) lietuvių ir anglų kal
b o m s ir jau pardavinėjami. No-

l rirrtreji Įsigyti, kreipiasi į vieti-
^ ryus sporto klubus. Nemažai ir 

kanadiečių Toronte, besilankan
čių Toronto Lietuvių namuo
se, įsigyja marškinius ir reklamuo-

- Ja žaicfynes kanadiečių tarpe. 
E r z e l i o pradžioje Kanadoje ir 

JAV lankėsi L. Baltrūnas su po
nia iš Australijos. Žymusis spor
tininkas buvo pagerbtas Toron
te, Clevelande ir kitose vietovėse. 
Toronto surengtame priėmime 
svečias papasakojo savo patirtus 
įspūdžius, kaip Lietuvos sporti
ninkai buvo sutikti Lietuvos gy
ventojų 1937 m. pervažiavus Lat
vijos — Lietuvos sieną. Trauki
nys kartkartėmis turėjo sustoti, 
kai kaimiečiai reiškė savo džiaugs
mą gėlių puokštes įteikdami 
naajiesiems Europos krepšinio 
laimėtojams. Dar labiau įspūdin
gesnis priėmimas buvo suorgani
zuotas tais pačiais metais Lietu
vos krepšinio rinktinės atstovams. 
kai j i e lankėsi JAV, Baltimorėje. 
Kadangi miesto rotušėje lietuviai 
turėjo didelę įtaką, tai krepšinin
kų, lankymosi proga buvo pa
skelbta Lietuvos diena. Mokiniai 
nėjo i mokyklas, parado metu ple
vėsavo JAV ir Lietuvos vėliavos, 
kai atvir-oše mašinose gatvėmis 
važiavo Europos krepšinio meis
ter ia i 

PLS2 Organizacinis komitetas 
ir ŠALFASS-gos centro valdyba 

Australijos atvyksta 65 sportinin
kai ir aptariąs kelionių išlaidų 
reikalas. 

Nors rengėjų dėmesys nukreip
tas į sportinių žaidynių ruoši
mą, tačiau nepamirštami ir kiti 
Spono sąjungos reikalai. S. m. 
lapkričio 24 — 27 d. d. Chicago-
je ruošiamas trečiasis mokslo ir 
kūrybos simpoziumas. Pirmą kar
tą bus atstovaujami ir sporto rei
kalai. Skaitomos dvi paskaitos: dr. 
Algirdo Vokietaičio ir Jurgio Ja-
šinsko. Centro valdybos paprašy
tas, simpoziumo reikalus tvarko 
sporto veteranas Bronius Ketura
kis. 

Liepos 1 — 3 d. d. Toronte 
Etobicoke Olympium vyko Cana-
da Cup plaukimo pirmenybės. 
Jose dalyvavo ir lietuviškos kil
mės Steve Pickell. Centro valdy
bos atstovui teko užmegzti pažin
tį. Tai jaunas, simpatingas sporti
ninkas. Jei tik laikas leis, mielai 
dalyvaus Pasaulio Lietuvių Spor
tinėse žaidynėse. 

Jau gauta eilės sporto klubų 
preliminarinė registracija Sporti
nėms žaidynėms, tačiau yra klu-

DRAUGAS, penktadienis. 1977 si. rugsėj© mėn. 2 domėdamas vos du žaidimus. Kitoje 
pusėje latvių favoritas Grinber-
gs turi darbo su Seputa iš Detroi
to, set krenta po gražios kovos 
prieš savo tautietį Bergvaids. Prieš 
jį krenta ir K. Mikonis iš Chica
gos. gražiai sutvarkęs larvj Biržę 
8 —5. Mikonio ir Bergvaids rung
tynės buvo pačios įdomiausios. 
Abu aštriais servais ir smarkiais 
smūgiais bandė vienas kitą įveikti 
jėga, nevengdami k gražių priė
jimų prie tinklo. Gal t rupu4 pa
stovesnis i r Wmiagesn:s Barg-

• valdi ištempia sunkią pergalę 
8 — 6. 

Iš finalinių ruaftgtynių. buvo 
tikėtasi daugiau. Pirmajame sete 
aiškiai dominuoja Bergvaids ir 

; laimi 6 — 3. Antrajame St. Solys 
keičia taktiką, perima ofensyvą ir 
atakuoja prie tinklo. Aštrūs Berg-
vald smūgiai sudūžta Solio rake
tėje prie tinklo ir Stepas užtar
nautai nusineša pergalę 6 — 3, 
6 — 2 ir meisterio titulą antrus 
metus iš eilės. 

Tačiau jis tuo nepasitenkina. 
Vyrų dvejete su K. Mikoniu iš 
Chicagos jis lengvai sutvarko lat
vis Biržę ir Tomins ir estus F. 
Kraast ir J. Kraast. Kitoje pusėje 
lygiai taip pat lengvai latviai 
Grinberg ir Bergvaids įveikia Še-
putą su P. Gvildžiu ir V. Gry
bauską su R. Grybausku. Finale 
latviai rimčiau priešinasi tik pir
mąjį setą ir pralaimi 5 — 7, tačiau 
antrajame Solys su Mikoniu juos 
nušluoja 6 — 0 ir duoda ant
rąjį titulą lietuviams. 

Senjorų klasėje O. Rautinšui 
iš Toronto paskutiniu momentu 
pasitraukus, V.Grybauskas neran
da rimtesnio pasipriešinimo ir 
įveikęs estą Kraast 8 — 2, latvį 
Bergman 8 — ir finale estą 
Lents 10 — 2, laimi pirmą vietą. 
Moterų klasėje dalyvavo tik D. 
Grajauskaitė iš Toronto, bet abi 
greit pralaimėjo, palikdamos at
virą kelią latvėms. Finale R. Olins 
įveikė E. Manovics 6 — 0, 6 — 2. 
Panašiai ir jaunių klasėje, kur 
dalyvavo tik Paulius Gvildys iš 
New Yorko. Jis pirmajame rate 
pralaimėjo prieš Freimanį, ku
riam atiteko ir pirmoji vieta. Ir 
pagaliau mišriame dvejete St. 
Solys su D. Grajauskaitė iš Ha
miltono, nesunkiai įveikė dvi es
tų poras, baigmėje stoja prieš 
Bergvald ir Olins — pirmasis tur
nyro finalistas, o antroji laimė
toja, neradusi rimtesnio pasiprie
šinimo, įdomioje kovoje Gajaus
kaitė puikiai laiko savo pusę, o 
Stepas užtikrintai renka tafšktrs 
prie tinklo, tuo užtikrindamas vie-

• 

S 

Jonas Karpis ir Glorija Nešukaityte. pasipuošę žaidynių suvenyriniais 
marškinėliais 

savaitgalį Duesseldorfe. Rinkti
nės jau sudarytos ir susidomėji
mas nepaprastas, nes, atrodo, da
lyvaus visi geriausi pasaulio leng-
vatletai be keletos juodukų iš Af
rikos. Varžybose dalyvaus: Euro
pa, Azija, Afrika, Amerika (Ka
nada, Karibų salos, Centr. ir P. 
Amerika), Okeanija (Australija, 
N.Zelandija i rk t . ) , USA, Rytų 
ir Vakarų Vokietijos. Ar neįdo
mu, kad Vokietija gali išstatyti 
dvi rinktines, pajėgias kovoti 
prieš visų žemynų rinktines? 

1977 M. S.A. PABALTIEČIŲ m 
LIETUVIU LENGVOSIOS 

ATLETIKOS PIRMENYBĖS 

1977 m. Š. Amerikos Pabaltie-
čių ir Lietuvių Lengvosios Atleti
kos Pirmenybės įvyks 1977 m. 
rugsėjo 17 ė., šeštadienį, Toron
te, Ont. Vykdo — Tomto Estų 
SK "Kafev". 

Varžybų pradžia 1 v. Registra
cija — nuo 11 vai. 

Pirmenybės bus pravedamos 
šiose klasėse: Vyrų, Moterų, Jau
nių A (1958-60 m. gimimo imti
nai), Jaunių ir Mergaičių B (1961 
- 62 m. gim.), Jaunių ir Mergai
čių C (1963-64 m. gim.), Jaunių 
ir Mergaičių D (1965-66 m. gim.) 
r Jaunių bei Mergaičių E (1967 m. 
gimimo ir jaunesnių). 

;>..C:;v':::v: 

Pasaulio lietuvių sportiniu žaidy
nių ženkliukas. Projektas daiL T. 
Valiaus 

bų, kurie dar neatsiliepė. Prašo
me pasiskubinti. 

Lietuvių fondas JAV sportinių 
žaidynių pravedimui paskyrė 
1.000 dol. Už auką reiškiame gi
lią padėką. Sportininkai tikrai pa
teisins lietuviškas viltis. 

PLSŽ Informacija 

LAUKO TENISAS 
STEPAS SOLYS VĖL 

PABALTTEČIU MEISTERIS 

Ar ilgai būrys neblogų latvių 
ir lietuvių tenisininkų važinės į 
pabaltiečių lauko teniso pirme
nybes, organizuojamas estų ir vi
suomet Toronte, parungtyniauti 
tarp S3vęs? Tikriausiai nebeilgai, 
nes jau pradeda nusibosti ta pa
ti prasta organizacija, tos pačios 
prastos ir vos keturios aikštės ir 
vis mažėjantis estų žaidėjų skai
čius. Kai latvių ar lietuvių orga
nizuojamos panašios pirmenybės 
vis auga skaičiumi ir lygiai, orga
nizuojamos estų jos vis menkė
ja. Girdėjosi balsų iš latvių ir lie
tuvių, kad tai buvo jų pasku
tinė kelionė Torontan... Reikia 
tikėti, kad Pabaltiečių Sporto Fe
deracija atkreips į šį reikalą dė
mesį, kol dar ne per vėlu. 

24 dalyviai vyrų klasėje davė 
eilę aršių ir gero lygio kovų, bet 
tik apatinėje nevykusiai sustaty
tos lentelės pusėje. Tuo tarpu vir
šutinėje pusėje Stepas Solys iš To
ledo nerado jokio pasipriešinimo 

Varžybų programa apirna' be
veik visas standartines rungtis. 

Lietuvių pirmenybės turėjusios 
įvykti.rugpiūčio 13 d. buvo atidė
tos dėl dalyvių stokos ir bus iš
vestos iš pabaltiečių varžybų. 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų lengvatle-
tams. 

Smulkios informacijos yra iš
siuntinėtos visiems sporto klu
bams. Pavieniai klubams nepri
klausą lengvatletai dėl informaci
jų gali kreiptis į bet kurį sporto 
klubą, arba tiesiai į ŠALFASS-gos 
Lengv. Atletikos vadovą A. Biels-
kų, šiuo adresu: Algirdas Biels-
kus, 3000 Hadden Rd., Euclid, 
Ohio 44110. Telefonas: (216)— 
481-7161 

ŠALFASS Lengv. Atletikos 
Komitetas 

(Nukelta į 5 ps l . ) . 

0r. Jonas G. BYU-BYUIT IS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. 63rd SL 
Chicago, III. 69629 

Tel. 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

THE UTHUAN1AN WOMJMVLDE BAILY 
Second class postage paid a t Chicago, Dl. Published daily 
except Sundays, Legal Holidays. days after Christmas 

and Easter by tfae Utbosarian Catholic Press Society. 
Subscription Rates: $30.00 — Chicago, Cook County, 

Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $28.60. 
Foreign countries $31.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas pre
numeratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skai
tytojo adreso, gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada 
yra yra užsimokėjęs. 
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DRAUGO prenumerata mokama 3 anksto 
4 metams 6 mėn. 3 mėn. 

Chicago, Cook apskr. • • 
ir Kanadėje $30.00 $17.00 $12.00 
Kitur J-A.V. ' ._ 28.60 16.60 H-00 
Užsienyje . 31.00 1900 13.00 
Savaitinis 20.00 13.00 7.00 r 

• * Redakcija dirba kasdien/ 
8:30 — 4-30, Šeštadieniais j 
8:30 — 12:00. 

• Administracija dirba kas- j 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos gražina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų kai-
aos prisHmciaaiOB gavus prašymą. 

TeLPR 8-3229 

BR, ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
28S8 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BAL0KAS 
Akušerija to moterų ligos 
Ginekologine Chirargija 

8449 So. P a t e k i Read (Crafffertf 
Medkal Buttdmg). TeL JLU 54*48 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 874-8004. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette MedJcal Oenter 
6132 So. Kedzie Avearae 

Vai.: pirmad., antrad. ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vaL vakaro. 

Sežtad. nuo 1 iki S vaL 
Pasai susitarimą. 

Ofiso telef. V A 6-2670 
RezJd. tel. YVAlbrook 5-3648 

TeL ofiso ir fcet»; Ofcympic 2-415C 

DR. F. KISIELIBS •• 
GYDYTOJAS IR CHIHUBGAS 

1443S©. Mth Ava* 
Kasdien 1-2 vai. ir 6-3 vai. vak. 

išskyrus treCiadienftts. * 
Šeštadieniai* l t L-.i 4 vai. popiet. 

Tel. tmmĖĖttĖ 5*181 f ~ 
DR. WALTER I. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
S92S West 50thStr<5et 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
perdetad. nuo 12-4 vai. popiet ir <>-* 
vai. vak. Treč. ir Seštad. uždao*'*. 

jrey L, Baltrūnu pasitarimą (ir pasiekė baigę, lengvai įveikęs 
.por:m;nkų žaidynių reikalu. K i visus tris priešininkus, tepramai

ną lietuviu laimėjimą. 
Tuo būdu Stepas Solys apgynė 

visus tris pernai laimėtus titulus: 
vyrų vieneto, dvejeto ir mišraus 
dvejeto, o lietuviai su 4 pergalė
mis prieš latvių dvi dar kartą įro
dė savo pranašumą. 

MIŠRUS DVEJETAS 
CHICAGOJE 

Chicagos lietuvių lauka teni
so klubas rugsėjo 11 d. (sekma
dienį) Marquette Parko aikštė
se ruošia, mišraus dvejeto varžy
bas. Jos bus pravestos A ir B kla
sėse ir paruošia sistema, kaip pe
reitais metais, užtikrinant vi
siems dalyviams bent po kelias 
rungtynes. 

Registraciją priima Česnis Žilio
nis, 40 Surrey HilI, Palos 
Heights, 111. 60463 iki rugsėjo 7 
dienos. Registracijos mokestis as
meniui 2 dol. Ieškantiems gyve
nimo draugės a- draugo vienai 
(teniso) dienai, klubo valdyba 
žada tarpininkauti. 

Varžybų pradžia 9:30 vai. S 
ryto. 

LENGVOJI ATLETIKA 

D. VALAITYTĖ SERGA 

Mūsų bene pati garsiausia leng 
\'a?letė D. Valaitytė iš Wmdso-
ro neseniai grįžo iš eilės varžy
bų Europoje su infekcija plau
čiuose. Šiuo metu ji sveiksta na
muose, bet pergyvena, kad kurj : 
laiką negalėjo treniruotis ir turės 
atsisakyti eilės varžybų. 

