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/ / Vagos" leidyklai 
(Tęsinys) 

O ką pasakytumėt, jeigu būtų 
duota tema: "Kaip komunistai 
užlaiko savo konstitucija?" Pa
staba: rašyti tik apie blogus ko
munistus, o medžiagą — prifan-
tazuokit. Tikriausiai tuo būtumė
te nepatenkinti ir pareikalautu
mėte, kad tokie dalykai būtų 
atšaukti, rašiniai iš knygynu ir 
bibliotekų išimti. O mes turime 
būti patenkinti, kai apie mus 
skleidžiami šmeižtai ir prifanta- j 
zuoti nebūti dalykai, kai vienuo- j 
lynai vaizduojami kaip Žvėrynai, j 
Sveiko, fanatizmo neaptemdyto I 
proto žmonės žino, ikad į tokius j 
"Žvėrynus" niekas nestotų, o jei i 
kas per klaidą ar iš nežinojimo 
būty įstojęs, — kuo greičiausiai į 
spruktų iš kur atėjęs. 

Taip pat nevykusiai "Vagos" j 
atstovas bandė įrodyti, jog vie-
nuoliai elgetavę. "Kažkas, — sa- į 
kė jis, — kažkur t e n apie Dau-į 
gailius kalbėjęs, jog vienuoliaij 
elgetavę". Betgi apie Daugailius; 
nebuvo jokio vienuolyno. Arti- Į 
miausias vyrų vienuolynas buvo! 
už 40 kilometrų — Saldutiškyje. I 
Ir ką gi jie galėjo suelgetauti? '• 
Maisto produktu, gal audinių, — 
bet kiekgi žmogus gali panešti: 
40 kilometrų? 

Čia noriu "Vagos" atstovą pa
klausti: ar tie "elgetaujantieji vie; 
nuoliai" buvo tikri vienuoliai? o! 
gal tik apsimetėliai, kokių ir šiais 
laikais visose specialybėse ne- ; 
trūksta? Štai keli atvejai. 

Daugiau kaip prieš 10 metų 
buvo teisiamas vienas "Tiesos 
korespondentas, kuris vaginėjo 
pas turtingesnius klebonus ir, ro 
dydamas "Tiesos" redakcijos 
blanką su savo korespondento 
įrašyta pavarde, sakė turįs para
šyti straipsnį apie kunigus, ir 
nuo to, kaip būsiąs parašytas, at 
sižvelgianti ir dvasinė vyriausy
bė... 

Po ilgesnio pasakojimo minėtas 
korespondentas išdrįsdavo papra 
syti paskolinti keletos šimtinių, 
tada, reikia tikėtis, ir apie klebo
ną išeisiąs pozityvesnis straips
nis. Ir buvo tokių, kurie skolino 
(juk apie kunigus tada buvo gali 
ma rašyti ką tik nori, be baimės 
būti nubaustam). Pagaliau Kau 
ne minėtas "korespondentas" bu 
vo sulaikytas ir jam iškelta byla. 

1961 m. žiemą po Jiezno, Stak 
liškių ir kitas parapijas vaikščio
jo žmogus iš Valstybinės leidyk
los, rinkdamas prenumeratą nau 
jai leidžiamoms maldaknygėms — 
mažesnė kainuosianti 10 rub., o 
didesnė — 25 rub. (sena valiuta), 
kol pagaliau Žiežmariuose buvo 
sulaikytas. 

Kiek anksčiau Jiezne girdėjau 
pasakojant apie valgyklon at 
važiavusius revizorius. Stai
ga užkluptos darbuotojos la
bai maloniai vašino "mie 
lus svečius", kad šie tik mažiau 
trūkumu rastu... Kitą dieną pa
aiškėjo, jog tai buvo netikri revi
zoriai. 

(Bus daugiau) 

Birželio sukaktys 
ir totalitarizmas 

"Eltos" vedamasis apie birželines 

sukaktis Ir totalitarizmą 
Lietuvos okupacijos ir masinių 

išvežimų sukaktis su totalitariz
mo problema sieja Eltos biulete
nis anglų kalba (1981 m. birželio 
nr.). Pasak Eltos, kaikurie vaka
riečiai tvirtina, kad dabart inė So
vietų Sąjunga, nors ir nelaisva, 
yra iš esmės pasikeitusi n u o Sta
lino laikų. Masinį terorą ir geno
cidą jie tapatina su "s ta l inizmu", 
o brežnevinė Sovietų Sąjunga 
jiems jau yra virtusi nebe totali
tarine, o pragmatiška valstybe. 
Tai keista ir pavojinga iliuzija. 
Palyginkime Sovietų Sąjunga kad 
ir su Vakarų Vokietija, kur nacių 
institucijos buvo panaikintos, o 
nacių filosofija išstumta j ekstre
mistinį užkampį. Sovietų Sąjun
goje valdžios ir prievartos apara
tas bei politinė religija išliko iš 
esmės nepasikeitę n u o Sta l ino 
laikų. 

Nepasikeitė ir sovietinės tota
litarinės galvosenos branduolys, 
rašo Elta. Oficialusis komparti
jos mėnraštis Komunistas (Vil
nius, 1981 Nr. 1) pareiškė, kad 
lietuvių genocidas 1940-iniais me 
tais buvo "labai svarbus proce
sas —buožių kaip klasės likvida
vimas". Stalinas irgi mėgdavo sa
kyti, kad "nesumušęs kiaušinio, 
neiškepsi kiaušinienės". O Goeb-
belsas šiuo klausimu taip išsi
reikšdavo: "Kas vartoja piūklą. 
neapsiena be piūvenų". Abiems 
totalitarinės minties esklasikams 
žmonės tebuvo pjuvenos ar me
džiaga ambicingiems projektams. 
O dabar? Ar dabartinis tarybi
nis elitas pripažįsta, kad praėju
sio ar šiandieninio teroro aukos 

.visgi yra žmonės? Anaiptol! Nese 
jniai Niedielioje du sovietinio žur 
Įnalizmo pirmūnai, Barsovas ir 
j Sergiejevas, pavadino Gajauską, 
i Petkų, Terlecką ir Sasnauską 
į "visuomenės atmatomis", kurių 
; vieta esanti "sąšlavyne". Tie žo-
| džiai jau girdėti — taip naciai 
i kalbėdavo apie žydus ir kitas iš
naikinimui pasmerktas "menka
vertes būtybes". 

Sovietų Sąjungos totalitariniai 
valdovai buvo įsitikinę, kad ma
siniai išvežimai, teroras ir nesi-

1 liaujanti indoktrinacija palauš 
j lietuvių pasiprešinmą ir pavers 
! juos paklusniais pavaldiniais — 
11, y., "tarybine liaudimi". Bet įvy-
! ko atvirkščiai. Šiandien Lietuvo
je klesti pogrindžio spauda, kuri 
pagal gyventojų skaičių gausiau
sia visoje Maskvos įtakos sferoje, 
veikia visą tautą apimantis pat
riotinis ir religinis sąjūdis. Tai 
lietuvių tautos atsakymas į baisią 
šias 1940-jų ir 1941-jų metų bir
želio pamokas — rašo Eltos biu
letenis anglų kalba. 

ELTA 

Izraelis sumokėjo 
kompensacija 

Paryžius. — Izraelio vyriausy
bė nutarė sumokėti kompensaci
ją prancūzo Damien Chaussepied, 
24 metų amžiaus, šeimai. Jis žu
vo per Irako branduolinio reakto 
riaus puolimą. Neskelbiama, ko
kią sumą jo šeima gavo, tačiau 
Izraelio ambasados diplomatai 
padarė šį žmogišką gestą, nors 
Izraelio vyriausybė ir nepripažjs-

i ta blogai pasielgusi, sunaikinda-
I ma Irako reaktoriy. 
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JAV aerodromų kontrolierių streikas sukėlė lėktuvų keleiviams daug nepatogumų. Nuotraukoje vienas didžiausių 
Europos aerodromų — Heathrow prie Londono. Iš atostogų grįžtą amerikiečiai nebeturėjo pinigų viešbučiams ar 
maistui ir turėjo praleisti laiką ant laukiamųjų salių grindų. 

PRANCŪZŲ VALDŽIA 
ĮSPĖJO BANI SADRĄ 

Iš Iraną išvažiavo prancūzų piliečiai 
Paryžius. — Buvęs Irano prezi-, Keturi Prancūzijos diplomatai | 

dentas Bani Sadras gavo dar vie-Į liko Teherane. Diplomatinei at-Į 
ną įspėjimą iš Prancūzijos vy- Į stovybei vadovaus pirmasis am-
riausybės, kuriai jis buvo pažade- ' basadorius Jean Pierre Ginhut . 
jęs nepolitikuoti. Bani Sadras su- Iranas paskelbė, kad* jis sumažins 
teikė pasikalbėjimus Britanijos, j savo atstovybės tarnautojų skai-
Italiios, Libano ir Vakarų Vokie^čių Paryžiuje ir ten ambasadai 
tijos laikraščiams. Jis persikėlė iš vadovaus charge d'affairs. 
savo seno buto į Paryžiaus už- •• Kai kurie prancūzai I rane nu-
miestį, kur namą turi Massoudo! tarė pasilikti, nežiūrint vyriau-
Rajavi brolis. Rajavi kartu su j sybės įspėjimų. Vienas prancū-
Bani Sadru pabėgo iš Irano. Jam I zas pasakė Paryžiuje, kad spau-
"politikuoti" neuždrausta. Jis pa- Į da ir televizija visą reikalą išpūtė 
sirašęs kažkokį raštą, tačiau jis ! i r privertė jo tėvus rūpintis jo li-
nemoka prancūzų kalbos, paaiš- kimu. Irane jis buvęs laisvas, ir 
kino Rajavi, kurio titulas: Irano niekas jam negrasinę, 
vyriausybės egzilėje premjeras. j Teherano radijas paskelbė, kad 
Banį Sadras pareiškė spaudai, s u i m t a d a r 200 prieš vyriausybę 
kad jis, gal but, persikels gyventi vej]<usių kairiųjų. 

Prie Paryžiaus esančiame mies
telio Auvers sur Oise burmistras, 
komentuodamas buvusio Irano 
prezidento Bani Sadro apsigyveni 
mą jo miestelio ribose, pasakė sa-

., „ , T . , . , vo gyventojams: "Mes turime 
zimas yra piktesnis uz Hitlerio re; ., . J . „ . c , . » -

į. . K .,„ j . . , j sveikinti Bani Sadrą, atvykusi pas 

AMERIKOS GINKLŲ 
PRAMONES SUNKUMAI 

Bus sunku įgyvendinti vyriausybes planus 
Nevv Yorkas. — JAV naujosios 

vyriausybės nutarimas sustiprin
ti karines jėgas, paskirti kariuo
menei daugiau lėšų, sukėlė gyny
bos pramonei rūpesčių, kaip rei
kės pateisinti vyriausybės pasiti
kėjimą ir įgyvendinti jos planus. 
Savaitraštis "U. S. News and 
World Report" po ilgesnių tyri
nėjimų šią savaitę paskelbė pesi
mistišką apžvalgą "Big Arms 
Buildup — It's Already in 
Trouble". 

į Švediją ar į Austriją. Švedijos vy
riausybė tuoj paskelbė, kad jis Šve 
dijoje negaus politinio prieglobs
čio, nes jį yra gavęs Prancūzijoje. 

Rajavi pasakė prancūzų spau
dai, kad dabartinis Khomeinio re

žimą. Jis jau išžudė tris kart dau
giau persų už šachą. Šacho reži
mo blogiausiais laikais kalėji
muose buvo 5,000 politinių ka-

mus, tačiau aš turiu viltį, kad jis 
pasirinks kitą gyvenamąją vietą".' 

Persų įlankoje Irano karo lai 
linių, o dabartinis režimas kalina ' vai sustabdė Danijos prekybinį! 
apie 7,000. laivą ir jį sulaikė, nes jis vežęs 

Trečiadienį iš Teherano į Pa- ginklus ir sprogmenis Irakui. Lai-
ryžių atskrido jau antras lėktu vo savininkas paaiškino, kad lai
vas su prancūzų piliečiais. Lėktų- į vo krovinys, jame ir šiek tiek sta 
ve buvo 18 diplomatų ir 32 kiti. | tybos darbams reikalingų sprog-
Daugumas kalbėjo reporteriams, menų, buvo skirtas Kuvvaitui. Da-
kad jie nenorėjo išvažiuoti iŠ Te- nijos vyriausybė veda derybas su 
herano, o tik padarė tai, kiaušy- I Iranu, kad jis paleistų laivą ir jo 
darni vyriausybės. Vienas biznie- j įgulą. Bijoma, kad laivo krovinį 
rius gyveno Irane 16 metų. Visi | Iranas gali konfiskuoti, 
pasakė, kad jie nejautė jokio ira
niečių spaudimo ar grėsmės. 

— Naujoji Izraelio vyriausybė 
sušvelnino okupacinį režimą oku-

I puotose arabų žemėse. Karei
viams uždrausta įžengti į arabų 
mokyklas, pavesta švelniau tik
rinti arabų automobilius. 

— Iš Denverio kariuomenės 
sandėlių į Utah valstiją su didele 
apsauga perkelti pirmieji nervų 
dujų bombų kroviniai. Iš viso bus 
pervežta 888 bombos. Šie chemi
niai ginklai — bespalvis, bekva
pis skystis, kurio vienas lašas už
muša žmogų, labai pavojingi. 
Vienoje bomboje yra 346 sva 
rai skysčio. 

— JAV valstybės departamen 

Karališkoji pora 
baigia kelionę 

Port Saidas. — Karališkoji Bri
tanijos pora baigia savo povestu
vinę kelionę "Britania" jachtoje. 
Atvykęs į Port Saidą princas Čar
lis pasiuntė pakvietimus keliems 
svečiams atvykti į jachtą pietų. 
Graikijos premjeras George Ral-
lis pakvietimo nepriėmė, jis esąs 
labai užsiėmęs, tačiau Egipto pre
zidentas Sadatas su žmona Jihan 
pažadėjo atvykti. 

Princų kelionė prasidėjo Gib-1 
raltare. Jachta plaukė pro Aiži-,' 
rą, Tunisą, Italiją, Graikiją, ku-
rios keliose salose jaunieji buvo j 
išlipę pasimaudyti. Karališkoji; 

Ragina lenkus 
ramiai dirbti 

Varšuva. — "Solidarumo" va
dovybė Gdanske, baigdama savo 
posėdžius, apeliavo į visus darbi
ninkus baigti protestus, demons
tracijas dėl maisto produktų sto
kos. Pareiškime sakoma, kad tau 
tai reikia vienybės ir darbo. Visi 
darbininkai raginami atsisakyti 
aštuonių laisvų šeštadienių šiais 
metais, padidinti darbo našumą 
pramonėje ir žemės ūkyje, kad Len 
kija turėtų ką eksportuoti. 

Profesinių sąjungų centras pa
skelbė, kad spalio mėn. įvyks vi
sų "Solidarumo" skyrių atstovų 
suvažiavimas. "Solidarumas" rei
kalauja, kad vyriausybė duotų 
progą valstybinėje spaudoje atsa
kyti į valdžios priekaištus ir kal
tinimus, o taip pat reikalaujama 
laiko radijo ir televizijos progra
mose. Jei vyriausybė šį reikalavi
mą atmes, spaudos darbininkai 
išeis į streiką rugpiūčio 19 ir 20 
dienomis. 

Lenkijos komunistų centro ko
mitetas baigė sesiją. Partijos va
das Kania įspėjo "nuotykių ieš
kotojus", kad gresia "kruvinas 
susikirtimas", jei demonstracijos 
ir išsišokimai nesibaigs. Kania 
padėkojo sovietų prezidentui 
Brežnevui už šiais metais suteik
tą paramą — 4 bil. dol. vertės. 
Partijos vadai buvo susitikę su 
Lenkijos katalikų primų arkivys
kupu Glempu, kuris padėsiąs ieš 
koti kompromiso tarp valdžios ir 
darbininkų pozicijų. Kania, baig
damas suvažiavimą, pasakė, kad 
partija ištiesia ranką visiems, ku
rie pasisako už socialistinę Lenki
ją. 

Rytų Vokietija paskelbė, kad 
šiaurės vakarų Lenkijoje vyksta 
bendri vokiečių — lenkų kariuo 
menių manevrai. Jie vyksta tuo 
pačiu metu, kada didelis sovietų 
karo laivynas manevruoja Balti
jos jūroje. 

