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Moralinis ultimatumas 
TSRS vyriausybei 
(Tcsrays) 

Jeigu ne slaptas Stalino — Hit
lerio sąmokslas, Lietuva ekono
miniu bei kultūriniu požiūriu bū
tų labai greitai pakilusi į pirmau 
jančiųjų šalių tarpą, 
nuo to meto Tarybų 

mo lygio minimumas vienam 
žmogui buvo 60 litų, žemiausias 
valstybės darbuotojo atlyginimas 
buvo 150 litu, o didžiausias — 
1200 litu. Taigi net ir mažiausiai 

Skirtingai! apmokamas nekvalifikuotas ne-
Sąjungos, j priklausomos Lietuvos valstybinis 

kurioje dėl ūkinės betvarkės bei j tarnautojas niekad negavo ma-
nuolatinio teroro badu mirtinai I žesnio atlyginimo, kaip oficialiai 
mirė daug milijonų žmonių, 
Lietuvoje beveik nuolatos buvo 
maisto produktu perprodukcijos 
krizė. Piliečiai turėjo visas pa
grindines teises, jų tarpe ir pilną 
teisę veikti gėrio reikalui — t. y. 
— laisvę. Dauguma tų, kurie vei-

nustatyti 2 — 2,5 pragyvenimo 
minimumai. Tačiau ypatingai 
aukštą pragyvenimo lygį pasiekti 
Lietuva negalėjo ir dėl to, kad 
ramiai gyventi nuolatos trukdė ir 
kiti agresyvūs jos kaimynai. Pv 
Vokietija po I pas. karo pasiliko 

LENKAI ŽYGIUOJA 
| SUSIKIRTIMA 

Visoje pramonėje sumar.rjo gamyba 

je "Tass'o" nuotraukoje sovietų parašiutininkai šaudc iš pabūklo netoli Lenkijos sienos 
šie manevrai buvo skirti ne tik pratimams, bet ir Lenkijos žmonėms įbauginti 

Komentatoriai mano, kad 
kė blogio reikalui, kaip pav. ko- j didžiąją Mažosios Lietuvos dalį Sovietų spauda plačiai propagavo paskutinius kariuomenes manevrus Gudijoje ir Pabaltijo karinėje apygardoje. Sio 
munistai, buvo už įstatymo ribų.• su Karaliaučiaus miestu. Maža 
Kiekviena teisėtos prievartos ak-> to. Prieš prasidedant II pasauli-
tą, panaudotą prieš šias destruk- j niam karui, Vokietija užgrobė 
cines jėgas, socialistine bei komu-' dar ir visą Klaipėdos kraštą. 1920 
nistine skraiste prisidengę rusiš- m. spalio 9 d. pilsudskinė Lenkija 
kieji nacistai ir jų vieJniai sam- klastos ir jėgos priemonių pagal 
diniai šmeižiškai apšaukdavo: ba užgrobė trečdalį Lietuvos teri-
"fašizmo siautėjimu". j torijos su sostine Vilniumi. Ta 

Bet kuris nepriklausomos Lie-1 okupacija tęsėsi iki II pasaulinio 
tuvos pilietis bet kada galėjo iš i 
Lietuvos išvykti ir grįžti. Niekad > 
nebuvo prievartinio išnaudoji
mo, t. y., ekonominio pobūdžio 
vergijos, kokią mes matėme tada 
ir matome dabar visame Tarybų 
Sąjungos gyvenime. Priešingai 
raudonojo nacizmo pagrindais 
tvarkomoje ir nuolatos agresy
vius veiksmus vykdžiusiai Tary
bų Sąjungai, Lietuva buvo taiki 
valstybė. Ji nė vienam savo kai
mynui nekasė duobės ir buvo 
garbinga pasaulio tautu šeimos 
narė. Nepriklausoma Lietuva sa
vo kasmetiniame "Lietuvos sta
tistikos metraštyje", leidžiamame 
lietuvių ir prancūzų kalbomis, ne 
bijojo ir nesigėdijo tiksliais statis-
rinais duomenimis pateikti ne 
vien laimėjimus, bet ir visas kraš 
te vykstančias negeroves. Valsty
bės viešai nustatytas pragyveni-

karo. 
Negalima sakyti, kad priešų be

veik iš visų pusių apsuptoje Lie 
tuvoje nebuvo padaryta klaidų 
ten, kur jų buvo galima išveng
ti. Tačiau esminis nepriklausomo: 

BRITANIJOJ GIMĖ 
NAUJA PARTIJA 

lijos pajūrio mieste Llandudno 
įvyko britų liberalų partijos su-

. . i - r < i -.-i važiavimas, kuris didele balsų 
Lietuvos bruožas buvo tas, kad ji| , . . . .. v 

• v. . dauguma patvirtino partnos su-

s » A v 

Liberalai susijungė su socialdemokratais 
Londonas. — Nuošaliame Va-j reikšmingą vaidmenį. Šio šimt

mečio pradžioje centrinė libera
lų partija buvo galinga, paliko 
istorijoje savo žymę su tokiais gar-

Varšuva. — Lenkijos įvykiai I menis, rodančius, kad darbo na-
rodo, kad tauta žengia į neišven- j sumas nukrito ne tik anglių ka-
giamą susikirtimą tarp "Solida- I syklose, bet ir visoje pramonėje, 
rūmą" ir jungtinės darbininkų į Lenkų įmonės pagamina 20 nuoš. 
partijos (komunistų). "Solidaru- i mažiau prekių, negu pernai, 
mas" pirmojoje savo suvažiavi- j Salia Jaceko Kurono "Solida-
mo dalyje išėjo su Maskvą labai i rūme" didelę įtaką turi Lech Wa-
pykinančiomis rezoliucijomis. I lesos pavaduotojas Andrzej 
Viena jų ragino darbininkus ko- j Gvviazda, 45 metų amžiaus elek-
munistų valdomose šalyse orga- j tronikos inžinierius. Jo tėvas bu-
nizuotis į laisvas, nuo komunis- j vo Lenkijos karininkas, kuris su 
tų valdžios nepriklausomas sąjun- i visa šeima buvo ištremtas į Sibi-
gas. Kita rezoliucija reikalavo tei- j r ą , kur praleido 6 metus. Jaunas 
sės siūlyti kasdidatus į Lenkijos j Gwiazda nepamiršo rusų jo šei-
seimą, teisės siūlyti tam seimui | m a į padarytų skriaudų. Jis buvo 
įstatymų projektus. Tuo "Solida- j vienas svarbiausių "Solidarumo" 
rūmo veikėjai parodė, kad jiems ; steigėjų, o šiuo metu laikomas vie 
rūpi ir politiniai klausimai. Poli- ! n u radikaliausiu vadu. Jis jau 
tikavimu darbininkų sąjungą i r h g f t metais bandė organizuo-
kaltina Lenkijos vyriausybė. j tj ]ajSvas darbininkų unijas ir bu-

Trečiadienį darbininkų laikraš \ vo 11 kartų areštuotas. 
tis "Niezaleznosc" paskelbė reikš j 
minga Jaceko Kurono straipsnį. į 
Jis yra vienas svarbiausių Savigi- i 
nos komiteto KOR steigėjų ir va- j 
dų. Tas komitetas jau seniai, dar 

— Kalifornijoje toliau vyksta1 prieš "Solidarumo" įsteigimą, vei- . , , 
demonstracijos prie baigiamos i kia prieš komunistų partiją, prieš | tų partijos ^ ' ^ . u r o narys S*e 
statyti branduolinė jėgainės. Jau į Lenkijos valdžią. 

Savo straipsnyje Kuron įrodi
nėja, kad Lenkijoje komunizmo 
dienos jau suskaitytos. Komunis
tai vra suskilę, silpni ir nebegali 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Gali pasikeisti 
lenkų vyriausybe 

Varšuva. — Lenkijos komunis-

nuo pirmųjų savo žingsnių sten
gėsi eiti, nepriklausomos Lietu
vos valstybinio himno žodžiais, 
žmoniškumo keliu: 

Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba tavo naudai 
Ir žmonių gėrybei. 

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina, 
Ir šviesa, ir tiesa 
Mūs žingsnius telydi. 

(Bus daugiau) 

uguma patvirtino partijos su-j šiais vadais kaip* Gladstone ar 
sijungimą su naujai įsteigta so- j Asquith. Už kelių savaičių Brita-
cialdemokratų partija. Jungtinės į nijos darbo partija irgi turės sa-
partijos viltis sustiprino viešosios j v o konvenciją. Jei partija nutars 
opinijos tyrimai. Jie parodė, kad ; žengti dar vieną žingsnį į kai

rę, dar daugiau darbiečių poli
tikų gali pereiti į naująją vidu
rio partiją. Šiuo metu liberalų 

šiuo metu tik 31 nuoš. britų re 
mia smarkiai į kairę pasukusią 
darbiečių partiją, dar mažiau, 
apie 25 nuoš., remia kietą kon
servatorių partijos ekonominę po
litiką. Naujoji liberalų-socialde-

suimti 574 žmonės. Daugelis 
protestuoja, kad jėgainė statoma 
tokioje vietoje, kur gali įvykti že
mės drebėjimas. 

—JAV vyriausybė atsisakė į valdyti Lenkijos, tuo labiau, ne
duoti įvažiavimo vizas keturiems; gali išvesti jos iš ekonominių 
kubiečiams, komunistų valdžiosI sunkumų, į kuriuos Lenkiją atve-
atstovams, kurie buvo pakviesti\ dė komunistų partija. Partija yra 
į politinį seminarą vienos "tai-; paralyžuota, greit visiškai suskils 
kos mylėtojų" organizacijos. | ir didesnė jos dalis susijungs su 

—Irano radijas paskelbė, kad 1 revoliucija. Autorius siūlo greit 
buvo sušaudyti dar 22 vyriausy-; įsteigti "tautinio išganymo ta-

.. Cn- • . i . • ' ; b ė s priešai, o 330 įtariamųjų su- • rybą", sudarytą iš "Solidarumo", 
partija 63o vietų parlamente tu- . v ' " / ,.'. ZTV ~. . • -. - -
! jmta. i katalikų Bažnyčios ir komunistų 

— Salvadoro komunistai suki- j partijos. Ta taryba perimtų Len-
lėliai užėmė prie Hondūro sienos( kijos valdymą, panaikintų dabar-
vyriausybės karinį fortą ir visus'tinęs valdžios formas. 
kareivius paėmė nelaisvėn. Lenkijos komunistų politbiuras 

—Ispanijos vyriausybė apkal- Į paskelbė pareiškimą, kuris ko-
baskų teroro organizaciją | mentuoja paskutinius "Solidaru-

Afganistanui jau 
trūksta kareivių 

Vyrai bėga nuo karines prievoles 
New Delhi. — Afganistano sos- i rių profesijų darbininkam ar tar-

tinėje Kabule labai sumažėjo vy- j nautojam. Tuo tarpu valdžia 
rų skaičius. Iš miesto pabėgo j per savo propagandinį aparatą 
jauni vyrai, bijodami pašaukimo ! bando įrodyti, kad šaukimas vy-
į kariuomenę. Kaip jau rašyta, I rų iki 35 metų turėjo didelį pa-
Afganistano valdžia paskelbė, kad i sisekimą. Kabule buvo parodytos 
bus šaukiami karinėn tarnybon j vyrų grupės, kurios dainuodamos 
jau atitarnavę vyrai iki 35 me- \ komunistines dainas žygiavo į 
tų. Tas sukėlė kelias piktas de- j kareivių surinkimų vietas. Tie žy-, . , . , , . . 

v .. ., • • ! . . , ( • r • • i v. • darbo partijos vadai lankėsi 
mon9tracnas ne tiK atsarginių ka-1 giai buvo fotografuojami, plačiai . , , . ' . . . ^ . , . , 
„;...-.. v J : . s — 4 L - T * » i i , . , s — — 1A;-J MKZJ Maskvoje, tarėsi su sovietais del 

turi tik 11 atstovų, tačiau partija 
turi gan plačią organizaciją,spau-

mokratų partija tyrimuose gavo Į įos skyrius. Naujai partijai šis 
41 nuoš. balsų. organiacinis tinklas bus labai 

Svarbiausias naujosios partijosi naudingas. Socialdemokratų par-
uždavinys bus paskirstyti rinki-; tija įneša į naująją organizaciją 

I
minius rajonus tarp senosios Ii-j gan stipriu politiku, gerų organi- .. . . . „ , , . _ . . . . . . 

• .- « « - . . . , , , ! 5 . „-. . . . . -, o ektros ėgames pne Pamplonos mo užsimojimus. Darbinin<ų 
beralų ir naujosios socialdemok-; zatonų. Britų politiniame veide ' _ _j ._._,„ į l « L O ^ J 1 u ą j ^ j 

. ratų partijos kandidatų. Libera- j gali įvykti reikšmingų ideologi-
i lai jau yra parinkę kandidatus {nių pasikeitimų. Buvęs liberalų 
! 200 rajonų. Kai kuriems teks pa-! partijos vadas Jo Grimond pasa-

sitraukti, užleisti savo rajonus so- j kė konvencijoje, kad po 60 me 

tino 

cial demokratams. 
Liberalų kongrese 

apie 1,700 atstovų, iš 
112 balsavo prieš susijungimą. 
Kaip žinoma, socialdemokratai 
įsisteigė atskilę nuo darbiečių par
tijos. Pagrindiniai socialdemokra
tų vadai yra visi buvę ministeriai: 
ponia VVilliams, VVilliam Ro-
gers, David Owen ir Roy Jen-
kins. Jau 16 dabartinio parla
mento narių įstojo į naująją par
tiją, o narių skaičius Britanijoje 
siekia 55,000. Charakteringa, kad 
naujosios partijos įsteigimo dieną, 

| tų, liberalai gali vėl turėti vil-
dalyvavo \ čių patekti į vyriausybę. 

kurių tik 

Teroristu veikla 
Vakarų Vokietijoje 
Bona. —Vak. Vokietijoje bu

vo rastos dvi naminės bombos, pa
dėtos prie geležinkelio, einančio į 

susprogdinimu. Be elektros sro 
vės liko apie 200,000 gyventojų. 

— Tailandijos kariuomenės 
daliniai prie Kambodijos sienos 
gavo dujokaukes, nes komunis
tų jėgos Kambodijoje dažnai nau
doja sovietų gamintas dujas. 

— Norvegijos Nobelio Taikos 

unija žengia į tautinę tragediją. 
sakoma pareiškime. "Solidaru
mas" sulaužė savo susitarimus su 
valstybe, jų vieton įsivedė politi 
nės opozicijos programą, kurios 
tikslai eina prieš gyvybinius tau
tos ir valstybės interesus, ieško 
susikirtimų ir grasina kraujo pra 

tan Olszovvski, kalbėdamas Sie-
radz miesto darbininkams, pa
sakė, kad "Solidarumo" kai kurie 
veikėjai užmiršo savo pažadus ne 
sikišti į politiką. Vyriausybė iki 
šiol daug kartų nusileido, darė 
kompromisus, tačiau dabar at
rodo, kad "Solidarumas" jau ne-
bepri pažįsta komunistų partijai 
vadovaujančio vaidmens, nebe
gerbia Lenkijos įsipareigojimų, 
sutarčių su kitomis socialistinė
mis valstybėmis. Ateityje vyriau
sybė bus priversta kiečiau laiky
tis, pasakė Olszovvskis. 

Lenkijos užsienio reikalų mi
nisterija apkaltino "Solidarumą" 
kišimusi į draugiškų valstybių vi 
daus reikalus. Tai buvo unijos at
sišaukimas į kitų kraštų darbinin
kus, raginant steigti nepriklauso
mas sąjungas, žadant paramą. 
Komentatoriai mano, kad vy-

; riausybei pradėjus naują liniją 
prieš "Solidarumą", teks pasi-
traukti komunistų partijos vadui 
Kaniai. 