Linkime greirn pasveikimo. I 

RINKTINES SUDARYTOS 

Pirmosios pasaulio taurės j 
.c:-.r~ atletikos varžybos įvyks l[. 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
' 2557 W.69tivStreet Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 

Vaistai vitaminą!, importuoti kvepaia?. gydomos zotes Irt.t 
Važiuojamos kėdės, -emeritai ir kt„ pirkti ar nuomoti; 

Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-223S 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VAI,.: pirm., antr'.. Retv. ir penkf. 
1 : 0 0 - 5 : 0 0 vai. popiet, treč ir šeSt. 
tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perime 
DR. EDMUND L (NARĄ 

OPTOMETRTŠTAS 
2709 We*t Slst Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. it 

ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt 
10-4: Seštad. 10-3 vai. 

' ' L I E T U V O S A I D A I " 
Penktad. 9:30 - 10 :00 va!, vak. — 1490 m j 
Sestad. 8:00 - 10:00 vaL vak. — 106.3 FM | 
Sekmad. 9.30 - 10:00 vai. ryto — 1230 flM | 

Veda K. BRAZDŽIOMYTE S 
2646 W. 7 l s t Street, Chicago, Illinois 60629 

TELEF. — 778 - 5374 I 

IBISSBOOK 
SAVINGS„. 

i ASS 
CcainuuitoJ 

Į a t r t e r l y 
OURtAVUMt 

seo usfor 
ttttH^ finandng, 

AT0UI10WUTB 
« I / I 7 H f > f r- r. \ svi t ... • • 

I N S U R t O 

Mutual Federal 
Savings and Loan [̂  

JBBWESrCaMAKROAD ancAoa,mm<nmm 
tkmm vfutiiii %mm 

•TM.Pxi.9>4 « w r . f - « t a t . 9 - 1 

Ofs. teL 735-HT7; Rez. 249-2996 
Jei neatsako skambint 8364549 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

Specialybe — Servų te 
Emocines ligos 

CRAWPORD MEDTCAL BTTTU)I!rO 
S44» So. Piilaskt B o a d 

valandos pag-al susitarimą. 

Bedd. teL — OI 8-0873 
DR, W . M. EISIN-EISIRAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGĖJE CHffiURGUA. 

6132 So. Kedsie A ve. WA 3-2679 
Valandos pagal «n.«itarima. Jei ae» 

atsiliepia stambinti: BD 3-oeei. 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

S997 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

B*. IRERA KURAS 
GYDYTOJA IR CHlRURGft 
KtfDttJŲ IR V A f f i t IJGOS 

SS^CIAIilSTS 
MEDICAi B O L D I N O 

71SS Sootb Westera Avenae. 
Valandos: f£a»Jlen nuo t o >aL ryte 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiao trf. R E 7-1168; rerfd. 2S9-2S1S 
Ofs. HE 4-1818: Res. PR 6-9801 

BR. j . MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West TUt Slreet 

(71-os ir Campbell Are. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirad. tt 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tfk susitarus 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSAJTfi 

7061 So. Wasbtenaw. TeL 778-676* 
Pritaikomi akiniai pasai gydytoju 

reeeptuš. 
Didelis akiniu rgnju pasirinkimas 

V a i : pirm., antr., penkt 10.6:36 
Ketv. 1-8 v. vak. šest. 10-4 y. p. p 

Trečiadieniais ašdaryta. 

Tstef. - 2B2-4422 
DR. RCMAS PETKBS 

AKIŲ IiI€OS — C H m t R G I M 
Ofisai: 

111 H a WABASR AVTB. 
4200 KO. CENTRAL A VE. 

Valandos pagal susitarimą 

sav»G CHICAGO AND SUBURBS SINCE įsos j 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JARIRA JAKšEVtetOS 

J O K S A 
V A I K Ų L I G O S 

2658 West 83rd Street 
nrmad., antrad.. ketvlrtad. fr pnftl 
rsM 12 tkl 2 vai. !r nuo 5 ik] S tai 
ak. š«žtad. auo 1 ski 4 vai. 

Ofs PO 7-9000, Bes. GA 37278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9844 West «Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
9214 No. vVestera Avesme 
1002 No. Westera Ąveooe 
Tel. atsakoma 12 valandų 

489-4441 — 981-4005 

įstaigos ir Imto teL 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 S. 49Ui Cotrtfc, Ckmn 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
tr«j6.1rsest 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba Hetuvišįrai) 
OPTOMETRISTAS^ 

Tikrina akis. Pritaiko aktetos Sf 
"Oontact lense*" 

9918 W. 7fe* SI — Tel. 737-3149 
Vai, pagal saatartmą. Uždaryta tras. 

DR. UOKAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLfis IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2989 w. 69rd Strees 

VaL aartrad. auo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 9-7 vakare 

Ofise teL 771-2880, resid, 498.5943 

BR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4298 W. 93rd Street 
Oftao SHef. R E S-4410 

Reakltincljuį telef. GR s-OS*1 
VaL: pirmad., antrad., ketvlrtad. • 

penktad. nuo 1 iki 1 vai. popiet. 

DR. ?YT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rea 9S63 W. S«tn sa 

TeL PRotpect S-fS2S 
Ofiso vai.: pirm., antr.. trefi. S 

penkt. nuo t-4 vai. ir et T. tak 
Ss i t 1-4 p. p. ff k!tt> laiku sasRaro. 

Oftoo teL B E 4-2123. naim} GI S-«lf« 

DR. V. TUMAS0IIIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
• a i . : pirm., antrad., ketv. ir penktad 
l'i Ir «-7 — H anksto suaitarua 

TeL ofiso PB 84449 
DR. F. C. WlrtSKUMAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
8107 West 71st Street 

Valandos: i-» vai. popiet. 
Tret ir aeetad. pagal sasltartmą 

©Bso Irt. 9fS-818B; a*mu 9394839 

BR. PHRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9994 & Nsira«Bkjeett A ta. 
f a t ptrra, sa t r . ketv. tr pe«*t: pi 



Prekybiniai ryšiai — 

VAKARŲ SĖKME AR PAVOJAI 
Vokiečių prekybinių reikalų ty- paganda, bet ji nebuvo Maskvai 

rimų vadovas dr. H. Machovvskis labai palanki, 
yra apskaičiavęs ir paskelbęs stu- Helsinkio susitarimai ir dek-
diją apie prekybinius ryšius tarp laracijos bent viešai pakeitė Ry-
komunistinio bloko valstybių ir tų - Vakarų santykius. Prekyba 
Vakarų Europos. Jo žinios ir ty- ir pramonės pasikeitimas atrado 
rimai apima penkerių metų lai- daugiau plyšių į komunistinius 
kotarpį ir parodo, kiek naudos kraštus. Tai vyko ne dėl to, kad 
turi komunistiniai kraštai ii- Va- po Helsinkio sienų pastovumo 
karų pramonė bei ūkis ekonomi- pripažinimo ir "nesikišimo į kitų 
niu ir politiniu požiūriu. 

Europos valstybių didesnio 
masto prekyba su komunistiniais 
kraštais prasidėjo nuo 1972 m. 
Jų eksportuojamų prekių ir gami-

kraštų vidaus reikalus" prekyba 
pasidarė specialiu santykių palai
kymu vienoje plotmėje, bet la
biau dėl to, kaip sako minėtas 
autorius, kad Helsinkis prekybai 

,. ,. - plėsti visai buvo nereikalingas, 
mų kieki padidino negatyvus { ; , . , . „ . ___ 

o •• • Helsinkis Sovietams ir ju Įtakoje santykiai tarp Sovietų Rusijos ir 
JAV-bių, kai prekyba buvo jun
giama su emigracijos klausimu, 
ypač žydams, iš Sovietų Sąjun
gos. Kas turėjo laimėjimų ir kokie 
pavojai iškilo, pralaužus šiek 
tiek geležinę uždangą, šiuo me-

esantiems kraštams laidavo ne 
tik sienų pastovumą, bet ir leido 
pro sienų plyšius išleisti ar įsileis
ti tik savo patikėtinius. 

Amerikai didelio pavojaus ne-

KEIČIAMI AMERIKOS MOKESČIAI 
Prez. Carteris rinkimų metu 

nuolat kartojo, kad dabartinė JA 
V mokesčiu sistema esanti tauti
nė gėda. Dabar rimtai ruošiama-

Kokių mokesčiu susilauksime 

LEONARDAS DARCIS 

daro neapsimokančiu, 
r. t ; , 

T o pase-
. ka ūkines pusiausvvros nvKimas 

si pagrindinei mokesčių reformai. | s u b ė g i m u j n e j u d o m v b e - s > v e r_ 
Jos šiuo metu nori ir kongresas, L ^ , n e b ū t i n a i r e i k a I i n g a s ė r v_ 
nes daugumas balsuotojų to pa- U b d i š l a i d u m 4 a p s k r i t a i , didi-

nant infliaciją. Dar pnes 3 metus 

mo ir dovanojimo mokesčių. 
V. Europa daugiau mėgsta įvai

rius vartojimo mokesčius. Ten kuo 

VIENOS EKSKURSUOS ĮSPŪDŽIAI 
» 

Kantautų veikla Albertoje 
Šios vasaros pradžioje vieną an- vincijoje yra nedaug. Tarp septy-

daugiau vartoji, 
mokesčių moki. 

tuo daugiau ir 

ties reikalauja. Sakoma, kad kitų 
metų gale toks įstatymas gali bū
ti priimtas. 

Žmoniški mokesčiai ir toliau 
turėtų kuo arčiausiai atitikti A. 
Smito reikalavimus. Ikšiolinė pa
tirtis moko, kad valstybės, nesi
laikančios mokestinių principų, 
anksčiau ar vėliau susiduria su 
ūkiniais bei politiniais sunku
mais. Mokesčiai pagal Smitą ima
mi, laikantis lygybės principo 
stengiantis apmokestinti visus pa 
jamų šaltinius vienodai pagal 

tu dar neatsako nė tų prekybi- n d ™ P r e k ė s a r gaminiai. Euro-
sudaro nei Sovietų prekybininkai, j mokėtojų ūkinį pajėgumą ir neša

liški, jie turi būti aiškūs, supran-
nių santykių tyrinėtojas. 

Yra tikra, kad Sovietai nori 
prekiauti su Vakarais, bet labiau 

pai yra didelis pavojus, nes ji 
šioje srityje jau prarado bent da
linę laisvę — savo prekes ir ga-

—su paskiromis valstybėmis. Tai mini™ patiems eksportuoti ir 
padalinimo ir valdymo dėsnio importuoti pagal pasirinkimą. 
pritaikymas. Sovietai taip pat ne- Am^rik^ P^ojų gali sudaryti tik 
nori prekiauti naudodamiesi sve- pardavimas aiškiam priešui to
limais tarpininkais — importo ir k i o s technologijos, kuri lengvai 
eksporto institucijomis. Jie nori 8 a l i b ū t i panaudota prieš visus 
prekiauti kaip valstybė su valsty- laisvuosius ir prieš pačią Ameri-
be arba per savo tarpininkus, ku- -
rie taip pat vra tik valstvbės ats
tovai ir komunistu patikėtiniai. Kiekviena valstybė žiūri, kad 
Vakarams Šis būdas nepriimti- *o s P rekybos balansas būtų akty-
nas. Jie -valstvbjnju mastu nori vus,.kad gaminiais ir žaliavomis 
remti prekybinius sandėrius, bet pasikeitimas neneštų nuostolių ir 
eksportą ir importą leisti vvkdy- neskurdintų savų žmonių, kurie 
ti privačioms firmoms, turin- ^ , v e n a l5 d a r b o i r "^arbio . Bet 
čioms toje srityje pakanka- prekybiniai sandėriai dažnai ei-
mai patirties ir specialistu. Ta- n a k a r t u s u Politiniais siekimais. 
čiau vis dėlto Rvtu - Vakaru pre- I r t , e P u n i a i siekimai Vakarų 
kybos ir pramonės gaminiu pasi- valstybėse ir komunistų valdo-
keitimo kiekis nuo 1972 iki 1975 m u o s e Ketuose yra labai skir-
pakilo net 45 proc, o pastarai- tm&- Demokratines valstybės net 
šiais dvejais metais dar 12 pro- valstybiniu mastu - žinoma, iš 
centu. žmonių surenkamais mokesčiais 

• Dr. H. Machovvskis klausia, ~ v1*™3 P r e k v b ž * s u svetimais 
kas iš šių. prekybiniu rvšiu ture- k r a s t a i s - Komunistiniai kraštai 
įo daugiau naudos. Jis pats atsa- nori visomis jėgomis apsisaugoti 
ko, kad pagal turimus duomenis n_u? I a , s v e s į* n u o t i k r o J° k u I " 
daugiau pelnė Vakaru Europa. t u i ? m o bendradarbiavimo ir tuo 
Bet Vakarai taip pat* susilaukė p a c ' u " l e t

J
u , v a r v t l s a v o P '0?3" 

daugiau pavoju. Ju gamyba, pre- š a n d a - k a d ^.svasis pasaulis tikė-
kių ir gaminiu išvežimas ar ža- Jų komun.stų laimėjimais ir tai-
liavų įsivežimas turi kaskart vis k o s Pastangom«s. Kun siu prie-
daugiau pavojaus patekti į Sovie- f J o n i ų t u n d a " š , a u itaKOS> Pn '-
tų rankas - n a u d o t i s Sovietu k , a u s o n u 0 P**į n u o ž m o n i l * 
transportu ir įsileisti daugiau jų s u s l P [ a t ' f > ir pilietinio šviesu-
agentu vidaus gyvenimui propa- ™ ' **" k o m u ™ t m e propaganda 
gandinėmis priemonėmis drums- !e . s k o p r 0 ? ų T Z * SU

T į* k ° " 
t- kiu jų rysiu palaikymu. Jei ji ne

paveikia politikų ar prekybinin
kų, tai ji neretai veikia naivius 

Per penkerius metus prekybos i r uždarus paskirų kraštų žmo-
ir technologinių priemonių eks- nes. 
portas pasikeitė tarp JAV ir Ka- Vokiečių prekybos tyrimų ins-
nados iš vienos pusės ir Sovietų titutas nedaro aiškių išvadų. Vis 
Sąjungos —iš kitos. Nors 1974 dėlto jis kreipia dėmesį, kad nei 
m. Jacksono - Vaniko pasiūlyta Helsinkis, nei būsima Belgrado 
rezoliucija apribojo prekybinius konferencija neprisideda prie pa-
santykius žmonių teisėmis Iais- šaulio taikos, juo labiau neprisi-
vai emigruoti iš Sov. Rusijos ir deda prie milijonu beteisių žmo-
jos pavergtų kraštų, tuo pačiu su- r,ių gyvenimo pagerinimo. Preky-
mažino ypač javų pardavimą su biniai ryšiai stiprina Rytus 
specialiomis lengvatomis, bet tai ir Vakarus, bet labiau stiprina 
nesutrukdė nei vadinamo kultu- komunistų valdžią pasiruošti di-
rinio bendradarbiavimo, nei desniems sprendimams, kai ko-
technologinėmis žiniomis pasi- kiu atveju reikės panaudoti gink-
keitimo, nei labai specialių įran- 3ą prieš laisvuosius ar viduje 
kiu pardavimo. prieš nepatenkintuosius ir komu-

Sovietai tuo tarpu pradėjo pa- nistinei vergijai besipriešinant 
našių gaminių ieškoti kituose čius. 
kraštuose, kad nereiktų atsisaky- Detentė davė komunistams 
ti komunistinės prievartos ir per- laisvas rankas propagandai. Hel-
sekiojimų prieš norinčius išvykti sinkis įteisino užgrobimus. Nors 
iš savo gimtinio krašto pas šei- kai kurie susitarimo skyreliai, 
mas ar artimuosius. Jie propa- kaip žmogaus teisių gerbimas, 
gandoie puolė Ameriką, kiek ma- kurį panaudoja Amerika, jiems 
žiau Kanadą, kuriai JAV senato dar yra rakštis, tai prekybiniai 
rezoliucija negaliojo. Puolimai ryšiai, nustelbia žmogaus teises, 
turėjo ir atoveiksnį, nes sumažė- rusams padeda ją ištraukti. Ar 
jo propagandos įtaka laisvuose žmogaus teisės išliks Belgrado 
kraštuose laisvai veikiančioms viešumoje, tai klausimas, kuris 
komunistų partijoms, kurios bent dar neturi atsakymo. Tačiau ko-
vtešai skirtingai prašneko apie voti už žmogų ir jo teises reiškia 
laisvės taikymą žmonėms. To iš- kovoti už visos žmonijos laisvę 
davoje kilo ir vadinamojo "eu- — tai lyg studijos išvada ir pas-
rokomunizmo" idėja ar tik pro- katąs neprarasti vilčių. — P. S. 