Lenkija paskelbė, kad šalia mė
sos, cukraus, miltų ir kitų maisto 
produktų normavimo, įvedamos 
kortelės ir vodkai. Kiekvienas len 
kas galės per mėnesį pirkti vieną 
butelį vodkos. Metinis šio gėri
mo sunaudojimas kiekvienam 
lenkui yra 11 litrų per metus. 

Straipsnyje įrodinėjama, kad 
Amerikos karinė pramonė turės 
pradėti greitą įmonių atnaujini
mo programą, nes po ilgų aplei
dimo metų karinė pramonė 
neturi nei kvalifikuotų darbinin
kų, nei modernių mašinų, reika- į 
lingu moderniems ginklams ga 
minti. Prezidento Reagano nu 

dernumas. Gynybos įmonėms 
trūksta kvalifikuotų darbininkų, 
ypač inžinierių, mašinistų, kom
piuterių specialistų. Vienos karo 
pramonės įmonės direktorius pa
sakė, kad patyrusių darbininkų 
stoka iki 1985 metų gali siekti 
250,000. "Juk negali pakviesti iš 
farmos darbininko ir laukti, kad 
jis sumontuotų lėktuvo moto
rą". Gynybos pramonei jau ne
lengva pakeisti į pensiją išeinan
čius mašinistus. Jau šiandien 
aviacijos pramonei trūksta 1,300 
inžinierių. Vien Rockvvell aviaci
jos bendrovei teks ieškoti 15,000 
naujų darbininkų, jei vyriausybė 
nutars gaminti naują B — 1 bom 
bonešį. 

Žurnalo straipsnis baigiamas 
I buvusio Pentagono pareigūno 
Ganslerio žodžiais: "Niekas nega 

tarimas skirti ginklams papildo- Į l ė t u Pf sakyti, kad vyriausybės ap-
mas lėšas — 185 bil. dol. per 
ateinančius penkerius metus — 
pakeltų tam laikotarpiui numaty
tą sumą iki 1.5 trilijono dolerių. 
Pramonininkai jau numato sun
kumus įgyvendinti valdžios pla
nus. 

Pirmiausia, rašo žurnalas, jau
čiamas kai kurių žaliavų truku
mas Modernių lėktuvų motorams 
stinga lengvo svorio titano. Ar
mijos tankų motorams tenka 
laukti sunkiai gaunamo chromo. 
Kobalto kainos po sukilimo Zai-
rės valstybėje 1978 m. pašoko net 
246 nuoš. Tuoj pakilo F — 15 ir 
F - 16 lėktuvų motorų kainos. 
Kai tenka ilgiau laukti reikalin
gų žaliavų, sutrinka motorų ga
myba, kyla jų kainos. Žurnalas 
rašo, kad Amerika tampa vis 
daugiau priklausoma nuo užsie
nio rinkų kai kurių svarbių me
talų pirkime Iš 40 ginklų pramo
nei labai svarbių metalų, Ameri
ka užsieniuose turi pirkti 23. Dau 
gelis metalų importuojami iš po
litiškai įtemptų rajonų, nepasto
vių šalių, kaip Afrikos pietinių 
kraštų. 

Pasibaigus Vietnamo karui, už
ėjus "detantei", daug ginklų fab
rikų užsidarė, sumažino produk
ciją, ėmė gaminti kitas prekes. 
Sakoma, kad armijos tankų bokš
telius Amerikoje sugeba išlieti tik 
viena bendrovė. Apie 25 nuoš. 
karo laivyno tiekėjų pasitraukė iš 
biznio. Jei karo aviacijai 1967 me 
tais dirbdavo 6,000 įmonių, tai 
šiuo metu iš aviacijos kontraktų 
gyvena tik 3,500. Kai kurių svar 

siginklavimo planai neįgyvendi
nami, tačiau bus daug daug sun
kumų per ilgą laiką". 

Kovos Afganistane 
sovietų akimis 

Maskva. — Sovietų žinių agen 
tūra paskelbė retą žinią apie ko
vas Afganistane. Korespondenci
ja skelbia, kad 700 afganų "ban
ditų" puolė pasienio karinę įgu
lą prie Pakistano. Nors čia gynė
si tik 43 Afganistano kareiviai, 
jie po keturių dienų kovų, atmušė 
ir išvaikė "banditus". Vakarų ste
bėtojai mano, kad šios žinios pa
skelbimas rodo sovietų intencijas 
įrodinėti, kad sovietų kariuome
nė Afganistanui būtinai reikalin 
ga. Žinioje pridedama, kad pa
bėgdami "banditai" palikę kinų 
ir JAV ginklų, britų amunicijos 
ir minų. 

Ginčai kur laikyti 
neutronines bombas 
VVashingtonas. — Buvęs prezi

dento Carterio nacionalinio sau
gumo patarėjas Zbigniev Brze-
zinski kritikavo valstybės depar
tamento skelbtą vyriausybės nu
tarimą nedislokuoti Europoje neu 
troninių bombų, o laikyti jas Ame 
rikoje. Brzezinski pasakė, kad tų 
bombų vienintelis pranaš"umas 
ir yra tas, kad jos galėtų sustab
dyti sovietų tankų veržimąsi į Va 
karus. Jei bombų Europoje ne
bus, sovietų šarvuočiai užpuls Eu
ropą, kol Amerika nugabens ten 

bių ginklų dalis gamina visame I neutronines bombas ar artilerijos 

tas papeikė Čilę, kad ji ištrėmė Jai jachta plauks Suezo kanalu iki 
me Castllo, krikščionių drmokra Porto Suezo, o penktadienį jau
tų politiką ir Čilės žmogaus teisių Į nieji sės į lėktuvą ir grįš į Lon-
komisijos pirmininką. i doną. 

— Pietų Afrikos vyriausybė 
padidino lėšas kariniams reika
lams net 40 nuoš. Sakoma, kad 
padidėjo grėsmė iš užsienio. 

— Los Angeles apskrities pro
kuroras pareiškė, kad Sirhan Sir-
han, kuris atlieka bausmę už Ro
berto Kenedžio nušovimą, būda
mas kalėjime, gyrėsi kitam kali
niui, kad patekęs į laisvę jis nu
šaus sen. Edward Kennedį. 

krašte tik viena firma, kitas 
trys. Dėl to dalių tenka laukti iš
tisus mėnesius. Naujiems M — 1 
tankams gaminami infraraudo-
nųjų spindulių taikikliai, kurie 
veikia ir naktį. Tačiau sunku 
gauti toms dalims reikalingų me
talų: gyvsidabrio, kadmijaus, te-
lurid. Kitas kontraktorius gamin
davo lėktuvams modernius ra
daro aparatus per 12 mėn., dabar 
jų tenka laukti 27 mėnesius. 

Žurnalas nurodo, kad II-jo Pa
saulinio karo metu Amerika bū
davo "Demokratijos ginklų kal
vė". Per 44 mėnesius Amerika pa 
statė 10 didžiųjų kovos laivų, 27 
lėktuvnešius, 211 povandeninių 
laivų, 358 naikintuvus, 88,000 

sviedinius. Tada jie fronte nebe
bus reikalingi. 

— Aerodromų kontrolierių strei 
kas įgalins lėktuvų bendroves 
sumažinti savo tarnautojų skai
čių, laimėti iš profesinių sąjun
gų įvairių lengvatų, pasakė Ju
lius Maldutis, pramonės analis
tas Salomon Brothers bendrovėje. 

— Karo aviacijos vadovybė pa
traukė teismo atsakomybėn Įeit 
C. Cooke, kuris kaltinamas šnipi 
nėjimu, žinių teikimu Sovietų Są
jungai. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 14 d.: Demetrijus, 
tankų, 31,000 lėktuvų, 411,0001 Atanazija, Girtautas, Pajauta. 
artilerijos pabūklų, 90,000 sunk
vežimių ir 12,500,000 šautuvų. 
Daugelis ekspertų įsitikinę, kad 
kilus reikalui, Amerika šiandien 
jokiu būdu negalėtų pasiekti pa
našių statybos kiekių. 

Viena iš priežasčių yra nepap- I 

Rugpiūčio 15 d.: Žolinės. Tar-
cizijus, Limbanija, Utenis, Rugi-
lė. 

Saulė teka 5:56, leidžiasi 7:54. 

ORAS 
Apsiniaukę, gali lyti, tempera-

rastas ginklų sudėtingumas, mo- Į tūra dieną 85 L, naktį 65 1 

> t 
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/PORTO 

Redajfuoja Vyt. Grybauskas 
Telef. — namų 847-1729 

APŽVALGA 

4144 So. Maplewood. Chicago, IL 
įstaigos 269-7557 60632 

ŠALFASS PRANEŠIMAS 
LENGVATLECIAMS 

Dėl 1981 m. S. A. 
Paba l t i eč ių ir 
l ie tuvių lengv. 
a t l . p i rmenybių 

1. Š.A. Pabaltiečių ir Lietu
vių Lengvosios atletikos pir
menybės įvyks 1981 m. rug
sėjo 12-13 d., Toronto, Ont. 

2. Visi lietuviai dalyviai pri
valo būti atlikę metinę 1981 m. 
ŠALFASS-gos nario registra-
ci ją i r t u r ė t i 1981 m. 
SALFASS-gos nario kortelę. 
Neatlikusiems bus sudaryta 
galimybė tai padaryti vietoje. 

3. Yra galimybė, kad kai ku
riems klubo nariams infor
macijos yra pasiųstos asme
niškai, panaudojant BAFNA 
raštą # 28—B/81 ir mūsų raš
tus # 61—B/81 a r 62—B/81. 
Klubams pranešame, kuriems 
jų nar iams tokios informaci
jos yra pasiųstos. 

4. Painformuokite ne tik sa
vo klubo, bet ir kitus savo apy
linkės lietuvius lengvatlečius 
apie šias varžybas ir paska
tinkite dalyvauti. Panaudoki
te virš minėtus raštus. 

5. 1981 m. lietuvių pirmeny
bės bus išvestos iš pabaltiečių 
varžybų. Lietuvių pirmenybių 
programa yra automatiškai ta 
pati, kaip ir pabaltiečių. 

6. Lietuvių pirmenybėms bus 
duodami papildomi pažymė
jimai už 3 vietas. 

7. Papildomo pradmės mo
kesčio dėl lietuvių pirmenybių 
nebus imama. 

8. Lietuvių pirmenybėms taš

kai klubams skaičiuojami pa
gal ŠALFASS-gos pirmenybių 
taškų skaičiavimo lentelę, už 4 
vietas: 

Vyrų ir moterų klasėse 5.0 — 
3.0 — 2.0 — 1.0 

Jaunių A klasėje (1962-64 m.) 
4.0 — 2.4 — 1.6 — 0.8 

Prieauglio B klasėse (1965-66 
m.) 3.0 — 1.8 — 1.2 — 0.6 

Prieauglio C klasėse (1967-68 
m.) 2.5 — 1.5 — 1.0 — 0.5 

Prieauglio D klasėse (1969-70 
m.) 2.0 — 1.2 — 0.8 — 0.4 

Prieauglio E klasėse (1971 
etc.) 1.5 — 0.9 — 0.6 — 0.3 

Pastaba: Sujungiant 2 ar 
daugiau klases į vieną, taškai 
skaičiuojami tik pagal aukš
čiausios kalsės lentelę, išsky
rus tas rungtis, kurios even
tualiai vykdomos atskirai. 

9. Klubiniam laimėtojui ski
riama vienkartinė dovana. 

10. Yra galimybė ribotą skai
čių iš kitur atvykstančių lie
tuvių lengvatletų apnakvinti 
pas Toronto lietuvius. To pa
geidaujantieji, prašomi pra
nešti A. Malinauskui atlie
kant dalyvių registraciją (iki 
š.m. rugsėjo 5 d.). Pabrėžiame, 
kad tik iš anksto pranešu
siems tokios galimybės gali bū
ti suteiktos. 

11. Primename, kad dalyvių 
registraciją reikia atlikti iki 
š.m. rugsėjo 5 d. pas A Mali
nauską ar A. Bielskų BAFNA 
Biuletenyje # 170 nurodyta 
tvarka. 

ŠALFASS-gos 
Centro Valdyba 

ir 
ŠALFASS-gos 
Leng. Atletikos 

Komitetas 

FUTBOLAS 
" U T U A N I C A " -

"EAGLES" 
TURNYRO LAIMĖTOJOS 

Šios vasaros atostogų metu 
"Lituanicos" vyrų komanda 
dalyvavo penkiuose turnyruo
se. Komandos atostogos 2 1/2 
mėnesio tarp pavasario ir ru
dens pirmenybių. Per tiek laiko 
nerungtyniaujant, futbolas bū
tų visai pamirštas — išeitų 
iš mados... Kad taip neatsitik
tų, "Lituanicos" komanda 
rungtyniauja ir renka trofėjas. 

Praėjusį sekmadienį, rug
piūčio 9 d. "Lituanica" pirmą 
kartą dalyvavo lenkų "Eagles" 
klubo suruoštame 8 komandų 
turnyre, Westchester, 111. Pui
kiame St. Joseph mokyklos 
stadijone "Lituanicos" ko
manda savo grupėje laimėjo 
prieš stiprią lenkų "Wislą" re
zultatu 2:1, prieš "Eagles" re
zervą taip pat 2:1 ir sužaidusi 
lygiomis 1:1 prieš italų 
"Maroons", pateko į finalą. 
Finalinėse rungtynėse, žai
džiant prieš lenkų "Light-
ning" komandą, mūsų vyrai 
sužaidė tikrai vyriškai ir ne 
"pikniko" dvasioje. Rung
tynes laimėjo rezultatu 3:1. 

Su tokia komanda pradėtą 
rudens ratą norėtų matyti kiek
vienas "Lituanicos" šalinin
kas. Jau yra aišku, kad ketu
rių žaidėjų iš to sąstato nebus. 
J ie jau žais savo mokyklose — 
universitetuose. Vietoje jų gal 
atsiras kiti? Gal? 

J.J. 
Trumpai i š futbolo 
pasaulio 

— 29 kartus Žaidęs už Lie
tuvos futbolo rinktinę Fritz 
Tepgeris, paskaitęs "Drauge" 
tilpusį straipsnį apie pirmųjų 
dienų futbolą Lietuvoje, labai 

Chicagos „Neries" penkiolikmečių komanda Ju nior Olympics turnyro atidaryme. 
Nuotr. Z . Deguč io 

LAUKO TENISAS 
ST. SOLYS 

PABALTIEČIŲ 
MEISTERIS 

Daugkartinis mūsų meiste
ris Stepas Solys iš Toledo, po 
poros metų pertraukos, vėl da
lyvavo pabaltiečių lauko teni
so pirmenybėse Grand Ra-
pids, Mich. Pasirodė, kad jis 
tebėra puikioje formoje ir vėl 
pasipuošė pabaltiečių meiste
rio titulu, finale nugalėjęs lat
vį Janį Dipkį 7-5, 6-3. Staig
mena buvo J. Dipkis, pirmą 
kartą pasirodęs šiose pirmeny
bėse ir savo agresyviu žai
dimu pasiekęs finalą. Jis su St. 
Soliu taip pat laimėjo ir vyrų 
dvejetą. 

apsidžiaugė ir nutarė kitais 
metais aplankyti Chicagą. Čia 
tikisi sutikti ne vieną tos 
"senosios gvardijos" atstovą, o 
taip pat susipažinti ir su jau
nąja karta. 

— "Auksinį futbolo batą" 
Europoje laimėjo bulgaras 
Slavkos, žaidžiąs už "Trakią 
Plovoliv" ir per pereitą sezoną 
įmušęs 31 įvartį. Antroje vie
toje su 30 įvarčių liko vengras 
T. Nuilasi iš Budapešto, o tre
čioje su 29 įvarčiais garsusis K. 
R u m m e n i g g e iš 
'' Bay em"Muencheno. 

— Pagal World Encyclo-
pedia of Soccer per visą FIFA 
(pasaulio futbolo sąjunga) isto
riją daugiausia įvarčių yra 
įmušęs brazilietis A. Frieden-
reich 1329. Vienu metu jis bu
vo laikomas geriausiu žaidėju 
pasaulyje. Futbolo istorijoje 
daugiau tūkstančio įvarčių yra 
įmušęs tik Pelė ir "Bimbo" Bin-
der iš Austrijos. Nepriklau
somos Lietuvos futbolo mė
gėjai Binderį dar atsimena, kai 
jis Kaune žaidė su Vienos "Ra-
pid" komanda. 