Kontrolierių unija 
nori vel derėtis 

VVashingtonas. —Streikuojan
čių aerodromų kontrolierių unija 

amerikiečių Rhein - - Main karo I statyti dr Martin Luther Kingui 
aviacijos bazę. Abi bombos ture-1 paminklą Kongreso rūmuose. Nu-

premijos komitetas paskelbė, kad I liejimu. Politbiuras pasmerkia 
spalio 14 d. bus paskirta Taikos j "beprotiškas provokacijas" me-
premija vienam iš 89 pasiūlytų tarnas Sovietų Sąjungai. Politbiu- p a p a rašė federalinės darbo san-
kandidatų. 

— Atstovų Rūmai 386 — 16 
balsų patvirtino sumanymą pa-

reivių, bet ir jaunų studentų tar- J reklamuojami per radiją. Afga-
pe. Valdžia, pritrūkusi kareivių, | nai kalba, kad tie vyrai tai iš 
ėmė atšaukti studijuojantiems kitur atvežti kareiviai, perrengti 
anksčiau duotus atleidimus nuo j civiliais drabužiais, vaidiną nau-
karinės tarnybos. Valdžiai griež- j jokų vaidmenį. Net ir užsienie-
tomis priemonėmis sustabdžius čiai, pamatę gražiai rikiuotėje 
demonstracijas, vyrai autobusais,, žygiuojančius jaunus vyrus, įta-
dviračiais ir pėsčiomis pradėjo I rė, kad tai jau karinę tarnybą 
bėgti iš miesto. Daug parduotu- ; atlikę vyrai, 
vių nebeturi tarnautoju. Priva-

nusiginklavimo, branduolinių 
ginklų kontrolės klausimų. 

Britanijos politikos istorijoje 
ši nauja partija gali suvaidinti 

tūs bizneliai kai kur aptarnau
jami mažų vaikų, pasakoja iš Ka
bulo Indijon atvykę užsienio dip
lomatai. 

Yra ženklų, kad vyriausybė at
sisakys savo sumanymo šaukti 
karinėn prievolėn jau atitarna
vusius afganus. Tuo galima tik 
padidinti laisvės kovotojų ei'les. 
Valdžia vėl pradėjo skelbti at
leidimus nuo karinės tarnybos 
kai kuriom vyrų grupėm: kai ku
rių fakultetų studentam, kai ku-

Pakistane penkios afganų suki
lėlių grupės susitarė naudoti vie
ną bendrą vėliavą, žalios spal
vos. Apie 10,000 vyrų dalyvavo 
vėliavos įvedimo ceremonijose. 
°enkių grupių vadai iš eilės lai
kė iškėlę vėliavą ir žadėjo ne-
berraudoti anksčiau turėtų skir
tingų vėliavų ir nebekovoti tar
pusavyje. Si simbolinė vienybės 
ceremonija gali prisidėti prie af
ganų grupių vienybės konsolida
vimo. 

Libijos lėktuvai 
puolė Sudane 

Khartoumas. —Sudanas ap
kaltino Libiją, kurios lėktuvai 
puolė kelis Sudano pasienio kai
mus, vieną pasienio apsaugos 
punktą, padarė materialinių 
nuostolių, sužeidė keturis žmo
nes, jų tarpe vieną vaiką. Sud 
nas pasiskundė dėl tų puolimų 
Jungtinių Tautų Saugumo Tary
boje. 

Vienas italų gamybos Libijos 
bombonešis buvo priešlėktuvi
nės gynybos pašautas virš Suda
no teritorijos. Abu lakūnai žuvo. 

jo po 13 svarų sprogmenų. Vie
nas Frankfurto laikraštis gavo 
laišką, pasirašytą teroristų "Rau
donosios Frakcijos". Laiške pri
sipažįstamą JAV armijos genero
lo Kroesen užpuolimu. Laiškas 
ragina vokiečius pulti Amerrkos 
karines bazes, priešintis Ameri
kos "imperializmui". 

Vakarų Vokietijos vyriausybė 
trečiadienį paskelbė, kad tokie te
roro veiksmai nukreipti ne tik 
prieš sąjungininkę Ameriką, bet 
nukreipti prieš pačių vokiečių 
saugumą ir laisvę. 

statyta, kad negalima 
daugiau kaip 25,000 dol. 

išleisti 

ras tvirtina, "kad unija pateko j ; ^ j y agentūros, kad ji pareika-
Vakarų sabotažo agentų pinkles,; ] a u t u atgaivinti aviacijos admi-
greit tampa griaunančia politine njstracijos derybos su unija Fe-
jėga, kuri neša Lenkijai katastro- d e r a] jnė aviacijos administraci-
fą. i ja tuoj paskelbė, kad agen-

Tuo pačiu metu Lenkijos vy-, t j r a n e t u r j teisės ar galios įsa-
riausybė paskelbė statistinius duo į Į ^ atgaivinti derybas. Federa-

linių tarnautojų streikas lieka ne
legalus ir jokių derybų nebebus. 

Vyriausybė pagreitintu tempu 
treniruoja naujus kontrolierius ir 
pranašauja, kad normalus avia
cijos transportas bus atgaivintas 
per nepilnus dvejus metus. 

— Atstovų Rūmų narkotikų 
kontrolės komitetas, pravedęs ty
rinėjimus kariuomenėje, nustatė, 
kad Vakarų Vokietijos ir Italijos 
bazėse laikomi JAV kareiviai pri
sipažino naudoją narkotikus ar 
alkoholį eidami savo pareigas. 
Daugiausia narkoti'kų naudotojų 
yra karo laivyne. — 49 nuoš.. Ar
mijoje —42.3 nuoš., marinuose 
—34.7 ir aviacijoje 17 nuoš. 

—Amerikiečių naftos bendro
vė Exxon laimėjo sutartį su Indo
nezija pastatyti už 2 bil. dol. di
delę petrocheminę įmonę, kuri 
bus statoma šiaurinėje Sumatro
je. 

mm 
Lenkijos darbininkų "Solidarumo" sąjungos vicepirmininkas Andrzej Gwiaz-
da, kuris sąjungos kongrese pravedė rezoliuciją, kuri kreipiasi į kaimyninių 
kraštų darbininkiją, ragindama steigti nepriklausomas darbininkų unijas. 

KAIJENDORTOS 

Rugsėjo 18: Juozapas Kup., Ri
čardą, MLngaila, Aura. 

Rugsėjo 19: Januarijus, Zuza
na, Girvinas, Praurimė. 

Saulė teka 6:32, leidžiasi 6:57. 

ORAS 
Saulėta, šilčiau, temperatūra 

dieną 75 l., naktį 60 1. 
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APŽVALGA 

4144 So Maplew(K)d. Chicago. II 
įstaigos 269-7.VC 60632 

GOLFO VARŽYBŲ PASEKMĖS 
Mūsų didžiausiai golfo šven

tei - ŠALFASS varžyboms 
praėjus, atrodo, tarsi golfo sezo
nas baigiasi. Taip dar nėra. 
Chicagos lietuvių golfo klubas 
dar turės 2 turnyrus: "Šeimyni
nį" turnyrą rugsėjo 20 d. 11 vai. 
ryto Westgate C.C. ir rudeninį 
— klubo čempioninį turnyrą 
spalio 11 d. 10:30 vai . rytoSil-
ver Lake C.C. 

Pereitą savaitę šiame sporto 
skyriuje ŠALFASS golfo tur
nyras jau buvo smulkiai ap
rašytas, todėl šį kar tą tenka tik 
varžybų rezultatus pranešti. 

Pereinamos tarpmiestinės 
komandinės taurės laimėtoju 
tapo Chicagos pirmoji koman
da su 947 smūgiais. Sveikina
me 2-ra vieta — Toronto pir
moji komanda — 1041, 3-čia 
vieta Chicagos trečioji koman
da — 1057. "Net" grupėje 1-mą 
vietą laimėjo Chicagos inžinie
rių komanda — 872 smūgiai. 
Moterų komandų pirmą vietą 
gavo "Sudėtinė komanda" (pa
rinkta iš visų miestų atstovių), 
antrą v. — Chicaga. 

Individualiniu meisterių kla
sės laimėtoju vėl tapo M. Petro
šius, Chgo) — 144. 2-ra vieta te
ko R. Panariui (Chgo) — 153. 
3 - č i a — L. P r o c h n o v v 
(Chgo), "Net" laimėtojas šioje 
klasėje buvo J. Cook (Chicaga) 

~—146. 
A - klasės laimėtojas J. Kubi

lius (Chgo) — 162.2 - vietos — T. 
Vaitkus (Chgo) — 171. 3. A. 
Stauskas (Toronto). "Net" šio
je klasėje: A.Simanavičius (To

ronto) — 148. B. - klasėje: 1. A. 
Smolinskas (Chgo). 2. R. Janu-
kaitis (Detroitas),3. V. Vait
kus (Chgo), "Net": R. Izokaitis 
(Chgo). C - klasėje: 1 — A. 
Dovydaitis (Chgo), 2 — L. 
Kalvaitis (Chgo), 3 — J. Vasis 
(Cleveland), "Net": R. Kyman
tas (Toronto). D — klasėje: 1 — 
V. Darnusis (Chgo), 2 — R. Ba
nys (Chgo), 3 — B. Rymantas 
(Chgo), "Net": J. Pauga (Chgo). 

Seniorų klasės laimėtojas B. 
Racevičius (Chgo), 2 — A. 
Andrus (Clev.), 3 — Vaičaitis 
(Clev.), "Net": E. Lapas (Chgo) 
— 144. Vadinamą "Amžinos 
jaunystės" taurę laimėjo A. 
Andrus (Clevelandas). Mo
terų grupės individualine lai
mėtoja išėjo S. Lang(Chgo) — 
168, 2 - M. Andrus (Clev.) — 
181, 3 — N. Dėdinienė(Roches-
ter). "Net": A. Olienė (Roches-
ter) - 145. Jaunučių klasės 
iki 13 m. laimėtojas — Mikužis 
(Chgo), 2 — A. Kaveckas 
(Chgo), 3 — P. Urba (Chgo). Ar
čiausiai prie vėliavos primušė 
R. Pauliukonis (Toronto), o iš 
moterų — L. Kėkštienė (Toron
to). Toliausiai kamuoliuko 
numušimo laimėtoju tapo A. 
Dagys, 2 — T. Lapas, 3 — A. 
Simanavičius (Toronto), o mo
terų laimėtoja buvo B. Cook. 

Reikia priminti, kad Edvar
das Lapas, buvo šio suvažia
vimo organizacinis pirminin
kas ir todėl turnyro ir programų 
sėkmingas pravedimas buvo jo 
darbo ir pastangų nuopelnas. 

O. N. 

Golfininkai renkasi ŠALFASS golfo turnyro, Chicagoje, būs-
tinėn. 

Chicagos lietuvių golfininkų pirmoji komanda. Iš 
k.: A. Traška , turnyro vadovas. M. Petrošius, A. 

Dagys, R. Pavaras , J. Kubilius, T. Lapas, J. Talan-
dis, L. Prochnovv ir G. Juškus. 

F u t b o l a s 

IŠ LIETUVOS 
P A D A N G E S 

— K r e p š i n i o rinktinė su S. 
Jovaiša ir Gintaru Krapiku, po 
gastrolių P. Amerikoje, grįžo į 
namus. Paskutinė sustojimo 
vieta buvo Kolumbija, kur se
kančiais metais vyks pasaulio 
pirmenybės. Cia Sov. Sąjun
gos rinktinė du kartus įveikė 
amerikiečių NIT turnyro rink
tinę 100-92 ir 114-88 ir du kar
tas Kolumbijos rinktinę 107-80 
ir 109-75. Su Kolumbijos aplan
kymu rinktinė pradėjo pasi
ruošimą kitų metų pasaulio pir
menybėms ; sus ipaž ino su 
salėmis, viešbučiais, klimatu ir 
maistu. 

Europos jaunių pirmenybės 
(iki 17 mt. amžiaus) pasibaigė 
Graikijoje. Dalyvavo 12 kraš
tų. Sov. Sąjungos rinktinė, ku
rios treneris yra gerai žinomas 
Modestas Paulauskas ir kurios 
pagrindiniai žaidėjai buvo Ar
vydas Sobonis ir Ramūnas Bu
tautas, lengvai laimėjo pirmą 
vietą. Pusfinalyje ji nugalėjo V. 
Vokietiją 91-57, o finale Italiją 
72-54. Trečioje vietoje liko V. 
Vokietija 

— Futbolo taurės varžybos 
Lietuvoje laimėjo Klaipėdos 
"Grani tas" finale nugalėjęs 
Kauno "Bangą" 2:0. Rung
tynes stebėjo 3,000 žiūrovų. Ta
čiau pirmenybių rungtynėse 
"Granitas" pralaimėjo Kauno 

Kelininkui" 1-2 ir buvo taš
kais pavytas Mažeikių " Atmos-
tcrus . K u n su Šiaulių .. I aurų 

baigė lygiomis 1-1. 
Pirmos lygos Sov. Sąjungos 

pirmenybėse Vilniaus "Žal
giris" pralaimi Zaporožei 0-2 ir 
baigia lygiomis su Frankovs-
kiu 0-0 ir lentelėje vėl smuktelė
jo žemyn į 10-tą vietą. 

— L e n g v . a t l e t i k o s pirme
nybėse kaunietis Zigmas Biliū
n a s pasiekė naują Lietuvos 
rekordą šuolyje su kartimi per
šokęs 5.40 m. Šuolyje į tolį M. 
Butkienė pasiekė tarptautinio 
masto pasekmę 6.77 m. 

Kijevo sąjungos taurės var
žybose M. Butkienė pakartojo 
tą pačią pasekmę ir laimėjo pir
mą vietą. 800 m. nuotolyje L. 
Barkauskaitė buvo antra, taip 
pat ir R. Sausaitis 5000 m. 
nuotolyje. 

— R a n k i n i o tarptautinėse 
varžybose Rumunijoje dalyva
vo ir Kauno "Granitas", tik be 
savo pagrindinių žaidėjų. Pir
mose rungtynėse jie laimėjo 
prieš austrų komandą 24-20, po 
to įveikė rumunų komandą 25-
23 ir pralaimėjo turnyro šei
mininkams "Baa Mare" ko
mandai 19-32. Ši komanda yra 
Rumunijos vicemeisteris. 

Grįžęs į Kauną "Grani tas" 
turėjo svečių iš Prancūzijos, 
Ivry U.S. komandą, kurią jis 
nesunkiai nugalėjo 31-24. 

— P l a u k i m o 15-tos Europos 
vandens sporto šaka varžybos 
netrukus įvyks Split mieste 
Jugoslavijoje. Už Sov. Sąjun
gos rinktinę 100 ir 200 m. krū
tine plauks Aiškutė Buzelytė ir 
Robertas Zulpa. 

" L I T U A N I C A I " 
R E V A N Š A S 

P A V Y K O 

Praėjusį sekmadienį "Litua-
nicos" vyrų komanda žaidė 
pirmenybių rudens rato rung
tynes prieš vokiečių "Kickers", 
prieš kuriuos pavasario rate, 
prie lygaus žaidimo, buvo pra
la imėta sausai — 4:0. Prieš 
šias rungtynes daug kas statė 
vieni ki t iems klausimus: "Kaip 
bus šį kar tą? Ar pavyks atsi
revanšuoti? Ar istorija nepasi
kartos? Kaip vartininko Bal
čiūno kompiuteris dėl išbėgimų 
veikia?" Aišku, kad į tokius 
k laus imus niekas ligi rungty
nių pabaigos negalėjo atsaky
ti. 