B M L I A N T i > £ S A K I S j | liuminescenciniais dažais r a -
Iehtiologai nustatė. kad dengtų lempučių girliandas žu-

Grenlandijos rvklio akys švie-, vys nekreipė jokio dėmesio. 
čia. ir grobuonis jomis naudo- T^da buvo pritaisyti dirbtiniai 

tarnai nusakyti, renkami patogiu 
mokėtojams laiku, patogioj vie
toj bei patogiu būdu ir pagaliau 
jie neturi būti didesni, negu iždo 
paklausa (poreikiai) reikalauja, 
o jų rinkimas turi būti pigus ir 
efektyvus. 

Dabartiniai amerikiniai 
mokesčiai 

Jie atsirado 1913 reikšminges
nių pakeitimų proga. Esmiškai 
tai pažangi mokesčių sistema. Ta 
čiau po galybės nauju taisymų, 
papildymų bei keitimų ji nutolo 

amerikiečiai savųjų pajamų su
taupydavo apie 8 proc., o dabar 
tik 5.6 proc. 

Pagrindiniausia mokesčių 
įstatymo nutobulėjimo 

priežastis 

Ja reikėtų laikyti nuolatinį tą
symąsi tarp kapitalistinės siste
mos šalininkų, kurie norėtų, kad 
mokesčiai tik skatintų ūkinį au
gimą, nepamirštų švietimo bei 
gynybos ir maža ką daugiau be
darytų, ir socialistų, kurie šian
dien JAV vadinasi liberalais, no
rinčių mokesčių keliu pirmoje vie
toje kuo daugiausia išdalyti tur
tų bei pajamų. 

Šiuo metu pirmauja socialistai. 
Visgi net ir kairiems kongreso 
teisininkams aišku, kad be reikia
mo investavimo greitai gali ne
likti ką dalyti. Dėlto laikas nuo 
laiko priimamas įvairių nuošim
čių investavimo kreditas bei kito
kios mokestinės skylės, investavi
mas skatinamas per užpakalines 
duris. Dabartinis investavimo kre 
ditas yra 10 proc. dydžio ir bend
rovėms duoda apie 11 bil. dol. Ir 

nuo smitinių nuostatų ir išvirto, j t o k s "kreditas investavimo pakan-
nelyginant lietuviška akėčių mįs 
lė — surazgyta sumazgyta gale 
lauko pastatyta. O po pačio pas
kutinio taisymo Amerikos mokes
čių įstatymai pasidarė net ne vi
siems patiems mokesčių rinkė
jams suprantama šarada. Da
bar pusė Amerikos mokesčių mo
kėtojų nepajėgia patys išpildyti 
mokestinių pareiškimų. Atsiskai
tymai su mokesčių įstaiga pasi
darė kančia, tuščiu darbu bei po
pieriaus eikvojimu. 

Tokių mokesčių pareiškimų 
kaina nemenka — kasmet po a-
pie 2 bil. dol., mokama užpildy
mo pagalbininkams, o bendro
vių ir teisininkams, kurie padeda 
susigaudyti mokesčių labirinte. 
To pasėkoje sandėriai dažnai da
romi ne dėl pačiu sandėrių nau
dingumo ar reikalingumo, o kad 
skylėto įstatymo dėka turima pel
no iš mokestinių nuolaidų. 

Mokesčiai dar gali būti per 
brangūs ir netiesiogiai, jei jie ne
skatina taupymo, na, ir investa
vimo bei gamybos. Investavi
mas JAV kaip tik dabar, nežiū
rint pakenčiamo 'ūkinio kilimo, 
atsilieka. Dėlto ir prisibijoma, 
kad ūkis iš naujo gali pradėt 
riedėti atoslūgin. Šiokio atsiliki
mo priežastis glūdi ir dabarti
niuose mokesčiuose, kurie inves
tavimą per mažai skatina, net 

karnai nedidina, nes jis nepasto
vus — šiandien yra, o rytoj jo 
gali nebūti.' Tikimasi, kad dabar 

1976 amerikiečiai visų BTP vi
sų rūšių mokesčiams paklojo tru
putį per 28 proc. Šia prasme tik 
Japonija kapitalistiškesnė, nes jos 
visi mokesčiai 1976 tesiekė 19 
proc. jos BTP. Kuo valstybė so-
cialistiškesnė. tuo ir mokesčiai 
ten didesni. O Sov. Sąjungos "ide
alas" atvirkščiai proporcingas a-
merikietiškam. 

Kairiųjų nuraminimui galvoja
ma pajamų mokesčius sumažinti 
15 bil. dol. — 9 bil. atskiriems 
asm. ir 6 bil. bendrovėms. Tokį 
nuostolį norima dengti kitais mo
kesčiais, pirmiausia panaikinant 
kapitalo prieauglio 50 proc. nuo
laidą, jei investavimas išlaiko
mas neparduotas bent 6 mėn. Iž
das iš to gautų apie 8 bil. dol. 
Toks pakeitimas būtų ypač ne
malonus mišką naudojančiai 
pramonei bei turtingesniems ats
kiriems asmenims. Pajamų mokes
čių tarifus ta proga ketinama 
keisti iš dabartinių 14-70 proc. į 
10- 50 proc. 

Bendrovinis pelnas šiandien ap
mokestinamas dvigubai — kartą, 
mokant bendrovėms apie 48 proc 
nuo pelno ir vėl iš naujo, apde-
dant mokesčiais akcininkus už 
padalą. Šis dvigubumas, kalba
ma, būsiąs panaikintas. 

niolikos centrinės Europos tauti
nių grupių Albertoje yra tik 1845 
lietuviai. Iš viso šių grupių žmo
nių Albertoje yra apie pusė mi
lijono. 

Apžiūrėjome miestą ir apylin
kes. Gamta panaši į lietuvišką. 
Pažvejojome švariuose Vaudeas 
ežeruose, matėme indijonų rezer
vatą, aplankėme Canadian Rokies 
dalį ir porą nacionalinių parkų. 
Pravažinėjome apie 1000 mylių. 
Visa tai galėjome padaryti dėl 
mūsų planingo suorganizavimo. 

Dvi savaitės prabėgo palikda
mos mums malonių ir vertingų 

1 įspūdžių. Be labai malonių as
meninių įspūdžių, tenka pasi
džiaugti ir pastebėti, kiek daug ge
ro lietuviškai kultūrai gali pada
ryti viena planingai ir ištvermin
gai dirbanti kultūringa lietuviš
ka šeima. 

Jonas Sakas 

tas kreditas bus supastovintas. 

Kokių pakeitimų dar pramatoma 

JAV daugiausiai pasikliauja 
pajamų mokesčiais. Visos Ameri
kos valdžios tokių mokesčių su
renka netoli pusės visų mokesčių. 
Po jų didumu seka atskaitymai iš 
algų (soc. drd. ir kt.) ir pardavi
mų mokesčiai — apie 39 proc. ramčių vaikų 
Mažiausiai surenkama paveidėji- 240 mil. 

Bendrovės dar siekia padidinti 
įmonių nurašymų dydį, nes per 
mažais nurašymais dėl infliaci
jos negalima atstatyti susidėvėji
mo. 

tradienio popietę Kanados Alber-
tos provincijos sostinėje Edmon-
ton aerodrome nusileidome trys 
čikagiečiai: Mečys ir Faustina 
Mackevičiai ir aš (Jonas Sakas). 
Mūsų čia laukė edmontiškiai bi
čiuliai Adomas ir Filomena Kan
tautai. 

Adomas ir Filomena Kantau
tai yra autoriai didžiulės kny
gos "A Lithuanian Bibliography", 
kurią išleido Albertos universite
tas. Knyga turi 725 psl., kuriuose 
telpa informacijos apie visas lie
tuviškas ar Lietuvą lieč'ančias 
knygas ir dauguma straipsnių. 
Prie šio darbo Kantautai užtruko 
12 metų, susirašinėdami ir net 
važinėdami rinkti medžiagą. 

Po trumpos muitinės procedū
ros leidomės į Kantautų namus 
Sascalavau upės pakraščiais. Pa
togiai įkurdinti šeimininkų rezi
dencijoje, džiaugėmės seniai sutik
tais bičiuliais. Šeimininkai supla
navo ir įvykdė visą mūsų svečia-
vimosi programą taip, kad mums 
nereikėjo rūpintis, kur vykti ir ką 
pramatyti. Nereikėjo nei skubėti, 
nei nuobodžiauti, kasdien buvo 
vis kas nors naujo. 

A. Kantautas dirbo Albertos 
universiteto bibliotekoje keturio
lika metų. Ir dabar pensininkau-
damas dar ten gelbsti. Porą kartu ., . . . 
lankėmės universiteto bibliotekos t a u t o s gyvenime, k n k s a o n i š k a -
je, kurią šeimininkas mums apro- s i S t i k ė J i m a 8 - P**ym*JO k a r d i n o 
dinėjo. Buvo malonus siurprvzas,' l a s- n a u J a š v i e s a ^ P * ^ 1 * * * * 
kai parodė visą skvriu lietuviškų j žmogaus gyvenimą, įprasmina 
knvgų. Biblioteka turi jau 730' žmogaus kasdieninį darbą, ugdo 
lietuvišku knvgu savo kataloguo-! ž m o m u - bendruomenėje brolišką 
se ir dar tiek nekataloguotu. Kai j santarvę. Krikščioniškuoju tikė-
Ka n tautai čia atvyko, nebuvo n ė | J i m u remiasi žmonijos moralinė 
vienos lietuviškos knygos. Jie pa- Į santvarka, be kurios y r a neįma-
sirūpino, kad universitetas jų pirk | n o m a i o k i a * * « • žmonijos pa
tų, bet ir patys savo knygų jam ž*1 1^- Katalikų Bažnyčia ugdo 

BAŽNYČIA NEPRAŠO 
MALONIŲ te VALDUOS 

Lenkijos primas kardinolas 
Višinskis kalbėdamas Slupske, 
plačiai aptarė krikščionybės i r 
katalikų Bažnyčios vaidmenį 

— Pasaulyje beraščių ligi 
1980 m. padaugės 20 mil. Bus 
jų apie 820 mil. Jų tarpe be-

5—14 m., bus 

Vakarų Vokietijos miniaterė atsilikusiems kraštams padėti Schlei buvo 
nuvykusi į Afriką, išsiaiškinti, kuom Vakarų Vokietija gali būti naujai 
susikūrusioms valstybėms reikalinga. Čia matome ją Kenijoje, kur ją 
maloniai sveikina vietos moterys, apsirengusios savo tautiniais drabu
žiais 

perleido. Lietuviškų knygų ka
talogavimu A. Kantautas rūpi
nasi ligi šiol. 

Mūsų šeimininkų šiltų san
tykių su ne mažu universiteto 
personalo skaičiumi dėka, lanky-
[larriiesi universitete, buvome mie
lai ir šiltai sutikti. Mums buvo 
parodyta pora universiteto pa
statų, kurie buvo suprojektuoti 
lietuvio architekto Vaitekūno. 
Universitete lankėmės bent pus
tuzinį kartų. Daugumas jo pa-

moralę šeimoje, mokykloje, 
darbo pasaulyje, tuo būdu auk
lėdama tautai doroviniai sveiką 
ir stiprią naują generaeiją, Ka
talikų Bažnyčia moko, jog žmo
nių tarpusavio santykiai priva
lo remtis meile Dievui ir a r t i 
mui. Pagarba žmogui ir jo nelie
čiamom teisėm sudaro krikščio
niškojo mokslo pagrindą. Gerbr 
ti žmogų, saugoti ir ginti jo pa
grindines teises yra kiekvienos 
bendruomenės, a r tai būtų šei-

statų nauji, erdvūs, gražiai išdės- \ m a - t a u t a - v a I»tybe a r Bažnyčia 
tyti, atsižvelgiant į gamtos aplin- — P i r m oJi * pagrindinė parei-
ką ga. Tarptautinė taika i r sociali-

Vieną dieną aplankėme univer- n ė santaika pažymėjo kardino-
siteto "Division of East Europeanj l a s Višinskis, y r a įmanoma t ik 
Studies" ir "Central and East Eu-1 ^ d a . kai yra gerbiamos ir pilnai 
ropean Society of Alberta" (CEE i apsaugojamos kiekvieno ž m c 
SS A). Šios organizacijos egzekuty-! gaus ir piliečio pagrindinės tei-
viniame komitete yra ir 1Jertuvis ; sės- Kardinolas Višinskis čia pa-
A. Dudavičius. Šiuose organizaci-; brėžė, kad ir Bažnyčiai tur i būt i 
jose ir Įstaigose yra gausu ukrai- j pripažintos jai priklausančios 
niečių ir lenkų. Mums teko su-j teisės, užtikrinant jai pilną vei-
sipažinti su ruse dr. T. Yodlin ir | kimo laisvę ir galimybę nevaržo-
lonkp dr. Matejko, kuri sakėsi ki- [ mai skelbti žmonėm Kristau* 
lusi iš Vilniaus. Šios įstaigos taip'Evangeliją, krikščioniškai auk-
pat turi lituanistinės mtdžiagos. lėti jaunimą šeimoje i r mokyk* 
Gaila, kad lietuvių Albertos pro-į loję. 