— Pasaul io futbolo pir
menybėms Ispanijoje jau 
kvalifikavosi Brazilija ir Čilė. 
Argentina dalyvaus, kaip da
bartinis pasaulio meisteris. O 
ketvirtas P. Amerikos ats
tovas paaiškės tarp Peru, 
Urugvajaus ir Columbijos. Rei
kia galvoti, kad Urugvajus tu
rėtų kvalifikuotis. 

— Pelė taip pat dalyvaus pa
saulio pirmenybėse, bet tik 
kaip Meksikos televizijos ko
mentatorius. Jis jau išsinuo
mavo vilą netoli Argentinos 
rinktinės viešbučio. 

— Pasaulio pirmenybių 
organizacinis komitetas, atro
do, neturės jokių finansinų 
sunkumų. Bankuose padėti 
pinigai jau neša daugiau 10% 
palūkanų ir iki pasaulio pir
menybių turėtų susidaryti net 
4 milijonai dolerių. 

šiamos tik Chicagoje. Chicaga 
yra daugumai patogiausia vie
tovė, nesunku gauti aikštes ir 
visuomet sutrauks didžiausią 
dalyvių skaičių. 

A. S. 

GR. RIMKCNIENĖ 
LAIMI 

"WESTERN OPEN" 

Šių metų "Western Open" 
daugiau 35 metų amžiaus lau
ko teniso varžybas buvo pra
vestos Oak Brook klubo aikš
tėse. Dėl didelio dalyvių 
skaičiaus teko žaisti net po tre
jas rungtynes tą pačią dieną. 
Vieneto varžybose šiuo metu 
geroje formoje Gražina Rim-
kūnienė nesunkiai įveikia pir
mąsias tris varžoves ir pasie
kia pusfinalius. Čia susitinka 
H. Goodwin iš St. Louis, kuri 
nepripažįsta rizikos ir klaidų. 
Abi laiko kiekvieną sviedinį 
aikštėje po 50-60 smūgių, ir pir
masis setas tęsiasi beveik 2 va
landas. Antrajame Gražina 
pritrūksta jėgų, ir pergalė ten
ka H. Goodwin 7-5, 6-2. Už tai 
Gražina atsigriebia moterų 
dvejeto varžybose. Ji su savo 
partnere H. Henry žaidžia pui
kų ir agresyvų tenisą ir pasi
puošia meisterės titulu, įti
k i n a n č i a i l a i m ė d a m o s 
finalines rungtynes 6-4, 6-3. 

Kita staigmena buvo 16 me
tų Paulius Gražulis iš Detroi
to. Jis taip pat pirmą kartą 
dalyvavo šiose pirmenybėse ir 
netikėtai laimėjo vyrų B klasę. 

Iš moterų klasės puikų įspū
dį paliko latvaitė Vija Purs ir 
Floridos. Ji lengvai laimėjo 
pirmą vietą ir jos susitikimas 
su mūsų Gražina Rimkūniene 
būtų tikrai įdomus ir turėtų 
duot gero lygio žaidimą. Šiose 
varžybose dalyvavo ir Alicija 
Solienė. 

Varžybas puikiai pravedė 
l a t v i a i ; jų vadovas P. 
Zebelinš nusiskundė mažu 
lietuvių dalyvavimu. Jis gra
s ina ne t tokių varžybų 
daugiau nebeorganizuoti. O tai 
dar kartą patvirtina jau seną 
mūsų tvirtinimą: kaip ir lietu
vių pirmenybės, taip ir pabal
tiečių varžybos turi būti ruo-

— Ispanijos transporto 
ministerija pasaulio pirmeny
bėms numato pastatyti grei
tąjį traukinį 5 metrus aukš
čiau žemės paviršiaus. Jis 
kursuotų tarp aerodromo ir 
pagrindinės Madrido trau
kinio stoties ir talpintų 1500 
keleivių; kainuotų 40 mil. dol. 

— Ispanijos sportinė spauda 
šiuo metu pajuokia savo fut
bolo rinktinę, kuri neseniai grį
žo iš gastrolių Pietų Ameri
koje, nepajėgusi sutraukti 
didesnio skaičiaus žiūrovų. 
Spauda teigia, kad jų rinktinė 
nebeturi drąsos pulti, o žaidžia 
defensyvinį futbolą, panašiai, 
kaip ir Ispanijos valdžia. 

O. Gešventas 

KREPŠINIS 

Tarpkontinentalinės taurės 
varžybas vėl laimėjo Madrido 
"Real" komanda. J i finale įvei
kė Brazilijos meisterį. "Siriją" 
net 109-83. Trečioje vietoje liko 
Amerikos Clemson u-to ko
manda, laimėjusi prieš Bra
zilijos "Frankan" klubą 79-73. 

IŠ LIETUVOS 
PADANGĖS 

— Bokso varžybose moks
leivių spartakiadoje puikiai 
pasirodė B. Bilius iš Jonavos ir 
V. Gūžys iš Kauno, abu laimė
ję sidabro medalius. Jonavie
tis R. Lisauskas iškovojo bron
zos medalį. 

— Lauko ritulio pirmeny
bėse Šiaulių "Tauro" koman
da nugali Kijevą 2-0, o su 
Maskva baigia 1-1, tačiau pra
laimi prieš Almą Atą ir Andi-
zavą po 0-1. 

— Futbolo antros lygos pir
menybėse Klaipėdos "Atlan
tas" pagaliau ištempia sunkią 
pergalę prieš Vitebską 1-0. 

Tuo tarpu moksleivių spar
takiados varžybose Lietuvos 
rinktinė stipriausia negu bet 
kada, iki paskutinių rungtynių 
dar turėjo vilties pasipuošti 
medaliu. Tačiau rungtynėse 
prieš Gruziją puolimo linija 
neišnaudoja keletą puikių pro
gų ir baigia 2-2. Lieka ketvir
toje vietoje. 

— Irklavimo pirmenybėse 
Maskvos olimpiniame baseine 
dalyvavo net 34 irkluotojai iŠ 
Lietuvos. Jie parsivežė net 9 
aukso, 4 sidabro ir 11 bronzos 
medalių. 

Daugelis iš jų buvo pakvies
ti į sąjungos rinktinę, kur tuoj 
išvyksta į Angliją dalyvauti 
pasaulio pirmenybėse. 

— Dviračių 3 klm. distan
ciją moksleivių spartakiadoje 
netikėtai laimėjo kaunietis 
Gintautas Umaras. 

Gražina Rimkūniene laimėjusi 
"Western Open" dvejetus. 

Golfas 

JONO KUBILIAUS 
PERGALĖ 

Chicagos Lietuvių Golfo klu
bo vasaros turnyras įvyko lie
pos 19 d. Village Greens Count-
ry klube. "A" klasėje pirmą 
vietą laimėjo Jonas Kubilius, 
antroje liko A. Dagys, o trečio
je E. Nakas. "B" klasėje pir
mas baigė J. Adickas, antras 
A. Abramikas ir T. Vaitkus. 
"C" klasėje pergalė atiteko J. 
Cinkui, o antra ir trečia vieta 
pasidalino A. Kazakevičius ir 
A. Vasys. "D" klasėje pirmas 
A. Paulavičius, antra ir trečia 
vieta A. Traškai ir J. Statkui. 

Moterų klasėje pergale pasi
puošė A. Vaitkienė. Arčiausiai 
prie vėliavėlės primušė J. 
Astrauskas ir J. Ringus. 

Rugpiūčio 2 d. Elmwood 
Country klube įvyko J. Pau-
gos organizuojamas turnyras. 
Apie jį plačiau sekantį kartą. 

Dviejų dienų turnyras ruo
šiamas Silver Lake Country 
klube rugpiūčio 15 ir 16 d. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

O.N. 

KARALIAUS 
PRIAMO LOBIS 

Kur yra Priamo lobis? Toks 
klausimas kilo jau prieš šimtą 
metų vokiečių archeologui 
Henrichui Schliemanui, kai jis 
buvusios Trojos ir Mikėnų 
griuvėsiuose ieškojo 4000 metų 
praeities liudininkų. Jis ten 
iškasė brangenybių lobį, kurį 
pavadino „Priamo lobiu", 
pagal paskutinį Trojos kara
lių, nupirko tą lobį nuo Turki
jos vyriausybės ir 1881 m. 
liepos mėn. padovanojo Berly
no miesto muziejui. 

Bet kur dabar yra tas 
Priamo lobis? Šis klausimas 
yra vėl aktualus po to, kai 
Verein8-Vestbank ir Nord-
deutsche Rundfunk nufilmavo 
televizijos filmą, per kurį tas 
įdomus „Priamo lobis" buvo 
aprodytas Hamburgo publi
kai . Jemeno auksakaliai 
meniškai pagal senovės įpro
čius pamėgdžiojo tas brange
nybes, bet tuo ši paslaptis — 
kur yra tas Schlimano tikrasis 
aukso lobis — nėra atidengta. 

Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje šis lobis buvo saugiai 
paslėptas viename bunkeryje. 
Kiekviena brangenybė buvo 
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kruopščiai aprašyta. Tačiau, 
po Berlyno okupacijos dvi 
skrynios su Priamo brange
nybėmis dingo. Daugelis to 
dingusio lobio nurodytų gali
mų vietų Berlyno muziejui 
pasirodė netikri. Tačiau tebėra 
viltis dar antrą kartą surasti tą 
aukso, sidabro ir gintaro lobį. 
Kadangi 30 metų įsisenėjimo 
terminas yra jau praėjęs, 
dabartinis to lobio savinian-
kas nebeturi bijoti bausmės. 

Muziejaus direkcija tikisi, kad 
tas Karlo Fruckmano filmas 
sukels susidomėjimą ir apie šį 
dingusį Priamo lobį. 

T. 

Niekas iš mūsų neturi teisės 
išleisti daugiau, negu uždirba. 

E. Rickenbacker 
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Teisių daktarai 
2458 W. 69 th St., Chicago, III. 

Visi tel . 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

Tel ofiso ir buto: Olympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Hm. Cicero 

Kasdien 13 vai ir 6 8 vai vak išskyrus 
treč Sešt 12 rtu 4 vai popiet. 

DR. IRENA KUBAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid. 239 2919 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71 mos ir Campbell Ave. kampas) 
jlVal pirmad antrad . ketvirtad irpenktad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

Ofs 742 0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278 

OR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. J U CAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOA.RP 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court. Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč iršešt 

Tel. 372-5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai. 
U I NO WABASH AVE 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
'Contact lenses" 

2618 W 71st St - Tel 737 5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W. 59 St. CMcago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr treč 

ketv 10 iki 6 vai šeštad 10 iki 1 vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA .. 
2656 W 63rd Street 

Vai antr l 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776 2880. rezid 448 5545 

Tel REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 West 59th Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir šešt 
u/daryta 

Ofiso M . 434-2123. namų 448-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai. pirm., antrad . ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą. 

S 



Savanaudžiai duoneliautojai ar 

LAISVĖS ŠAUKLIAI 
Įsikūrus Jungtinėse Ameri

kos Valstybėse, kur y ra tiek 
daug įvairiausių galimybių, 
diena iš dienos siekiant vis 
naujų ekonominių ir finansinių 
laimėjimų, daugeliui iš mūsų 
susidaro pavojus, kaip jau bu
vo spaudoje keliama, pavirsti 
t ik eiliniais duoneliautojais. 

Tiesa, visiškai nepeiktinas 
dalykas susidaryti santaupų, 
įsigyti patogius namus. Jei 
tik gali, tegu nors ir visi lietu
viai t ampa milijonieriais arba 
bent pirmojo milijono taupyto-

, ja is . Tačiau būtų didelė trage
dija, jeigu tik į t ą būtų visas dė
mesys sutelktas. Viena, mes 
turime, ir tai kiekvienas, da
barties padiktuotą uždavinį sa
vo tautai ir pavergtai Lietu
vai , an t ra , mes , skaudžios 
patirties pamokyti , turime tam 
tikrą uždavinį i r visos žmoni
jos atžvilgiu. Niekad ne
pamirš tame, k a d beveik apie 
puse žmonijos jau valdo ko
munist inė diktatūra, kru
viniausią, kokia tik žmonijos 
istorija žino. Maskvos tironai 
nepasitenkina tuo, ką jau yra 
užgrobę, o savo užkariavimus 
stengiasi propaganda, teroru, 
perversmų organizavimu plės
ti toliau. Mes, žinodami savo 
tautos golgotą, negalime tylė
ti. 

se. Drabužiai b rangūs . Už 
vyrišką eilutę reikia atiduoti 
mėnesio uždarbį. Už porą džin
sų Maskvos juodojoje rinkoje 
tenka atiduoti daugiau kaip 
pusę mėnesinės eilinio dar
bininko algos. Maskva kalba 
už taiką ir prieš militarizmą, o 
pas save karinį paruošimą 
vykdo nuo pat vaiko mažumės 
mokykloje. 

ŠIS TAS PASAULYJE IR PAS MUS 
Bus ir antra lietuvių "sostinė" 

KATALIKŲ METRAŠTIS 

Paminėk šiauriečiui St. 
Petersburgą ir j « > > ran&ą nu-

Kiekvieno mūsų uždavinys 
nepasibaigia tik rankų pakėli
mu renkant valdybas, o pas
kui paliekant išrinktiems vi
sus rūpesčius, planavimus ir 
darbus. Gyvename ypatingus 
laikus ir jie reikalauja įnašo iš 
kiekvieno mūsų. Ne vien auka, 
bet ir darbu, pastangomis. 
Palikti visus uždavinius vado
vybei y r a diktatūrinės sis
temos būdas, kur vadas visą 
iniciatyvą pasisavina sau. Tik

r a j a m e " demokratiniame kely 
kiekvieno įnašas yra svarbus 
ir reikalingas, o ypač mums 
dabar, ka i žiaurios komuniz
m o grėsmės pavojus apima be
veik visą pasaulį. 

Neturime praleisti progos 
t a rp kitataučių, kūmuos sutin
kame darbe, atostogose, kelio
nėse skleisti informacijas apie 
komunizmo tikrovę gyvenimo 
praktikoje. T a m medžiagos 
mes daug gauname iš "Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos" ir kitų Lietuvos pogrin
džio leidinių. Bet reikia kelti 
faktus iš tų leidinių, kurie 
amerikiečiams skaitytojams 
labiau prieinami. Neseniai 
amerikiečių bibliotekose pasi
rodė leidinys "Rusia From the 
Inside'.. Tai tiesiog albumas su 
gausiu tekstu, paruoštas Ro
berto G. Kaiser ir Hannah J . 
Kaiser. Čia gausybė nuotrau
kų, gautų ne i š Inturisto šalti
nių, o surinktų iš pasitrauku
sių į vakarus Sovietų Sąjungos 
gyventojų. Jo s pažymi, kas ten 
pasiekta, bet neužmaskuoja k 
liūdnesnės a n o gyvenimo tik
rovės. Robert i r Hannah Kai
šenai abudu moka rusų kalbą. 
Robertas buvo "Washington 
Post" korespondentas Mask
voje trejus metus, už savo žur
nalistinį darbą Sov. Sąjun
goje y ra gavęs Overseas Press 
premiją, yra knygos "Russia'; 
The People a n d the Power" au
torius. Knygoje "Russia From 
the Inside" laikraštininkas 
Kaiser atkreipia dėmesį, kaip 
Maskvos valdovai kieti atsi
randant iems disidentams — 
žmonių teisių gynėjams. Ma
tyt, rašo Kaiser, kad Sovietų 
vadai nesijaučia turį savo žmo
nių pilną pasitikėjimą ir bai
minasi disidentų poveikio. 