Tik pradėjus žaidimą "Litu-
anicos" komanda, papildyta 
a t sarg in ia is ir labiau panaš i į 
rezervą, užspaudė "Kickers" 
var tus ir jau antroje minutėje 
mūsų vidurio saugas Kearny 
tolimu šūviu pralaužė "Ki
ckers" var tus — 1:0. Geros 
pradžios paskatint i mūsų vy
rukai laiko užspaude svečių 
var tus . Kairysis kraštas Vic 
Pikšrys savo greičiu dažnai iš
sklaido "Kickers" gynimą ir 
įvaro pagrįstos baimės jų var
t ininkui. Svečiai prispausti jų 
aikštės pusėje, kas beveik neįti
kėtina, nes "Kickers" koman
da buvo laikoma gana stipria. 
Pikšrys nepailstančiai dar
buojasi, kol 20 minutėje, gero
kai padriblingavęs (nieko 
bendra su J. Šoliūno drib-
lingais), prisitaikęs šauna de
šine, vietoje įprastos kairio
sios ir 2:0 "Lituanicos" naudai . 
Spaudimą "Lituanicos" ko
m a n d a išlaiko visą puslaikį, 
tik "ilgojo" Joe sužeidimas pa
daro mūsų komandoje žymią 
spragą. 

An t r ame puslaikyje jau kiek 
įkaitus, gražų H. Jenigo pa
kėlimą V. Pikšrys su gaiva nu
taiko į kampą ir 3:0! Svečiai 
protestuoja, sakydami, kad 
"off - side", bet teisėjas rodo 
pradėti iš centro. "Lituanicos" 
žaidėjai savo patyrimo ir tech
nikos stoką stengiasi padengt i 
energija ir darbštumu. Tą patį 
daro ir "Kickers", nes ir jų ei
lėse matos i rezervistų. 

gas ir Joe Kearny. Noras 
laimėti visų vienodai didelis, 
nes iškritimo baimė buvo ga
na pagrįsta. Dabar. "Lituani-
ca" jau turi 9 taškus, kai jos 
artimiausias varžovas dėl neiš-
kritimo iš Major divizijos, 
ukrainiečių komanda "Lions" 
ilsisi su 4 taškais. Dar yra likę 
žaisti penkerias rungtynes. 

J. Juška 

N A U J O J O J E 
A I K Š T Ė J E 

Sekmadienį rungtynės vyko 
jau naujojoje aikštėje, truputį į 
pietus nuo senosios. Žaidėjų 
nuomone, naujoji aikštė nė 
kiek negeresnė už senąją, nes 
kamuolys šokinėja kaip a n t 
spiruoklių. Kadangi prie aikš
tės nėra suolų (stands) žiūro
vams atsisėsti, pastarųjų nuo
mone, naujoji aikštė primena 
karvių ganymą. .Tik, gerbia
masis, nesakyk, kad reikia dar 
aptverti ir spygliuota viela", — 
pastebi baltom kelnėm ir bal
tais batais ponas, susirietęs 
an t žemės patiestos baltos 
nosinaitės. 

"Vielos gal ir nepakenktų. 
Matai, kaip žmonės veržiasi į 
aikštę, lipdami tiesiog ant gal
vos. Atrodo, kad ir žaidėjus už
guls". 

J.J. 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

Šį šeštadienį, rugsėjo 19 d., 
2:30 vai. p.p., "Lituanicos" pra
dedančiųjų — mažiukų ko
manda, vadovaujama ir treni
ruojama dr. Juliaus Ringaus, 
žais pirmąsias rungtynes prieš 
lenkų "Eagles" Marąuette Par
ko aikštėje. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

— Brazilija, neseniai gas
troliavusi Europoje, paliko n e 
paprastą įspūdį,nugalėjusi to
kias tvirtoves, kaip Angliją, V. 
Vokietiją ir Prancūziją. 

— Argent ina pirmose rung
tynėse Ispanijoje paliko liūd
noką įspūdį ir prieš F.C. Valen-
ciją vos laimėjo 1-0. Gerai 
pasirodė tik jų jaunoji žvaigž
dė Maradona. 

Var t in inkas Balčiūnas gra
žiai ir užtikrintai ima kamuo-
iiuSjStovėdamas vartuose arba 
arti jų linijos, bet jo išbėgimai 
ar bandymai išbėgti iš vartų 
verčia užsimerkti. Netrukus 
"Kickers" ne kokiu ten šūviu 
sušvelnina rezultatą — 1:3. Ir 
prispaudžia. Tuo a t s i randa 
individų, klausiančių "Litu
anicos" vadovą: "Gediminai, 
ar ma ta i , kas darosi? "Gedi
minas , iš puolimo atitrauk
d a m a s H. Jenigą sust iprina 
gynimą, kad laimėtos rung
tynės — saldus revanšas, ne
virstų dideliu kartėliu pra
laimėjimu. Kietos "Kickers" 
žaidėjų pastangos sudūžta į 
su tankin tą "Lituanicos" gy
nimą. Iškovotas pirmasis šių 
metų didesnis laimėjimas Mar
ąuette Parko aikštėje. 

Komandoje geresniu žai
dimu ryškiai išsiskyrė V. Pikš
r y s , A n d r i u s Kryger i s , H J e n i - Heinz Graniza. 

VicPikšrys jau tryliktusmetus žai
džia "Lituanicos" vyrų koman
doje. Sekmadienį, rugsėjo 13 die
ną, žaidžiant prieš "Kickers",įkirto 
2 įvarčius ir tuo lemiančiai prisidė
jo prie "Lituanicos" pergalės. Ant
rame rate iš penkių įkirstų įvarčių, 
keturi yra Pikšrio. Pikšrio greičio ir 
ištvermės galėtų pavydėti ir 
'Sting" komandos žvaigždė Kari -
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— Urugva jus , ne per se
niai laimėjęs vadinamas „mi
n i " pasaulio pirmenybes, pas 
save pralaimėjo prieš Peru 1-2 
ir turės daug vargo kvalifikuo-
tis pasaulio pirmenybėms Ispa
nijoje. 

— Aust r i jo je daba r žaidžia 
25 užsieniečiai, tiek pa t kiek ir 
V7. Vokietijoje, nors čia klubų 
yra dvigubai daugiau. Aust
rija tikisi kvalifikuotis pasau
lio pirmenybėms ir ten gerai 
pasirodyti. 

— Ispan i jo je geriausiu už
sieniečių žaidėju iš r inktas V. 
Vokietijos rinktinės žaidėjas 
U H Stielke, žaidžiąs už Madri
do "Real" klubą. 

— V. Vok ie t i j o s pirmeny
bėse senu įpratimu pirmauja 
Muencheno "Bayern", kurį se
ka Hamburg, Stut tgart ir kt. 

— Sov. Są jungo je , jų pačių 
pranešimu, vis didėja nusikal
timų skaičius mėgėjų prin
cipams. Diskvalifikuota eilė 
žaidėjų iš pirmos ir ant ros ly
gos, o vienas net iš rinktinės. 
Sunku įsivaizduoti, kaip ten in
terpretuojami mėgėjo princi
pai, kai daugumas geresnių 
sportininkų gauna butus, auto
mobilius ir algas iš fiktyvių 
darbų. 

— Lenk i jos rinktinė Chor-
zowo mieste pralaimėjo V. Vo
kietijai 9-2. 

— Ispani jo je pasiruošimo 
pasaulio pirmenybėms nuotai
ka puiki. Madrido parduotuvės 
jau pilnos suvenyrų. Viešbu
čiai pasiruošę priimti 40,000 
svečių, nežiūrint smarkia i iš
keltų kainų. Speciali loterija 
tikisi 7 mil. dol. pelno. Išleistos 
specialios monetos ir pašto 
ženklai. 17-koje stadijonų bus 
sužaistos 52 tungtynės. Mad
rido stadione įvyks atidarymo 
iškilmės ir finalinės rungty
nės. Nepaprastas dėmesys krei
piamas spaudai, televizijai ir 
jos atstovams.FIFA (pasaulio 
futbolo sąjungos) prez. J . Ave-
lanze iš Brazilijos patenkintas 
darbų eiga. 

O. G e š v e n t a s 

Lengv . a t l e t i k a 

E U R O P A LAIMI 

Pasaulio lengvosios atle
tikos taurės varžybas, pereitą 
savaitgalį Romoje laimėjo.Eu-
ropos rinktinė (be R. Vokietijos 
ir Sov. Sąjungos sportininkų) 
su 147 taškais. Antroje vietoje 
su 130 taškais liko Rytų Vokie
tija, trečioje, vos trimis taškais 
mažiau, Amerikos rinktinė; to
liau Sov. Sąjunga f Pietų Ame
rika, Italija ir t.t. 

Amerikiečiai pasirodė gana 
tvirtai, paskutinę dieną iš 
paskutinių 5 varžybų laimė
dami net 4. Jei ne C. Lewis susi-
žeidimas, n e l a i m i n g a H. 
Marsh diskvalifikacija ir J. 
Povvell pavėlavimas, amerikie
čiai galėjo užimti pirmą vietą, 
prileidžiant, kad trys paminėti 
būtų laimėję bent trečias vie
tas. 

Moterų grupėje Rytų Vokie
tija laimi užtikrintai su 120 taš
kų. Toliau Sov. Sąjunga, JAV, 
P. Amerika ir t.t. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos gražina tik is anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

G A N ĮDOMU 
Paul Liebert, Rytų Vokietijo

je, savo 90 metų gimtadienį at
šventė g imnast ikos salėje an t 
žiedų ir lygiagrečių... 

Bet Rytų Vokietijoje tas 
n e n a u j i e n a , j uk ten pra
dedama sportuoti vos ne lopšy
je ir t ę s iama iki žilos senatvės. 
Nestebėtina, kad R. Vokietija 
yra sport iškiausia tauta pa
saulyje; ta i liudija jos laimė

jimai olimpiadose ar Europos ir 
viso pasaulio lengv. atletikos 
taurės varžybose. 

Advokatų Draugi ja 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2 4 5 8 W. 69 th St., Chicago, III. 

Visi tel. 7 7 8 - 8 0 0 0 
Valandos paga! susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Prnma ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5849 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
Vai.: p i rm., an t r , ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTCMETRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel - CR 6-2400 

Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1 -4 n 
7 9 antrad T penkt JO 4 šeštad 10-3vai 

Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Tel ofiso ir buto: Olympic 2 4 1 5 9 

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

Kasdien 13 vai ir 6 8 vai vak išskyrus 
treč Sešt 12 i-ki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 lst Street 

Va1 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 9 8 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

( 7 1 mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad .antrad ketvirtad irpenktad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specia lybė Ak iu ligos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal susi tar imą 

O f i s o te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Bd . 

va l andos pagal susi tar imą 

Ofs. 742 0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel. 372-5222. 236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez GA 3 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 63rd Street 
Va landos pagal susi tar imą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S KedzieAve Chicapc 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
0 0 0 $ LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Prilaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr . treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 M 1 vai. 

Tel REliance 5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuv is gydytojas 

3 9 2 5 West 59th Street 
Vai pirm antr , ketv >r penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir šešt 
uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
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: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wett 63rd Strtat 
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

Va! pagai susitarimą: antr. trečiad , 
ketvirtad 10 v ryto M 6 v vakaro 

Tel. - 778-3400 



Partizaninė kova 

PROPAGANDOS 

Šiuo metu ne vien esame 
i susirūpinę, kad Lietuva yra 

kruvinose Maskvos meškos 
vergijos letenose, bet mums ke
lia rūpesčio ir grėsmė dau
geliui pasaulio valstybių įvai
riuose kontinentuose. Tokiu 
laikotarpiu kiekvienas turime 

I būti partizanas tiesos ir lais
vės fronte, stengdamiesi įnešti 
ką tik galime, siekiant apstąb-
dyti tironijos veržimąsi. Mask
va savo brovimuisi ypač pa-

Z naudoja du būdus: ginklą ir 
propagandą. Su ginklais šiuo 
metu mes negalime išeiti, bet 
Maskvos propagandos burbu
lų sprogdinime mes galime ir 
privalome dalyvauti. 

Džiugu, kad šioje srityje atsi
randa nemažai ryžto ir išra
dingumo. Štai vienu metu Aus-
trahjos sostinėje Canberroje 
koncertavo Raudonosios armi
jos choras. Buvo dalinamos 
suvenyrinės programos. Lietu
viai čia ėmėsi pažymėtinos ini
ciatyvos: įjungę čekoslovakus, 
estus, latvius, vengrus, len
kus, ukrainiečius — visų var
du sudarė "Repertuarą iš Rau
d o n o s i o s a r m i j o s t ik rų 
veiksmų 1918-1979 metais". 
Panaudodami raudonarmie
čių suvenyrinės programos vir
šelį, viduje išspausdino tikrąjį 
raudonarmiečių „repertuarą": 
1918 m. raudonarmiečiai išžu
dė 300 jaunų studentų Kutze, 
Ukrainoje. 1933 m. raudonar
miečiai pravedė, pagal Stalino 
potvarkį, bado laikotarpį Uk
rainoje, kur iš bado mirė 6 mil. 
gyventojų. 1939 m. Raudonoji 
armija, bendradarbiaudama 
su Hitlerio armijomis, smūgiu į 
nugarą parbloškė Lenkiją ir 
užgrobė rytinę jos dalį. 

1939-1940 m. Raudonoji ar
mija įžygiavo ir sunaikino ne
priklausomybę trijų laisvų 
valstybių: Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos bei okupavo dalį Bes
arabijos. 1939 m. Raudonoji ar
mija užpuolė Suomiją. 1940 m. 
raudonarmiečiai išžudė 14,000 " 
lenkų karininkų Katyne ir ki
tose SSSR vietose. 1944 m. 
Raudonoji armija beširdiškai 
stebėjo, kaip Varšuvos prie
miesčiuose nacių smogikai žu
dė lenkus patriotus sukilime, 
nepakeldama piršto padėti ko
vojantiems lenkams. 1945 m. 
Raudonoji armija okupavo ry
tinę Europą, plėšdama ir prie
vartaudama. 1953 m. Rau
dono j i a r m i j a ž i a u r i a i 
numalšino laisvės siekiančių 
demonstracijas Berlyne. 1956 
m. Raudonoji armija sutraiškė 
vengrų patriotų sukilimą Bu
dapešte ir kitose Vengrijos vie
tose. 1977-1979 m. Raudono
sios armijos kovos daliniai 
įsikūrė Kuboje, „patarėjai" 
Afganistane, Etiopijoje, Ango
loje. 1979 m. Raudonosios 
armijos choras atvyko į Aus
traliją, meno kauke prideng
dami savo tikrą paskirtį — bū
ti t i roniškos vyr iausybės 
ginkluotais daliniais . 

Puslapis baigiamas primini
mu: "Daugelis kritikų kalba, 
kad raudonarmiečių prog
rama iškili. Bet nepamirškite 
kitų raudonarmiečių savybių! 
Ar galėsite nuoširdžiai džiaug
tis šia programa? Ar jums 
neatrodo, kad ši grupė turi pro
pagandinius tikslus kultūri
niu cirku pridengti brovimosi 
nusikaltimus praeityje ir da
bar? Paklauskite patys savęs: 
ar Jūs būtumėte ėję į Hitlerio 
smogikų koncertą?" 
: Kitame puslapyje — penki 
paveikslai: Stalinas stebi, kaip 
pasirašoma nacių — bolševikų 
sutartis 1939 m.; tankas po 
sunkių kautynių Budapešte 
1956 m.; raudonarmiečių ir na
cių kariai sveikina vieni kitus 
sunaikinę Lenkiją; atkasti ka
pai Katyne raudonarmiečių 
nužudytų 4000 lenkų karinin
kų. Pagaliau — septyni juodi 
kryžiai, primenant raudonar
miečių nešamą grėsmę. 

FRONTE 
Puošnūs raudonarmiečių 

koncerto viršeliai su tokiomis 
tikrovės informacijomis ir nuo
traukomis viduje tikrai vertė 
koncerto dalyvius susimąstyti 
ir kritiškiau vertinti pro
pagandinį raudonarmiečių 
choro pasirodymą. 