ARKIV. J. MATULAIČIO KELI 
CYVENIM0 BRUOŽAI 

j kad ir lietuvaitės prisidėtų prie savojo krašto kultu- j kė tas faktas, kad prof. Matulevičiaus asmenyje mes-
ros kėlimo. Todėl kiekviena proga, kai tik atvykdavo j turėjome žymų, garbingą lietuvį. Juo mes didžiavo-
į Lietuvą (1909 m. socialinių kursų metu, 1911 m. ! mės. Jo autoritetas, jam reiškiama mokytojų persona-
kunigų rekolekcijoms) sut ikdamas jaunų mergaičių. Į lo pagarba, palaikė mumyse tautinę savigarbą. Mes 
norinčių mokyffls, bet neturinčių lėšų. nukreipdavo j a s j nesidavėme sulenkinamos ir nulietuvinamos. Mūsų mei-

J . VAIŠNORA 
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į Cecilijos mokyklas Lenkijoje, parūpindavo lėšų jų 
mokslui ir išlaikymui 

Lygiai Piaseczno kun. J . Matulaitis bus pažinęs 
ir Rokiškio bei Obelių dvarų valdytoją grafienę Ma
riją Przedzeckienę, kuri dažnai a tvykdavo |>as savo 
giminaitę Ceciliją ir būdavo Chyliczkuose. Tą pažintį 
kun. J . Matulaitis išnaudojo savo planams. Przedzec-
kienės kviečiamas, atostogų metu lankėsi Obeliuose ir 
prikalbėjo Przedzeckienę gabesnes savo apylinkės lie
tuvaites siųsti į Cecilijos mokyklas . Przedzeckienę su
tiko skirti tokioms mokinėms stipendijas —po 50 
rub. mėnesiui (kai Lietuvoje būtų pakakę ir 12 rub . ) . 
O kai pati Przedzeckienę 1912 m. įsteigė Obeliuose 
mergaičių žemės ūkio mokyklą, t a i ją baigusios lie
tuvaitės važiuodavo tiesiog į Chyliczkus. 

Kodėl kun. J. Matulaičiui rūpėjo mergaičių mo
kymas ir auklėjimas ne Lietuvoje, o Lenkijoje? Pir
miausia mergaičių vidurinių mokyklų buvo mažai, o 

Lietuvaičių tautybės pata.ilqymas 

le savajam kraštui gali pavaizduoti kad ir toks atsi
tikimas: 

Kai Vilnių užėmė lenkai, tai visose bažnyčiose 
buvo laikomos padėkos pamaldos prie išstatyto Švč. 

Jau esant nemažam lietuvaičių skaičiui Cecilijos I Sakramento. Tą dieną direktorė mums Chyliczkų s t u -
Ziberk-Platerytės mokyklose, kun. J. Matulaitis rūpi-j dentėms pasakė: 
nosi, kad jos nenutaustų. Toks pavojus yra ypač jau- ] _ Vilnius vėl mūsų. Padėkodamos Aušros Var-
nimui, atsidūrus ta rp svetimųjų. Tuo klausimu štai ką tų Marijai, visos atsistokite, 
pasakoja Chyliczkų auklėtinė Kotryna Paliulytė: Lenkaitės atsistojo, o mes lietuvaitės likome 

"Buvo pavojaus nutautėti mums lietuvaitėms, ei
nančioms mokslus Chyliczkuose, prie Varšuvos. Ten 
žemės ūkio institute 1912-1914 m. mūsų buvo tik 
aštuonios lietuvaitės, o lenkaičių dauguma. Kar ta is 
mums lietuvaitėms buvo ruošiamos lietuviškos arbatė
lės. Spėju, kad tie mūsų pobūviai buvo prof. Matule
vičiaus sumanyti ir pasiūlyti. 

dėti. Direktorė klausė, kodėl? 
— Jei bolševikai būtų užėmę Vilnių, tai būtų vil

ties jį atgauti , o iš lenkų neatgausime. — atsakėme 
direktorei. Tai pasakiusios visos ėmė verkti. 

Matulevičiaus buvo patvarkyta, kad per pamokų 
pertraukas, laisvalaikiaisi nekeltume tautinių klausi
mų, iš ko pali kilti ginčai ir nesantaika. Bet papeik
davo tas. kurios vengdavo lietuviškai kalbėti". 

Varšuvoje gyveno daug lietuvaičių. Tai daugiausia 
darbininkės, tarnaitės. Būdavo, jei kuri lietuvė sut i
kusi Matulaitį, pasveikina lenkiškai, j is su švelnia prie-

Dvaras ir institutas Chyliczkuose buvo C. Ziberk-
Platerytės žinioje. Ji buvo lietuviška lenkė, kilusi iš 
Kuršo. Lietuviškai ji suprato, bet ar mokėjo kalbėti, 

dar mažiau galėjo pasiekti aukštąjį mokslą. Tokios; nežinau, 
pasa l i atitrūkdavo nuo liaudies, ištekėjusios virsda-j Ji ir ruošdavo tas lietuviškas arbatėles. L e n k a i t ė s \ k a i š t o gaidele atsakydavo: 
vo "poniomis". Kun. J. Matulaičiui rūpėjo, kad bū tų Į jose nedalyvaudavo. Sakydavo nenorinčios mums truk-j ~ ' T a i k ą - -iau užmiršai lietuviškai sveikintis? —. 
paruošta žmonių liaudžiai šviesti per žemės ūkio i r ldy t i . Malonu buvo mums savo tarpe lietuviškai p a s i - ! K a i Varšuvoje pastebėdavo lietuvaites tarp savęs šne-
moterų amatų mokyklas. Tokių liaudies švietėjų iš Įkalbėti, prisiminti Lietuvą, pasidalinti įspūdžiais, jose kant lenkiškai arba kai jį patį užkalbindavo, j is lyg 

jasi kaip jauku žuvims. Kilo: deimantai, ir žuvys, kaip užhip- j moterų tarpo tada Lietuvoje nebuvo. Gerai pažinda- j dalyvaudavo ir Matulevičius. Jis ragino mylėti sa-
mintis jtaisvti šviečiančius jau- ; notizuotos. pradėjo plaukti į; mas Cecilijos Ziberk-Platerytės mokyklas matė . kiek^vąjį kraštą, branginti tai. kas sava, lietuviška. 

, kus ir žvejų t inkluose Tačiau -tinklu* Jin, įjos y ra naudingos krašto kul tūrai kelti. Jam rūpėjo, i Tmutiny savigarbą ir meilę Lietuvai mumyse palai-

stebėdamasis. veikiau padrąsindamas sakydavo: 
— Negi nemokate lietuviškai? 

(Bw daugtettl _ 
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t BE«T WHtaB6 T© OCJt 
, VND PATRONS F'"VR A SAFE AND 

JOYOU« LABOR DAT 

r * K* LA1CN FBABMACY, INC. 
Plane — 9S5-4BS1 

W. 16nrqaette, Chimgo, IIL 

t Wlsh<* T.. Oiu- M W - .n.! 
Patron.- for a Safe and ,».•».-II-

U B O R DAT 
From tbe 

SOlTHWRST FKDERAL 
8AVLNGS '.Mi LOAN ASSN. 

PHOXE 4S«-*600 
S525 vT 63rd St., Chk-ago, Illinois 

;BEST WTSH72S TO OVU FRTENDS 
SĖST W1SHES FOR A SAFE AND t AND PATRONS FOR A feAFE AND 

JOYOUS L.ABOR DAT .JOYOUS LUBOK DAY-
Conrtes\ of i Opurtoss.ot 

JACKSON ŠTORAGE AND VAN į SEYMOUR'S SANDWI£H SHOP 
Agent Allied Vao Unea PHONE: W£ 9-iS€Į8 

TeL S52-4100 — 10* fc. Buriingtoii Į 732 South Sbenaan, Chieago, BL 
La r.nmfe, illiaois j ———— •— 

GP.ExrrvG3 ON LABOR DAT 
TO OUR M*KT FRIENDS 

From The 
HENDERSON TIPT 
ANB RSSAW SERVICE 

18*7 No. CUifotaia Aw, 
Chieago, HL — HT 9-35H2 

SINCEREST LABOR DAY GREETINGS 

CLASSIFfED GUIDE 
D « M £ S 1 « !: 

ORKETLVtiS ON U B O R DAT 
TO OUR FRIENDS & PATRONS 

Courte3tr of 

RARTECKTS PHARMACY 
Aer-nrate PreMrtptJoa Servlc* 

4259 W. 63rd St, . C huauo . BL 
1TJ,, — RElianoe . X J > l BEST WTSJ*Efc TO OUR MAKT 

?E5T«?2555S I°„ M T „ F , !H E ! "£ ! FRIENDS FOR A SAFE & JOTOUS AND PATRONS FOR A SAFE AND L * *ww» T^.IT JOTOUS U B O R DAT LABOR DAT 

RAY'S TEXAC0 SERVICE 
6134 S. Archer Ave.. Chieago, HL 

PHONE: 586-7332 
BEST WISHES TO OUR MANT 

FRIENDS FOR A SAFE & JOTOUS 
LABOR DAY 

Oovrtes? of tfc« 
HANK1NSON 

IXMBER AND SCPPLY CO. 
Ogdea Aveaae, Lisle, Iffinois 

Grceuags On (..(«., n.1.1 To Ifee Fine 
Amencans 

u J.-. Have BuiH D u - Mųrhcy 

ST. ALOYSirs CHTRCB 
Rev. Fafher Berghaus, Pastor 

Ptione. BB S-4S0S 
Xi»G W. LeJUoymev Chieago, 

GRKFTINGS ON LABOR DAT 
TO OUR MAKT FRIENDS 

Cou-reay of 
EASY WAY GLASS BL0CK 

PANEL CO. 
PHONE: 766-7576 

17 W. 143 lrvi.ig Park, Wood Data, B f 

Greitinęs On Labor Day To The Fine Americans 
Who Bare Built This Free 

And Mighty Ninon 
k 1 

C t i r t e s y u t 

RICHARD J ELROD 
SNERIFF OF CO0K fHHTlTi 

c .-

Dingo Siaraese katinas apie 44th. ir 
3Ba$heii Ava £100,00 radėjais Pra
n t a DftAUGUI: tel, LU 5-9500 

HELP WANrED — MOTE«YS 

GRFETTKGS OX LABOR DAT 
TO OTJR MANT FRIENDS 

Oourtesy of 
PETEB AN1> MARY 2ELKOMCH 

MASTIS I-AKSON AND S0XS| $& s ^ ^ e Uąaors 
Corrective & Oitl-iCpedlc Sboes 

5104 Archer Ave., Chieago, DL 
Best mlshec to m j many FVlends 1 
• a d Patrons for a Safe aaa Joyous 

LABOR DAT 

PHONE: $5«^»935 
Grand Avemop, LaJte Yilla, UI. 
GREETINGS* ON LABOR DAT 

TO OtJft M A N T FRIENDS 

BEST WTSHES TO MT FRIENDS 
AND PATRONS FOB> A 

SAFE AND JOTOUS LABOR DAT 
Co'ir«osy of 

ADEUNE'S CAKD AND GffT 
SHOP 

S456 W. «3rd St^ Chieago, 
Phone — 77&46d4 

BEST WfSHES TO MT MAKT 
FRIENDS FOR 

A SAFE & JOYOCS LABOR DAT 
Oou rtesy of 

OTT WILSON 
BASLMf Vi WATERFBOOVIBrO 

SEKVJCE 
41«» W. lžTth ST., .%LSir. O i u 

TeL — 597-0544 

tfivsieiaii coccie seeking exp«r-
ieiiceti Etigiisi speaking womar. tor 
care of .nęvlJom infarit Separate 
i rooaas and batii provided in <3old 
Gost Lake Šhore apt, Generous «fi-

HNCOBKMAMA — FOR BENT į lary and fcjcefifa. Refer^ncea fė-
. . . • - ••••,,! •••- • '.-.' |qi|ired. Writ« — Sf**** Ą«r. 

JC&mi. B«ftca, Fla^ geram rajone, I No. 8809, 4345 W. 6Srd St , Chicsi-
artįjCrog, išnubmciąniss butas jĘujgo, Et 60039 ^ ^ 
adouniBtravirEo dar+jia. Geras ^iy-J n e n c u n a D l E UlflftlAII 
gos vienam aro& vorzL Dėl mfor-L Utr tJUJADLt ftUmAU 
mB.dįų r-asyti: '•' . f Needed for Woriung Hother 

F. a Box 14494, North P a t o | 5 ^ w e ^ ^ 7 ; 4 5 ' _ 3 : 4 5 
Beach, Fla. 38406 į ^iv,- a + e Q ^ v y o r Tjjfant Care. Re-l »»ū, Steądy. 
Maaomojamas imtas S 5 kambarių: ferences. Some Efigiish necessars-. 
Harfuette Parke netoli Š-vč. M. Sla-: How3rd-Western Area. HO g-2261 
rijoa Gimimo baa, ir Paramos ; 1—_'__ j 
krautttv#s. Idealus pensininkams, j WftfTRESS£S HOSTESS 
Skambint 436-4134 

i 

CO'UtlJSV Of 

VTTO'S STANDARD SERVICE 
PHONE — »3»-9rt00 

1<KM So. Des Plaiaes, CniCBgo. TU 
GREETTNGS ON LABOR DA7 

TO OUR MASTY FR:EXD» 
Pro<m tha 

KRWYN PET $H0f» 
FaR line of pet aeeAs *!-*» ttve paM 

2829 Harlem Ave., Bf «*yn, 111. 
TeL Pioneer »-'•««*• 

f,»eetMBS On «-»h(ir D;» y To The Etee 
-Vmerican^ 

« a e Ha.ve BuUt TkUm MJ«t»t̂  \Wjon 

Conrtesy of 

MelflLUAMS EfJBCTRIC 00. 
PMONli* 355-04w"7 

M42 tart Chieage A ve.. .VaperviUe, BL 

6reet<n«8 OH I^ahor Day To Tne Fine 
Americans r. 

\Tbc Havf Built Tfcis Free Nation | 
Coart^ey of tb* 

LEFTZA D1E & TOOL CO^ Ine. i 
Phcme _ 271-1408 

Si62 N. Dai*w» Av#„ Chirafo, IIL | 

Best Wishes To Onr Many FriemOs-
For A Safe And jroyous 

LABOR DAT 
Oourtosy of the 

Courtfcsy of ta« 
B » K PL4TMBiN'G COMPANi' 

Plambling' — Pįping — Severage 
Llc-emsed — BondM Insured 

3344 W. 79th SL ChV:i«o (ft*6.,2) JA M AR JEVVELERS 
Phune»: 422-89S1 — Cba». 47«-l3S3 

SS44 Wes| ?9fb stceeC 4»15 Oakfon Street 
ibteaco, a f e ^ (80652) j S K O M E 

BBSfT WfiSS& 'BO OUR FEIEND3 AND PATRONS 
POR A SAF& AND JOTOUS FOURTH OP JULY 

it 
• 

MARQUETTE NATIONAL BANK 
PHONE — 476-SIM 

6 JI S S0UTR WESTEMI AVL, CHICAGO, ILLINOIS 

IšouomoĮamas- vienas 
kiui. Bendrai naudotis 
ate. 2568 West 69m 
737-M22. * 

kamb. 
virtuve 

Street 

vyriS-
ir vo-
Telef. 

ILL — PHOJTK <K9-9ftlv 
j Gveettae* On I A V » Day T* The Pine | B-B9T WISHES TO OCR F B I E N D f 'i 

\ Who Hav. B n 5 T ! f f i * W « N « i « ^ ^ P A ^ ^ ° R ^ S A ^ ^ ^ 
C3eurt«Rr of the 

EGA« FUIIERAL ROME 
LCDLOV » a ū g į 

S700 W. nSrd St.. Chieago. M. 