Sovietų Sąjunga daugiau 
kaip per šešis dešimtmečius ne
įstengė savo piliečių aprūpinti 
butais ir daugiau kaip treč
dalis žmonių turi dalintis plo
tu su kitais bendruose butuo-

Sovietų Sąjungoje pirkėjai 
tebeturi stovėti eilėje, o au
tomobilio gali tekti laukti pen
kerius metus ar net daugiau. 
Už automobilį Sovietų Sąjun
goje tenka atiduoti penkerių 
metų vidutinio darbininko už
darbį. Žemės ūkyje dirban
tieji lieka pririšti prie kolchozų 
— jiems neduodama pasų, ku
rie jiems leistų lengvai įsikurti 
miestuose ar kitur. Kolchozinė 
sistema užmuša valstiečių ini-
ciatybą ir susidaro toks rezul
t a t a s , kad privatūs sklypai, ku
rie tesudaro 3% dirbamos 
žemės, duoda daugiau negu 
ketvirtadalį, beveik trečdalį 
maisto visam kraštui . 

Kremliaus tironai, ka ip liu
dija Kaiser, nesiskaito nei su 
konstitucija, nei su parlamen
tu, nei su teismais a r įsta
tymais, elgdamiesi ta ip autori-
tetiškai, kaip j iems pat inka. 
Anot Kaiserio, Rusijos kons
titucija plačiai garan tuoja tei
ses ir laisves, bet jeigu k a s iš
drįsta tuo pasinaudot i , tai 
atsiduria kalėjime. Autorius 
gerai pažįsta Sovietų rinkimi
nę sistemą ir pažymi, kad ten 
teduodamas tik v ienas kan
didatas renkamai vietai ir tas 
kandida tas yra Maskvos pa
r inktas. Skelbiamas balsuo
tojų skaičius prašoka pro
tingumo ribas, pvz. 1979 m. 
buvo skelbiama, kad balsavo 
99.99%. Sovietų aukštieji pa
reigūnai pasiekia savo pozici
jas ne balsuotojų išrenkami, o 
pataikaudami savo kolegoms 
ir vyresniems, rašo Kaiser. 
Paskiau tie raudonieji bur
žujai apdovanojami vilomis 
prie Volgos ir prie Juodųjų jū
rų bei aprūpinami šoferių vai
ruojamais automobiliais. Jie 
privilegijuoti, turi specialias 
krautuves, vasarvietes, apar-
tamentinius butus ir ne t visą 
tinklą jiems specialių klinikų ir 
ligoninių. Net y ra spausdinti 
specialūs leidiniai, nurodą, ko
kius kambarius, kokius medi
ciniškus . pa ta rnav imus rau-
d o n i e j i b u r ž u j a i g a l i 
specialiose ligoninėse gauti. 
Knygoje net duodama nuo
trauka ištaigingos aukštųjų 
partiečių ligoninės. 

Kaiseris liudija, kad griež
čiausia cenzūra yra Sovietų 
Sąjungoje — joks spausdinys, 
net ir teatro programa, negali 
ten pasirodyti cenzūros ne
perskaityta ir nepatvir t inta . 

mojęs, pasakys: "Na kas ten. 
Ten tik karš ta ir tvanku. Ten 
tik žilagalviai senukai susėdę 
paliai vandenį šildo kaulus 
prieš saulę, stebi bangų kalna
gūbriais šokinėjančias žuvis, 
kalba apie senus, senus laikus 
ir laukia, kada Aukščiausias 
pašauks juos pas save". 

Bet jei tai išgirstų St. 
Petersburgo gyventojas, ta i tik
rai piestu atsistotų. Niekas čia 
taip jau rankas sudėjęs nesėdi 
ir nelaukia paskutinės dienos. 
Daugelį mata i rytais pajūriu 
ristele bėgant, o ir ne vienas 
nuo "byčiaus" net iki ružavo 
namo be atsidusimo nuplau
kia. Tiesa, vargu a r išgirsi ves
tuvinį maršą bažnyčioje gro
jant. Negirdėsi ir naujagimio 
krykštavimo. Nedaug kas 
rankutėmis susikabinę vaikš
to, bet lietuviškoji kolonija tur
būt auga didesniu tempu, ne
gu bet kuri kita Amerikoje. Čia 
žmonių iš kiekvieno miesto. 
Geras būrys ir iš Kanados. 
Kolonija, matyt, darosi kas
kart svarbesne, nes kiekviena 
organizacija, sąjunga a r vie
netas čia turi savo skyrių. O jei 
kuri jų neįstengia įsteigti savo 
skyriaus, tai yra atstovau
jama bent vieno užsipelniusio 
nario. 

Čia baliai bet kokia proga: 
sukaktys, metinės, giminių ar 
svečių apsilankymai. Sek
madieniais bažnyčia pilna, o 
klube kartais ir vietos nėra pie
tums. Savo renginiais, pik
nikais ir minėjimais St. Peters-
burgas tikrai pralenkia daugelį 
kitų vietovių, tik dar negali 
susilyginti su Chicaga. Yra 
moterų choras, bendras cho
ras ir bažnyčios choras. Netgi 
turi išsirinkę karalių Antaną 
su karaliene Kleopatra. 

Paskutinių kelerių metų bė
gyje St. Petersburgo kolonija 
pradėjo šiek tiek keistis, jau
nėti. Ir pagirt ina, kad ta rp jau
nimo ir senimo jokių prarajų 
nėra. Visi labai gerai sutaria. 
Pavyzdžiui, labai gražiai reiš
kiasi tautinių šokių grupė 
"Banga" . J i šoka sau, šoka ki
tiems, net ir Disney World 
pasirodė visą dieną. Buvo nu
vykę Chicagon į Tautinių šo
kių šventę, o paskui grįžę vi
sam miestui nupasakojo. Čia 
veikia ir šeštadieninė lituanis
tikos mokykla. Nors negausi 
mokiniais, bet pilna entuziaz
mo ir mokytojais. 

Šiomis dienomis su plo
jimais, muzika ir būriu ger
bėjų "cheerleaders" lietuvių 
klube buvo įvesdintas naujas 
jaunimo vienetas — futbolo ko
manda "Perkūnas" . Komanda 

MEČYS S I L K A I T I S 

savo eilėse turi 18 žaidėjų, 
patyrusį trenerį iš New Yorko 
ir jau įsiregistravo Saulėto Pa-
krančio lygoje. Po pietų klubo 
nariai džiaugsmingai sumetė 
beveik reikiamą sumą regis
tracijai ir reikmenims, šiuo 
metu jie energingai treniruo
jasi ir tikisi rudenį išsikovoti 
iki p i r m a u j a n č i o s vietos. 
J a u n i m a s t a i p p a t p a 
tarnauja prie pietų sekmadie
niais klube. Reikia stebėtis, 
kaip vikriai jie dalina keptus 
viščiukus, pilsto kavą ir pa
skirsto pyragus. 

0 dabar jau sužinojome, kad 
net visos Amerikos jaunimas 
pasirinko St. Petersburgą sa
vo s u v a ž i a v i m u i . Šiaurės 
Amerikos Studentų sąjunga 
rinksis čia per "kalakutines". 
Tikimasi, kad jaunimo šimtai 
tris ar keturias dienas čia mąs
tys, diskutuos, kalbės ir žais 
balto smėlio p a k r a n t ė s e . 
Parengiamieji darbai jau pra
dėti ir Holiday Inn jau ruošia 
kambarius. 

Tad nesistebėkite, kad kada 
nors, gal ir netrukus, St. Peters
burgo vardas bus jau dažnai 

m in imas lietuvių laikraščių 
pirmuose puslapiuose ir jis taps 
"ant rą ja lietuvių sostine". Bū
dami kuklūs nenumato iš Chi-
cagos paveržti pirmosios vie
tos. 

Kai kurie psichologai, rem
damiesi savo tyrinėjimų rezul
ta ta is , skelbia, kad 77 nuošim
čiai žmonių yra veikiami 
įvairiausių išorinių įtakų. 
Draugai , kaimynai , svetimie
ji, valdžia, oras , da rbas , susi
s iekimas ir panaš i a i y r a gijos, 
kurios kontroliuoja jų gyveni
mą, jų elgesį, nusprendžia jų 
savijautą ir nuo ta ikas bei nu
kreipia gyvenimo eigą jiems 
pat iems nenumaty ta linkme. 
Iš tokių nuolat girdimi pasitei
sinimai: "Kaip galiu šypsotis, 
jei jis užgavo mano jausmus" , 
"Kas gali nesinervint i dėl to
kio susisiekimo", "Mano vir
šininko reikalavimai mane iš 
proto varo", "Kas gali su
gyventi su tokia žmona, vyru 
a r vaikais" , "ka ip gali ramiai 
miegoti, jei aplink tave žmog
žudystės, vargai , kara i , suk
tybės" ir t.t. I r ta ip jie eina per 
gyvenimą, pa tys nieko nedary
dami, bet nuolat kal t indami ki-

JAV teritorija perpus ma
žesnė už Sovietų Sąjungos. 
Amerikoje yra 4 mil. mylių 
meksfaltuotų kelių, ka i Sov. 
Sąjungoje tik 300,000 mylių. 
Rusijos fabrikai, vykdydami 
planą, žiūri ne kaip geriau, o 
kaip lengviau planą įvykdyti, 
dėlto jie gamina plonutį, leng
vai dūžtanti stiklą, nes tada 
gali pagaminti didesnį skaičių 
stiklo plokščių iš tos pa t me
džiagos. 

Autorius liudija kaip stipri 
katalikybė Lietuvoje ir pabrė
žia, kad Lietuvos vyriausybė 
dabar tėra tik komunistų par
tijos tarnaitė. Tokios pačių 
amerikiečių pateikiamos in
formacijos apie Maskvos ti
roniją labiau pri imtinos šio 
krašto žmonėms. J a s ir turėtu
me labiau skleisti. 

J.Pr. 

Dail. Anastazijos Tamošaitienės išausti tautiniai Vilniaus 
apylinkių stiliaus drabužiai, kuriuos Anglijos lietuviai 
padovanojo princo Charlio sužadėtinei (dabar žmonai) I>ady 
Dianai. 

Va t ikano Statistikos biuras 
šiomis dienomis a tspausdino 
naują katal ikų Bažnyčios Met

raštį, kuriame yra pateikiami 
1979-sius metus liečia statis
tiniai duomenys apie katahkų 

tus. Savo savijautai pagerint i 
jie irgi kreipiasi į išorines prie
mones ka ip alkoholį, vais tus, 
narkot ikus . 

Taip p a t žymi dalis žmonių 
priima gyvenimą tokį, koks jis 
yra: su t rūkumais , silpnybė
mis, klaidomis. Nepasiseki
muose j ie jaučia, kad viskas 
priklauso nuo jų pačių, tačiau 
nežino, ka ip elgtis tokiose sąly
gose, t.y. jie nesiskundžia, ne
priekaištauja, bet plaukia kar
tu su visais. 

Ir tik maža dalis pi lnai tiki 
savo pajėgomis, savo vi
diniais ins t inkta is , s avo dva
sine jėga. Tokie pasi renka tai , 
kas , jų nuomone yra teisinga, 
gera, ir žengia per gyvenimą, 
nekreipdami dėmesio į kitus, 
dargi panaudodami juos savo 
t ikslams. Tokie tik padaro di
delių laimėjimų, kokie jie be
būtų * 

Miami mieste yra MacAr-
thur Fondas (MF) turint is 500 
milijonų dolerių kapitalo, ku
rio pagrindinis tikslas padėti 
genijams. Federaliniai įsta
tymai reikalauja, kad Fondas 
turi išdalinti penkis nuošim
čius turimo turto į metus, kas 
jau sudaro 25 milijonų sumą. 
Tai graži suma. Fondo pri
žiūrėtojai yra numatę kiek
vienam par ink tam genijui duo
ti iki 50 tūkstančių dol. per 
metus ne t iki dvidešimties me
tų, kaip dovaną be jokių sąly
gų bei nurodymų, kaip tuos 
pinigus išleisti ir kaip panau
doti. Dažnai atsit inka, kad 
genijai dėl savo pranašumo ki
tų yra laikomi keistuoliais, bū
n a išnaudojami ir dažnai gy
v e n a , d i r b a ir m i r š t a 
v i s u o m e n ė s n e a t p a ž i n t i , 
neįvertinti ir neatlyginti . 

Fondo skautai , kurie esą pa
jėgūs ir patyrę atpažinti ir ats
kirti genijus, važinėja po 
Ameriką ieškodami jų. Geni
jumi gal i būti pr ipažintas kiek
vienas turįs na tūra laus ori
ginalumo, kūrybingumo ir 
išradingumo bet kurioje sri
tyje, ar t a i būtų mene, a r moks
le a r savo pasirinktoje profesi
joje. Tačiau viena bėda, kad jie 
nepr i ima pasiūlymų iš kitų, o 
patys nori padaryti atranką. 
Todėl asmenys, kurie mano 
esą genijais geriau tedirba 
kant r ia i ir laukia. Ir gali atsi
tikti, kad vieną dieną nepažįs
t amas i s pasibels į duris ir 
įteiks voką su 50 tūkstančių do
lerių čekiu. 

Žmogus, kuris neskaito, ne
siskiria nuo to, kuris nemoka 
skai tyt i . 

Bažnyčios padėtį 
Surinkta s ta t is t ika liudija pa
dėties pagerėjimą įvairiose 
bažnytinėse ir religinės veik
los srityse. Pirmą kartą po ke
lerių metų pasaulyje padidėjo 
naujai įšventintų kunigų skai
čius. 1979-tais metais buvo 
įšventinti iš viso 5.997-ni nau
ji kunigai, tai yra apie 80-čia 
kunigų daugiau negu ankstes
niaisiais metais. Įvairiuose pa
saulio kraštuose trimis kable
lis septyni procento taip pat 
paaugo seminaristų skaičius, 
o nuolatinių dijakonų skai
čius padidėjo net 20-čia pro
centų. Pagal kontinentus, nau
jų kunigų skaičius labiausiai 
padidėjo Afrikoje — beveik 13 
procentų, Okeanijoje — apie 
10 procentų, Azijoje 6 procen
tais, Amerikoje trimis procen
tais. Europoje šventimų skai
č i u s 1 9 7 9 - t a i s m e t a i s 
sumažėjo, bet dviem procen
tais paaugo seminaristų skai
čius. Pagal valstybes Europo
je pašaukimai padidėjo ypač 
Austrijoje — 14-ka procentų, 
Didžiojoje Britanijoje ir Por
tugalijoje — aštuoniais pro
centais, Federatyvinėje Vokie
tijoje daugiau negu penkiais 
procentais, Čekoslovakijoje be
veik penkiais procentais, Len
kijoje keturiais kablelis penki 
procento. Visame pasaulyje 
seminaristų skaičius siekia 
apie 65-kis tūkstančius, ta i yra 
dviem tūks tanč ia i s trimis šim
tais daugiau negu 1978-tais 
metais. Štai keletas kitų nau
jame Bažnyčios Metraštyje pa
teikiamų s ta t is t in ių duomenų: 
1979-tais meta is pakrikštytų 
katalikų skaičius siekė 764-ris 
milijonus, kas sudaro apie 1-8-
ka procentų visų pasaulio gy
ventojų. Pasaulyje yra 205.240 
parapijų ir daugiau negu 86-i 
tūkstančiai misijų stočių. 
Ganytojinėje veikloje i š . viso 
dirba milijonas 673 tūkstan
čiai asmenų, būtent , 3.775-ki 
vyskupai, 416.336 kunigai, be
veik 7 tūks tanč ia i nuolatinių 
dijakonų, apie 74-ri tūkstan
čiai vienuolių, apie 975-ki tūks
tančiai seserų vienuolių, be
veik du š imtai tūkstančių 
katekistų įvairiuose misijų 
kraštuose. —V. 

B A U S M Ė U 2 
K O M U N I S T I N Ę 

A G I T A C I J A 

Turkijos ka ro teismas nutarė 
nubausti Mehmedą Ceriką, 
kairiųjų savai t raščio redakto
rių, 19-kai metų kalėjimo už 
komunistinę agitaciją. 

ATOLAS -
KORALŲ SALA 

J U R G I S GLIAUDĄ 
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Geriausias draugas yra tas , 
kuris mūsų ydas nuslepia nuo 
kitų akių ir atskleidžia mūsų 
pačių žvilgsniui. 