Mūsų jaunimas puikiai pasi-
r o d ė d e m o n s t r a c i j o s e 
VVashingtone, San Francisco, 
kitose vietose. Bet tik nedidelė 
dalis gali masinėse ar mažes
nėse demonstracijose daly
vauti, o reikia kiekvienam įsi
jungti į protesto reiškimą prieš 
okupanto prievartą. Toks, kad 
ir labai ribotas, protestas bus 
kelti okupanto skriaudas lietu
vių tautai, panaudojant ki
tataučių susirinkimus, susi
tikimus su jais kelionėse, 
pobūviuose, kad tuo būdu būtų 
palaipsniui formuojama vie
šoji pasaulio nuomonė prieš 
skriaudą ir prievartą mūsų 
tautai. Tai didins atsparą oku
panto propagandiniams me
lams, o propagandos srityje 
okupantas yra jautrus. 

Medžiagos mes tam turime 
pakankamai. Ypač gausiai 
mums parūpina to Lietuvos po
grindžio spauda. Mes jau ga
na gerai žinome, kas yra skel
b i ama Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikoje. Bet pa
sklaidykime kad ir "Aušrą". 
Štai, jos 18(58) numery rašo
ma: Vilniuje 1979 m. buvo 
areštuotas Romas Ragaišis. 
J i s gimęs 1942 m., taigi dar, 
palyginamai jaunas. Kai jis tu
rėjo tik 19 m. .buvo areštuotas 
už patriotinių atsišaukimų pla
tinimą ir lietuviškos trispal
vės iškėlimą. Ketverius metus 
už savo patriotinį nusistaty
mą praleido Mordovijos la
geriuose. Grįžęs Vilniuje dirbo 
optikų. Jis buvo net tris kartus 
šaukiamas liudyti prieš Hel
sinkio grupės narį Viktorą Pet
kų. Neteisėtai prieš jį liudyti 
atsisakė ir už tai buvo nu-

- baustas pusei metų pataisos 
darbams. 

Vyskupas Antanas Deksnys (stovi centre) pagerbiamas New Yorke. 1969 m. Nuotr. V. Maželio 

VYSKUPAS - DR. ANTANAS DEKSNYS 

Štai antras faktas, skelbia
mas tame pat "Aušros" nu
mery: viena Šiaulių duonos -
makaronų kombinato dar
bininkė gerai dirbo. Vadovybė 
nutarė įdėti jos nuotrauką į 
garbės lentą. Ji nusifotogra
favo. Kai vadovybė pamatė 
nuotraukoje ant jos kaklo ka
bantį kryželį, nusprendė nuo
traukos į garbės lentą nedėti. 
Iš viso į garbės lentą ji ne-
bepakliuvo. Nebeprašė jos nuo
traukos be kryželio. Kodėl oku
pantų pareigūnai taip šališkai 
vertina darbininkiją? 

"Aušros" 17 nr. skelbia, kaip 
dvi dienas prieš okupanto 
kontrolėje išrinkto "liaudies 
seimo" posėdį dr. A. Garmus 
pareiškė Maskvos įgaliotiniui 
G. Dekanozovui susirūpinimą 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės. Dekanozovas, rodydamas 
į pravažiuojančius raudono
sios armijos tankus, pasakė: 
"Tankai rodo, kad Lietuva jau 
negali būti nepriklausoma". 
Garmui pasakius, kad tas sei
mas nebalsuos už įsijungimą į 
Sovietų Sąjungą, Dekanozo
vas pabrėžė: "Tik pamėginki
te. Yra priemonių priversti da
ryti taip, kaip mes norime..." 

Tame pat "Aušros" numery 
nusiskundžiama, kad lietuviš
ki vietovardžiai rusinami, kad 
raudonieji pareigūnai turi sau 
specialias parduotuves, ligo
nines, poilsio namus, siuvyk
las ir t.t. "Aušros" 23 n-ry pri
menama, kad gir tavimas 
Lietuvoje neša didelius, viso
keriopus nuostolius, o okupan
tai neleidžia organizuoti blai
vybės draugijų. 

Tai tik keli pavyzdžiai, net 
ne patys svarbieji, iš daugelio. 
Šias ir panašias skriaudas mes 
turime kelti partizanais> daly
vaudami propagandos fronte. 

J. Pr. 

Šiais metais Vakarų Euro
pos lietuvių vyskupas Anta
nas Deksnys švenčia savo 50 
metų kunigystės ir 75 metų 
amžiaus sukaktis. Jos buvo 
įspūdingai paminėtos — Romo
je ir Bad Worishofene — 
Europoje. Romoje Lietuvos 
vyskupai įteikė jam sveiki
nimus iš tėvynės — Lietuvos 
laukų rugių varpas ir gražią
sias tautinių raštų juostas. 
Kadangi vysk. Deksnys apie 30 
savo gražiausių ir kūry
bingiausių metų praleido 
Amerikoje, dirbo tarp Chica-
gos lietuvių, turi čia daug drau
gų, tai jie, nors skubotai, rengia 
rugsėjo 23 d. jam irgi nors 
kuklų pagerbimą ir draugų 
susitikimą tų jo garbingų 
sukakčių proga. 

Kas yra vysk. Antanas Deks
nys? Tai tylus, kuklus, neįpras
tose istorinėse sąlygose ir 
neįprastoje vyskupijoje dirban
tis vyskupas. Čia keletas 
biografinių nuotrupų. 

Tėviškė ir mokslas 
Jis gimė 1906 m. gegužės 9 d. 

Rokiškio apskr., Juodupės 
valšč., Būteniškyje. Būteniškis 
— tai buv. stambus, gražus ūkis 
— vienkiemis. Gimė, galima 
sakyti, kunigiškoje šeimoje, 
nes jo tėvo du broliai — Juozas 
ir Antanas — buvo kunigai. 
Abu įdomūs kunigai — meni
ninkai. Juozapas buvo muzi
kas. Kur tik jis klebonavo, ten 
prie klebonijos buvo įrengta 
veranda, kurioje jis vakarais 
virkdė smuiką. Gražiausia 
veranda buvo Dubingiuose ant 
ežero kranto. Antanas buvo 
dainininkas — turėjo gražų 
tenoro balsą ir juo virkdė žmo
nes bažnyčiose. Tarp jų — 8 
metus Vilniaus katedroje. 

Mokslas: Onuškio pradžios 
mokykla — 1918 m.; Rokiškio 
gimnazija — 1926 m.; Kauno 

IGN. URBONAS 
kunigų seminarija ir Vytauto 
Did. un-to teol.-filosofijos fakul
tetas — 1931 m. Panevėžio 
vysk. K. Paltarokas, planuo
damas atidaryti mažesniąja 
kunigų seminariją, pasiūlė 
kun. A. Deksniui vykti užsie
nin studijuoti — pedagogiką ir 
filosofiją. Vyskupija, atrodo, 
stipendijos studijoms netu
rėjo, todėl jis turėjo važiuoti 
studijoms savo lėšomis. Dalį jų 
buvo susitaupęs iš darbo 
mokyklose, o kitą dalį pasisko
lino iš savo draugų — kunigų. 
Grąžinti jiems skolą galėjo jau 
tik po karo iš Amerikos — 
siuntiniais. Vysk. K. Palta
rokas siūlė studijoms ne Romą, 
bet Šveicariją, nes ten buvo 
galimybė, be studijų, dar 
pramokti vokiečių ir prancūzų 
kalbas. Šios kalbos dabar vysk. 
Deksniui labai naudingos ,dir-
bant Vakarų Europoje. Šveica
rijos gi universitetą nulėmė tuo 
metu pas vysk. Paltaroką 
besilankantis prof. Stasys 
Šalkauskis. Jis pasiūlė — Fri
burgą, kur studijavo jis pats ir 
daugelis vėliau žymių lietuvių 
— arkiv. Jurgis Matulaitis, 
prof. dr. Leonas Bistras, prof. 
V. Mykolaitis-Putinas, prof. Iz. 
Tamošaitis ir kiti. Cia kun. 
Deksnys 1936-1940 m. studi
javo — pedagogiką, filosofiją, 
sociologiją ir religinio meno 
istoriją. 1940 m. vokiečių kalba 
labai gerai parašęs disertaciją 
apie vokiečių pedagogą Auer'į 
gavo filosofijos doktoratą. 

Gaila, mokslinio darbo profe
sūroje, kuriai rengėsi, dirbti 
neteko, nes karas pakeitė kun. 
dr. Deksnio planus ir ateitį. Jis 
perėjo dirbti sielovadon. Pra
džioje, tik atvykęs Amerikon, 
kol dar nebuvo įsijungęs 
parapijos administracijon — 
parašė religijos vadovėlį liet. 
mokykloms — „Dievas su 

mumis", kurį Šv. Kazimiero 
seserys išleido net dviem 
laidom. Tuo laiku daug rašė 
spaudoje pedagoginiais, reli
ginio meno ir visuomeniniais 
klausimais. Paėmus gi parapi
jos administraciją — sumažėjo 
ir rašymas. Tik tas, kuris admi
nistruoja Amerikoje parapiją, 
žino, kaip sunku yra susi
kaupti rašymui ar moksliniam 
darbui. Nežiūrint to, vysk. 
Deksnys nenutraukė ryšių dar 
su vienu dideliu mokslo šalti
niu — tai knyga. Vysk. Deks
nys myli knygą ir daug skaito. 
Skaito kasdien, dažniausiai 
vakarais po visų darbų. Net 
atostogose vežasi knygą arba 
ten, kur suradęs knygyną, 
perka ją ir skaito. 

Sielovados ta rnyboje 
1940 m. birželio 15 d., šešta-

Vyskupas Antanas Deksnys — ga
nytojas . 

dienis, — viena iš tragiškiau
sių dienų Lietuvos istorijoje. Tą 
dieną kun. Deksnys, baigęs 
mokslus Šveicarijoje, turėjo 
išvykti į Lietuvą, bet dar nebu
vo gauta Vokietijos tranzito 
viza, todėl jis su dviračiu išvy
ko į kalnus. Po kelių valandų 
grįžus — išgirdo per radiją, kad 
Lietuva okupuojama Sovietų. 
Liko Šveicarijoje. Tuo metu jo 
dėdė kun. Ant. Deksnys, kaip 
Amerikos pilietis, išvyko į 
Ameriką. Paėmė ir jį Ame
rikon. Prasidėjo jo tarnyba 
sielovadoje. Lietuvoje sielo
vadoje dirbo tik 4 metus: 3 — 
Panevėžio katedroje ir vienus 
— Biržuose. Rokiškio gimna
zijoje būdamas daug dirbo su 
skautais, buvo vienas ten iš jų 
kūrėjų ir vadų. Panevėžy ir 
Biržuose daugiausiai dirbo su 
ateitininkais ir pavasarinin
kais. Biržuose buvo pavasa
rininkų rajono vadu. Čia 
gražiai bendradarbiavo ir su 
evangelikais. Ši ekumeninė 
dvasia jį lydi per visą jo gyve
nimą. 

Amerikoje, pradžioje dirbo 
liet. parapijoje pas kun. 
Paškauską Chicagoje ir vėliau 
pas kun. J. Končių Mount 
Carmer, Pa. Tuo metu jis buvo 
dažnai kviečiamas su paskai
tomis po visas kolonijas apie 
Lietuvą. Gražiausiai jo darbas 
sielovadoje išsiskleidė tapus 
1943 m. liet. parapijos klebonu 
East St. Louis, 111. Čia jau 
benykstančią parapiją atstatė 
dvasiniai, tautiniai ir mate
rialiai. Savo labai miela asme
nybe sujungė visų trijų kartų 
lietuvius ir pastatė labai meniš
ką, lietuviškais motyvais, 
bažnyčią, kurią vietos vysku-
pas,ją šventindamas,pavadino 
viso miesto „masterpiece". 
Arch. J. Muloko projektas, dail. 
V. Jonyno vitražai ir Petro Vėb
ros medžio darbai. Daug 
priėmė naujų ateivių, suras
damas jiems visiems butus ir 
darbus. Tuo metu jo klebonija 
buvo lyg savotiškas „konsu
latas". Daug dirbo liet. organi
zacijose. Altai ir Balfui vado
vavo, o visas kitas, kaip 
Susivienijimą, Bendruomenę, 
Liet. fondą — aktyviai rėmė. 
Buvo gerbiamas ir mylimas — 
parapijiečių, vyskupo ir 
vyskupijos kunigų. 1963 m. 
pakeltas prelatu. 

Vakarų Europos 
lietuvių vyskupas 

1969 m. balandžio 16 d. kun. 
Deksnys buvo paskirtas Vaka
rų Europos lietuvių vyskupu. 
Čia v i e n a s m u l k m e n a . 
Balandžio 15 d. keturi kunigai 
iš Chicagos, kun. Deksnys ir 
kun. P. Celiešius iš E. St. Louis, 
ir kun. Titas Narbutas iš 
Daytono — susitiko Terre 
Haute, Ind. Visi linksmi, tik 
kun. Deksnys toks liūdnas, 
nusiminęs, susimąstęs ir 

nešnekus! Niekas nežinojo kas 
čia su juo yra. Pasirodo, kad 
jam ;einant iš klebonijos kelio
nei į Terre Haute, paskambino 
telefonu iš VVashingtono Apašt. 
delegatas arkiv. Raimondi ir 
pranešė, kad jis skiriamas 
lietuvių vyskupu Europoje. 
Įspėjo — niekam to nesakyti... 

Keistai s k a m b a ta jo 
vyskupija — Vakarų Europa! 
Tai beveik unikumas Bažny
čios istorijoje. Tai Misijos 
vyskupija. Vysk. Deksnys šią 
misiją neįprastoje vyskupijoje 
vykdo trimis darbo barais: 
„Krivūlės" žurnalu, visų Eu
ropos kraštų liet.pasauliečių 
taryba ir nuolatine vizitacija 
— visų, kad ir mažiausių lietu
vių vienetų. „Krivūlės" žurna
las, įkurtas ir dešimt metų 
puikiai redaguotas prel. Petro 
Celiešiaus (dabar kun. Br. 
Liubino), perduoda naujau
sias Bažnyčios mintis, naujas 
teologų bei pasauliečių mintis, 
vyskupo žodį savo ganomie
siems ir visų lietuvių religinę, 
kultūrinę ir tautinę veiklą. Jis 
jungia ir vienija visus išsi
sklaidžiusius po visą Europą 
lietuvius, taip pat ir brolius 
Evangelikus, nes ir jie „Krivū
lėje" turi savo skyrelį. Per tą 
pasauliečių tarybą — pagal 
Vatikano antrojo mintį — visi 
p a s a u l i e č i a i d a l y v a u j a 
vyskupijos veikloje. O savo 
vizitacijom, anot kun. B. Liubi
no, nėra tokio Europoje lietu
vių kampelio, kurio vysk. Deks
nys nebūtų aplankęs. Čia jam 
gal padeda ir jaunojo skauto — 
keleivio dvasia! Aplanko ne tik 
parapijas, visus renginius, bet 
net ir pavienius asmenis — 
ligonius, senelius ligoninėse 
bei senelių namuose. Savo visa
da maloniu šypsniu, savo 
malda, pa la imin imu bei 
sakramentais — visus paguo
džia, suramina, sustiprina. 
Tikras misionierius — religi
nis ir tautinis misionierius! 

Visus jo darbus ir visus lietu
vius jungia vyskupo didelė 
meilė visiems ir jo vienijanti, 
šilta, stovinti virš visų grupių, 
asmenybė. Tai didelė Dievo 
dovana tokiose sąlygose. Gal 
tas ir lėmė, kad jis tapo vysku
pu. Vysk. Deksnys — yra toks 
žmogus, kuris niekam nelinkės 
ir nepadarys kam nors blogo, o 
visada, jei tik galės, padarys ką 
nors gero. Pagal amerikiečių 
gražų išsireiškimą — vysk. 
Deksnys yra toks žmogus, 
kuris sėdėdamas nekeiks tam
sos, o atsikėlęs eis visada ieško
ti žvakės... 

Jo misija — gal yra kiek 
panaši į Mozės misiją Sen. 
Testamente savo tautiečiams. 
Išlaikyti juos vieningus 
dykumose ir parvesti juos į 
Žadėtąją žemę dvasiniai 
sveikus ir laimingus. Tai 
didelė, šventa, bet kartu ir 
tragiška misija! 