_ AJfD 
JOTOUS LABOR DAT f 

JHYDE PARK »BXLL SEBVTCEį 
STAT10N 

5200 S. Lake Park Avenne, 
Chieaifco, 10. — TeL 49S-S200 

GREETTNGS ON LABOR DAY TO THE FINE AMERICANS 
WH0 HAVB BUILT THIS FREE AND MIGHTY NATION 

OourtMgr «t 

AMERICAN INVSCO 
M K H I E — K M 100 

— . » • 

e i t W n t Diver^y A?e. 

Apartments to Rent 
6001 Kenmore Aire 
MpĘttitįį and ome hedroom 
Free heat and hot water 

For apnoiatmeiit call 

Henry — 275-4743 

Appiy in person 
VAN'SBEtGIAN 

CREPES 4 WAFFLES 
Water Tower Placp 

845 N. Michigan Ave. — 4fk level 
Betireen 9 a.m. & 4 p.m. Weekdays 

Full or Part Time 
Days or Evenmgs Available 

DEPERDABLE HOMEMAKER 
Age 50 pins, for two boys, ages 3 
and 5. Live-in Mon. through Pri. 
Good pay. References. Some Eng-
lish neceasarj'. 353-8960 daily til 
4 P. M. (Mr. Granam) eveninga & 
weekends 823-7188 

B E A L E B T A T B 

-

— CORPORATS OSTICK — 
t » 8*. L* 8a0» m., CMcago, M. THS-83S1S 

STNCERE BLESSTNGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
FOR A SAFE AND JOYOUS LABOR DAY 

COUBTEST OF THE 

GREBTINGg ON LABOR DAY TO TRR FTNB AMERSCANS 
WH0 HAJVH BUILT THIS FRRĖ AND MIGETT NAtlON 

-

GOLDEN AGE RESTAURANT 
4545 W. 9STH ST., 0AKLA\\-N, ELL, PHONE: 422-3333 

BT^Pf' TTT55HE3 TO OTT? MAVT 
F R I E N r * AXD PATRONS FOP. 

A SAFE & JOYOUS LABOR DAT 

MATTHEWS SUPREME 
HOMEM.ADE ŠAUSAGE SHOP 

TeL — 523-2809 
4128 S. Archer Ave,, Chteago, DL 

-

GREETLNGS ON LABOR DAY TO THE FINE AMERJGANS 
WHO HAVS BUILT THIS FREE AND MIGHTY NATION 

CSmtrtesf of 

PHOENDC CLOSURES. INC. 
2444 WEST lfiTH ST, C«1CAG0, ILLINOIS, PHONE: 226-1760 

Courtesy of the 

WEt COŪKTY WELL AND PUMP CX>. 
OI PINE ST, NEW LENOX, ILLINOIS, PHONE AC U«-t«544ll 

GRRETD«^ ON LABOR DAY To THE FTN» 
WB0 H A ^ BLTLT T K S FREE AND 3AIGHTY NATION 

CourteBy of 

A F R I E N D 

BEST WISHE3 TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS FOP. A SAFE ANT> 

JOTOUS LABOR DAT 
Co-artasy of 

VALANT R£STftūEfiMT 
Ser^iR? T e * ¥auea* Of Food 

Pheae 422^1345 
7844 8o. Cieero Ave„ Chieago, DL 

GREETINGS ON LABOR DAY TO THE FTNE AMERJCANS 

WHO H A ^ BUTLT THIS FREE AND MIGHTY NATION 

Courtesy of Your Loeal 

FTOESTONE STORE 
22C Lake St, Oak Park, IIL, PHONE: 386-8241 

BE3T WISHi;S TO ONE AND ALL 
FOR 

A SAFE * JOTOUS I-ABOR DAT 

Coarteay of 

A FRIEND 
BEST WTSHES TO OUR rRTBXDS 
4TTD PAmO^f FOR A SAFE AND 

JOTOtJS LABOR DAT 
Cawrt«sy "ftf tbo 

FRIEMDLY LIQU0RS 
2646 W. 63rd St., Cbusgo. IH. 

Pbene — PB 8-9818 
BEST WISHF? TO OUB FRIENDS 

FOR A Pvf'B AND-JOTOU8 
LABO P. DAT 

Fror,. tfee 

«RANGH4J KĘSTA l?RANT 
S552 W. 26th St., Chieago, flUaols 

Phorie — 277-0827 

BEST WKHES FOR A SAFE AND JOYOUS LABOR DAY 
TO OUR MANY FRIENDS AND ASSOCIATES 

COURTESY OF THE - -

RAVENSVVOOD OFFICE SUPPLY 
1S2« W. 1RVTNG PARK RD, CHICAGO. ILLINOIS, PHONE: 

<*** 
GREETINGS OH LABOR DAY TO THE FINE AMERK&N3 

WrB> HAIVB BUILT THK FREE AND MIGHTY NATION 
Coarteey of %» 

MOTOR STAGES 

NAMĄ) PERKAMI GERAI 
19 bute tvaffcfsgai maro Bamas, 

apie 822̂ 060 methtią pajamų, naujas 
Htfgn i, «azu tildysiąs ir elektra. Ga-
Usta mainyti į vieno arba dviejų ba
tai namą Marcuette Pk., o piniginiam 
pirkėjui kaina —- tai atradimas. 

Dviejų butų. gelsvų plytų, 18 me-
h| modernus manas it ekstra didelis 
AUio gtnffM. įrengtas, beveik tre
čia* butas, gražiam beisaonte, daug 
kitų priedų. Greit galima užimti — 
vertas $60,000. 

- • . -

1 fciGTiU. graaaai inre labai Sva
rus bungalow ir 2 auto muro gara
žas. Naujas šildymas ir elektra. Arti 
Paramos. $24,400. 

Rĥ nio į?rek]̂ BaI, Wn9rafRB ar Mb 
* tmk -išdėlis patogus maras ant pltrtaus 

Gt*tua platus m^r*n i? a»ražac 
Ma*qaette Pk& Vertingas pirkėja. 

¥fli3JS »Ul ESTATE 
2635 We«t 71s4 Stpeei 

TeL 737-7200 arba 737-SaSi 

(Reol Estate skelb- tęsinys 
5-rne puslapyje) 

Gleamng Lady Needed 
Good hours and conditiona. Week-
days. Northwest Area. 

TeJ. — 775-2808 

F U R F 1 R 1 S R E R 
liust be experienced 

GOOD WAGES 
CWORK FROM HOME) 
( Broadview Fur Shop) 

Cai 343-8595 

GKEETTNGS OK LABOR DAY TO TBE FESfE AALERICANS 
WH0 HAVE BUILT THK FREE AND MIGHTY NATION 

Courtesy of the 

MURPHY MOTORS, I N C 

W A I T R E S S E S 
Experienced — days or eveinsB, 

Appiy in person. 

SE3WBSE*S \TNEYART> 
7516 Cass Ave., Darien 

TeL — 971-0040 
COOK NES3)ED 

EXPERJJENCED WOMAS — ALL 
AROUND COOK tor Voiume Cookiog 
— For SoroTttv MOUSB in RvaBst&u 
Campu* EXCEULENT SALAST, 
Pald Vacation. LTVE IN OR NOT, 

Ptktme Tat Appointwent 
869-3463 or 328-S781 

&h . PHONE — MUMLAY 1-1130 

GREETTNGS ON LABOR DAY TO THE FINE 4MERICANS 
WHO HAV13 BUTLT THIS FREE AND MIGHTY NATION 

COURTEST OF THE 

GESTETNER CORPORATION 
DUPLICATTNG MACHINES AND SUPPLIES 

m NORTH $TATE ST., CHICAGO, ILL., PHONE — 4C7-M11 

SOUTH MTH AVENUE BROAAVlEW, HUNOIS 
ON LABOR DAY TO THEI FINE A M E R I C A N S 

WH0 HA<VE BUILT THIS FREE AND MIGHTY NATION 
Courtesy of 

DAVĖ CORY FORD 
6269 W. Toofcrj A v.. NBea, DL 

HELP WANTED — VYBAI 

ASSISTART nmtnnu 
MARftGER 

- - • . 

- - -
Mušt have esperience in deahag 
wfth EEDC, iabcr and conttact 
grfevances procedures. Salary com-

&. '̂Hrilš 

GREETTNGS ON LABOR DAY TO THE FTNE AMERICANS 
WrlO HAVH BUILT THIS FREE AND MIGHTY NATION 

Courtesy of Oie 

KELLY - CARROLL FUNERAL HOME 
CMr. Jeseah Mtnieh, Dfrecter) 

2616 Weat S8th Stoeet, Chieago. IIlinoLs — Phone LA 

Ortt-untp. Om iah-rr Day Tu Tbe Fine 
Am«*rK,nTis 

W B O Have BuUt Thi- vita*tr Katton 
Courtesy of 

BUMiKLAND NURSEVG HOME 
TeL 597-9390, 12559 RJdgelaad 

Ave.. Palo* Heights. OMnais 
» — — r - ' — • 

GRffETTNGP ON LABOR DAT 
TO OUR MANT FRIENDS 

AND PATRONS 
— From — 

JHNG'S CHOP SUET 
* TAI 'KAST 

6 5 3 W. Archer Ave. 
Chkago, DUnois — TeL 5*8-2929 

BFFT W75!HE^ TO OT"R MAVT 
FRnSUDS F©R A SAFE A J0T0O9 

LABOR DAT 
Courteay of 

SLUOGE REMOVAL AND SEWER 
SERVICE 

PHONE: M M l f l 
M l * VI—t 

GRSmNGS ON LABOR DAY TO THE FINE AMERK2ANI 
WHO rlAATB BUILT THIS FREE AND MIGHTY NATION 

Courtesy of 

A - l TOOL CORPORATION 
14tS Aftiiliap Aveane. Melrone Park, tUmoM — TeL FlOniore 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATROftS 
FOR A SAFE AND JOYOUS LABOR DAY 

Courtesy of the 

A - H RENTAL SERVICE 
1964 WfiĮffįĘ« Bead. 01ea*hw, IlUnoK Phone — 729-S716 

GREETINGS OK LABOR D A Y TO THE FTNE AMERICANS 
WHO HAVS BUILT THIS FREE AND MIGHTY NATION 

COUBTEŠY OP 

DR. FAUSTO OULINI 
4 f » | We«* 6Srd S i , Chfcmro, flfimis P t a n — 767^171 

M O D E L S W A N T E B 
F O R T E L E V I S I O N 
CoromeraaiR. also for pJtotogr&pby. 

N o «cperielM«} nec^&SL^y. win tratfi-
For more information, caii 

BOCLD PRODUCnONS 
109 > . Doarborn Street 

Phone: .82-3008 

VYBAI~Hr MOTERYS * 

r i U t i LINE OPERATOR 
Esperienee with bottle fitling, eap-
ing and iabelin? maehisery desir-

,, , , . abie. For a foou pay job near 
2 5 T £ ^ J ? « ^ * ^ ^ - L S e r a 3 J L 0 o P s F R E E plrking near C A A 

C d l MR. HAROLD 

7 3 8 - 2 6 0 0 

! 

VTLSHER TO OTTl FRIENDS ANT. PATRONS 
FOR A SAFE AND JOYOUS LABOR DAY 

Oourteiy oi the 

w 
I M S of rtae * — • — Opm M 
FAMILT tmnsą — ASĖŠJJS PAtucota 

W. 6Srd S t , Corner ObM« Ave^ Chlmse. BL TU. 767-IS66 

M9T'WISBBH TO OUR FRLENDB AND PATB0N6 

t v 

MR. SZYMOMAK 
2 2 f . 1 7 9 • 

PHOENK CLOSURES, INC 
2444 W. ltth SL, ChicagB, HL 

MAIRTERARCE MAN 
For bnlldhig repairs. 
Fhl ttme steady job. 

Near North 
Call 839-2262 

C A B I N E T 
M A K E R 

Week days 9 A. M. to U:30 A. M. 
or 2 P- M. to 4 P. M. 

• 

. 

GREETINGS ON LABOR DAY TO THE FINE AMERICANS 
WHO HAVB BUILT THIS FREE AND MIGHTY NATTON 

— Coartesy of — 

A F R I E N D 
GREBTlNGfi ON LABOR DAY TO THE FTNE AMERICANS 

WHO HAVB BUILT THIS FRFS AND MIGHTY NATION 
COURTEST OF T H I 

ElOm CORRUGATED B0X C0MPART 
T X L - SHZBUOOD 14299 

824 BAYUOND STBEET ELGLN ILINOIS _ 

A SAFE AND JOYOUS LABOR DAY. 
comTisrr op 

Automatic Trurnimions 
4390 WB*T S3RD STREET. CHICAGO, fLL. PHONE: 

t^FmšmT^O ©DR" F R M N D S AND PAl"RdrTS 
FOR A SAFE AID JOTOT^ LABOR BAT 

rOtm-MtST OT - -

P A L E R M O ' S P I Z Z A 
2 LOCATIONS TO setVE YOW: 

• ^ F w9tt U f d SfMBf ~* ^Wne 4 V I M -" 

wsi mmtbš I B Į * — p*m*BAIO *• 
d R E » n w » ON LABOR DAY TO THE PTNE AMMČA^S 

WrK) HAVB BtlILr THT6 FCTE ABD JUGiPfr NAUON 

Experienced wifh both vrood and 
•pjastie iammaies. Mušt be abie to 
iread Btoe Priau wA Sketches. Full 
\WBte iteady job. Fas* grow»^ firm 

<*rith good cosnoany benefu*. 
Lnaand in Dtfton, liiAoift 

C*U m FORIC 
•41-1*00 

DIE MARER-STEEL RUlf 

O R D E R P I C K E R 
esperience in assembling & check-
rug erders dfwr9ble. For a good 
pay Job near Loop. FREE park-
ing, aear C.T A, 

Call WR. HAROLD 
738-2600 Week Days 
9 A. M. to 11^0 A. M. 
or 2 P. M. to 4 P. M. 

A s Eaaat Opportunitr Emplojrcr 

BELP ffANTED - YYBAI 
mm 

WAREHOUSE HELP 

* «» 

S U R P t U S PA6RICS 
*<n. 

makln^ 

R H O P A C I R C . 
S42A-ClrtfcH <WSMHde. RL 

T0L. —- 6TS-i029 

we have m hpffi'n?* m eur 
ftou«e" for a cefflpeteet, matute ih-
dividual to ptek, dieck, park and 
take phone orders. War*ouse ex-

phs. Muat -be ^tperienced £asket dJe g " ! ! . ' ^J^^tJ^^ 1 ? 
» ano wf ne TLAI^USIS. ron tme par-manen* posiaon, Good henefau. »n-

vaiem 1oc4fwn 

JĮ tttšemi 0ĖĖtB0L 
duoWte 

Per an 

™r. u6orcpe CurTAfi 
McLetinofi 's I n e , 

228 S. Stato It., ChicAfB 
42T-8878 
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CLEVELANDO 
ŽINIOS 

Pf^pf j M r i r Ų ELERTBOK SttiAIStl Pijau* X I prieš 4S metus pa-

Britanijos vyriausvbe y ra n u - į s k i r t a f i k a r d i n o 1 * * - M * ™ e l <*»" 
tariusi pas ta ty t i didžiausią B u - ! s a h r e B C e r * - i e i r a * • • • P l a * i a i 

pagarsė jęs ne t iktai savo gany-

DRAUGAI, pci'vktadic-cus, 1977 m. rugsėjo mėn. 2 d. 