Secker 

Vienas tikras d raugas atne
ša daugiau mūsų laimei, kaip 
tūkstantis priešų mūsų nelai-

Girinio klausimų skatinamas Vincas pasidavė 
pakiliai nuotaikai. J į pagavo ūpas kalbėti atvirai . 
Pagavo jį fantazijos perteklius, nes taip gera vaikš
čioti siaurais takais po belapių šakų šatromis ir 
kalbėtis gyvenimo prasmės ir egzistencijos esmės 
temomis. Tomis temomis Vincas niekad nekalbėjo su 
broliu Feliksu. O tėvo pažiūros jam atrodė visai 
„sausos", verteiviškos ir ypatingai jau realios. Tėvo 
pažiūros buvo s ta tu tas be individualių išimčių. Vincas 
laikė save išimtimi tėvo gyvenimo normų statute. 

Įsivagiančiu į pritarimo poieškius tonu Girinis 
ėmė peikti etninio geto savanoriškai prisiimamas 
elgesio normas. 

— Visur etninio uždarumo tvoros, — dėstė 
Girinis. J o veidas buvo kietas. Jo balsas kategoriškas. 
— Etninio elgesio normų pelkėje mes, brolau, skęs
tame. Visur gatavos formulės: čia savas, ten sveti
mas , čia mūsų, ten jų. Tai mūsų kultūrinės veiklos 
pr imatas . Bet esame, brolau, ypatingoje šalyje, 
Amerikoje. Čia mums kiekvienas žmogus savas. Cia 
mes galime dairytis plačiau. Mūsų etniškumo 
adoravimas mus laiko etninio uždarumo garde. 

dentai vis klausė patys save: ar m a n būti lietuviu? a r etninis principas brukamas ne per intelektą, bet 
aš esu lietuvis? a r aš turiu būti kažin koks s intet inis užmaunamas kvailiams kaip dryžuotas kalinio rū-
lietuvis, nors esu užaugęs šios šalies viesuluose a r b a bas. Toks auklėjimas: esi etnikas, tad nešiok mūsų 
šiltadaržiuose. Šioj kartoj , atrodo, tokių groteskiškų etninius rūbus. 
klausimų negirdėti. Šiai kartai daug kas a i šk iau — Bet, — pakartojo Vincas, — ta ketvirtoji 
atrodo. Sistemingiau susiklosto problemos... generacija jau davė ir vilčių 

— Tada studentai ketino vaduoti Lietuvą per 
Alabamos negrų riaušės, — nusijuokė Girinis. — Sveti
momis bėdomis sirgo. Sutinku, dabar daug kas aiš- suskaldytas perpus. Geriausieji iš paskutinės kartos, 
kėja, žengia į realybę, bet... Bet, Vincai, etninio geto kurie vientisi, kurie eina iš etninio uždarumo, 
sienos dar tvirtos galvosenoje. — Ketvirtoji generacija tik žiebiasi, — pasakė 

— Bet mes jau be Alabamos.. . — šyptelėjo Vincas . Vincas a ts iprašymo už vandalų elgesį tonu. 
Girinis staigiai atsisuko į Vincą ir nutvėrė jį už 

alkūnės. Vincas samprotavo, kad jis galįs padėti Giriniui 
— Sakyk m a n atvirai , kuo gyva tavo generacija? tiksliau orientuotis jauniausios kar tos pasaulėjautos 

— Girinis šovė klausimu. Ekspromtu, nes formulė gal i vėtrose. J i s įsistebeilijo Girinio polinkį leisti detalei 

Girinis buvo atkaklus: 
— Viltis ten, kur žmogus vientisinis, ne 

— Būdingas reiškinys antrai imigracinei kar ta i , padarė paslapt ingą veidą ir, tebelaikydamas Vincą 
— įterpė Vincas, norėdamas, kad Girinis dėstytų už alkūnės, dėstė: 
konkrečiau. — Mes turime lietuviškai taisyklingai kalban-

Medžių šakos siūbavo, šiūravo, osė, klusnios vėjo čią ketvirtą generaciją. Brolau, juk girdėjai, jų ta rpe 
dirigento norams. Ir daugiau žmonių vaikščiojo parke, vandalai! Kaip jie elgiasi viešbučiuose ir stovyklose, 
Ir visi žavėjosi vėju ir šakų siūravimu. kur juos suvežą tėvai patriotai etninei atgaivai? 

— Išeiviai vis laužiasi pro užkardas, — pasakė — Girdėjau, — prisipažino Vincas, — bet... 
bet". Ta i 

m e i . m c n i a i n o l o u i i a m JJIJJ uiUttruttB, — ycusa ike u n u c j a u , — į.'i i^njci / .n 
M. Ebner-Eshenbach j Vincas. — Juk žinai gi, tai buvo tavo kartos metai, stu- — Nešvelnink reiškinio 

užstoti visumą. J i s norėtų bičiuliškai padėti Giriniui, 
— pasakė Vincas. — Iš kurį minty jis vadino „vyresnio amžiaus žmogumi". 

Girinis žiūri savo kartos akimis. T a d a eita į Lietuvos 
problemas pro Alabamos civilių teisių klampynes! 

— Aš šiek tiek pažįstu aplinką, — tvirtino 
Vincas. — J i skiriasi nuo buvusios generacijos 
aplinkos. Jūsų ka r t a aklai kartojo pirmos kartos gy-
venžiūrą: šeštadienio mokyklėlės, šokiai, dainos, 
spauda, netgi ir knygų leidyba. Viskas pirmoj kartoj, 
ji buvo netur t inga, atrodė kukliau. O antros kartos 
dekoracijos pas idarė turtingesnės. Trečioji ateina su 
dar puošnesnėmis dekoracijomis. Ir ta i veikia pavir
šutinišką įspūdį. Bet iš dekoracijų niekas ir niekad 
nestatė pilių! Aš tikiu, mūsų kar ta atsirems į 
individą. Iš individų pilies nesudės. Individų nedaug. 
Bet individai gera užkarda būsimoms kartoms ir 
atsinaujinti , ir atsiremti, ir gintis. 

— Individų teorija, — kaip naują terminą radęs, 
sušuko Girinis. — Puiku! Seno vyno perpylimas i i 
didelio ąsočio į smulkučius. 

(Bus daugiau) „ 

klaidinti. 
— Minčių mozaika 

individų susiformuoja suma. 
— Ir kas toliau? 
— Mums davė estafetės lazdelę. Bėgame, ka ip 

mokame. Tėvai jau sensta, o mes turime bėgti. 
Bėgame, kaip kojos neša. 

— Ar nepaskęsite didaktikoje? 
— Pr ima tas veikėjui, ne mąstytojui. 
— Ar nepaskęsite t a d a seklumoje? 
Vincas pagalvojo ir atsakė: 
— J a u esame paskendę. 
Girinis pa tenkintas sutiko tą a tsakymą. J i s 

su savo 



DRAUGAS, penktadienis, 19S1 m. LO mėn. 14 d. džio dailės darbu paroda, kuri 
tęsėsi ir sekmadienį. Darbų di
džioji dalis išparduota gausiems 
parodos lankytojams. 

Banketo metu solistai Nora 
Braziulienė ir Julius Kazėnas, a-
Komponuojant ivSginai Brazaitis 

Į nei, išpildė meninę programą, o i 
Algis Kasulaitis kalbėjo tema j 
"Moteris 20-to amžiaus gale". 

1978 m. ištekėjo ui dr. Lino Vait
kaus ir vienerius metus gyveno 
Bostone. Grįžusi į Clevelandą, 
užbaigė mokslus ir š. m. gegužės 
21 gavo dantų gydytojos diplo
mai 

C L A S S I F I E D G U I D E 
M I S C E L L A N E O U S 

BAUPO GEGUŽINĖ 

Balfo direktorė ir valdyba kvie 
čia visus lietuvius dalyvauti meti 
nėję gegužinėje, kuri įvyks šį 
sekmadienį, rugpiūčio 16 d. 1 vai. 
p p. prie Canterbury ir Landser 
gatvių, prie ežero. Bus muzika, 
skanus valgiai, gėrimai, dovanų 
paskirstymas ir kt. 

Maloni proga gražioje vietoje 
pabendrauti ir paremti tuos, ku
riems gyvenimo našta yra pasun 
kėjusi dėl senatvės, ligų ir kitų 
priežasčių. Balfas tokiems ateina 
į pagalbą, ne tik čia, bet ir užjū
riuose. Visi laukiami. 

BRONYS RAILA 

I CLEVELANDĄ 

Žinomasis žurnalistas B. Raila 
atvyksta Clevelandan į savo kny
gos sutiktuves, penktadienį, rug
sėjo 18 d. Lietuvių namu salėje. 

š į pirmąjį literatūrinį š io ru
dens vakarą rengia "Tėvynės 
garsu" radijas, kuris nenuilsta
mai ieško naujos stoties ir pato
gesnio laiko savo transliacijoms, 
kurios dabar sutrumpintos iki 
pusvalandžio, nepatogiu sekma
dienio 6:30 vai. ryto laiku ir tik 
kas antrą sekmadienį. Sakančios 
transliacijos bus rugpiūčio 23 d. 

JUOZAS ŽIDONIS, 

sėkmingai vedęs spaudos kioską 
D M N P parapijos svetainėje, atei
nančią savaitę turės akies opera
ciją. Kioskas ir ligos metu bus 
sekmadieniais atidarytas. Kaip 
žinome, Juozas Žilionis, šį sunkų 
knygnešio darbą jau dirba daug į 
A e t u ir iš gautu pajamy, vedant \ 
l į kioską, yra parapijai įtaisęs var- j 
pų muzikos sistemą, kuri girdima j 
įvairiomis progomis. Sėkmingos 
operacijos ir greito pasveikimo-

NAUAJA LIETUVIŠKA 

SEIMĄ 

RIČARDAS A R M O N A S 

— Ričardas Armonas pasitrau-! 
kė iš Lietuviy namų vedėjo pa-
reigy. Laikinai salės, valgyklos ir Į 
baro reikalus tvarko direkcijos na- j 
riai. Direkcijai vadovauja Zeno
nas Dučmanas. 

DR. MARIUS L. LANIAUSKAS, 

odontologas, pradėjo dirbti kartu 
su dr. R. Miller dantų gydymo 
kabinete. Dr . Marius, Simono ir 
Stasės sūnus, veiklus atetininkas, 
vedęs Eglę Giedraitytę, augina sū
nelį. 

ALGIRDAS MAINELIS — 
ELEKTROS INŽINIERIUS 

Prano ir Bronės Maineliy sū
nus šiemet baigė Clevelando vals
tybinį universitetą elektros inži
nerijos bakalauro laipsniu. 

Jaunasis profesionalas, aukštais 
pažymiais baigęs universitetą, bu
vo aktyvus ir lietuviu veikloje: 
yra baigęs Vysk. M. Valančiaus 
mokyklą, aktyvus skautas, nuo 
1970 metų šoka "Grandinėlėje", 
grojo žinomoje R. Strimaičio ka- Į 
peloje, Clevelando sporto klubo 
"Žaibas" narys, priklauso "Ski 
klubui, o universitete yra baigęs 
ir vandens sporto kursus. 

Sėkmės naujam inžinieriui! 

kai veržiasi į mokslo viršūnes: 
Kęstutis yra matematikos dakta
ras ir profesoriauja Pennsylvanijos 
universitete, duktė Ona studijuo
ja mediciną Tolede, Ohio univer
sitete ir Vytautas, turįs magistro 
laipsnį komuiuteriy moksluose, 
yra vedęs muzikę Ritą Čyvaitę ir 
augina dukrelę. 

STEFANIJA STASIENĖ, 

veiklioji Clevelando visuomeni
ninke, "Švietimo gairiy" redak
torė vadovauja ir ALRK sąjungos 
36 kuopai, kuri rengė ir Motery 
sąjungos puikiai pasisekusį seimą 
Clevelande rugpiūčio 6 - 8 die
nomis. 

DĖMESIO 1 

Artėja įvairiy dideliu ir mažų 
renginiy sezonas Clevelande, Ren
gėjai pageidauja, kad apie juos 
būtų pranešama ir "Draugo" Cle
velando žiniose, prašomi laiku ir 
tiksliai informuoti raštu ar tele
fonu "Draugo" bendradarbį V a 
cį Rociūną, tel. 524-3160. V.R. 

Birželio 13 d. Iilija Snarskytė 
ir Raimundas Račyla sukūrė 
naują lietuvišką šeimą. Jų san
tuoką palaimino kun. G. Kijaus-
kas Dievo oMtinos N. P. švento-i 
vėje. Misi y metu giedojo ir var 
gonavo Regina Brazaitienė, o 
fleita grojo Susan Butler. 

Vestuvinis pokylis įvyko iškil
mingoje La Vera salėje, Wii-
loughby Hills, kur dalyvavo ar
ti 300 svečiy. Po sveikinimu, kal
bėjo ir jaunosios tėvas Bronius. 
kviesdamas jaunuosius nenutolti 
nuo supančios lietuviškos atmos
feros. 

Pokyliui vadovavo jaunosios 
brolis Vaidotas. Vestuvinė nuotai
ka lydėjo jaunuosius, jy pulką ir 
svečius per visą vakarą. 

Lilija yra baigusi Kento vals
tybinio universiteto komercinį 
meną bakalauro laipsniu ir dabar 
dirba didžhilėje May Co . rekla-
my skyriuje. Raimundas turi ba
kalauro laipsnį pedagogikoje iš 
BowIin Green universiteto ir da
bar dirba draudimo kompanijoje. 

Jaunyjų tėvai: inž. Bronius ir 
Regina Snarskiai ir Jonas ir Jo
ana Račylai. 

Daug saulėty ir laimingy ve
dybinio gyvenimo dieny! 

Dr. Živile Kliorytė-Vaitkiene 

D R . ŽIVILĖ KLIORYTĖ-VAIT 
KIENĖ 

Petro ir Jadvygos Klioriu jauniau
sioji duktė, gimusi 1955 m. Cl-e 
velande, baigė odontologijos mok
slus. 

Živilė — aktyvi moksleivė ir 
studentė ateitininkė, "Grandinė
lės" šokėja, vysk M. Valančiaus 
lituanistinės mokyklos mokytoja, 
stovyklų vadovė, "Nerijos" vo
kalinio vieneto dainininkė. 1973 
metais baigė Regina gimnaziją ir 
įstojo į Clevelando valstybinį u-
niversitetas. Ten studijavo bio
logiją ir po trijy mėty buvo pri
imta į Case Western Reserve uni
versiteto Odontologijos mokyklą. 

Algis Mainelis 

N A U J O S AKADEMECĖS 

Rasa Petraitytė ir Danutė Ja 
nuškytė baigė Clevelando valsty 
binį universitetą, įsigydamos mo
kslo bakalauratus — Rasa iš ko
munikacijos, Danutė iš ekonomi
kos. 

Rasa Petraitytė lankė šv. Kazi
miero lituanistinę mokyklą, buvo 
aktyvi PLJS skyriaus valdybos 
naTė. dabar vadovauja akademi-
kėms skautėms. Danutė Januškytė 
taip pat lankė lituanistinę mo-

I kyklą ir ilgus metus buvo Ciurlio-
į nio ansamblio orkestro narė. 

M O T E R Ų SĄJUNGOS SEIMAS 

Rugpiūčio 6 - 8 dienomis ALRK 
! moterų sąjungos skyriy atstovės 
i buvo susirinkusios į 39-jį seimą 
| Clevelande. Seimas pradėtas ket
virtadienį šv. Mišiomis, kurias 
koncelebravo kun. G. Kijauskas 
ir kun. K. Kuzminskas. Posėdžiai 
vyko parapijos svetainėje. Aptar
ti visi organizaciniai reikalai ir 

Į nustatytos gairės ateičiai. 
Šeštadienio va>kare buvo ati-

I daryta Reginos Petrutienės me-

UNIVERSAL CONSTRUCTION 
COMPANY 

Aluminum siding, soffit, fascia. 
gutters, roofing, concrete work, 
decorating stones. Complete remodel-
ing bathrooms, kitchens, basements. 
Low prices. Free estimates. Licensed 
*K - 70078. Call Paul at 745-8733. 

K N O T T 
CONSTRUCTION COMPANY 

Roofing of all kinds. 
Complete chimney service. 

Porch Repair. 
924-1781 or 878-3072 

AAA CONCRETE 
DRIVEWAYS — PATIOS -

SIDEWALKS 
STOOPS - GARAGE FLOORS 

HIGH QUALITY. 
REASONABLE RATES 

981-8692 

GARDENING ENTHUSIASTS 
SPECIAL 

BLACK DIRT 
AT S35 FOR 6 YDS. 