ATOLAS -
KORALŲ SALA 
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Feliksas fiziškai juto Vilbenos siaurą ir gležną 
ranką, kurią jam teks pobūvyje kelis kartus 
suspausti savo delne. Malonu laikyti delne mažytį 
paukščiuką ir švelnią, smulkią moters ranką. 
Kelionės geografija talkino atrasti minčių ir 
metaforų — mąstysenos geografija Švento paveikslo 
kankinės žvilgsnis — Vilbenos žvilgsnis — jis 
galvojo, ir kodėl gamta įmontavo tokias švelniai 
graudžias akis jaunai, gražiai moteriai? Savo rugia-
gėliškomis akimis Vilbėną nepalyginama su Loros 
žvilgsniu, kuriame viešpatauja valdinga panieka, 
šaltis, sprendimas ir gundymas. 

Jis buvo pavėlavęs, ir Vilbėną laukė jo prie 
apartamentinio namo portalo, kur kilo stambūs 
medžiai. Feliksas užmatė ją iš tolo, bet nebuvo vie
tos privažiuoti arti. Jis sustojo atokiau, bet Vilbėną 
jau ėjo prie jo. Jos ėjime prie jo slypėjo aiškus 
simbolizmas: aš noriu tavęs. 

Ji buvo apsirengusi beveik baltai. Ji buvo nuo
stabiai daili, žaisliška, trapi: rudai taškuota ir plati 
bliūzė, baltos kelnės, kaklą apvyniojęs rudas 
kaspinas ir platoka baltų brylių skrybėlė, nuo kurios 
nusviręs rudas kaspinas savo galais koketiškai susi
lietė su garbanomis, atsirėmusiomis į pečius. 

— Prašau atleisti, — pasakė Feliksas, — esu 
pavėlavęs dešimtį ilgiausių minučių. 

— Tai beveik laiku, — įsiteikiančiai atsakė 
Vilbėną. 

— Už tą „beveik" prašau nepykti. 
— Amnestija, — ji sublizgėjo šypsniu ir dan

timis. 

Feliksas nagrinėjo Vilbenos išvaizdą, jos mokė
jimą eiti ir sustoti prie automobilio, mokėjimą įsėsti į 
automobilio sėdynę. Jam buvo smalsu iš naujo 
patirti jos balso pulsavimus, pasigrožėti vykusiai 
uždėtos skrybėlės ir liauno jos kaklo deriniu. Vilbėną 
buvo basnirčiomis, su sandalais — raudonai dažyti 
nagai kyšojo pro sandalų priekius. Kojų pirštų 
ovalas buvo klasiškas. Jo šnerves ir besiformuojan
čio džiaugsmo ūpą palietė Vilbenos kvepalų 
aromatas. Staigi mintis ketino susigaudyti jos 
kvepalų bangoj. Tai buvo banga, galingesnė už 
Atlanto potvynio bangą. Tai buvo jautri, tiršta 
banga, pavertusi merginą gundančiai kvepiančiu 
gėlės žiedu. 

— Jeigu suteikta amnestija, važiuojame, — 
sušuko Feliksas. 

Vilbėną išlaikė egzaminą: tokios moters jam 
pavydės kiekvienas vyras. Didžiuodamasis ja jis gali 
rodytis su ja baliuose, koncertuose, pasišokimuose. 
Galbūt ji per trapi — tai jau skonio atranka. Galbūt 
ji per smulki — tai jau porceliano statulėlių savybė. 
Vilbėną neturi įžūlaus karmeniško iššūkio, ji in
dividuali, ji graži savo grožiu — jos rugiagėliškos 
akys daro ją nepakartojamą kitų gražių moterų 
tarpe... 

Jis suvokė savo instinktyvų Vilbenos stebėjimą 
ir nagrinėjimą. „Tai banalu!" jis tarė sau ir pasi
teisino: „Taip amžinai!" 

Sprendimas buvo savimeiliškas: „Ji patiks vi
siems". Jam atrodė, Vilbėną yra brangus žiedas, 
kuris apjuosia jo pirštą. Žiedas, kurį galima rodyti, 
kelti kitų pavydą žaižaruojančiais stambaus brilian
to žaibais. Jis jau jautė švelnų malonumą sėdėti 
šalia Vilbenos. Jis tačiau vis negalėjo išsivaduoti iš 
stebėjimo ir įvertinimo būsenos, lyg Vilbėną būtų 
prekė, pasiūlyta jam ją pirkti ar nueiti nepirkus... 

Iki kepsnių kepimo sodybos buvo pusvalandis 
kelio geru greitkeliu. Bet toliau, greitkelį palikus, 

juos pagavo vieškelis ir jo ženklai: sustok, mokykla, 
kelio įdaubos, ir nuolatinis intymiai švelnus įspė
jimas „minkšti pečiai", primenąs moters pečių 
švelnumą. 

Jis juto, jam nesiseka kalbėtis su Vilbėną. Trūko 
pagaulios temos, stokojo bendro intereso siužetų. Jis 
pradėjo jai pasakoti apie norvegą Garborgą, pas kurį 
jie suvalgys jautienos kepsnius. Garborgas gabus 
chemikas, įsteigęs savo laboratoriją. Iš sultingų 
kontraktų jis gauna didelius pinigus. 

— Man nepatiktų stovėti nuosavos įmonės 
centre, — nusijuokė Feliksas, — sekti, kaip kiti dirba. 
Tokiose pareigose aš pasimesčiau. 

Ir Vilbėną nusijuokė. Jai patiko toks Felikso 
prisipažinimas, jo geras būdas. 

— Ligoninėje kiekvienas žino savo pareigas, — 
ji pasakė, — todėl viskas eina kaip surežisuota. 

Klausinėti buvo lengviau kaip pasakoti, todėl 
Feliksas pradėjo klausinėti apie ligoninę: ar jai 
patinka jos darbas? ar jai patinka ten dirbą žmonės? 
ar ji turi gerų draugų? 

— Draugai? — nusijuokė Vilbėną. — Jų labai 
daug. Visi bendro darbo kolegos. Geriausias mano 
draugas yra mano teta, kuri dirba toj pat ligoninėj. 
Mudvi ir gyvename viena greta kitos, prie to pat 
koridoriaus, kurį vadiname „prospektu". Pro savo 
langus matau medžių viršūnes, o teta mato gatvę su 
mašinomis. Naktį į jos langą, kaip kokie zuikučiai, 
šauna mašinų prožektorių spinduliai.. 

Tai buvo jaukus ūkelis: keli pastatai, kurių tarpe 
aukštėjo tradicinė raudona daržinė. Pastato siena 
buvo padengta kramtomo tabako skelbimu. Skrybė
lėtas ir žilaūsis ūkininkas rodė tabako dėžutę ir buvo 
tuo tabaku patenkintas: šypsojosi po ūsais. 
Patenkintas, nes vakarop ir saulė! 

f Bus daugiau) 
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JOHN YERKES & SONS, I N C 
Plumbing & sevverage contractors 

"No job too large or too small" 
Water heaters 

•832 S. We*tern Ave. Call: 776-1300 

E A G L E P L U M B I N G 
Ali Types of Plumbing and 

Repairs. 
Sewers & Drain Lines Rodded 

TeL — 247-6510 

Laisvės paminklo prie DMNP lietuvių parapijos bažnyčios atstatymo darbai jau vykdomi. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

b^t*»»Z*M 

mo diena — vienos dienos reko
lekcijos parapijos svetainėje. 

Gruodžio 9 — 7:30 v. v. para
pijos svetainėje — Dvasinė ke
lionė. 

Sausio 24 d. — Simfoninis kon 
certas didžiojoje salėje. 

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

Suppliea — 10% to 20% OK! 
Lay-Away Plan Available 

4540 W. 63rd St. CaU: 735-2666 

BILL'S MOVING COMPANY 
Locai & Long Distance Moving 

Apts. & homes. Hourly or f!at rate 

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

iiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

TOWNE ROOFING 
COMPANY 

Serving Cicero and Berwyn 

Fiat Roof Specialistą 

TeL (312}-863-5649 
iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

Sewer or Drain Troubles? 
CIRCLE S£WERAG£ & PLUMBING 
Ali kinds of plumbing & sewer repairs, 
catch basins cleaned, repaired & re-
built. Guaranteed, licensed & bonded. 
Reasonable rates. 24 hr. service 7 days 
a week. Estimates: Call 2274)978. 

Insured • 
CAJLL: 

- Free estimates 
3 2 4 - 4 6 1 9 

— Viktorijos Švietimo minis-
teris Mr. Fife praneša, kad etni-

Jaunimo choro vyrų repetici- igalinusi skautus ir skautes daly-'; nėm mokyklom baigia ruošti pa
jos prasidėjo rugsėjo 10 d. Moterų vauti šių metu stovykloje. O da galbą •* netrukus — nuo liepos 
repeticijų laikas bus praneštas bar ir vėl visu laukia nauji užsi-. m ė n - — registruotai etninei sa-
vėliau. Chorui vadovauja muz. \ mojimai, Kaziuko mugės planai, j vaitgalio mokyklai už kiekvieną 
Julius Kazėnas, kuris mielai suteiks [ Dirbkime ir budėkime! 
informacijas ir užregistruos dai- V. B. 
nuoti norinčius jaunuolius ir jau- J u o z ė Vaičiūnienė 
nuo les. 

Vidurio rajono Lietuvių Vyčiu SKAUTAMS 
sąskrydis įvyksta Clevelande 

j mokinį metams bus išmokama 
| po 30 dol., mokytojai tu rės re

gistruoti mokinių lankymą ir 
dalyvavimą pamokose. 

Aukite galingi, kuo 
rugsėjo 26 — 27 d. Ta proga Lie 
tuvos Vyčiu 25 kuopa rengia tau-1 r a n 3 c o m i S j š i r d i m 
todailes parodą Dievo Motinos' 
parapijos salėje. Atidarymas šeš
tadienį, rugsėjo 26 d., 7:00 v. v-
Sąskrydžio nariai dalyvaus iškil
mingose šv. Mišiose sekmadienį, 
rugsėjo 27 d. 10 v. r. Dievo Moti
nos šventovėje. Sąskrydį priima 
25 kuopos vyčiai, kuriems pirmi
ninkauja Eugene Kunsitis. Ren
gimo komitetą sudaro Nellie 
Arunski, Vytautas Balašaitis ir 
Benediktas Karkliai, Petras Lui-

stipnausiai 
susipynę 

IT 

za. 
LTM Čiurlionio ansamblis pra

dėjo repeticijas ir ruošiasi nau
jam sezonui. Spalio 17 — 18 d. 
ansamblis rengia muz. J. Žilevi
čiaus 90 metu paminėjimą Dievo 
Motinos parapijos didžiojoje salė 
je. Programoje — koncertas ir 
akademija. Spalio 31 d. ansamb
lis išvyksta koncertui į Omaha, 
Nebraska. 

Pirmoji šio sezono Dvasinė ke
lionė įvyko trečiadienį, rugsėjo 
9 d., parapijos svetainėje. Buvo 

nepalenkiama mintim. 
Kaip ereliai, saugantys budriai 

nakvynę, 
jei budėjot džiaugsmingai laisvės 

jauną rytą, 
dar stropiau budėkite 

giliausiomis naktim! 
Jeigu kelrodė žvaigždė 

akiraty aptemtų, 
klauskitės Rūpintojėlio, kur 

link žengt tada... 
Kad sausumoje ir jūros 

kryžkeliuos Jis lemtų, 
neatimtu dešinės ir žvilgsnio 

nenukreiptu, 
melskite vieningo ryžto ta 

pačia malda. 
PILĖNU SKAUTU TUNTAS 

Rugsėjo 14 d. pradėjo sueigas, 
kurios vyks pirmadieniais, 7 — 9 
v. v. Dievo Motinos parapijos di
džiojoje salėje. Priimami vilkiukai 
nuo 7 m. Kitas informacijas tei
kia tuntininkas Remigijus Belzin 
skas, tel. 436 — 5634. 

AA STAR SEVVER SERVICE 
ELECTRIC RODDING 

Catch Basins Cleaned and 
Repaired 

CALL: 7 8 0 - 0 7 5 7 

m. 

— Juodos rankos pasaulį pe-

Liet. pa tar lė 

f S I U N T I N I A I Į LENKIJA 
Siunčiame jūsų sudarytus siuntinius arba sudarysime siuntinius 

iš įvairių prekių. Pageidaujamos prekės: Cukrus, Crisco, kava, skal
bimo milteliai, skutimosi peiliukai, bandažėliai ir 1.1. 

PULASKI TRAVEL AGENCY 
6050 S. Pulaski — Tel. 581-1200 
5621 W. FtiHerton — Tel. 889-6473 

Kreiptis į GRAŽINĄ OLSZEWSKA 
Kasdien nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
Seštad. nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. popiet 

^ 

^ : 

PROGRESSIVE DRTVING SCHOOL 
VAIRAVIMO LEIDIMAI GAUNAMI — pigiausiai, lengviausiai, grei
čiausiai. Illinois valstijos, tarptautiniai, jvairių katagorijų (sunkve-
žimams, traileriams). 

y/ 

rodomas filmas "Michelangelo pa- i P e d a g o g i n i a i Lituanistikos kur-
? l a P ! ! S ~ k i e k v i e n o ž n l 0 g a u s s v a " ' s a i darbą pradeda rugsėjo 24 d 
jone". Filmas žvelgė j šio žymaus p0„;ctr,,M;c M c h » « , <&»l4»i-
italų skulptoriaus, 
chitekto ir poeto dalj kūrybos 
Siksto koplyčios freskas. rVftafkv-
ti skaitymai ir muzika, darniai 
įpinti į didžiojo nenininko darbo 
detales pynėsi į tą žmogaus gyve
nimo dramą, kuri ir po 500 metu 
lieka gyva ir nuostabi. Tai vie
nas iš serijos filmu, kurie bus ro
domi ateinančių Dvasinių kelio
nių metu. 

STOVYKLAVOME 
Stovykloje mūsų jau laukė bro

liai R. Belzinskas ir A. Miškinis. 
Greitai ir mes įsikūrėme palapi
nių mieste. R- Belzinskas vado
vavo Skautų Aido pastovyklei, o 
jo pavaduotoju buvo Algis Miški
nis. Rytas Urbaitis ėjo adjutanto 
pareigas. Pastovyklėje stovyklavo 
apie 60 skautų. 

Virginija Juodišiūtė ėjo dailės 
draugovės draugininkės pareigas 
Skautybės kelio pastovyklėje. Šio 
rašinio autoriui teko būti oficia
liu stovyklos fotografu ir tvarkyti 
stovyklos paštą. Reikia džiaugtis, 
kad pravestos stovyklos varžybose 
pirmą vietą laimėjo Vanagų skil
ties vad. P. Tallat-Kelpša. Skil 
:tį sudarė T. Ziedonis, D. Minkū-
nas, L. Biliūnas, P. Stungys, Li
nas ir Saulius Mulioliai. Sporto 
varžybose geriausias bėgikas buvo 
A. Vanagas. 

Iš smagios stovyklos grįžtantys 
skautai nustebo išgirdę, kad vien 
autobusas kainavo 2,000 dol. Tai 
skautiško darbo ir Clevelando lie
tuvių paramos dėka sukelta suma. 

žymaus Registruotis pas kursu direktorių 
tojo, ar- |V_ Kavaliūną telefonu: 486 — 

1 5512. 

E u r o p i e t i š k o s K a l d r o s 
— p a s — 

P A L A T I N E D R A P E R I E S , I N C . 
1©% NUOLAIDA už naujas ir atnaujintas kaktras — pūkines, plunksninės 
ar vilninės, vokiški, čekiški ar vietiniai audeklai. Importuotos plunksnos 
ir pūkai. Šis pasiūlymas baigsis spalio 31 d., 1981. 