- - • - • 

DfEVO MOTINOS 
APSIREIŠKIMO ŠILUVOJE 

metinė, šventė Šv. Jnrgio pax*pi-| 
joje šiemet bus švenčiama rugsė-
jon i 1. d. Kleb. kua. B. I«anau&- j 
kas su sveč'ats kunigais koncseie- j 
hroos iškilmingas šv. Mišias —į 
sumą lOe'30 vai. ryto. Giedos pa-į 
rapijos choras, vadovaujant Rwj 
tui Babickui. Tuoj po aaišitį, para
pijas salėje, ptograaaa, išpildoma į tSS ' Kanadoj- Romuva atšve»te 15 m. gyrarvimo sukafctj. Ta proga latn-
auninaOi. Pamokslą bažnyčioje ir žo i ^esi vyr.. sk. I. Kerelianė.Su- ja matyti aukStesaieji skautą pareigūnai 
d* salėje pasakys k u a . J , Čekavi- Batūra, GvUdien^ Keršienė 
čiu&: Šventė bus- užbaigiama ka
vute. 

AX. 

mOKLSUO METU PRADŽIA 

Mokslo metai Cieveiando Šv. 
Kazimiero lituanistinė}e mokyk
loje šįmet prasidės šeštadienį, 
rugsėjo 10 d., pamaldomis DM 
N P bažnyčioje. Visi mokiniai pra 
šomi tą rytą su savo tėveKais at
vykti į parapijos salę 8:45 vai. 

tojine veikla, bet taip pat i r Ii-; 
t e r a tū r ine kūryba. Tarp dviejų 

ropoję elektros jėgaine, kūrena
mą angilmis. Energijos minis-i 
tautinė elektros bendrovė vrai 
t r a s Wedgwood Bems pranešė P***diniu **"* * * buvo vienas 
hemuose rūmuose, kad Britų i ž y * * * * * * portugalų rašytojų, 
paskatinta D r « rr Yorkahiro : ^ 3 ^ . ^pie kardinolo Cerejei 
jėgainių generatorių kompleksą 

Naotr. VL Bacevičiaus 

* SPORTO APŽVALGA 
. . . . 

ĮVAIRIOS ŽINIOS CAtkelta S 2 pus t* 

FUTBOLAS 
LFTUANICA — PEORIA 1:2 

Praėjusį sekmadienį, žaidžiant 
futbolo piraierrrbra rungtynes 
Peoria mieste, neatsitiko nieko 
nauja: Lhuanicos — Liths ko-

Po pamaldų ir bendro mokiniu, i manda vėl pralaimėjo prieš vie-
mokytojų ir tėvų susirinkimo mo
kiniams prasidės pamokos, o tė
vams —pasitarimas su tėvų ko
mitetu. 

Mokykloje veiks vaikų darželis, 
12 skyrių ir speciali klasė silpnai 
k&Ubantiems lietuviškai. Šalia į-
prastų lituanistinių dalykų bus 
mokoma tikybos, dainavimo, tan 
tanių šokią ir kankliavimo bei 
grojimo lumzdeliais. Vaikai, ku
rių tėvai to pageidaus, bus ruošia
mi lietuviškai išpažinčiai ir pir
majai šv. komunijai. 

Dėl smulkesnės informacijos 
prašoma kreiptis į mokyklos di
rektorę V. Augulytę (tel. 481— 
0651). 

VA. 
c ; ' . • 
CLEVELANDO LB APYL. 

VEIKLA 
• 

- - LB apylinkės veikla vėl 
pradeda organizuoti savo vakaro
nes. Pirmojoje vakaronėje bus dis 
kutuojamas dabar labai suaktu-
alėjęs mūsų mokyklų klaus:mas. 
Rugsėjo 9 d., penktadienį, 7:30 v. 
v. pedagogas S t Barzdukas kal
bės tema: "Lituanistinio švieti
mo hfertfmmas." Vakaronė vyks 
įprastinėje vietofe —-naujosios 
parapijos mažojoje salėje. Visi 
mielai laukiami. 

— Clevehndo apylinkes 25 m. 
veiklos siikakfs Bus minima, visą 
lapkričio mėnesį. Pati iškiliausia 
programos dalis —Dainavos an
samblio gastrolės su muzikiniu 
"Kūlgrindos" vaidinimu. Jis į-
vyks lapkričio T2 d. naufos:os pa
rapijos salėje Šiuo išskirtiniu į-
vykitt domisi ne tik Ohio, bėt rr 
Pennsyrvanijos bei Michigano 
HeTūvtaf. Sunkiam ir brangiam 
užmojui realizuoti apylinkės val
dyba tikisi daugelio pritarimo, 
darbo laikos ir piniginės paramos. 

— Lietuvių pensininkų klube. 

tos vokiečių Kickers komandą pa
sekme 1:2. 

Visą rungtynių laiką lijo ir Li-
fuanicos žaidėjams, mėgstan
tiems puolime pasivedžioti, sli
džioje, molėtoje aikštėje šita ope
racija nesisekė. Kickers koman
da K pat pradžios priversta gin
tis, kas jai, turint tokį puikų, y-
pač išbėginiuose stiprų, vartinin 
ką, visu 100 procentų sekėsi. Liths 
komanda beveik visą rungtynių 
laiką vyraudama aikštėje, ką 
rodo kampinių 15:4 santykis, re
zultato sušvelninimo įvartį dr. J. 
Ringus Įmušė tik paskutinėje žai
dimo minutėje. Gi paskutinėje se
kundėje ir išrygfnti beveik pasi
sekė. Tik beveik... 

• 

Lituanicos komanda į Peoria 
atvyko su gausia palyda — pil
nas autobusas pergalės trokštan
čių entuziastų, kurie tikėjosi ma
loniai praleisti šventadienį už 
miesto. Dar pora Lituanicos šali
ninkų, p Abramikas su žmona, 
specialiai į rungtynes atvyko is 
Springfield, 111. Jis ir "Draugą" 
skaitąs svarbiausia dėl Sporto ap
žvalgos, kurį gaunąs šeštadie
niais. 

Kad ir prarado Lituanicos ko
manda du taškus, bet tose rung
tynėse išryškėjo jaunas, gabus 
žaidėjas Leonas Jonikas. Apie % 
turėsime progos pakalbėti atei
tyje. 

rungtynės bus tik 
3 vai. po pietų 
Fortūna United 

Kai futbolas visoje Amerikoje 
didžiuliu žingsniu žengia į priekį, 
Čikagoje jis merdi. Už tat svei
kintinas yra Čikagos "Stings*' sa
vininko Lee Stem sprendimas už-
angažuoti Clive Toye. Sis žmo
gus vadovavo New Yorko Cosmos 
ir pasirašė milijonines sutartis su 
Pelė ir Zeckenbauer Jam reikia 
lenkti galvą, kad investuoti mili
jonai atnešė palūkanas ir pasie
kė pagrindinį tikslą: futbolo išpo
puliarinimą Amerikoje. Reikia ti
kėti, kad ir Chkragoje jis bus 
toks pat, sėkmingas. Uždavinys 
sunkus, ypač kai reikalauja mili
jonų. Tačiau jų reikia, nes sam
dant antraeilius arrghi žaidėjus, 
kaip žinome, Stings nieko nepa
siekė. Šiuo metu laisvi tokie žai
dėjai, kaip Netzer ir Overath, 
laukia tik gero žodžio. 

Šiuo metu geriausiu V. Vokie
tijos futbolo žaidėju laikomas 
Grabovvski. Po 1974 m t pasą alio 
pfrrrienybhf jis atsisakė žaisti už 
rinktinę. Rinktinės treneris Hel-
mut Shoen vis dar tikisi jį perkal
bėti, nes prieš artėjančias pasau
lio pirmenybes Argentinoje jis 
būtų ypatingai naudingas. 

O. Gešventas 

GOLFAS 
Rugsėjo 3 ir 4 d. Silver Lake C 

C. tarpmiestinėse ŠALPAS varžy
bose Chicagos lietuvių golfo klu
bą atstovaus šie žaidėjai: A. Da
gys, D . ir M. Kai, J. Kubilius, T. 
Lapas, E. Nakas, R. Panaras, M. 
Petrošius ir L. Proknov. Pereitais 
metais turnyro laimėtoju buvo 
Torontas, bet šiemet Chicaga 

tuoj užsakyti i r nelaukti 1979 
metų, kaip pirma buvo užpla
nuota. Tuo būdu 350o darbinin-1 
kų pasilieka prie savo darbo. 

Drax B jėgainės statyba šhro 
metu Didžiajai Britanijai ener- į 
gijos tiekimui nėra reikalinga. 
Todėl vyriausybė yra prižadėju- j 
si Elektros bendrovei at lyginti ; 
nuostolius, kurie kils dėl pagrei
t into piano įvykdymo. 

Jėgainės galingumas bus pa
didintas iki 400© megavatų. ( t ) 

MIKĖ KARDINOLAS 

Lisabonoje mi rė Portugalijos 
kardinolas Manuel Gonsalves 
Cerejeira. k u m daugiau negu 
40 metų buvo Lisabonos patr iar 
ehas. Mirė sulaukė* 89 metų 
amžiaus i r buvo seniausias kar
dinolų kolegijos narys, vienin
telis dar gyvas nkes Popiežiaus 

r a mir t j . Popiežius Paulius VI t 
pasiuntė dabart iniam Lisabonos ' 
pa t r ia rchui kardinolui Ribeuo 
nuoširdžią užuojautos re*egra-| 
mą, kurioje primena ištikimą j 
vefionio tarnybą Bažnyčiai. 

yra pasiruošusi iš Toronto pa
reinamąją taurę atimti. Chicaga 
turės ir daugiau komandų. Ant
rą komandą sudaro J. Baris, J. 
Cinkus, A. Karazija, R. Korzonas, 
E. Lapas, A. Smolinskas, J. Ta-
landis, V. Vaitkus ir D. Varnai
tis; o trečią komandą: A. Abrami
kas, S. Balta, R, ir V. Izokaičiai, 
G. Juškus, V. Meilė. B. Racevi-
čius, ir A. h Z. Urbos. Turnyro 
pradžia šeštadienį 10 vai., regist
racija reik alinga kas dar norėtų 
žaisti. A. Traška ir T. Lapas yra 
turnyro vadovai. 

O N . • 

P A D Ė K A 
Moriu nuoširdžiai padėkoti 

mano šeimai ir d raugams lan
kiusiems mane bgoninėje, u ž do
v a n a s ir sveikinimus. 

Ypat inga padėka mano duk
r a i i r žentui John ir Lilhan Kup-
3on. pas kuriuos baigiu sveikti, 
dukra i i r žentui Carl ir Dororet 
Cianava. t a ip pat anūkams BiH 
Rėkus i r Diane Rėkus. Ačiū. 

Kazimiera S tankus 

ItMINtlinNHIHIlIlIUIIIIIIllllllUIHIIIIIini 

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

Apdraus ta* perkraus tytos* 
Įvair ia atstumo. 

TeL — 976-1882 arba 
87*4896 

••MimmiMHMiisiMHiiMiiiiiiiiMiiiaMi 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY PLBiaC 

CTOOME TASC SERVICE 
4299 So. Maple wood. teL 254-7430 

T*** pat daromi VKRTIMA1. 
OIMINIV Ifckvletimai, pildomi 
FtLSsfrtmm PRASTMAI ir 

kitokį |SkSM< 

VALO 
KILIMUS m MLBUS 

Ir 

Sekančios 
rugsėjo 11 d. 
prieš ]SLTISSI -
Welles parke. 

i . BUBNYS — Tel. BE 7-5168 
iimiiiiiiiiiniuiuiiiiiiiii>-iiniimiiii!iiui 

HABklA NOKFJKIEN* 
VYTAUTAS fURAUSKAS 

S4UHTINIAI | LIETUVA 
pageldaajatno* gema r»Jl*» 

MBSjMMi m tiSmtm— m -"" 
•Mb 81 Chtcaco, n i 

TF.U — WA S.S1S9 

NAMŲ APŠILDYMAS 

&m. 
n M>aiu Ir —dwlu nanjrm pe> 

«gą»l jįvalan taipgi «frrmiw 
V_ pgrdlrTm JBf itnjų. Id«dn 

A. BANYS — teL 447-8806 

*oooooooooooooooo©<yooooooo< j 

NAMŲ APSITVARKYME 
BocMatga tą pirstatytl. pakeisti I 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iŠ Iat*r 
oamo. Rūpinatės? Visuomet čia Jum5 
m pMyrrme. u* prieinamą kainą pa-
dte. skamMmint po S-tos v. •. vakaro 

Telefonu 47S-3S0I 
^ooooooooooooooooooooooooo-

REAL ESTATE 
(Tęsinys i? Ą-to puslapio) 

J. Juška 
Pusantro anksto mūrinis, 4 miega

mi, 2 tualetai, gražiai išlaikytas — 
Marąuette Parke, 

Paiki proga — geležies iMirbimų 
krautuve (hardware) su namu. Rei-[ 
Ida skubiai parduoti. Labai pelningas 

ARSENAL'O ŽAIDĖJU 
UŽDARBIAI 

Po metinės garsiojo Londono 
futbolo kftrbe Arserra? ^>yskai-
tos paaiškėjo, kad iš jo 25 žaidė-
fų tik 5 uždirbo daugiau negu. 
20JXJB dol. 1976 metų sezone. 20 Į 2 9 6 1 W - ̂ ^ S*"* 1 ~ ^ 6 " W 7 8 

M O V I N G 
SBRBUAS perkrausto baldus ir t* . 
tas daiktas. Ir ii toH ndesto tek* 
osJ b* pūna tsdrauda 

TEI* — WA 

įvairių prekia paįdrbikimaa oe~ ' 
trrtnąOHi m m3su samlelio. 
G08MOB PAIICELS EXPRESS 

siurnuMi f LIETUVI 
I S. naJį̂ tetf st.. Chhsute. m. SOSSt 

2501 W. H* St.. Chicago, 111. «M>«2t 
Tt*tt. #25 27S7 — 2S4-S320 

V. Vulsritirui* 

t I M A I T I S RIALTY 
Insurance — l a š a m s T a s 

Po poros mėnes'ų pertraukos klu- [ žaidėjų turėjo pasitenkinti kuk-
b#- suėjimai vėl vyks kiekvieno Į lesnm atlyginimu. O žinoma. 
mėnesio pirmąjį trečiadienį nau-; kad kitur Europoje net antraei-
josios parapijos kavinėje 3 v. p.p. 

darni pffair karšti pietus. Kaina 
vyrams 3 dol., moterims narėms 
nemokamai. 

(mns) 

lių klubų žakiėjai uždirba dau-
Rugsėjo mėnesio suėjime bus duo \ giau. Todėl nenuostabiu kad vis 

daugiau britų žaidėjų pereina' į 
a r Amerikos futbolo kontinento 

.lygas. 
Vv vtawtas A. Krikščiū i u n . i š 

Budraitis ReaUy Co. 
ORAtTOMAI fVAHUrj BCftn; 

BtTT; NUOMAVIMAS 
Parinksime nuomininkus. 