SAPLINGS AT GREATLY 
REDUCED PRICES 

981-8692 

R U M M A G E S A L E 
Furalture, stereos, TV, clothing, 

books, toys, etc. 
SKOKK CENTRAL CONGREGATION 

5090 Main S t — Skolde, IU. 
Sat.. Aug. 15 — 9 P.M. to 11:30 P.M. 
Sun., Aug. 16 — 9 A.M. to 4 P.M. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii 

Lietuvos atsiminimai 

Radijo valanda jau 40 metu tarnauja 
New Jersey. New York ir Connecticut 
lietuviams! 
Kas šeštadieni iš WEVD Stoti** 
New Torke nuo 8 ik! » vai. vakaro 
97.9 nieg. KM. 

Dlrekt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 SanBt Drivs 

Watchung, N. J. 07008 

Tel. — (281) 753-S0S8 

llllllllllllllllllliuillllllillllllllllllllilllllir 
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RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuviu Radic programa 

Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vėliausiu, pasaulinių Žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis i Baltic Flo 
rišu — gilių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuviškų kny. 

n 
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Perskaitę "Draugą'*, duokit* 

jį kitiems pasiskaityti. 

"SKELBKITfiS "DRAUGE* 

NaujavedSiai Lilija ir Raimundas R&čyuu 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
8M»«t»*yts 

r«4 on Smtnft 

ln t#rMt Compound»d 

OiMj an4 P*d Qu»t»r1j 

9— u s f o r 
y 0 L finanoing 

AT 0UI 10W IATB 

Mutual Federal 
Savinas and Loan [2 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 

Peter Kazanauskas, Preo, Tel.: 847-7747 

I RDUMSt Iton.TM.rr 1.9-4 fhur.*-S Sat. S-l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE IMS 

Rezidencinės ir Komercinės Nuosavybes 
Apaflmėntai • Kondorunumai • Nuomavimas FLORIDA 

RFAT C3 A n S e l * E- Karnicnė 

t S ^ S f ^ S V ^ t * * ^ 
P. PLOEGMAN & SONS 

Establisheo 1910 
City wide — Suburban movės 

United Van Lines Agent 
5115 Cermak Rd., Cicero. 052-2400 

llllllllllllllllllllllllllilliillllllllllllllllllllll 

TOWNE ROOFING 
COMPANY 

Serving Cicero and Berwyn 

Fiat Roof Special istą 

Tel. (312^863-5649 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

MLSC'KLLANEOLR 

ABC CYCLE & HOBBY SHOP 
Schwinn Bicycles — Sales & Service 
Lionei H-O & N-Scale Trains and 

Supplies — 10% to 20% Off! 
Lay-Away Plan Available 

4540 VV. *ird SU Cau: /J5-2088 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. { automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 

Į savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
i i i i i imi in i i iu t i i imi i i inm«n«m. . . . . i i . . 1 t . 

OUR PRICES ARE TOPS 
WE WILL MEET OR BEAT 
ANT PRICE!... WE BUY 

Ali grades »f paperą, news, card-
boards, all metais, ferroua & non-
ferrou*. Oux trucks go anywhere 

ADVAJTCE PAPER STOCK 
1348 N. Western TeL 48S-2OO0 
Opealaly 7 to 4::30. Sat 8 to Noon 

ROYALTY RESTAURANT 
AND LOUNGE 

Open at 4 P.M. — 7 days a week 
3810 West 03rd Street 
TEL. (312)—735-4415 

lllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

j COSMOS PABCELS BBBBHB 
j 2501 W. OOth SL, Chicago, O. 00029 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
TeL — 92&-27S7 

Vytautas Valantinas 
iiiiimiiniiiiHHiiiniiumniiiuiiinnmim 

WEBER TRAVEL AGENCY 
Specialists in Eastern European Tours 

Call for special low prices after 
September lst! 

0805 W. Cermak Rd^ Berwyn, IU. 
Call: 749-1333 or 242-1512 

D & D 
COMPLETE HOME SERVICE 

Clean yards, Basements, Garages, 
Atties, etc. 

C A L L : 5 3 9 - 0 2 0 3 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIHII 
PAINTTNG AT THE RIGHT PRTCE 
Painting for Houses and Apartments 

WE DO DRY WALL 
Call For Estimate 

TEL. 7 8 4 - 0 3 0 8 
IIIIMIIIIIIIimillllllllllllllIlliiiiiiiiiiiHiMii 

AA STAR SEWER SERVICE 
ELECTRIC RODDING 

Catch Basins Cleaned and 
Repaired 

CALL: 7 8 0 - 0 7 5 7 

BILL'S MOVTNG COMPANY 
Local & Long Distance Movlng 

Apts. & homes. Hourly or flat rate 
Insured -— Free estimates 

CALL: 3 2 4 - 4 8 1 9 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštu* 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, m. 80832, teL 827-5988 

aMgaBMeaa—aw—a— mmįmaBmmmma 

v*0o°oooo«oooooooo«>oo©oooc 

T O P f P A I D 
FOR Y O U R JTJNK CAR 

WITH TTTLE 

327-6644 or 561-9007 
<XX»OūOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

M. A. i I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBUC 
4259 S. Maplevvood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAL 
GIMINIŲ tfkvtetlmai, pUdoml 
PILIETYBES PRAOYMAI ir 

kitokie blankai 
miiiiniiriiiiiiiiiiiniiiuiiiiiuiuiuiiiiiiiiii 

9 i __ . 

VTLOME 
KILIMUS LR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visą ruilu grindis. 

B U B N Y S 
Tel — RE 7-5168 

Miiiiuiitnmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiim 
NAMŲ APSITVARKYMt 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at-
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamDinant po 0-os vai. vakaro. 

TeL 476-3950 

imniiiminninim.nn.miiiiiintin.wuii 

BARRETTS EJCTERMINATING 
SERVICE 

Home & Industrial Work. 24 Hour 
Service. Insurance Plans Available. 
(S12)—488-7581 or (312)—723-5327 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo usnlea ir automo
bilio pas mos. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208y2 West 95th Street 

Telef. G A 4-8854 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens Šil
dytuvus. ISvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8808 

AIRPOBT ELECTRKJ OO. 
Electric Contractors Since 1940 

Residential, Commercial, Industrial 
Violations Corrected. 

8342 S. CENTRAL AVENUE 
TeL 735-5737 or 787-8248 

REALTOR BROKF.R • • • N O T A R T 
i TJ' Q r p A T T CT1 Gulf Blvd, St Petersbunt Beach, FL 33708 

L O 1 / V 1 U i Telef ortas (813) 300-2448. Vakare (813) 347-2413 

GENERAL HAULING 4 CLEAN UP 
GARAGE WRECKING 

Residential — City Wide & Suburbs 
TEL. (312)—822-7917 or 

(312)~-521-5419 
aaeaagg - —-•• -,~ 

Martroy Electronics, 
Inc. 

— TV 
! 

2881 WEST 03RD STREET 
9t30 vaL ryte —8988 vaJ. vak. 

6 dienas savaitftj. 

TcU (312) 434-5000 

KELT WANTXD — MOTERY8 
• » » • • • • • • • > • • • • • • • • m-^^-m'^m m m 

Reikalinga vyresnio amžiaus moteris 
prižiūrėti 14 mėnesių berniuką ir leng
vam namų ruošos darbui. Pageidauja
ma, kad galėtų gyventi vietoje. At
skiras kamb. ir vonia. Anglų kalbos 
žinojimas nebūtinas. Apylinkėje 3200 
N. Lake Shore Dr., Chicagoje. Dėl at
lyginimo prašome skambint po 8 vai. 
vakaro tel. 248-5382. 

SEAMSTRESS 
F U L L T I M E 

Experienced in h igh faahion 
clothes. Excellent benef i t s . — 
Mušt speak English. 

Apply or Call After 12 Noon 

LUV Boutique Inc. 
2106-10 N . Cfaufc S t 

TEL. 929-2380 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

ISSNUOM. 3-jų miegamųjų 
72-ra ir Kedzie apyl. Su baldais arba 
be baldų. Naujas 2-jų maš. garažas. 
Savininkai išvažiuoja į užsienį. Viso 
namo baldai taip pat parduodami at
skirai. Telef. 778-5152. 

ISNUOM. 4 kamb. butas vyresnio am
žiaus asmenims. Marąuette Pko. apy
linkėje. Skambint HE 

iimimimiiimimimiiHimiiiiiHiiHiiiiii 

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

Apdraustas perkrausrymas 
Įvairių atstumų 

TeL 3 7 6 . 1882 a r t o 376-5996 

«IHIHHIHmillllHIIHIIIIHIUlUIUJIIIIHIH» 

N O B I PI B K T I 

IEŠKAU PIRKTI pilną komplektą var
totą LIET. ENCIKLOPEDIJĄ. 

Skambint 745-8142 

B E A L E S T A T • 

73-tla ir Riehmond — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo Šildymas. 
Didelis ir gražus kiemas. $48,000. 
72-ra ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 maš. garažas. $51,500. 
82-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr. 
$10,000 pajamų. Kaina $75.000. 
55-U ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $16,00u! Savininko 
paskola už 12%. -
Marąuette Parko tpyL — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virš $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui. 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income T a x 

Notary Public 
2951 Weet 6Srd S t r e e t 

TeL 436-7878 

imt* 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namu pirkimas — P a r d a v i m a s 

INCOME TAX 
Notariatas — Vert imai 

BELL REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
H"MIII IMIHIIH|| | | | | | 

83rd and Kedzie 
Great price and location. 

Iminaculate 5 room brick Georgian. 
Original owner. By appointment. 

488-8282 or 588-3108 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Tataymaa. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St , teL 776-1486 

iiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiuiiuiii 

M O V I N G 
SERftNAS perkrausto baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus Ir i i toli miesto W-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8083 

imiiuiiiimmiiimitiiHimiiiiiiimujiiiiii 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

tlHIIIIIIIHIIHIIIIIIIIimilUIIIIIIHIimillllb 

PARDUODAMAS 5 KAMB. Mt»U 
NAMAS, U/, SKLYPO. 

Apylinkėje 71-os ii Kockwell. Nau
jas centr. pečius, {rengtas rūsys. 2-jų 
r 5. garažas. $45.500. Skambinti 

585-2172 ARBA 825-5513 

MICHIGAN — NEW BUFFALO, 65 
mylios nuo Chicagos, parduodamas se
nesnis svarus apstarytas 2-jų miega
mų bungalo. Pilnas rūsys, gražus kie
mas užpakaly. Turi parduoti. $22,500. 
Century 21 — Ritter A Heinz, 211 E. 
Buffak) St, New Buffalo, Mlch. 48117. 
Tel. 818-488-3888. 

SKAMIARTIS UIKAS 
Lenktynes ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Vaidu i Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3 48. 

Užsakymu, siųsti "DRAUGO" 
adresu. 

http://imniiiminninim.nn.miiiiiintin.wuii


MOSU KOLONIJOSE 
Worces te r , Mass . 

eV9*S» * f 

IT*" 
A. a. Salomija Statkiene 

SKAUDI TRAGEDIJA 
Liepos 29 d. Salomėja Statkie

nė su savo vyru Jurgiu išvažiavo 
į Nantasket Beach. Ten buvo iš
sinuomavę keletui dienų vasarna 

šios kalbėjo rožančių. Vakare mal
das atkalbėjo kun. A. Miciūnas, 
MIC. Karstas skendėjo gėlėse 

Rugpiūčio 5 d. atlydėta į Šv. Ka 
zimiero parapijos bažnyčią, ku
rioje už jos sielą Šv. Mišias cele-
bravo parapijos asistentas kun. 
B. Uždavinys, MIC Jis pasakė 
ir pamokslą. Kartu su juo kon-
celebravo ir kleb. kun. A. Miciū
nas, MIC ir kun. Gerlbert iš Holy 
Name aukštesnės mokyklos. Gie
dojo parapijos vyru choras kartu 
su muziku Burduliu. Solo V. Ro-
ževičius. Gausiai dalyvavo Mote
ry sąjungos 5-tos kuopos narės. 
Jos išlydėjo savo narės a. a. Salo 
mėjos kūną iš laidotuvių namu, 
pasitiko pas bažnyčią ir paskuti 
nį kartą išlydėjo iš jos į amžino 
poilsio vietą. Kartu su sąjunginin 
kėmis į bendrą maldą jungėsi mū
šy kolonijos gyventojai, kuriu pri 
sirinko pilna bažnyčia, nežiūrint, 
kad buvo darbo diena. Jie visi pa
lydėjo ir į amžino poilsio vietą 
Notre Dame kapus, kuriuose ilsi
si a. a. S. Statkienės tėvelis Ignas 
Mileris, miręs prieš 20 metų. Ka 

ATOSTOGOS ISPANIJOJE 
KAZYS BARONAS 

bendradarbis Vokietijoje 

čiyjy. Negiedama. Nėra vargonų. 
Šv. Komuniją dalino kunigas ir 
pasaulietis. Po palaiminimo tfldn 
tieji pradėjo eiti dury link, ne
laukdami pirmą kunigą aplei-

Prieš devyniolika metu aplan- kt. geresnieji yra rezervuoti ik i i d ž i a n t altorių. Daugumas aukojo 

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 14 d. 

kiau Madridą, Barceloną, Tole-, pat rugsėjo mėn., tačiau vaikš-
do, sustodamas vieną dieną Ispa- ; čiojant artimeniy miesteliy gat-
nijos Viduržemio jūros pakran-' vėmis, beveik kiekviename name 
tėję. Pasimaudyti neteko, kadan- randami butų išnuomojimo skelbi-
gi spalio mėn. saulutė nelabai j mai. Tuo pasinaudoja Barcelo-
šildė "Costą Doradą" pakrantes, nos gyventojai, kuriems San Sal-
Pavaikščiojau prie banguojančios vador ir Cumarruga miesteliai, 
jūros, prižadėdamas prie pirmos į tik 80 km atstume nuo šio did-
progos čia ilgiau praleisti atosto-, miesčio, yra kaip ir "savo para-
gas. Deja, viengungio dieny atos
togos prabėgdavo kartais skirtin
gai nustatytam planui, pralei-

po 100 pesetų (apie 1.10 dol.) j 
šventovės išlaikymui. Trumpai pa Į 
sikalbėjau (juk reikia Ispanijoje, 
prisiminti Hamiltono u-te studi
juotą ispanų kalbą!) su senuku j 
kunigu. Pasirodo, kad šis pastatas 
yra buvęs garažas, nupirktas ti-j 
kinčiųjų aukomis. "Con Dios pa-
gelba ant šios gatvės kampo, tik-

pijos" ribos. Atvyksta ispana'i jau r*i išaugs gražūs Dievo namai' 

mį norėdami pailsėti ir Atlante pUose paskutinį religinį patarna-
pasimaudyti. S. Statkienė labai | vįmą atliko kun. B. Uždavinis, 
mėgo maudytis ir buvo puiki plau! MIC, Šv. Kazimiero parapijos vi-
kikė. Plaukiojo linksma keletą i^ras. Sugiedota "Viešpaties An-
dieny viliojančiose Atlanto ban- gelas". Verkė ne tik šeima, gimi-
gose. Tačiau vieną dieną jos pasi- j nės, bet ir kiti, taip staiga ir neti-
darė labai negailestingos ir nu- Į ketai a. a. S. Statkienei atsisky-
traukė gyvenimo siūlą žmonos ir ^ j j§ mūSy t arpo ir iškeliavus į 
trijy vaiky motinos Saliomėjos Mi- j amžinybę. 
lerytės — Statkienės pačiame gy- j Į 
venimo pajėgume 52 m. am-1 Nuliūdime pasiliko vyras Jur-
žiaus. Pakrančių sargyba rugpiū-' S is Statkus sunūs Jonas, kum lan 
čio 2 d. pavakare surado k išėmė k o , šv- V a r < J o auKStesniąją (High 
iš ošiančiu Atlanto bangų Salo-1 School) ir pnklauso Neveao 
mėjos Statkienės kūną be jokių tunto skautams, tautinių šokių 
gyvybės ženkly. Si neįtikėtina ži- S™!*1 ' ^^^ > aaugeli metų 
nia, kaip griaustinis iš giedro Y™ $ t Kazimiero parapijos alto-
dangaustą karštą sekmadienio * a u s patarnautojas, duktė Danutė, 
pavakarę pripildė dideliu skaus- j studentė "Worcester State Colle-
mu ir gailesčiu Worcesterio lietu- ge". d u k t ė ^ i r u t ė M a n « e s u , š e i -
viy širdis, o ką bekalbėti apie šei- į ™- Abi dukrelės taip pat skau-
mos ir giminiy skausmą... tės. Motinėle Adele Mileriene. 