RAŠYKITE AR SKAMBINKITE 

P A L A T I N E D R A P E R I E S , I N C . 
4241 S. ARCHER AVENUE I 1326 N. MILWAUKEE AVENUE 

Chicago, IL 60632 Chicago, IL 60622 
TEL 5 2 3 - 1 3 2 3 TEL. 2 7 6 - 6 2 6 0 

[VYKIAI DIEVO MOTINOS 
PARAPIJOJE 

Rugsėjo 26 — 27 d. Tautodai
lės paroda didžiojoje salėje. Ren
gia Lietuvos Vyčių 25 kuopa. Ati 
darymas šeštadienį rugsėjo 26 d. 
7:00 v v. Parodą bus galima ap-
lankv-ti ir sekmadienį iki 2 vai. po
piet-

Spalio 3 d., 7:00 v. v. Grušo dra 
ma "Tėvas ir sūnus". Vaidina To 
ronto lietuvių teatras Aitvaras, 
režisorė A. Biškevičienė. Rengia 
LB Ohio apygarda. 

Spalio 14, 7:30 v. v. parapijos 
svetainėje — Dvasinė kelionė. 
Bus rodomas filmas "Magnificat". 

Spalio 17 — 18 d. — muz Juo
zo Žilevičiaus 90 m. paminėji-
tas — koncertas ir akademija. Ren 
gia LTM Čiurlionio ansamblis. 

Saplio 3/ — lapkričio 1 d. — 
Lietuvių dienos. Koncerto progra 
mą atliks Toronto vyrų choras 
Aras. 

Lapkričio 11 d. — 7:30 v. v. 
parapijos svetainėje — Dvasinė 
kelionė. Bus rodomas filmas: "Šv. 
Pranciškus iš Asyžiaus: Ieškoji
mas žmogaus ir jo gyvenimo 
prasmės". 

Lapkričio 14 — 15 d. — LB 
Socialinės Tarybos dienos kon
certas ir simpoziumas. 

Lapkričio 22 d. — 40 metų tau
tos sukilimo minėjimas. 

Lapkričio 28 d. — Susikaupi-

PASSBOOK 
SAVINGS ' • • • 

*»idor S n t n | l 

0*My *nd Pw4 Qu*rMriy 

•M us for 
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Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD 
Peter Kazanauskas, Prss. 

CHICAGO, ILL 60808 
Tel. 847-7747 

ROUJtSt Mon.Tu«.rrl.»-4 Tfcur.*-* M t . ^ 1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

B E A L E S I A T E 

FLORIDA 
REAL ta A n s e l ė 

ESTATE 

Rezidencines ir Komercines Nuosavybes 

Apannent.%1 • KondO"nniuma; . Nuomavimas 

E. 
RF.AI.TOR • • • RROKF.R • • • MOTART 

3701 Gulf BtvcL. St. Petersburg Beach, FL 337M 
Telefonas (813) 340-2448. Vakare (813) 347-2413 

BETTER JANITORIAL SERVICE 
Service owned by Mr. Ben Halloway 
Ali jobs guaranteed. Service Mon. thru 
Fri., Sat. - Sun. Emergencies. Bonded 
& Insured. 9249 S. Wallace Street 

CALL: 4 8 8 - 5 9 7 4 

LITTLE VILLAGE SOUTH 
Tel. 582-5855 

5074 S. Archer Ave. (Archer & Keeler) 
Open for Smorgasbord: Fri., Sat., Sun. 
11:30 a.m.-8:30 p.m. Fri., Sat. all day 
— $3.00. Sun. all day — $4.45. Open 7 
days for banąuets — Parties to 400. 

Table Service At All Times 

Sewer or Drain Troubles? 
FOSSEY SEVvERAGE & PLUMBING 
All kinds of plumbing & sewer re
pairs, catch basins cleaned, repaired 
6 rebuilt. Guaranteed, licensed & bond 
ed — reasonable rates. 24 hr. service 
7 days a week. Estimates: 486-1372. 

W. K. TRUCK MOVING & HAULING 
Local and Long Distance 

6958 South Throop Street 
Chicago, Illinois 

CALL: 8 7 3 - 9 3 3 5 

ilLsCfcLLAA KO L » 

D 8C D 
COMPLETE HOME SERVICE 

Clean yards, Basements, Garages, 
Atties, etc. 

C A L L : 5 3 9 - 6 2 0 3 

WEBER TRAVEL AGENCY 
Specialists in Eastern European Tours 

Call for special low prices after 
September lst! 

6805 W. Cermak RdL, Bervvyn, m. 
Call: 749-1333 or 242-1512 

• • • » • • " - • - ~ - ' - - n i g r ^ M » M M B 

ROYALTY RESTAURANT 
AND LOUNGE 

Open at 4 P.M. — 7 days a week 
3810 West 63rd Street 
TEL. (312)—735-4415 

RUZICKA'S CLUB MORAVIA 
Restaurant and Lounge 

4142 West 26th Street, 
Chicago, Illinois 

CALL: 5 2 1 - 1 6 4 5 

STEEL CITY TUCKPOmNcT 
8520 S. Kingston, Chicago 

Chirrmey Repairing, Windc • "m! ag 
Steam Cleaning — Free Estimaies 

CaU 375-4597 or 375-0143 

A & R R E M O D E L I N G 
Aluminum fascia, soffits & siding. 

Painting, exterior and interior 
Carpentry, Plumbing Electricd. No job 
too small. Free estimates. Ask for 
ROM. Call: 9 6 4 - 7 3 6 4 

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

Ali grades ot papers. news, card-
boards, all metais, ferrous & non-
ferrous. Our trucks gro anyivhere 

ADVANCK PAPER STOCK 
1S48 X. Western TeL 486-2000 
Openlaly 7 to 4:30, Sat. 8 to Noon 

Ulllllflllllllllllllllllllllliuilllllllllllllllliil 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at

naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamoinant po 6-os vai. vakaro. 

Tel. 476-8950 
lllllllllllllllllIIIIIIIIIIIMIIlIfiUIIIIIIIHIlUII 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. I automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
>avo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
IMIIIIIIIIIItlIlIlIllltliiUullUUAIUillUlUllt 

M O V I N G 
Š E R S N A S perkrausto baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

GEORGE ALLEN ROOFING CO. 
Complete Line of Roofing 

Fiat Roof Specialists 
Since 1912 

Call: 4 7 6 - 0 2 4 9 

SAYLOR &. SON ROOFING 
Deal direct wirh ovvner. Fiat roof, 
Steep roofs, Tuckpointing, Chimney 
repairs, Gutters and dovvnspouts. 

Call: 3 4 2 - 2 4 3 0 

•ftiiiiiiiimiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

NOTAKY PUBLIC 
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
'•tiiimiiiiiiiiriniiniiiiiitiiiLuiiiiiiiiiitiiii 

PATTY'S HALLMARK SHOP 
Ford City Shopping Center 

Headquarters for Hallmark cards 
Large seleetion of foreign cards 

7601 S. Cicero Ave. Call: 581-1010 

W O O D W I N D O W S 
I N S T A L L E D 

Sashes, pieture vvindovvs, sereens and 
storm, window chain and sills. 

RALPH, TeL 462-8929 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsiu grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Įstatau naujus peCius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
oečius j gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8806 

HELP WANTED — MOTERYS 

Reikalinga šeimininke 
Namų ruošai ir prižiūrėti vaiką, pilną 
laiką. Nors kiek kalbanti angliškai. 
Kreiptis j MRS. HIMEL, pirmad. iki 
penktad. 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. — 

Tel. 3463355 

Imroediate Opening For 
Q U A L I F I E D C O O K 

TO MAN AGE K1TCHEN 
You Will Have Beautifully Decorated 
Modern Air Conditioned Apartment 
with T.V. Top Wages with Full Bene-
fits. 

• 

Mušt Speak English. 
Please Call FATHER CURRAN 

779 - 7181 for information 
ST. CHRISITNA CATHOUC 

RECTORY 

HELP WANTED - VYRAI 

REFINISHER _ TOUCH TJF 
Part Time. Retiree. 

N & L Furnlture Upholstering Co. 
1932 South Halsted Street 

Chicago, Illinois — Tel. 733-4888 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

Floridoje — St. Petersburge, Lietuviu. 
Klubo patalpose, išnuomojamas butas 
su baldais — sezonui arba ilgesniam 
laikui. Teirautis kiekvieną dieną po 
5 vai. vakaro tel. 367-2413. 

B E A L E S T A T E 

PROGA PIRKĖJUI su 15,000 dol. pini
gų gauti labai švariai išlaikytą mūr.~ 
namą Marąuette Parke, nes pardavė
jas duoda paskolą pagal seniai pagei
daujamą žmonišką procentą. Susitar-
kit iš anksto, TeL 737-7200 ar 737-8534 

V A L D I S R E A L T Y 
2644 W. 69 St. — Lithuanian Plaza 

HOMES & CONDOMINIUMS -with 
water frontage or access on Lake DeK 
ton and on the Wisconsin River at 
Wisc. Delis. Prices start at $24,650.00. 

Call or write IN REALTY, BMC. 
Lake Delton Wisconsin 53940 

TeL 608—254-2542 

Arti 73-cios ir Campbell 2-jų butų 
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500. 

Marąuette Parko apyL liuksusinis 12 
butų. Parduotas. 

Arti 69-os ir Rockvvell Mūrinis 2-jų 
butų. Parduotas. 

Brighton Parke mūr. 3-jų butų ir 
krautuvė. Parduotas. 

Dar turime pirkėjų ir gerų namų 
investavimui 

Skambinkit tel. 436-7878 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 West 63rd Street 

Insurance — Income Taz 
Notary Public 

ninniniiiiiimiiiiii3iiiiiiiikiiiiiiiiiiiiiiiiii 
BUTU NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namtį pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave 778-2238 
IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllHiiuiuiNS) 

DUN - RUT CONSTRUCTION CO. 
5124 S. Ashland Avenue 

General remodeling & repairs. 
Roofing and siding 

Call: 4 7 1 - 9 6 9 5 

ILLINOIS OUTDOOR 
3 POINT PROTECTION PLAN 

100 są ft. of roof mg re-roofed, Chim-
neys tuck pointed & flashed, Gutters 
cleaned & rodded. $89.00 complete. 

CALL: 3 3 8 - 3 8 0 0 

iimiiiHiiimimiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba S76-W96 
iiiiiHiiiiiiiiiiiimiiiiitiimii iiiinmm 
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{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69th SU Chicago, IL 60629 

SIUNTIMUI I LIETUY* 
TeL — 925-2737 

I Vytautas Valantinas 

' »iiininiunMinnniiiuiinniuuiiiimmui 

T2-n ir Albany — 5 kamb. mūr. Geor-
gian. $53,500. 

72-ra ir Richmond — 2 šeimų mūro 
namas. $72,000. 

45-ta ir Richmond — 2 butų po 3 mie-
amus. $68,900. 

40-ta ir Montgomery — 15 metų senu
mo. 2 šeimit $85,000. 

59-ta ir Washtenaw — 21 metų senu
mo — 2 šeimų po 3 mieg. $89.900. 

Puikus investavimas Lemonte — 2 bu
tų pastatas ir 10 akrų žemės — 
$250,000. 

58-ta ir Rutherford — 25 metų senu
mo 3 mieg. mūro rezid. $75,900. 

91-raa ir Melvina — 19 metų senumo 
3 mieg. mūras. $75,900. 

•7-ta ir Komensky — 4 miegamų mūr. 
pastatas. $59,000. 

72-r» ir Tabnan — Labai gerai išlai
kytas 3 mieg., su valgomu. $39,500. 

93-eia ir N«wtand — Liuksusinis "bi-
level". 7 metų senumo. $89,500. 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski Rd. 

Tel. — 767-0600 

Remsite tuos biznierius, ko

ne skelMssi dien "Draosy 



(J. Soliūnas), kad būtu savižu- ignoravimo, tačiau jiems, atro-
diška, jei Chicagos lietuviai ne-1 do, lietuvišku parapijų tvarky-

ALRKF-jos konferencijos prezidiumas: iš kairės — pirm. S. Kuprys, vysk. A. Deksnys, vysk. V.„ Brizgys ir dr. 
Meškauskas. Nuotr. J. Kuprio 

DARBINGAS ALRKF SUSIRINKIMAS 

sirūpintų tautinės parapijos stei
gimu užmiestyje Vienintelė ir 
daugiausia galimybių turinti, yra 
tankiai lietuviais apgyvendintas 
priemiestis yra Lemomas. Lietu
viai turėtu dėti pastangas ten at
kurti neseniai prarastąją Šv. 
Kryžiaus parapiją. 

Diskusijose buvo nusiskųsta, 
kad kitą dieną numatytasis pasi
tarimas parapijų reikalu Chica-
goje buvo netinkamai organizuo
jamas. Į Lietuvių Bendruomenės 
iniciatyvinį posėdį, pavyzdžiui, 
nebuvo kviesti nė vienos Chica
gos lietuvių parapijos klebonas. 
Dėl tokio Chicagos lietuvių ka
talikų atstovavimo ignoravimo 
protestavo klebonas A. Zakaraus-

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 18 d. 

jų Amerikoje problemą. Pir
mininkas pastebėjo, kad Federa-1 kas. Jam atsakė pirm. S. Kuprys, 

ateitininkų i labai tingiai jungiasi į lietuvis-1 f |Ja. visomis išgalėmis bandysital- j pakviesdamas kun. A. Zakaraus-1 stabų dėl ateities planų 
- ką tame numatytame pasita " "' " " 

mai nerupi. Pavyzdžiui, paskuti 
niame Kunigų Vienybės seime, 
kur buvo plačiai svarstomos 
tautinių parapijų problemos, ne
dalyvavo nė vienas Chicagos lie
tuvių parapijų klebonas, todėl ir I 
Chicagos lietuvių kunigų skundi- j 
ma<iis. kad juos kas nors ignoruo- j 
ja, yra nenuoširdus ir nepagrįs- Į 
tas. 

Posėdyje tautinių parapijų iš-1 
laikyme ir naujų lietuviškų para- j 
pijų atsteigimo klausimu nebuvo j 
pasiekta vieningos nuomonės ar į 
konkretaus sprendimo. 

Pabaigoje, naujasis Dainavos I 
stovyklos administratorius dr. R. j 
Kriaučiūnas trumpai apžvelgė 
Dainavos stovyklos tvarkymo į 
problemas ir padarė keletą pa- j 

Pasinaudojant , ,,., „ ~ e — s—0 « , . , 
lBfcgreso proga, rlgsėjo 4 dieną! kos spaudos skaitytojų eiles. Ikinmkauu Lietuvių Bendruome 
Chicagos lietuvių Šv. Kryžiaus i Ivvkusiose diskusijose buvo pri- n e s i r K u n I § u Vienybes numaty-
ptrapijos salėje įvyko Amerikos eita nuomonės, kad anglų k a i b a | tiems projektams de, paramos at-
LfctuviųR. Katalikų Federacijos; lietuviams laikraštis jau y r a \ ^ i n t l lietuviškas parapijas. 
« y b o s susirinkimas. į pribrendęs reikalas ir pageidauti- j , P o Panešimo įvyko gyvos dis-

Nors pasitarime ir nedalyvavo! na, jog tokio laikraščio leidimu i £ * J j £ * £ t ^ ^ 
į į g kviestųjų tarybos atstovų, [ Aeraci ja pradėtų ^ ^ ^ r ^ ^ i S S T S ^ ^ 
j fcau jis buvo darbingas ir kon- | nai r u p i n į Buvo r ^ s i u y ^ kad į J ~ S esan7u lietuvišku pa-
k « u s savo darbais. Į tarybos po- j laikraščio išleidimo galimybes * *~ 
sidį atsilankė ir du mūsų vysku- | i š t i r t i b u t u . skubiai ^sudarytas ži 

Suvažiavime už ilgą ir nuošir-
rime dalyvauti (mūsų žiniomis I dų pasiaukojimą tvarkant Dai 
kun. A. Zakarauskas 
nedalyvavo). 

pasitarime 

rapijų problemą. Anot kun. L 

Buvo taip pat nusiskųsta, (kun. | kukli dovanėlė. 

navos stovyklavietę, dr. A. Da
nį uši ui buvo padėkota ir įteikta 

V. Dabušio ir kun. K. Pugevi-
čiaus), kad nors Chicagos lietu
viai klebonai ir skundžiasi dėl jų 

Pasitarime 
Senkus. 

sekretoriavo Irena 

/. Soliūnas^ 

f f t V Brizgys ir A. Deksnys bei novų I l lFl I W K f y J " * * ? , £ vadovaujama lietuvių 
<* J. Meškauskas. Pasteb:ėtina, taip pat pareiškė, kad Federacijos. P a r a P'J a G « W I*d., nors tento-
kad iš gausios Chicagos lietuvių valdyba remia numatytus lietu-
kfkiigų šeimos į posėdį atsilankė viškųjų parapijų metus. 
dk kun. A. Zakarauskas. 

riniai ir yra apsupta kitos rasės 
gyventojų, vis dar tebėra tautinė 
parapija, nes ją remia ir toliau 
užmiestin išsikėlę lietuviai. Jis Federacijos valdyba jau pa 

Pradžioje Federacijos pirmi-1 skyrė savo įgaliotinį Amerikos j teigė, kad tik tokiu išsilaikymo 
flfekas adv. S. Kuprys pasiūlė; vyskupų konferencijai Washing- į būdu bus galima apsaugoti ir 

irinkimui priimti kai kuriuos! tone. Juo sutiko būti Lietuvos| Chicagos lietuvių tautines para 
pijąs. Jo minčiai pritarė ir vysk. 
V. Brizgys. 