1248 W. 68rd S t , tel. 767-0600 

Savininkas partfaoda mūr. 2 mieg. 
bungaio-* netot. 65-os ir Troy. Kili
mai, užuolaidos, appiiances. air 
conditioner. Šildomas por&us. pas-
tazė-, frcngiAs. rūsy*, garažas. Kai
na vir* $20.000. Td. — 717-51*1 

s iurmu i LIETUVI 
lf kitas kraštai 

ffBBZDfSEAS, 4000 Areftsr 0% 
007-OP 

^ooooooooooooooooooooofyv 
• • • ' • * • - • - ' ' • * • • ' 

<iinHmiiiniimnimHiiniiiiiiiiMiiiiiiiiii 
N A M Ų REMONTAS 

PRIEINAMA KAINA 
Taisau Ir naujai įrengiu vonias. 

fillUfSS Ir naujas lubas, {rengiu 
<sais>riss rtkay. Dažau. 
2SJBsaa> teL 778 0002 po t f. vgk. 
IHIIIIHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

nSjniNNIIUIIIIMIIIHMUlflHIIIIIHfHIUtS' 
BUTU T»rrOMAVTMA8 

I t s a s ptrkimas — rariHiIssii 
VaMynas 

Draortlmal — tneom* Ta« 
Noteriste* — Vertimai 

BELL REALTY 
I . B A O B V I O I V O 

«4« So. Kedrfp Ave. — 778-22S3 
HimiNiiiimiiiiiimiiHiininmtMHiimin 

M « t l t t « > M M M < M M I 
IEAKO PIRJCn 

Nuetr. VL Bscsvmaua 
namą MareroAte PY. Arti 

Gagg Pk. apylmkėte. Tel 470-4637 

Nuo 
1914 Mm\ų 

MltOand Osfinga sp» 
tarna-iija taupymo h* 
Samų ptskohį reikalais 
visas mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums už 
mumfe j^rodytą pasiti
kėjimą. Mes norėtyme 
bflti Jums ***Hfnfi ir 
• t t i ty^ . 

FRANK ZOOAB, 
Prsskisat 

O VOAS AMOCIATION 
Avsass 

Paos«: OM-4470 
20 S. BsrMB) AVSSM 

BI. 00455 
TeL 508-0400 

lA% 

H poosdsd daily — 

A. t A. Dr. ZIGMUI RINGIUI mirus, 
reiškiame gilią užuojautą jo broliui STASIUI ir vi
siems giminėms bei artimiesiems. 
• 

San Franeisoo Lietu/io 

Brangiai seseriai i r dukrai 

A. t A. MITAI \ diskai mirus, 
mielą draugą ROLANDA, tėvelius ponus PASKŲS, bro
lį VIKTORĄ ir ki tus gimines uuoširdžiai užjaučiame 

8- Aetdinas, T. Drūtytė, J. Fabijonaitė, R. Likanderytė 
A, Mikėnas, L. Rnda&tytė, V. Širelytė\ V- Vakarytė 
L. ir R. Vemakojytė*, D. Vuiduiiūtt. ^ 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. SAIDAS Ir DEftALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

Sftith MHtnria Aftint 
Tetefomi LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4601-07 Sotim HtfRoStaftA? 
Tololonoj 

AVOBHO 
YArdo 7-17414 

Mažeika ̂  Evans 
: + 

Laidotuvių Direktoriai 
6845SOlimWESTraNA^ 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Te». 737-8«>1 

T K U 
MARQUETTE FUNERAL H O M E 
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SEN. ROBERT DOLE PAS 
PABALTIECIUS 

Šių metų Pabaltiečių dienoje 
dalyvaus senatorius Robert Do
le ir JAV kongresmanai Phillip 
Crane ir Robert McClory. Sena
torius Dole pasakys pagrindinę 
kalbą, ryškindamas lietuvių, lat
vių ir estų žmogaus teisių reika
lus. 

Meninėj programoje lietu
viams atstovaus "Grandis" tau
tinių šokių grupė, vadovaujama 
Irenos Smieliauskienės. Po me
ninės dalies bus pietūs, o po to 
šokiai grojant Ąžuolo Stelmoko 
orkestrui. Ši šventė įvyks Estų 
namuose, Prairi Vievv, 111. Pra
džia 3 vai., sekmadienį, rugsėjo 

X Rūta Rasutytė, Viktoras 
Radvilas, Gaja ir Nida Pemku-
tės, Arūnas Pemkus, Rūta Pakš-
taitė, Vida Kuprytė, Violeta 
Dirvonytė ir Vitas Laniauskas 
vaidina Lietuvos laukų vaikus 
A. Landsbergio dramoje "šven
tasis narvas", statomoje Ateiti
ninkų kongreso metu Clevelan-
de. Visi šie vaidintojai yra iš 
Chicagos lietuvių jaunimo. Be 
to, dar dalyvauja su dūdele Ra- Į 4 , 
minta Pemkutė ir su smuiku 
Aras Lapinskas. Veikalo pasta
tymas yra Dariaus Lapinsko. 

X Ses. M. Bernardos Vencku
tės, Šv. Kazimiero seserų vie-
nuobjos muzikės, sukomponuo
to "Šv. Kazimiero garbei Mišių 
giesmės ir deklamacijos", išleis
tos Kunigų Vienybės, yra pritai
kytos dabartiniam Mišių giedoji
mui. Parapijų chorai turėtų jas 
išmėginti ir pamokyti parapie-
čius. Spausdinimui gaidas pa
ruošė Juozas Stankūnas. Leidi
nys gaunamas Kunigų Vienybės 
centre 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

Pabrėžtina, kad senatorius R. 
Dole, turįs prezidentinių ambici-

i jų, šiuo metu daug dėmesio krei-
' pia į etninius reikalus. Todėl vi
siems lietuviams yra labai svar-

Pabaltiečių komitetas Pabaltijo dienai rengti Chicagoje Estų namuose. 
Ketvirtas iš dešinės yra dr. Myron Kuropas, sen. R. Dole specialus asis
tentas, lietuvių atstovai — M. Jakaitis ir K. Laukaitis 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Archit. Bronius Balčiūnas 
po sunkios širdies atakos sveiks
ta Manahawkin, N. J., vietovėje. 
Jį stropiai prižiūri jo žmona 

bu solidariai pasirodyti, šventė- \0na Balčiūnienė (kaip poetė 0. 
je gausiai dalyvaujant. Aišku,, 
kad senatorius R. Dole didelį dė
mesį kreips į dalyvaujančių 
skaičių ir iš to spręs apie Pabal-

į ti jo tautų įtakingumą J. 

B. Audrienė). O. ir Balčiūnai 
nuolat gyvena Newarke, N. J. 

— A. a. Kazys Baltramiejū-
nas, ištiktas širdies smūgio, mirė 
rugpiūčio 26 d. Putnamo ligoni
nėje. Buvo baigęs (1928) Klai
pėdos konservatoriją, instru
mentalistų skyrių, 1928-1944 
metais grojo fogotu valstybinės 

X šv. Teresės draugija Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 

X AMonos ta. KeMtas, | * % ^ ^ d " ^ * ™ ^ • " ' S S g S 
dieni, rugsėjo b d., / .dO vai. vak. t o o r k e s t r o senįūnas. Atvykęs 

, ; Programoje dalyvaus Ann EI- A m e r i k o r i ) ^rho ^ ^ fe_ 
™e™C į faott vadovaujama mokykla. Ir g . j o j N e w j S u l a u k ę s 
— ^ 1 a u s metais draugija jungsis s į j ^ ^ W o o d s t o c k e < 

pne Šiluvos šventes yykstan-; C o n n J}gįm ^vno. Palaido-
* ? £ K ! £ W *?**?&]** rugpiūčio 29 Nek. Pr. sese-

lių kapinėse Putname. Pamaldas 

asistuojamas ak".. Stasės Kielai-
tės-Kelečienės,' atliks 
programą Akademinio 
sąjūdžio suvažiavime šį sekma
dienį, rugsėjo 4 d. Suvažiavimas 
pradedamas šį šeštadienį, 1:30 
vai. po pietų, "Gintaro" vasar
vietėje, Union Pier, Mich. Baig
sis rugsėjo 5 d. 

X Akademinio skauto sąjū
džio suvažiavime "Gintaro" va
sarvietėje šį šeštadienį S:30 v. 
vak. prof. dr. Tomas Remeikis 
pristatys naują Akademinės 
skautijos leidinį — pogrindžio 
spaudą ok. Lietuvoje ir pogrin
džio "Aušros" politinę liniją. 

rugsėjo 8-15 dienomis. Narės 
kviečiamos dalyvauti iškUmingo-
je procesijoje sekmadienį, rug
sėjo 11 d. Susirinkime viešnias 
priims Vera Paukštis. 

laikė trys kunigai: Vyt. Balčiū
nas, Vold. Cukuras ir S t Yla. 
Pamaldose dalyvavo studijų ko
lega Vyt. Marijošius, btiv. ope-

X Melrose Parko LB litua- ros dirigentas, ir pirmasis orkes-
nistinė mokykla mokslo metus tro smuikininkas Izid. Vasyliū 

X Petro Indreikos bute rug
piūčio 29 d. įvyko LKR šalpos 
rėmėjų sąjungos valdybos posė-1 s a v o vaikus į lituanistinę mo-

pradeda rugsėjo 10 d. 9:20 v. r. 
Švč. širdies parapijos patalpose, 
815 N., 16 ave., Melrose Parke. 
Tuo pačiu metu bus registruoja
mi į mokyklą mokiniai ir, įvyks 
tėvų susirinkimas. Mokyklos va
dovybė kviečia visus tėvus leisti 

dis, kuriame apsispręsta išleisti 
I tomą LK Bažnyčios kronikų 
anglų kalba. Ispanų kalba. I to
mas jau spausdinamas. Po posė
džio buvo atšvęsta P. Indreikos 
70 m. sukaktis. Sugiedota Il
giausių metų ir pasivaišinta. 

X Kriaučeliūnų Vardo Vafloj 
Nameliai, 2743 W. 69 SL, pra
dės mokslo metus rugsėjo 8 die
ną, 9:30 valandą iš ryto. Tą ry
tą bus registruojami visi vaikai. 
Užsiregistravus užtenkamai 
gausiam vaikų skaičiui, bus ir 
popietinė pamaina. Šiaip pamo
kos vyks savaitės bėgį nuo 9:30 I dalyvauti, 
vai. ryto iki 12:30 vai. po pietų. 
Vaikai priimami nuo 2 ^ iki 5 
metų amžiaus." 

(pr.) 

Pirmasis vadovėlis, iš kurio mo
kėsi lietuviškai, buvo Alfredo 
Senno paruoštas "Litauisch fuer 
Deutschen". Šio vadovėlio auto
rių, būdamas Putname, aplankė 
ligoninėje ir turėjo progos as
meniškai susipažinti. 

— Klubo prižiūrėtojai, Graži
na ir Jonas Stankūnai, vedę vir
tuvės, baro ir klubo pastato rei
kalus, iš šių pareigų pasitraukė. 
Dėkojame jiems už atliktą dar
bą ir linkime sėkmės jų ateities 
planuose. 

LIETUVIAI DALYVAUJA 
RUDENS ŠVENTĖJE 

Kasmet, kai gražiomis rudens 
spalvomis pasipuošia laukai, so
dai ir daržai, kai pradedama į 
klėčių aruodus krauti visokias 
gėrybes, Michigano mieste ruo
šiama didžioji rudens šventė, 
kuri paprastai sutraukia daug 
dalyvių ir šimtus tūkstančių žiū
rovų — lankytojų, kurie suva
žiuoja iš tolimiausių vietovių iš 
keturių valstijų. 

O tos šventės didžioji puošme
na — tautybių pasirodymai, 
kurie simbolizuoja amerikiečių 
tautą: vieningą ir galingą. O jei 
ir šiais metais pasiseks taip, 
kaip ir praėjusiais, lietuviai vėl 
bus pirmaujančių eilėse, nes apie 
juos labai gerai atsiliepė spau
da, įdėdami į pirmuosius pusla
pius gražių ponių (čia jos, gy
venančios po dangaus mėlyne, 
visos gražios), nuotraukas. O 
tai buvo atrinkta iš 30 tautybių 
didelio būrio. 

Rudens šventė tesis tris die
nas. Prasidės rugsėjo 2 d., penk-

gano miesto centre ir buvo per nų pastangų, pirmoji Lietuvių 
daug sugrūsta. Užtai šiais me-. diena įvyko 1917 m. gegužės 20. 
tais ją rengia dideliame ir gra-i Atrodo, kad iš viso pasaulio ka-
žiame "VVashington parke, kuris ; talikų, Lietuva sulaukė daugiau 
yra prie Michigano ežero. Įėji- kaip 2 milijonus dolerių (šių 
mas ir mašinų pastatymas ne-j dienų pinigais). Bet didžiausias 
mokamas, tik reikia sargams darbas, kurį atliko šie keli Lie

tuvių dienos organizatoriai, bu-pasakyti, kad vykstama į ru
dens šventę (October festival). 

Kai Beverly Shores Lietuvių 
kiubo nariai atostogavo ir buvo 
išsisklaidę po visą pasaulį, val
dyba posėdžiavo, dirbo, ruošėsi 
rudens šventei ir rudens bei žie
mos darbams. 

Pirmutinis rudens susirinki
mas įvyks rugsėjo 10 d., šešta
dienį. Rugsėjo 11 d. sekmadienį, 
12 vai. Šv. Onos bažnyčioje į-
vyks pamaldos, rengiamos tau
tos šventės proga. Šv. Mišias 
atnašaus kun. J. Vaišnys, SJ. 

V. K. 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS — KULTŪRINĖ 

POPIETĖ 
Tuoj po šv. Mišių sekmadienį, 

rugpiūčio 26, Cicero lietuviai, 
tadienio vakare ir baigsis pirma- į šnekučiuodami rinkosi Šv. An-

• . .•-•:• .•:- :•. 
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dienio vakare. 
Lietuvių grupė dalyvaus tik 

, šeštadienį, rugsėjo 3 d., nuo 11 
i vai, ryto iki vakaro. Jų paviljo-
j ną sudarys 3 stalai. Vienas bus 
.suorganizuotas Lietuvių klubo 
šalpos ratelio, kitas sudėtinis 

I su lietuviškais pyragaičiais bei 
, kitais skanumynais ir trečią sta-
i lą organizuoja Vazneliai, kur 
' bus išryškinta tautinė kūryba. 
Dauguma ponių dėvės tautinius 
drabužius. Vakare nuo 5 iki 

tano parapijos salėn, kur jų lau 
kė, nuo karščių "atsivėsinimui" 
kava ir kepsniai. Nors tokia po 
pamaldų kavutė nėra prigijusi 
kaip kiekvieno sekmadienio į-
prastinis 'vykis, Cicero Lietuvių 
Bendruomenė jas surengia jau 
kelintą kartą su išimtinai turi
ningom programom. Čia sudaro
ma puiki proga vietovės lietu
viams pasimatyti, parėmus savo 

vo atkreipti viso pasaulio dėme
sį į Lietuvos sunkią padėtį, tuo 
būdu paruošiant dirvą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimui. 

Po paskaitos publika, šimtas 
su viršum žmonių, prelegentui 
širdingai paplojo. 