Salomėja Milerytė - Statkienė Sesuo Albina Sabuk su šeima;du 
gimė 1929 m. Lietuvoje 1944 m ! anūkai ir kiti gimines. Liūdi Wor 
Mileriy šeima, kaip ir daugelis 
kity pasitraukė į Vokietiją. Salo
mėja karo laiku su šiy eilučių au 
tore kasė apkasus ir kartu po ka 

penktadienio vakarą. Neturtin 
gesni pasistato palapines prie jū-

džiant jas dažniausiai rudenį, ka- ros pakrantės ar parduoty ūkiy 
da turisty antplūdis Europoje ge- ] žemėse tarp augančių alyvme-
rokai sumažėdavo. į džiy. 

Pereitus metus Europoje lai
kau įsikūrimo ir "asimiliacijos" B u v - San Salvador kaimas šian 
laikotarpiu. Tad vasara, su trum- į d i e n išaugęs į gan gražų kurortą, 
pom pertraukom, prabėgo Bava-' Tiesa, negalima jo lyginti su ma-
rijos kalnuose Šiemet, iš anksto j tytu (ir gyventu 3 savaites) buv. 
nutarėme ilgiau pasimaudyti ne Į žveju kaimeliu Acapulco, ar ma-
šalto kalnų vandens baseine, bet, n<> dabartinio viešbučio su Aca

pulco "EI Presidente". Tačiau pa 
kanka, kad "Costa Brave" bei 
"Costa Dorada" ir kt. Ispanijos 
Viduržemio jūros pakrantės yra 
nusėtos apartamentiniais namais, 
pensijonais, viešbučiais, randant 
puikias poilsio sąlygas. Viengun
giai ieško pramogų. Štai vokiečiai 
jaunuoliai nusiskundė, kad čia 
pat, viešbutyje nėra "disco", nors 
buvo žadėta kelionės įstaigoje. Iš
sikalbėjęs su viešbučio "ei direc-
tore" (o tam padeda šio dienraš
čio spaudos pažymėjimas) sužino 
jau, kad kuklus kryžiaus kelių 
paveikslai, kuklios kėdės su suo
lais. Tačiau bažnyčia pilna tikin 

— užbaigė simpatingas kunigas. 

ro gyveno tose pačiose lietuvių 
stovyklose. Neumuenster, Klein 
Wittensee ir kitose anglų zonoje. 

cesterio lietuvių kolonija. Iš kapy 
a. a. S. Statkienės vyras Jurgis su 
giminėmis pakvietė visus laido
tuvių dalyvius pietų į Maironio 
Parką. 

Vėl supiltas naujas kapas tarp 
anksčiau mirusiy šios kolonijos 

Kubos krizės metu matytoj Iberi-
jos rytinėje pusėje. Europiečiai — 
mėgėjai keliauti, atostogauti. 
Prie tokių reikia priskirti gerai e-
konomiškai įsikūrusius vokiečius 
ir jų pamėgtą Jugoslaviją, Italiją, 
Graikiją, Ispaniją. Užsiregistruoti 
reikia dar žiemos metu, kadangi 
pavėluotos išvykos sumanymas 
dažniausiai nepatenkinamas: vieš 
bučių kambariai užpildyti, vietos 
lėktuvuose rezervuotos. Manding 
— saulėta Ispanija išgąsdino dau
gelį turistų: gegužės mėn. pasiro
džiusi paslaptingoji liga pareika
lavusi beveik 82 aukų apie Mad
ridą ir Barceloną, nukreipė dau
gelį vokiečių, prancūzų, belgų ir 
olandų (jie geriausi Ispanijos 
"klientai") į kitus kraštus. Tai 
patvirtino netoli mano gyvena
mo kurorto turizmo įstaigos vedė
ja, puldama ypač tų tautų spau
dą. Girdi, šį burbulą ji išpūtusi 
iki pat debesų, norėdama tik sa
vam kraštui gero, paliekant atos
togaujančius ir jų pinigus namuo
se. 

Mano gyvenamas viešbutis ir 

C B O S B Y ' S F O R 
B L U E B E B B I E S 

MĖLYNES 
Patys pasiskahyti. Atdara kasdien 

nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Va
žiuokite keliu I . M i Mlrhiąan, išva
žiuokite Eadt No. 1; važiuokite j pie
tus keliu M - 23», į dėžinę ant 1000 N. 
— 1 mylią. 

TEL. — (219) 326-8712 

1948 m. išvažiavo iš Vokieti lietuvių, o juos taip dažnai vieną 
jos į Angliją. Sukūrė po kelerių ] po kito lydime į tuos kapus Ilsėkis 
mėty lietuvišką šeimos židinį, iš ir Tu, mieloji jaunystės ir tremties 
tekėdama už Jurgio Statkaus. dienų drauge Salomėja, Vieš-

1955 m. Statkų šeima su maža paties ramybėje Amerikos žemė-
dukryte Birute atvyko nuolati 
niam gyvenimui į Ameriką ir ap 
sigyveno VVorcester, nes čia gyve 
no Salomėjos tėveliai ir sesuo Al 
bina. Naujas gyvenimas nauja 
me pasaulio kontinente buvo pra 
dėtas. Salomėja gavo darbą "Sta 

— Edinburge ir Birmingha-
me padarytų tyrimų duomeni
mis, apie 40% klaidingų mir

te Mutual Life Assurance Co. of ties priežasties nustatymų pa-

je. 
Janina Miliauskienė 

iuiiuiuiiiiiniiuittuiiiiiiminiufuiiiiiiir 
FRITZ CARPETS 

ENSTALATION * BEPAIBS 
CALL 583 . 1019 

tmitHuiuimmiitimiHiiiHimimiimitiii 
BUDGET SEWER AND PLUMBING 

RODDING AND DRAINING 
Buto cfaMge ooly $30.00 

If mot opea — no chaige. 
Over twenty yea-ra ezperienoe 

"Tourh problema are our specialty" 
CALL — S8S-83S7 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Ca l i fo rn ia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852 

4605-07 Sou th H e r m i t a g e Avenue 
Telefonai — YArds 7-1741-2 

A. A. 

America", kurioje išdirbo iki mir 
ties — 25 metus. Buvo pavyzdin
ga darbininkė, pareiginga, reli
ginga ir visa širdimi seimai atsi
davusi motina. Priklausė Šv. Kaži 
miero lietuviu parapijai ir ALRK 
Moterų sąjungos 5-tai kuopai. 

A. a. Salomėjos Statkienė kū
nas buvo pašarvotas laidotuvių 
direktoriaus Dirsa-Kazlauskas na 
muose ir visu gausiai lankomas. 
Rugpiūčio 4 d. po pietų, nežiū
rint karštos dienos, Moterų sąjun
gos Stos kuopos narės susirinku-

skelbiama britų ligoninėse. 

SliiiiiiimiiiiiiimiiMiimnnnniuiimig 

| The | 
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LOUIS DOULAS FURS 
Custom mink coats and other furs. 
Factory prices, re-styling, clean and 
repair. Storage availabie. 

17 N. State S t , Saite 904 
Chicago, H- 00002 Tai. (312) 782-2293 

MARIJAI BORTKEVIdENEI 
Lietuvoje užbaigus šia žemiškąja kelio
nę, mūsų mielus Marija Markulienę, 
Rasę, Andriu ir dr. J. Jakseviaene su 
šeima, mylimos mamytes ir močiutes 
netekus, giliai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

SESELĖ JULIJA STANKŪS IR 
SV. KRYŽIAUS LIGONINĖS 

LABORATORIJOS BENDRADARBĖS 

ABC STEAM PROCESS 
CARPET & FURNITURE 

CLEANING 
Extra powerfnl. Truck mounted unit. 
Quality work — Reasonable prices. 
Save $$ — Do it right the first time. 

599-0404. 
A. AD COCK & SONS 

TUCKPOINTING 
CAULKING - CHIMNEYS 

SHINGLE & HOT ROOFING 
FREE ESTIMATES 

LOW PRICES 
424-6593 

QUALITY CONSTRUCTION 
"Workmanship to satiafy the mos» 
demanding customer". Custom 
carpentry work. Remodeling — 
Aluminum Siding. Roofing — Porches. 
Free reasonable estimates. 

643-7738. 

BATHTUB REFINISHING 
Thennal — Chemical fusion method. 
Tub, tile & sink. Ali colors cistom 
blended. Written guarantee. 

Alchemated Porcelain 
Refinishing. 

312-286-1950. 

Sibiro tremtinei 

A. f A. ELENAI LAZAUSKIENEI 
mirus, sūnui inž. JONUI, marčiai LIUCIJAI ir ŠEIMAI 
bei kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

DR. EDMUNDAS ir DR. MARIJA RINGAI 
PAULIUS ir ELENA OALĖNAI 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2667 W.69th Street Tel 778-4363 

1&J.PHARMACY 
wurwtt, •nportuov toMcttal,gydomoa loils ktX 

Ir kt, pirkti v nuonrtt 

Prlttatymea nemokamai 
ANGELĄ Ir VYTENIS DtRKIAI savininkai 

Mielai 
A . f A. LIUDAI BICHNEVIČIENEI 
mirus, vyre Mykolą ir visa šeimą bei arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

Stasė, Vadovas, Dalia ir Janina TaUat-Kelpšai 
Marytė ir Rimtis Taūat-Kelpšai 
Elena ir Simonas ZeVbai ir Jūratė su šeima 

Tarptautiniai Reprezentacinės Plokšteles 
AttltfcAt DALIA KUfttMEMt 
Akompanuoja: E a r i f n Ar iu 

Pirmoje plokštėtoje Hetovkf kompoiHnriu kūrintai: 
Dvarionas, Gaižauskais, Karnavicius, Klova, 
Kuprevičius, Petrauskas, Žilevičius. 

Astroje plokštelėje psssolnlo komporitortu kūriniai: 
Beiliui, Dougherty, Gluck, Nin, Puccini, 
Stout, 

Viduje atskiras leidinys su kompozitorių biografiniai* 
duomenimis, dainuojamų kurinių apibūdinimais ir pilnais 
dainų bei arijų tekstais. 

Plokitelių Albumai gaunamai DRAUGE 
Kaina $14.00. su persiuntimu $14.85 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AYE. 
Tel. 737-8600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St. , C h i c j g o 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47^-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

1 

Perskaitę Draugą, duokite j į kitiems pasiskaityti 



DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. rugpiūčio tako. 14 d. 

X Šv. Kryžiaus par. bažnyčioj 
! rugpiūčio 16 d. 10 vai. bus lie
tuviškos šv. Mišios. Po pamaldų 
u c v u v t a i iv v į c v i a i i u o u s i i n t n u pčv-

rapijos salėje pasitarti tolimes
niais lietuvių parapiečių reika
lais, kad i r ateityje būtų šv. Mi-

I šios lietuvių kalba. 
X Vysk. Antanas Deksnys. x MontreaKo lietukų jauni-

nors buvo šiek tiek susirgęs, jau j mo ansamblio "Gintaras" kon-
yra pasveikęs ir žada tikrai at- į certas bus rugsėjo 26 d., šešta-
vykti į "Ateities" žurnalo ju-Į dienį, 6:30 vai. vak. Jaunimo 
biliejinį kongresą, kuris rugsėjo I centre. Ansamblis ypač y r a ori-
pradžioje bus Chicagoje. Vysk. i ginalus savo vieninteliu laisva-
A. Deksnys laikys ateitininkams! jame pasaulyje veikiančiu au-
ir svečiams vieną dieną konce-
lebracines šv. Mišias. 

X Sv. Kazimiero seserų vie 

tentišku lietuvių liaudies instru
mentų orkestru. Ansambliui va
dovauja Rasa Lukoševičiutė. 

SV. KAZIMIERO SESERŲ 
VIENUOLIJOS JUBILIATĖS 

naoMjoje šią savaitę buvo spe- į Koncertą ruošia "Grandis", 
cialūs kursai visoms vyresnio- j x Bernardas Prapuolenis, lie-
sioms, mokyklų vedėjoms ir ki- tuvių mėgiamas dainininkas, ne 
toms pareigūnėms atsinaujinimo tik pats dainuoja, bet ir moka 
ir šių dienų aktualiausių reikalų dainon įtraukti kitus balsingus 
klausimais. Šį šeštadienį, rug- dainininkus. Lietuviškai nuo-
piūčio 15 d., Marijos į Dangų ! taikai sukurti jis rugpiūčio 16 d. 
paėmimo šventės proga bus pa- Ateitininkų namų gegužinėje 
gerbtos visos seselės, kurios praves "Sing-a-long" dainų 
švenčia vienuoliško gyvenimo si- '• montažą. 
dabrinius, auksinius a r deiman 
tinius jubiliejus. 

Soliste Irena Grigaliūnaitė (dešinėje) dainuoja su Čiurlio nio ansambliu. Diriguoja muz. Alf. Mikulskis. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

"SENOJO PASAULIO" FESTIVALIS 
Liepos 29-rugp. 2 d. CLeve- į "Mergaitės svajonę", o Aldona Jo-

hansonaitė ir Lana Vyšnionytė 
duetą "jaunystės žaismą". Atlik 
ti kūriniai — komp. Alf. Mikuls-

X Pensininkų sveikatos rei
kalai i r kultūrinė programa So
dybos pažmonyje šį sekmadienį 
nuo 2 v. p. p. Užkandis vietoje 
ir išsineštinai. Visi laukiami. 

landė buvo surengtas taip vadi
nama "Senojo pasaulio" festivalis 
— mugė lietuvių gausiai apgy
ventame E. 185 gatvės rajone.! kio. "Nerijos" vokalinis vienetas, 
Pasitaikęs gražus oras, sutraukė j vadovaujamas Ritos Kliorienės, ku 
tūkstantines žmonių minias pasi- I ri dainas palydėjo elektriniu pia-

Alvudo radijo paskaita šį šešta- I vaišinti, pasiklausyti muzikos, ap j ninu, padainavo aštuonias dainas, 
dienį 8:45 v. r. Sofijos Barkus t si pirkti, susitikti su draugais ir pa , kurios gausios publikos buvo pri-

X Vaistų ėmimo reikalai, 590 

radijo šeimos valandos metu. I žiūrėti tautybių išpildomų pro-

x Dairos PoKkaitK, su savo i S r a m u -
vadovaujamu orkestru "Aidu", Ir lietuviai šiame festivalyje 
nuotaikingai grojęs "Draugo" > aktyviai pasireiškė: Lietuvių na 

X Dail. Pranas Gailias, atvy- gegužinėje, akordeonu pr i tars j mai pasipuošę didžiuliu plakatu 
kęs iš Paryžiaus, kalbės apie j liaudies dainoms Ateitininkų \ sveikino atvykstančius. "Ginta-
Oskarą Milašių ir jo kūrybą, gegužinėje šį sekmadienį, rug-1 ro" valgykla ir baras vaišino sve 
Akademinio Skautų sąjūdžio su- \ pįūčio 16 d 
važiavime Three Rivers, Mich. 
Įžanginį žodį t a r s Jonas Dai-
nauskas. 

X Poetės Julijos švabaitės 
naują poezijos knygą "Vilties 
ledinė valtis" pasirodys "Atei
t ies" kongreso metu ir iš jos 
komp. D- Lapinskas parinks ir 
įscenizuos eilėraščių Žodžio ir 
muzikos vakarui. Taip pat bus 
parinkti poetės Danguolės Sa-
dūnaitės eilėraščiai, kuriuos bus 
galima girdėti rugsėjo 5 d. va
kare. 

X Edvardas Lapas, Melrose 
Park, BL, visuomenininkas, pre
kybininkas, pratęsdamas "Drau
go" prenumeratą pridėjo' dides
nę auką. Nuoširdus ačiū. 