Kiti kalbėtojai nors ir pritarė 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

ADOLFAS GASIONAS 
J a u suėjo vieneri metai, kai mirė mūsų brolis. 
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 19 

d., šeštadieni, 8 vai. ry to Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Maloniai prašome visus gimines, draugus i r pažįsta

mus dalyvauti šiose pamaldose ir pasimelsti už jo sielą. 

Nuliūdę: 
BROLIAI STASYS ir JURGIS 

taastitucijos pakeitimus. Jie yra į Vyčių veikėjas J. Simanis. 
Mtini, nes norima, kad Federa- j Antroji susirinkimo dalis buvo 
djos konstitucija būtų gyveni-; gyviausia, nes lietė opiausią 
•nška ir lanksti, numatytiems į klausimą — lietuviškųjų parapi- dvasiškių minčiai, tačiau manė 
projektams įvykdyti. i 

Visi pirmininko pateiktieji 
konstituciniai pakeitimai buvo 
greit apsvarstyti ir priimti. 

Apie Federacijos valdybos at
liktus darbus ir numatytus atei
ties planus trumpai pranešė S. 
Kuprys. 

Iš numatytų darbų paminėtini 
Lietuvoje uždarytų bažnyčių foto 
parodos suruošimas, Amerikos 
lietuvių bažnyčių vėliavų paro
da, kasečių pagalba religinėms ir 
kultūrinėmis temomis paskaitų 
paruošimas, bei pradėjimai ruoš
tis šv. Kazimiero 500 metų mir
ties sukakčiai 1984-siais metais. 

Pirm. S. Kuprys pranešė, kad 
jau yra sudarytas nors dar ir ne
pilnas, šv. Kazimiero sukakties 
komitetas. Jo pirmininku sutiko 
būti rašyt. Vyt. Volertas. Nariais 
pakviesti: kun. V. Dabušis, kun. 
K Pugevičius, G. Damušytė ir 
kun. S. Yla. Reikalui esant, ko
mitetą numatyta papildyti. Susi
rinkimas pageidavo, kad į komi
tetą būtų pakviesti ir lietuvių 
skautų organizacijos atstovai. 

Numatyta pradėti leisti federa
cijos leidinį anglų kalba. Dis
kusijų metu iškilo eilė klausimų 
dėl numatyto leidinio formos ir 
apimties, urmininkas mano, kad 
leidinys galėtų būti net ir laik
raštinės formos. Jo nuomone, jau 
yra pribrendęs laikas lietuviškam 
laikraščiui anglų kalba, nes lie
tuviškos spaudos skaitytojai ma
žėja, o jaunosios kartos tautiečiai 

S 0 P H I E BARČUS 
RĄOIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos projrrnmos iš WDPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
atotj. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
noo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Tetef. 434-241S 
1490 AM 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CH1CAOO. ILL. 60629 

Mylimam mokytojui 

A. f A. 
STASIUI BARZDUKUI mirus, 

dukrai AUŠRAI, sūnums ARVYDUI ir GYČIUI ir jų 
ŠEIMOMS, broliui KAZIUI i r visiems GIMINĖMS reiš
kiame gilią užuojautą ir kar tu liūdime. 

Eichstaetto Gimnazijos Pirmoji Laida 

A. f A. ROTAI RADAVIČIENEI 
m i r u s , 

TĖVUI, BROLIUI, SESERIMS ir ki t iems GIMINĖMS ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų 
Draugijos Valdyba ir Nariai 

Mielam broliui 

A. + A. 
BRONIUI MIKŠIUI mirus, 

KAZIMIERA, ONUTĘ, JONO SEIMĄ Kanadoje, ANTA
NĄ ir STASĮ MIKŠIUS Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia 
ir kar tu liūdi 

10% — iO% — 3 0 * pi«l«ll itiokfult 
ui nptlraiHl* mm iigniea Ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
8208 Vi West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 
I l I l M H I . M l I I — I I W l I III • III - ^ 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai. 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2846 W. 69 S t , tel. 776-1486 

VLADAS IR ELENA PALIULIONIAI 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tei 778-4363 

J. & J. PHARMACY 
>Mstsl, vflsjnsislvnportuolIkusjpsJsloydofftos nito Irti. 

VsHuofsJnos loMIs, ramsntsl Ir kt„ pirkti «r nuomoti: 
Nemokamai supskuojsffl* dovanam 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ Ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

Dreju Metų Mirties 
Sukaktis 

BRONISLAVA 
KARAZIJIENE 

Š. m. rugsėjo 23 d. sueina dveji metai nuo mūsų myli
mos žmonos, motinos uošvės ir močiutės mirties. 

Už joa sielą bus laikomos šv. Mišios rugsėjo 20 d., 
9 vai. ryto, Tėvų Marijonų koplyčioj) (prie Draugo). Tuoj 
po pamaldų Tautinėse kapinėse (bloke 36, sekcijoje 3) 
bus šventinamas paminklas. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
pamaldose ir paminklo šventinime. 

Nuliūdę: Vyras Juozas, duktė Danutė Derenčienė su 
šeima, sūnūs Arvydas Karazija su šeima ir Saulius. 

A. f A. ONA MARTINKUS 
ME12£TYTĖ 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė rugsėjo 17 d., 1981 m., 5:50 vai. ryto, sulaukus 8& m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Darbėnų parapijoje. Amerikoje išgyveno 67 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Stasys, 2 dukterys Eleanor, 

žentas CorneSius Adcock, ir Irene, žentas Edward Bender, 2 sūnūs 
Casimir, marti Henrietta, ir Benedict, marti Myrtle, 10 anūkų, 18 
proanūkų, Lietuvoje 2 seserys Charlotte ir Patricia su šeimomis, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį nuo 4 iki 9 vai. vak. ir sekmad. 
nuo 1 iki 9 vai. vak. Modeli koplyčioje, 5725 S. Pulaski Road. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 21 dieną. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į St. Turibius parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sūnūs, marčios, žentai, anūkai ir 
proanūkal 

Laidotuvių direkt Modeli — telefonas 767-4730. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1981 m. rugsėjo 13 d. Lietuvoje mirė mūsų mylima ma
mytė, uošvė, senelė, prosenelė ir sesuo 

A , f A. 
DOMICĖLE ŠAULIENĖ - JASAITĖ 

Nuliūdę lieka: 

Duktė Juzefą Stirbienė, sūnūs 
Antanas ir Vaclovas Šauliai, brolis 
Adomas P. J asas ir jų šeimos; Lietuvoj 
duktė Aleksandra Sabaliauskienė su 
šeima; ir kiti giminės. 

Mylimam broliui 

A.f A. 
BRONIUI MIKŠIUI mirus, 

KAZIMIERĄ, ONUTĘ, JONO ŠEIMĄ Kanadoje, ANTA
NĄ ir STASĮ MIKŠIUS Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi 

ALFONSAS ir ONYTĖ ANIULIAI 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Garbės Pirmi
ninkui 

A. + A. 
STASIUI BARZDUKUI mirus, 

brolį KAZĮ BARZDUKĄ, jo ŠEIMĄ, GIMINES ir 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir liūdi
me. 

Chicagos LF Bičiulių Sambūris 

A. f A. 
DANAI GENUTIENEI 

mirus, vyrui AUGUSTUI, SŪNUMS, DUKTERIAI, MO
TINAI ir PATĖVIUI, kitiems GIMINĖMS ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą. 

Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų 
Draugijos Valdyba ir Nariai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

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 3-9852 

4605-07 S o u t h Hermi t age Avenue 
Telefonas - - YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

£ 6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 7378600 

9837 SOUTH KEDZ1E AVE. 
Tel. 422-2000 

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

i 
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X "DRAUGO" BANKETAS 
ruošiamas rugsėjo 19 d. Jauni
mo centre. Meninę programą 
atliks sol. Algis Grigas, akom
panuojant mnz. Alvydui Vasai-
čiui. šokiams gros Ąžuolas 
Stelmokas. 

X Inž. Vytautas Kutkus, 
JAV L B Krašto valdybos pirmi
ninkas, gyv. Dearborn, Mich., 
specialiai atvyksta į Chicagą 
dalyvauti "Draugo'' metiniame 
koncerte - bankete, kuris bus 
šį šeštadienį Jaunimo centre. V. 
Kutkus beveik kas antrą šešta
dienį randa laiko ir turi energi
jos atvykti į Chicagą ir daly
vauti Lietuvių Fondo. PLB-nės 
posėdžiuose ar dideliuose paren
gimuose. 

x Vysk. A. Deksnio pagerbi
mo programoje, poetas Kazys 

X Kun. Jonas Bąlamas, buvęs 
Šv. Kazimiero parapijos, Wor-
cester, Mass., klebonas, pernai 
atšventęs kunigystės 50 metų 
sukaktį, mirė rugsėjo 17 d. Šv. 
Vincento ligoninėje. Laidoja
mas rugsėjo 20 d. 

X V. P . Vidugiris, Palos Ver-
X Jonas Daugėla, žinomas des, Cal., visuomenininkai, at-

visuomenininkas ir politikas, pa-; siuntė 15 dol. auką ir grąžino 
sakys pagrindinę kalbą prof. . bilietų šakneles, širdingas ačiū 
M. Mackevičiaus pagerbime, ku- už vertinimą lietuviško žodžio, 
ris įvyks spalio 11 d., sekma- j 

I X Irena ir Eugenijus Slavins
kai, Dovvners Grove, BĮ., dau
gelį metų buvę "Dainavos" an
samblio kolektyvo nariai, įsigi
jo bilietus į "Draugo" metinį 

' koncertą - banketą. 

dienį, 3 vai. p. p. Lietuvių Tau
tiniuose namuose. Dėl informa
cijų ir rezervacijų skambinti 
O. Gradinskienei tel. 276-1998. 

X Hovvard Tyner, etninių rei
kalų kolumnistas iš "Chicago 
Tribūne", kalbės Balzeko muzie
juje, rugsėjo 20 d. 5 vai. vak. 
Recenzuos ir atsilieps apie naują 
Stephen Steinberg knygą "The 
Ethnic Myth: Rače Ethnicity 
and Class in America". Anks
čiau Tyner dirbo kaipo žurna-

x Matt ir Philomene Vilučiai, 
Frankfurt, 111., atsiuntė 15 dol. 
auką su bilietų šaknelėmis. La
bai ačiū už paramą. 

X Konstancija Bluzas, Vel-
land, Ont., Kanada, J . Vaitkus, 
Washington, D. C , S. Tekorie
nė, Indianapolis, Ind., B. Alek
na, Beverly Shores, Ind., buvo 
atvykę į Chicagą ir "Drauge" 
įsigijo įvairiausių leidinių, 

X Dr. Ignas Ir Stasė Laba
nauskai, Chicago, ni., įsigijo 

A. a. Stasys Barzdukas pašarvotas DMNP parapijos salėje, Clevelande. Kun. J. Kidykas, S. J. skaito maldas. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

listas Rytų Europoje ir Sovietų bilietus į "Draugo" metini kon-
Sąjungoje. Visi kviečiami šiose 
įdomiose diskusijose dalyvauti. 

X Lietuvių moterų dailės dar
bų paroda atidaroma šį penkta
dienį, rugsėjo 18 d., 7 vai. vak. 

Bradūnas. paskaitys niekur dar Čiurlionio Galerijoje. Inc., 4038 
nespausdintų, tai progai pritai- Archer Ave. 
kytų eilėraščių. 

x Jolita Kisieliūtė iš Cicero, 
UI., šių metų rugsėjo 9 d. North-
western universitete. Evanston, 
111., apgynė disertaciją iš Preky
bos srities tema "Vividness 
effects in sočiai judgements" ir 
gavo daktaro laipsnį (Ph. D.). 
Be to, už savo daktarinę <Sser-
taciją yra gavusi 1981 m. pre
miją __ Doctoral disertation 
award. kurią kasmet skiria 
"Assosiation for consummer re-
search". šiais mokslo metais ji 
pradėjo dėstyti Michigano uni
versitete, Ann Arbor, preky
bos mokslus (marketing). 

x Jonas Juška, "Draugo" 
sporto skyriaus bendradarbis, 
Vladas Kulbokas, Gulfport. Fla., 
P. Žukauskas. Montreal, Kana
da, Ona Zakelis, Scranton, Pa.. 
Bruno Lukas, Lemont. 111.. Ele
na Pagirys, Hollyvvood. Fla., 
visi grąžino bilietų šakneles ir džiui padėti, 
kiekvienas paaukojo po 10 dol. 
lietuviškos spaudos stiprinimui. 
Labai ačiū. 

X Augustinas Kuolas, Ont.,,; 

Kanada, mūsų bendradarbis, bu
vo įvairiais reikalais atvykęs į 
Chicagą ir lydimas jūrų kap. 
Stasio Dagio aplankė "'Draugą", I 
pasidalino trumpais įspūdžiais 
apie Kanados lietuvių gyvenimo 
bei lietuviškos knygos platinimo ; 
galimybes. 

X A.LR.K. Moterų sąjungos' 
46-tos kuopos minėjimas įvyks 
tuoj po Chicagos apskrities susi
rinkimo sekmadienį, spalio 11 
d., ŠMarijonų vienuolyne prie 

, "Draugo". Viktorija Leone, kuo
pos sekretorė, praves progra
mą apie moteris, besidominčias 
katalikių moterų veikimu. 

x "Lawndale News" rugpiū-
čio 13 d. išspausdino straipsnį 
apie demonstracijas dėl Skuo
džio išlaisvinimo, Skuodžio veik
lą Lietuvoje ir JAV kongrese 
vykdomas pastangas V. Skuo-

certą-balių. S. Labanauskienė 
yra 111. Liet. Gyd. d-jos Pag. 
moterų vieneto pirmininkė ir 
daug prisidėjo prie Pasaulio 
Liet. Gyd. s-gos sėkmingo suva
žiavimo Chicagoje. 

X Kun. Antanas Žvmklys, 
Wonewoc. Wisc., Birutė Bilvai-
šas, So. Boston, Mass., Birutė 
Martick, Boston, Mass., Stasys 
Pocius, Kenosha, Wisc., visi įvai-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DAUGIAU DfiMESIO 
SAVAJAI KOLONIJAI 

t jos išlikime. Kai jų neturėsime, j 
svoris išlikti žymiai mažės ir j 

| galimybės kolonijai sunykti di- j 
Chicagos lietuviai dar vis su> ( j ė s j u k iįetuvių biznierių au- į 

pagrindu didžiuojasi Marąuette ; icomis naudojasi mūsų visos lie- ] 
Parko lietuvių kolonija. Tai tie 
sa. Čia turime gražią šventovę, 
parapiją, mokyklą, apylinkėje j 
susitelkę daug biznierių. Tai ' 
tarytum gyva lietuviškoji sala, 

riomis progomis atsiuntė po 101 duodanti impulso ir kitom 

tuviškos organizacijos. Tad a r 
jie neverti mūsų paramos? 