Sekantis programos punktas 
nebuvo planuotas, bet labai nau
dingas. Jaunimo atstovas Petras 
Kisielius padarė Cicero lietu
viams pranešimą apie Jaunimo 
žygį į "VVashingtoną. Planuoja
ma, kad Washingtone dalyvautų 
apie 2,000 lietuvių, latvių ir estų, 
ir yra užtikrinta, kad bus atsto
vas iš Baltųjų rūmų. Peru tam 
tikslui tuoj pat įvykdytą rinklia
vą Cicero lietuviai suaukojo 536 
dol. Nutar ta rinkliavą pratęsti 
dar savaitę, kad susidarytų 600 
dol. suma. Tuomet sekė meninė 
programa. Pirmojoj daly solistė 
Laima Stepaitienė, akompanuo
jant muz. Aloyzui Jurgučiui. pa
dainavo keturias lietuvių kom
pozitorių dainas. Jos balsas švel 
nus, skambus, malonus aukš
tam registre. Publika buvo ma
loniai nuteikta, išgirdus, jog ne
trukus išeis solistės įdainuota 
plokštelė. Solistei suteikti t rum
pą pertraukėlę programos va-

lietuviškas pamaldas. Rimtesnė d o v ė P a k a i t ė porą Brazdžionio 
programa sudaro progą lietu-

X Vyčių Senjorų Rengiamas 
Piknikas įvyks rūgs. 4 d., 2 vai. 
p. p. Vyčių salėje ir sodelyje. 
Veiks virtuvė, baras. Gros A. 
Ramonic orkestras. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti. 

(pr.) 
X Kalev-Estienne, esčių gun-j 

naščių grupė, pasirodys Jauni
mo centre rugsėjo 3 d., šeštadie
nį, 7:30 vai. vak. Bilietų kainos 
prie staliukų — 6 dol., balkone 
— 5 dol. Rezervuoti vietas tele
fonu 778-7500. Po seanso veik 3 
bufetas ir bus šokiai. Rengia 
Jaunimo centro televizijos va-

kyklą. 
X Vysk. V. Brizgio 50 m. ku

nigystės jubiliejus bus paminė
tas lapkričio 6 d., sekmadienį. 
Koncelebruotos šv. Mišios 2 vai. 
p. p. Švč. M. M. Gimimo parapi
jos bažnyčioje,, 3 vai. p. p. aka
demija Marijos aukšt. mok. sa
lėje, o po to priėmimas. 

X šv. Mišios už a. a. Albertą 
Vengrį minint jo mirties dviejų 
metų sukaktį bus atnašaujamos 
pirmadienį, rūgs. 5 d. 8:30 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Giminės ir artimieji kviečiami 

(pr.) 
X Už a. a. Vladą Radavičių 

šv. Mišios bus atnašaujamos 
sekmadienį, rugsėjo 4 d., 10 vai. 
r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, (pr.) 

Gėlfts visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖL1NYCIA 

2443 WEST «3rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros Ir 
Gene DrtohhĮ krautuve. 

THE DAISY STORE 
0818 Southwest Hwy, Oak Law» 

T«L 488-1311* 

nas. Pastarasis per Mišias, pri
tariant vargonais V. Marijošiui, 
smuiku pagrojo Joseppe Tarti-
ni Adaggio cantabile. Laidotu
vėse be lietuvių, dalyvavo nema
žas skaičius vetionio kaimynų 
amerikiečių. Liko žmona, sūnus 
inžinierius, duktė mokytoja ir 
trys brolių šeimos Lietuvoje. 
Buvo gimęs 1902, rugsėjo 4 Dau 
kunyse, Šeduvos vai., Panevėžio 
apskr. 

— Alfredas Sennas, buvęs 
Kauno ir Pensylvenijos universi
tetų profesorius. Liet. Katalikų 
Mokslo akademijos narys — 
mokslininkas, šiuo metu pensi
ninkas, įsikūręs su žmona Ash-
forde, Conn., yra kiek sunegala
vęs ir gydomas Memorial Hospi-
tal, Willamantic, Conn., kamba
rys 102. Ligonio savijauta gera. 
Tikisi greitai grįžti namo. 

— Dr. Kari Joerg, gydytojas 
iš Tyrolio, Austrijos, lanko sa
vo pažįstamus lietuvius Kana
doje ir Amerikoj. Karo metu, 
vokiečių mobilizuotas, buvo pus
antrų metų vyriausias karinio ir 
civilinio medicinos sekretoriaus 
viršininkas Kaune ir paliko la
bai gerą vardą tarp lietuvių gy
dytojų. Čia susipažino su kon
servatorijos studente Irena Nau-
džiūnaite ir ją vedė. (Jos nove
lių rinkinius iš tyroliečių gyveni
mo yra išleidusi Nidos leidykla 
Londone). Dr. Joerg vartoja še
šetą kalbų, tarp jų ir lietuvių. 

I21Ž. Juozas Vilčinskas techniškojo 
Studijų savaitės rengimo komiteto 
pirmininkas Britanijoje. Ant jo pe
čių gulo pats didžiausias Savaitės 
organizavimo 'darbas 

DIDž. BRITANIJOJ 
— Dr. A. Štromo paskaitos. 

studijų savaitėje dalyvavęs dr. 
A. Štromas tiesiai iš Londono iš
vyko su paskaitomis į Europą. 
Rugpiūčio 10-20 d., jis dalyvavo 
Caux (Šveicarija) tarptautinėje 
konferencijoje pasaulėtvarkos 
problemų klausimais. Rugpiūčio 
20 d. — paskaita Zueriche. Rug
piūčio 21-27 d. Muanchene (Ra-
dio Liberty); rugpiūčio 28 d. — 
paskaita Vokieti joje: rugpiūčio 
29-31 d. d. Paryžiuje, darbais j raščio mecenatu, išleisdamas sa-
Radio "Liberty", Paryžiaus di- vo lėšomis jo vieną numerį, 
sidentų grupės posėdžiai. Rugsė- — šeštasis Pieta Amerikos 
jo 1-5 d. vėl Caux konferencija lietuvių kongresas jau organi-
jaunimo veiklos klausimais. Tos zuojamas. Jis bus 1978 m. vasa-
pačios dienos vakare grįžta at- rio 2-5 dienomis, Urugvajuje, 
gal į Londoną. Į Bus stovykla, studijų dienos, 

— Ketvirtojo Pasaulio lietu-; parodos, įvairūs pasirodymai. 
vhj Jaunimo kongreso rengimo \ Jaunimo stovykla įvyks sausio 
komisijos pasitarimas įvyko 25-vasario 2 dienomis. Kongre-

5:45 vai. lietuviai turės savo Į viams ir iš toliau atvažiuoti, pa-
programą. Dainuos studentė j laikyti ryšius. 
Linda Ruzgaitė ir dalyvaus iš j ši kultūrinė popietė buvo skir-
Chicagos atvykusi tautinių šo- ! ta Tautos šventa? minėjimui. Ji 
kių grupė. j šiemet atkelta anksčiau dėl rug-

Pernai ši šventė vyko Michi-išėjo mėnesį vyksiančios jauni-
,— ' mo demonstracijos Washingtone 
pranešimų paaiškėjo, kad Vokie- j i r *&Q parengimų. Ta proga per 
tijoje tik Memmingene yra j šv- ^ s i a s kun. Rutkauskas pa-
pamaldos lietuviams kas šventa- j s a k ė pritaikytą pamokslą, pri-
dienį. Visur kitur tai tegalima I mindamas, kad normaboji šven-
atlikti tik rečiau. Dr. J. Grinius! t ė s d a t a sutapo su Šiluvos atlai-
Iškėlė Vasario 16 gimnazijos ka- j d a i s i r š v č - Mergelės Marijos Gi-
pelionio klausimą. Rugpiūčio 20 m i m o švente. 
visi dalyvaujantieji kunigai at- Kultūrinę popietę pravedė Al 
laikė bendras šv. Mišias. d o n a Prapuolenytė, pakviesda-

ARGENTIN0J 
— Jonas Povilonis, gyvenąs 

Temperley mieste, žinomas vi
suomenės veikėjas, atšventė sa
vo 80 metų amžiaus sukaktį. Šia 
proga jis tapo "Laiko" savait-

landėlė. (pr.) 

X A. a. Leonardo Simučio 
surinkta dokumentinė medžia
ga — kaip Amerikos lietuviai 
laimėjo Washingtono užtarimą 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb
ta fcrvygoje "Amerikos Lietuvių 
Taryba'*. Knyga kainavo 10 
dol., dabar ją "Drauge" galima 
gauti u i 3 35 doi, su persiun-
MTPU (pr.). į Sol. Laima Stepaitienė. akompanuojant muz. Aloyzui Jurgučiui, atlieka 

' programą Cicero LB apylinkės suruoštame Tautos šventes minėjime 
j rugpiūčio 28 d« 

pasitarimas 
Londone.. Posėdyje dalyvavo 
kongreso rengimo komiteto na
riai: A. Šmitas, K. Ivinskis, A. 
Hermanas. V. J. Damijonaitis, 
V. Bartusevičius, R. Šileris ir 
A. Vilčinskas. Be to,dar dalyva
vo posėdyje R. ir K. Pauliukevi-
čiūtės. Eglė Juodvalkytė, Sigita 
Kondrataitė, J. Čeginskaitė, 
Rusnė Baltrušaitytė, Nerija Lin 
kevičiūtė. Gabija Juozapavičiū
tė. D. Juozapavičiūtė, S. Kaspa
ras ir J. Alkis. 

VOKIETIJOJE 
— Miunchene rugpiūčio 19-

20 prel. dr. Jonas Aviža sukvie
tė Vokietijos lietuvių katalikų 
tarybą k^rtu su lietuviais kuni
gais, dirbančiais lietuvių sielova
doje. Posėdžiams pirmininkavo 
dr. Jonas Norkaitis. sekretoria
vo Kristina Pauliukevičiūtė. Sie
lovados direktorius prel. dr. Jo
nas Aviža padarė įvadinius pa
reiškimus, kad lietuvis daugiau 
vertina tiesą negu malonę ir 
kad jo santykis su Dievu yra 
daugiau asmeninis negu visuo
meninis, šeši kunigai, kurie ten 
dalyvavo, padarė pranešimus 

sas užsibaigs bendru Vasario 16 
minėjimu. Pietų Amerikos lietu
viai pradėjo šiam kongresui in
tensyviai ruoštis. 

— Buenos Aires pabaltiečių 
biuletenio red. Ceferinas Jukne
vičius atsiuntė Eltai dviejų Ar
gentinos laikraščių iškarpas. Dien
raštis "La Nation" spausdina se
riją straipsnių apie nacionalizmą 
ir disidentinį judėjimą SS. At
siųstame straipsnyje duodama 
trumpa Estijos, Latvijos ir Lietu
vos istorija. Pažymi, kad nuo 
1972 pradėjo eiti "LKB Kronika'*, 
vėliau "Aušra" ir kt. 1975 sa-
mizda'ai pasirodė Estijoj ir Lat
vijoj. Pamini Lietuvių Helsinkio 
grupę, Lietuvos disidentų glaudų 
bendradarbiavimą su rusais disi
dentais. Baigia taip: "Pabaltie-1 

čiai netiki jokiems sovietų val
džios pareiškimams ir, žinoma, 
nėra optimistai dėl greito savo 

Kalba inž. Valerijonas Radys, Be
verly Shores, Ind., Lietuvių klubo 
pirm. 
ma kun. A. Rutkauską sukalbė
ti maldą, prisimenant mūsų bro
lius lietuvius, kurie negali švęsti 
Tautos šventės. Tuomet ji pri
statė prelegentą istoriką Vin
centą Liulevičių. Nors buvo nu
matyta, jog jis kalbės apie tau
tos tėvą dr. Joną Basanavičių, 
kurio mirties 50 metų sukaktu
vės yra šiemet, pasirodė jog 
šis minėjimas jau numatytas 
vėliau šiais metais. Todėl klau-

eilėraščių. Labai gera priemonė 
truputį atsigauti nenustojant 
kultūrinės nuotaikos. Antroj da
ly padainavo trijų nenetuvrų 
kompozitorių dainų. Čia joa bal
sas nuskambėjo vienur jausmin
gai, dramatiškai, kitur žaismin
gai. Jos pačios daryti vertimai 
labai vykę. 

Kultūrinę popietę — Tautos 
šventės paminėjimą uždarė af>y-
linkės pirmininkas Alfonsas 
Venclovas. Visi sugiedojo Lietu
vos himną. Dar ilgai susirmku-
sieji nesiskirstė, prie kavutės 
užkandžiavo, šnekučiavo. , 

(Korea^) 

SVEIKATOS PARODA 
Chicagos Mc Cormick Flace 

bus surengta vadinama sveika
tos paroda rugsėjo 7-11 d. Paro
dos mintis "Kaip, kada ir k a r iš
eiti į pensiją." Manoma, ,kad 
parodą aplankys 100,000 pensi
ninkų ar jau į pensiją besiruo
šiančių išeiti žmonių. Parodos 
vadovas S. Stone, 82 m , am
žiaus teigia, kad paroda atskleis 
daugeliui, kaip reikia sveikai 
gyventi. Bus nemokamai patik
rinimas kraujo spaudimas, re
gėjimas, gerklė ir kt . Taip bus 
už minimalų atlyginimą, 5 dol., 
patikrinamas cholesterolis, krau 
jo rūkštingumas ir kt . 

S 0 P N I E B A R Č U S 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vtoo» programos 0 WO? A 
Lietuvių kalba; kasdien ano pirma

dienio iki penktadienio 12:30 -• 
1:00 TBL popiet. — Šeštadienį ir 
•ekmad. nuo 8:30 Od 9:30 v. ryta 

TetaC: HEmlock 4-2419 
1490 AM. 

7150 Sa MAPLEWOOD AVI. 
CH1CAGO. ILL. 
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sukaktuvių, iš kurių galėjo pa
sirinkti temą, prelegentas priėjo 
proe šios popietės temos: "Kaip 
vyko Lietuvių dienos organiza
vimas". 

Pasirodo, kad ši tema ypatin-

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S T f 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai 
Stereo Lr Oro VeaintmrsJ 
M I G L I N A S T V 
Pardavimas ir Taisymą* 

A M W. 69tb SU teL Tte-1486 
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Nuotr. J. Kuprio |apie savo darbus gieloviaoje. Iš ,aona lomas". 

gai aktuali šiais laikais. Lietu-
kovos laimėiimo. Tiki tačiau, M | * N d i e n o s t i ks 'as buvo per vi-
ilgainiui ją laimės". s ^ pasaulio katalikų bažnyčias 

Kitas laikraštis, "La Opinion", r i r i k t i aukas nuo I pasaulinio 
persispausdino rašinį iš "The Fi- ka*"o nukentėjusiems lietuviams i 10% — *o<* — so<* 
nancial News" apie augantį na-;šelpti. IškUo faktas, jog viso!Šn^S?"** ow> ***** 
cionalizmą ir disidentus Sovieti-' reikalo pirmieji iniciatoriai ir 
toj, antraštėje pabrėždamas, kad net galutiniai pravedėjai buvo 
"nesulaikomai auga lietuviu ns- tik keli lietuviai užsienyje. Po 

(E.) j daugelio aeaekmių ir pakartoū-

F R A N K Z A P O L I S 
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