X Inž. Valerijonas Radys, 

imtos ilgais plojimais. Programa 
buvo filmuojama ir jos ištraukos 
parodytos Clevelando TV žiūro
vams. Festivaly, kaip skaičiuoja 
ma, per tas dienas dalyvavo arti 
150.000 žmonių minia. Buvo at
vykęs ir populiarusis Clevelando 
meras George Voinovich, apskr, 

čius, išpildė gražią vakaro progra Į W r o l i e r i u s ^ j _ Hatchadorian, 
mą ir dalyvavo u ž b a i g i a m a j a m e , ^ ^ t a r y b o s n a r i u . S e k m a d i e n i 

j parade su Lietuvių namų floti-
lija, kurią suprojektavo ir papuo-

I šė Petras Maželis. 

Penktadienio vakare buvo lie
tuvių pasirodymas pagrindinėje 
estradoje. Programos išpildytojai 
kanklininkės ir "Nerijos" ansamb 
lis. To vakaro programą pradėjo 
TV 3 kanalo pranešėjai Susan 

'į Howard ir John Telich, o lietu
viškai programai vadovavo ir pra 
nešinėjo Ona Kliorytė. Onos Mi
kulskienės kanklių studijos solis-

gera tūkstantinė dalyvavo "Polka 
Mass" Mišiose. 

Maloni staigmena buvo, kai 
į Lietuvių namus susirinkęs fes
tivalio komitetas pranešė, kad lie
tuviai už muzikinę programą ir 
originalų dalyvavimą parado ei
senoje laimėjo pirmą vietą; Lie
tuvių namams įteikė trofėją. 

Festivalio rengime aktyviai da
lyvavo Lietuvių namų direkto
riai Vladas Plečkaitis ir Juozas 
Stempužis, ypač atliekant ne-

tė Auksė Banfcaitytė skambino i lengvą koordinavimo uždavinį. 

Vytautas Skuodis 
aktyvus visuomerininkas, Be-1 studentavimo metu, 1951 me-
verly Shores Lietuvių klubo pir- tais. Vytautą Skuodį gelbėti 
niininkas, informuoja amerikie- ruošiamos demonstracijos mies-
čių spaudą apie rengiamą lietu- j to centre — Federal Plazoje, 
vių dieną — gegužinę, kuri bus: Dearbom ir Adams gatvių san-

CHICAGOS ŽINIOS 

UGNIAGESIŲ VADAS 
KALĖJIME 

Apeliacinis teismas patvirti
no ankstybesnį sprendimą, kad 
Chicagos ugniagesių vadas Fr . 
J. Muscare turi atsėdėti 5 mėn. 
kalėjime i r kad ugniagesių uni
ja turi sumokėti 40,000 doL pa
baudos. Tos bausmės buvo už
dėtos ugniagesių streiko metu. 

MOTINOS NELABI* 

Barbara Parker, 43 m., gyve
nanti Chicagos pietuose pergy
vena baisią tragediją. Ji rug
piūčio 11 d. labai susirūpino, kai 
vakarienei negrpso duktė. Pa
siuntė sūnų Lance, 20 m., jos 
ieškoti. J i s seserį rado išeinan
čią iš svetimų namų. Ji papa
sakojo, kad ją buvo pagrobę du 
16 m. jaunuoliai. Supykusi mo
tina nusiskubino pas tuos jau
nuolius. Vienam perpiovė kak
lą ir pagriebusi peilį taikstėsi 
antram jaunuoliui smogti į ran
ką. Sūnus bandė užstoti ir iš 
skubėjimo motina smogė peiliu 
į sūnaus krūtinę, nuo ko jis ir 
mirė. 

NAUJOS TARNYBOS . 

Iš Midway aerodromo pradės 
skraidąs nauja lėktuvų linija — 
Air Chicago. Jai reikės 300 nau
jų tarnautojų. 

IšKASfi LAVONĄ 

AVMĮjkMMv^v -i-AS *•»• •*** A - - -fc - - ~n i ' ' -- r 

apeigomis — šv. Mišiomis ir pa
mokslu ir su šeimynišku paben
dravimu būrys seselių švęs sa
vo vienuoliško gyvenimo sukak
tis. 

25-RIŲ METŲ — SIDABRINĘ 
SUKAKTĮ ŠVĘS 

Ses. Virginia Marie 
Ses. M. Immaculata 
Ses. Marlene. 

50-TIES METŲ — AUKSINĮ 
JUBILIEJŲ ŠVĘS 

Ses. Mary Herman 
Ses. M. Lucida 
Ses. Mary Pieta 
Ses. Marie Infanta 
Ses. Helen Caroline 
Ses. Mary Rose 
Ses. Anne Paubin 
Ses. Mary Vita 
Ses. M. Theodorette 
Ses. M. Incarnata 
Ses. M. Athanasia 
Ses. M. Alphonsine 

Q A O "M Tna/ijiun 
**s*-*J' . . . . . «# ~ n i i r i m i i 

Ses. M. Marcella 
Ses. Marie Aąuinata 
Ses. Bernice Emily 
Ses. M. Silviana 
Ses. M Remigia 
13 šio būrio penkios jau yra 

iškeliavusios amžinybėn: ses. 
Ann Bita Saveckas, ses. M. Mi-
chael Pepper, ses. M. Salvatore 
Kiburas, ses. M Vivian Kamins
kas ir ses. Mary Timothy Audy-
aitis. 
60-TIES METŲ — DEIMAN

TINI J U B H J E J Ų ŠVĘS 

Ses. Mary Rosalia Mackevičius 
Ses. M. Leoną Naujokas. 

I š šio būrio jau mirusios y ra 
dvi: ses. M. Eugene Jakait is ir 
ses. M. Emiliana Orinas. 

Sveikina visa Šv. Kazimiero 
seserų vienuolija Jubiliates ir 
linki Jėzaus Kristaus palaimos, 
o mirusioms — amžinos ramy
bės. ŠKSV 

PASTTAESfc I R VfSL SUKLUPO 7 MIL. NAUJŲ IŠLAIDŲ 

Pagal naują sutart į Chicagos 
miestas policijai turės išleisti 7 
mil. daugiau, tuo dar padidi
nant miesto deficitą. 

Rufus L. Averhar t , 27 m., 
buvo nužudęs žmogų. Supratęs 
nusikaltimą, p a t s pasidavė poli-

šį sekmadieni Stankūno restora-, kryžoje ateinantį pirmadienį, 12 I c i jai. Kalėjime gavo aukštesnės 
no sode. Laukiama daug svečių j v. Antradieni 6:30 vai. vak. | mokyklos baigimo diplomą ir i ^ g y ^ (įjaįt) SŪNUS • NE 
iš Chicagos. \ vyks susikaupimas prie Skuo- | grįžo vėl į normalų gyvenimą. ! 

X Kazys Kaulmfe, Philadel- **** B ™ 1 * namų Aušros Var- j Bet j is vėl įsivėlė į banko api-
phia P a buvo atvykęs i Chi ' t ų P ^ P 1 - 1 0 8 apybnkeje n- Mi- Į plėšimą Gary. Kal t inamas poli-
cagą aplankyti draugus ir pažįs- š i o s 7 V" v a k ' d * * l e i t e n a n t o nužudymu ir 
tarnus ir ta ptoga užsuko į x Batfas išgirsta ir tyruose ! J a m ^ s i a mir t ies b a i w n e . S u -
"Draugą", įsigijo naujausių lei- į šaukiančiojo balsą Tam tikslui ; gauti i r k i ^ n u s i k a l t i r n o daly-

viai: D. Nortn, 27 m. , i r K. D. 
Hudson, 32 m. 

dinių už didesnę sumą ; Balfo 5-to skyriaus valdyba su 
šv . Kazimiero Paminklu ūk in inka i s rengia rudens ge-

*• •. _ . _ • » _ — • _ j M • • • » • JL> _. O A r* M M k a m « 

dirbtuvė, priešais kapinių. Vili- f 2 1 ^ S * * * * * d * 5 " £ 
mas Nelsonas savininkas, patar- * S 1 2 ^ ***J*& " 
nauja lietuviams virš 60 metų. s o d e l y ^ Bas P*™*** ^ ų 

Atdara kasdieną nuo g v. r. i k i
! vaoenų. genmų veiks tu r tmgas 

5 v. v. Esame toje pačioje vie- d o v ,a r u* P f ^ r s t y m a s , gros Stel-
toje 81-ri metai, t. y. t r e č i o j i ' m o k o o r k e s t r a s v taU J v a i r u " ' damos vandenį. Illinois proku-

mai. Visi kviečiami gausiai da- r o r a f i R M j^^y d e l to ^ ^ 
lyvauti. 

TARŠA NAVY P I E R 
Nusta ty ta , kajd y r a prakiurę 

Navy Pier kanalizacijos vamz
džiai i r iš jų į Michigano ežerą 

Trečiadienį Michael i r Anna 
Polovchak iš J A V grižo į oku
puotą Ukrainą, bet jų sūnus 
Walter, 13 m., kuris buvo pa
bėgęs nuo tėvų, kad nereikėtų 
grįžti į Sovietų Sąjungą, pasi
liko Chicagoje. J i s nenori grįžti 
į komunistinį kraštą, bet jo by
la dar nepasibaigusi. 

r^ 

Chicagoje buvo iškastas lavo
nas Tim Joutson, 75 m., mi
rusio 1977 m. Tada gydytojas 
parašė, k a d jis mirė išsiliejus 
kraujui smegenyse. Dabar iška- pinėse 
sus ir padarius skrodimą nu
statyta, kad mirties priežastis 
buvo ne t a . Bus tiriama, a r jis 
nebuvo nunuodytas. Velionis 
paliko savo senai našlei arti 
100,000 doL Prie jos prisigreti
no Donna Bagnuolo ir jos vai
kinas ir j ie išviliojo iš senutes 
pinigus, perkeldami savo sąskai-
ton. Teismas jiems įsakė pi
nigus grąžinti, bet jie sprendimą 
apeliavo. Kilus įtarimui, reika
las tiriamas. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

ARGENTINOJ 
— J. Mičiudas, Nemuno — A. 
Dulkė, "Laiko" redakcijos — O. 
Kairelienė, parapijos — P . Gu-
delevičius, Jaunimo sąjungos — 
G. Morkūnaitė, Lietuvai Išlais
vinti centro — Z. Juknevičius 
ir k t Padėkojo pirm. H. Leva-
navičius. 

— A. a, Karolis Žukauskas, 
73 m. amžiaus, buvęs lakūnas 
ir civilinės aviacijos inspekto
rius, mirė liepos 14 d. Buvo ki
lęs iš Anykščių, į Argentiną at
vykęs 1939 m. Palaidotas Lanus 
kapinėse. 

— A. a. Julijona Intupaitė-
Dagjenė mirė Berisso mieste lie
pos 4 d. Buvo kilusi iš VHkijos, 
Kauno apskr. Į Argentiną atvy
ko 1929 m. (Nuliūdime liko vy
ras Martynas, sesuo su vyru, 
giminės Argentinoje ir ok. Lie
tuvoje. Palaidota Berisso ka-

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Rugpjūčio 14 d. 
1784 m. Kodiak saloje, Alas-

koje, įsikūrė pirmoji rusų kolo
nija. 

1856 m. suteiktas pirmasis 
JAV patentas už akordeoną. 

1900 m. JAV užėmė Pekiną, 
Kinijoje. 

1921 m. įsteigta Siaurinė Airi
ja . 

1935 m. JAV Kongresas pri
ėmė Socialinės apsaugos įstaty
mą. 

1945 m. JAV prez. H a r r y 
Truman paskelbė Antrojo pa
saulinio karo pabaigą. 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i i WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio ik) 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotj. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Trtef. 4S4-241.1 
1490 AM 

1159 S. MAPLEWOOD AVK. 
CHICAGO, ILL. 61629 

FILMŲ VAGYS 

Cook County ligoninėje pa

karta tame patarnavime. Adr. 
3914 W. l l l t h S t , M . 233-6335. 

fsk.) X Kusi. -Juozas V. Kluonius, 
Mackinaw, Mich., J. Stasiunai-
tis. Hot Springs, Ark., prie pre
numeratos pridėjo po 10 dol 
aukų. Ačiū. 

X V. Mafažanskas, anksčiau 

sunkiasi srutos, gerokai suterš- vogta rentgeno nuotraukoms da 
ryti filmų už kelis tūkstančius 
dolerių. Tardomi įtariamieji tar 
nautojai. tui iškėlė bylą. 

UŽGRIUVO MIRTINAI 
Religinė sekta Holy Raiders 

Revival prieš keletą dienų nu
sipirko šventovę 1959 W. Maple 
Ave., Chicagoje. Tačiau rugpiū
čio 8 d. sukrito pastato stogas 
ir dalis sienų, užmušdami sargą 
Larry Moore, 19 m. 

X Jau sueina ketveri metai, 
kai mirė a. a. Danguolė Jan-
kauskaitė^tTirnaitkmė. gv. Mi
šios už jos sielą bus atnašauja
mos šį sekmadienį, rugp. 16 d., 
11 va i ryto T. Jėzuitų koplyčio- gyvenęs Chicagoje, užvakar Los 
je. šeima prašo draugus ir pa- Angeles teisme už bandymą pa
žįstamus p r amin t i ją savo mal- j grobti lėktuvą buvo nuteistas 
dose. (pr.) ' kalėti ligi gyvos galvos. 

X Af wfcmadfeni visi keliai x M. Petraw*ienė, Hartford, 
veda į Beverly Shores. kur Stan- Conn.. mūsų bendradarbė, už-
kūnų — Pines restorano sode. sisakė naujausių leidinių už di-
prie 12 kelio, rengiama gegu- desnę sumą ir dar pridėjo 4 dol. 
žinė — lietuvių diena. Pradžia \ lietuviškos knygos paramai. Dė-

2 vaL p. p. (pr.) ko jame. 

X | Mokytojo1 ir jaunimo stii- x Ona BandHvt, Chicago, UI., 
gijo navaitę nusamdytas auto- pratęsiama "Draugo" prenume-
busas nuveš ir parves klausyto-' ratą, atsiuntė ir 13 dol. už ka-
jus. Registraotis pas J. Masilio-; ledines korteles ir kalendorių, 
n. teief. 585-2629. « Labai dėkojame. 

X Parduodama* "79 Okta m' X Aleksandra Mldaševičfanė, 
Reįcency. Full Power, Air. AM/ i Chicago, 111., gautus laimėjimo 
FM Stereo, 6900 Mylių. Kaip bilietus išplatino ir dar daugiau 
naujas. Dieną 436-9667, vak.; užsisakė. Iš anksto dėkojame už Clevelando "Senojo Pasaulio festivalyje" skautes laukia pavaisinti svečius lietuviškai valgiais. 
7694J2G9. (sk.) : paramą. ! mentalyte, R Rydelytė. I. Belziaskaitė, I. Ignatavieiūtė- Taoriene ir Pr. Mašiotas 

LIETUVOS BAŽNYČIOS 
1-mas tomas. Telšių Vyskupija 

B R O N I U S K V I K L Y S 

^ , 

TelSių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ se
rijos leidžiamų knygų. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiSkreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniskų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos įvart>je. 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuve. Spausdino MORKŪNO spaustuve. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $120 valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tfkS West 6Srd St% Chicago, IL 606Ž9 

%= J 

13 tah*r X Bliu-
Nuotr. J. GarkM 

DAILIOJO ŽODŽIO PLOKŠTELES 
1) TREČIAS LITERATŪROa VAKARAS. Skaito Aloyzai 

Baronas, Kazys Bradūnas, Henrikas Nagys, Birutė 
Pukelevičiūtė, Liūne Sutema. $6.00. 

2) POEZIJA. Skaito Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras. 
Muzikines intarpas sukomponavo ir paskambino komp. 
Julius Gaidelis. Kaina $6.00. 

3) KETRTRTASIS LITERATŪROS VAKARAS. Savo kūrybą 
skaito Jonas Aistis. Kaina $6.00. 

4) POEZIJA TR PROZA. Skaito autoriai: Pulgis Andriušis, 
Bernardas Brazdžionis, Antanas Gustaitis, Stasys San* 
tvaras. Muzikines Intarpas paruošė ir {skambino Julius 
Gaidelis. Kaina $5.00. 

5) LEONAS BARAUSKAS. Skaito Sandaros skrynia, Žemai
čių daina. Aš lietuviškas žemdirbys. Upė, tėvas, upė. 
Opera "Lokys" ir kitos. Kaina $6.00. 

PASTABA: Užsakant plokšteles per paštą — pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą. Užsakymus siųsti : 

DRAUGAS, k5±5 W. SSrd St., Chicago, IL 60629 

http://baiwne.Su-