Rugsėjo mėn. 18 d. 7 vai. Mar-
į quette Parko lietuvių parapi
jos salėje šaukiamas pirmas po 

ne-
dol. aukų. Ačiū. 

X Albinas Zovė, Detroit, 
Mich., pratęsė "Draugo" prenu
meratą, pridėjo 10 dol. auką už 
laimėjimo bilietus su prierašu: 

tuvių kolonijom. 
Bet ar mes visi uoliai rūpina

mės, kad Marąuette Parkas il
gesniam laikui išliktų toks. koks 
jis dar dabar yra? 

Stebint Marąuette Parko He

mu ir savo įspūdžiais. "Antras 
Kaimas" mielai sutiko visus pra
linksminti su nauja programa. 
Vakaras bus įdomus. Po vaka
rienės šokiai ir žaidimai. 

Prityrusi šeimininkė Matule
vičienė, ruošia šaltą užkandą 
(net iš penkių patiekalų) ir dvie
jų patiekalų šiltą vakarienę. 
Svečiai bus vaišinami kavute ir 

"siunčiu už viską, nes noriu, i t u v i ų n a m u savininkų draugijos 

vasaros atcstogų Marąuette Par-i n a m i e keptais tortais bei pyra-
ko lietuvių namų savininkų su- j § a i s - Ištroškusius aptarnaus 
sirmkimas. Labai svarbus! Da- \ ̂ ^ Jasinevičius ir H. Laucius, 
lyvauti pasižadėjo senatorius i L B Gage Parko apylinkės vai 

kad "Draugas" vėl lankytų ma 
no namus". Ačiū už auką ir 
gražius žodžius. 

X Vaclovas ir Asta Kleizai, 
Chicago, m., visuomenininkai, 
Elena Venclovas, Berwyn, 111., 
J. Gudinskas, Niagara-on-the 
Lake, Ontario, Kanada, atsiuntė 
laimėjimų šakneles ir pridėjo 
po 10 dol. aukų. Ačiū. 

X Aldona Veselkienė, LTT 
Chicagos skyriaus pirmininkė, 
išvyksta i Lietuvių Tautodailės 
instituto visuotiną narių susi
rinkimą, ruošiamą spalio 19 d. 
dailininkų A. ir A. Tamošaičių 
sodyboje, Kingston Ontario, 
Canada. 

X Vysk. Antanui Deksnini 
rengiamas 75 metų amžiaus ir 
50 metų kunigystės jubiliejui 
atšvęsti pagerbimas, trečiadienį, 
rugsėjo 23 d., 7 vai. vakaro Lie
tuvių Tautiniuose Namuose. Lie
tuviškoji Chicagos visuomenė 
kviečiama pagerbime dalyvauti. 
Dėl informacijų ir rezervacijų 

X "švyturio'-' jūros šaulių 
kuopa, Detroite, Mich.. per muz. 
Stasį Sližį, atsiuntė 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

X Liudas ir Albina Rama
nauskai, Chicago. HL, K. Aukš
tikalnis, Eugene, Oregon, Fe
liksas Putrius. Palos Park, BĮ., 
grąžino laimėjimų bilietų šakne
les su 10 dol. aukomis. Ačiū. 

X Sofija Plėnys, Oak Lawn, 
111., lietuviškos spaudos rėmė
ja, grąžindama bilietų šakneles, 
pridėjo 15 dol. auką. Labai dė
kojame. 

X "Lietuvos Aidų" radijo pro
gramos gegužinė-piknikas įvyk
sta šį sekmadienį, 12 vai. šaulių 
namuose, 2417 W. 43 Street. 

prašome skambinti iki rugsėjo Chicagoje. Gros Kivėno orkest-
20 d. telef. 
737-1920. 

9254)282 arba 
(pr.). 

ras. Bus skanūs pietūs, kugelis, i 
virtinukai ir dovanų laimėjimas. 
Prašom visus atsilankyti. "L. 
A." veikia kasdien 8:30 vakare1 

— 1450 KC — AM. (pr.). 
x Barbados sala — buvusi , 

anglų kolonija sutiks Jus pasi- i 
puošusi sodais, baltais name-
liais. jei dalyvausite PLB ruo
šiamoje kelionėje laivu, š. m. ' 
gruodžio mėn. 5 dieną — vienai 
savaitei. Judriame uoste Jūsų 

patarnavimai I a u k s i r turtingas angliškų im- j 
portuotų prekių pasirinkimas, 
taip tinkamas šventinėms dova
noms. Registruotis: American 
Travel Service Bureau, 9727 So. 

Ave.. Chicago, UI. 
00643. Tel. (312) 238-9787. 

(sk.) 
x Prisiminkime Antaną Va

nagaitį! "Margučio" rengiamas 
A. Vanagaičio kūrinių koncertas 
bus rugsėjo 27 d. 3 vai. p. p. 
Jaunimo centre. Dalyvauja : so
listai A. Brazis. A. Gaižiūnienė-
Simonaitytė, N. Linkevičiūtė ir 
J. Vaznelis. Taipgi Toronto miš
rus choras "Volungė", vadovau
jamas D. Viskontienės. Bilie
tai Varnelių prekyboje ir "Mar
gučio" rastinėje. (pr.) 

vėlu jau ką daryti. 

x Iš Chicagos j New Yorką 
ir atgal — 159 dol., į Los Ange
les ir atgal — 268 dol.. 7 dienos 
Karibų jūroje laivu — 589 dol., 
1 savaitė Hawaii — 499 dol. 
(lėktuvas ir viešbutis). Visais 
kelionių reikalais kreipkitės į: 
.Algis Grigas — Four-Way Tra
vel Service. 3455* į W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629. Telef. (312) 
471-2500. Mūsų 
jums nieko nekainuoja! (sk.). 

X šv. KazimiAm Paminki n 
dirbtuvė, priešais kapinių. Vili
mas Nelsonas savininkas, patar- Westerr 
nauja lietuviams virš 60 metų. 
Atdara kasdieną nuo 8 v. r. iki 
5 v. v. Esame toje pačioje vie
toje 81-ri metai, t. y. trečioji 
ka r ta tame patarnavime. Adr. 
3914 W. l l l t h St., tel. 233-6335. 

(sk.) 
x Albinas Kurkulis, akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, Ine , patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(•k.) 

PLB Visuomeninių reikalų 
posėdyje rugsėjo d. Chicagoje 
rėje sėdi JAV LB Vidurio vakarų apy 
gardos pirm. Kazys Laukaitis, kaiba 
JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. Algimantas Gečys. 

X Dr. B. Valodka, Elmwood 
Park, 111., grąžindamas bilietų 
šakneles, atsiuntė ir 15 dol. au
ką. Labai ačiū. 

X Kristina G. Gražys, R. Ph., 
Chicago. 111., grąžindama laimė
jimų bilietų šakneles, pridėjo ir 
15 dol. auką savos spaudos sti
prinimui. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Joseph Petrikonis, 
\Voodbine, Iowa, rašo : "Siun
čiu bilietų šakneles ir mažą če
kį, linkėdamas gero pasisekimo 
Jūsų sunkiame darbe". Labai 
ačiū už 12 dol. auką. 

i x Robertas Kosrnonas, Chi
cago, m., betuviškų organizaci- Į 

i jų nepavargstantis darbuoto-
, jas, grąžindamas laimėjimų bi-
! lietų šakneles, atsiuntė ir 10 dol. 

auką. Širdingas ačiū. 

x Antanas Vfeockis, Peter-
son, N. J., atsiuntė 10 dol. T. 
Rutka, Chicago, UI., — 8 dol. 
Petronėlė Juško, Detroit, Mich., 

! — 7 dol. ir grąžino bilietų šak
neles. Visiems ačiū. 

x Vytautas čižanskas, Det
roit, Mich.. mūsų bendradarbis, 

į P. Mazaitis, Ant., Kanada, Jani-
• na Meizys, Wayne. N. J., atsiun

tė po 10 dol. aukų. Labai dėko
jame. 

x Jonas ir Anelė Juodvalkiai, 
Chicago. EB., grąžindami laimė
jimų bilietų šakneles, pridėjo ir j dr. A. Rugieni 
15 doL auką. Širdingas ačiū. j s i u s gydytojus. 

j veiklą, jes rūpesčius ir dedamas ; j ^ likimą. 
: pastangas šį kampelį išlaikyti j y^tė. 
į lietuvišką, tenka pripažinti, kad 
i tuo tesisieloja labai ir labai ne-
: didelis skaičius šios kolonijos 
I lietuvių namų savininkų, * 

Valdybos posėdžiuose pirmi-
| ninkas Juozas Bacevičius ir visa I 
; aktyvioji valdyba dažnai svar- i 
| s to Marąuette Parko lietuvių 
kolonijos problemas, tiesiog sie
lojasi jos likimu, tuo tarpu pa
tys namų savininkai pasyvūs, 
nerangūs, nesilanko draugijos 
susirinkimuose, nesusimoka 
menkučio nario mokesčio net tie 
nariai, kurie draugijai priklau
so, š ta i iždininkas Martinaitis 
teigia, kad knygose aktyviųjų 
narių įregistruota per 355. tuo 
tarpu nario mokesti iš jų tėra 
susimokėję tik pusė. Buvo 
skaičiuojama, kad draugijai pri-

komisijos j klausą net arti 800 narių, tad 

Frank Savickas ir 
Brady. Bus ap ta r t a daug svar
bių reikalų. Tad dalyvaukime 
ir patys spręskime savos koloni-

Po susirinkimo ka-
(j j) . 

VAKARAS VASARIO 

16 GIMNAZIJAI PAREMTI 

LB Gage Parko apylinkės Va
sario 16-tos gimnazijai remti 
komitetas susirinko rugsėjo 10 
d. aptar t i ruošiamo Rudens va
karo programą. 

Komiteto narės ; jM. Marcin
kienė, J. Kolienė, E. Gaškienė, 
S. Adomavičiūtė, P. Račkauskie
nė, S. Martinkutė, L Glavins-
kienė, O. Valentinienė ir D. Va
lentinaitė susirinko aptarti pa
siruošimo darbus Rudens vaka
ro, kuris įvyks spalio 3 d., šeš
tadienį. Jaunimo centro kavinė
je. Vakaro pelnas skiriamas 
Vasario 16-tos gimnazijai pa
remti. 

Pirmininkė [D. Valentinaitė 

seniūnas I dybos nariai. Dovanų paskirs
tymą tvarkys S. Martinkutė ir 
Ž. Valentinaitė: jau yra gauta 
gražių dovanų, už kurias dėko
jama aukotojams.. 

Posėdžiui pasibaigus, visi skir
stėsi tikėdamiesi, kad visuome
nei gausiai atsilankius šiame 
renginyje, galėsime pasiųsti gra
žų čekį Vasario 16-tos gimna
zijai. Korespondentė 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

BYRNE PAKĖLIMAI 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
L A. VUJTYim 

— Kun. Antanas Bertasius, 
i San Elizabeth parapijos klebo-
I nas EI Paso vyskupijoje, New 
! Meksiko, dvi savaites gulėjo li-
I goninėje, o dabar gydosi namuo-
j se. Ligoninėje turėjo operaci-
j ją, bet ji sėkmingai praėjo. 

Lietuvių Studentų sąjun-
j gos suvažiavimas šiemet bus 
! lapkričio 26—28 dienomis St. 
Petersburge, Pla. Norintieji už-

i sisakyti toms dienoms kamba-
I rius moteliuose ar privačiai per-
į nakvoti prašomi kreiptis šiuo 
j adresu: Alena —Bobelytė, 4925 
! — 60th Ave. So., St. Petersburg, 

Fla. 33715, tel. 813 — 867-1650. 
Kun. prof. Antanas Rub-

šys, profesoriaująs Manhattan 
kolegijoje, Riverdale, i t . Y., 
laimėjęs religinio veikalo premi
ją už jo "Raktas į Naują Tes
tamentą", baigė rašyti "Rakto į 
Senąjį Testamentą" pirmą to
mą, ši veikalą taip pat leis 
"Krikščionis gyvenime" knygų 
leidykla. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— D. Britanijos katalikai 

sparčiai ruošiasi priimti popie
žių 1982 m. gegužės mėn., nors 
kcl kas niekas nežino, a r jo 
sveikata leis jam aplankyti D. 
Britaniją tuo laiku. Veikiama 
taip, lyg vizitas tikrai įvyktų. 
Vizitas kainuos apie 6 mil. sva
rų, kuriuos turės sudėti kata
likai, nes vyriausybė t am reika
lui neduoda nė cento. Pinigai 
reikalingi saugumui, tvarkai pa
laikyti ir transportui. Pinigai 
bus renkami per parapijas ir 
pardavinėjant knygas, filmus ir 
oficialius suvenyrus. Anglijos 
vyskupai tam reikalui įsteigė 
prekybinę bendrovę "Papai Vi-
sits Ltd.", o visą propagandos 
reikalą perdavė vienai iš geriau
sių tarptautinės reklamos firmų, 
kurios galva yra legendarinis 
Mark M'Cormack. J o klientai, 
kaip teniso žvaigždė Bjorn Borg 
ir kiti jo dėka pasidarė milijo
nieriais. 

Mere Jane Byrne paskyrė Da 
niel J. Grim savo vyriausiu fi-Į 
nansinių reikalų patarėju, o I ra Į 
Bach vyriausiu projektų patarė-į Knyga 

Kaį- j kur jie, kodėl nesilanko susirin- i pranešė, kad į talką įsijungė ir 
kimuose, kodėi neremia Namų \ ponas P. Jurkštas , Vasario 
savininkų draugijos veiklos? Tai : 16-tos gimnazijoi remti komite-

LIETUVIAI SIBIRE 
albumas su daugybe 

ja. Nors pagal algą ir titulą ta i ; m Ū 3 U tremtinių ir kalinių atsi-
pakėlimas, sakoma, kad Byrne ; m i n i m u > l a i š k U ) s u gausiomis 
norėjusi Grim patraukti iš mies- Į n i ] 0 t r a u k o m į s g Sibiro, išėjo iš 
to "comptroller" pareigų. j s p a i l d o s P a r u o š ė kun. J. Pruns-

kis, iliustravo dail. J. Strungys, 
apipavidalino dail. P. Aleksa ir 
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos 

GRĮŽO J DARBĄ 
Po dviejų mėnesių streiko1 

alermuojančios žinios. Gerai įsi- j to pirmininkas, o gydytojai A. I statybininkai Chicagoje vėl grį-1 L 7 e t m r j u ^Biblioteka 216 t s" 
dėmėkime, kad savos kolonijos I Razma ir P. Kisielius parodė žo prie darbo trečiadienį. Pa
likimu turi rūnintis n e t i k Namų : gražų pavyzdį įsigydami bilietus gal gubernatorių Thompsoną. šis 
savininkų draugija, bet visi šio
je apylinkėje gyveną ir namus 
turį lietuviai. 

Kai nutinka staigmenos, kai 

ir rezervuodami po stalą. Jau
nimas pri taria ir supranta šio 
vakaro tikslus, nes jau gana di
delis skaičius įsigijo bilietus. 

kur atsiranda problemos, tada : Tikimės, kad visuomenė šiam 
šaukiame, kad blogai, kad per Į reikalui pr i tars ir atsilankys, 

streikas buvo vienas iš bran
giausių, įvykusių jau per kurį 
laiką. 

NELEIS ŽAISTI 

arba bent 
Tad reikia budėti dabar, rei-i 16-tos gimnazijai paremti (au 

kia dirbti dabar, reikia jungt is! kos nurašomos nuo mokesčių). 
j aktyvią veiklą dabar. Dar tek
tų priminti šios kolonijos lietu
viams, kad jie daugiau atkreip
tų dėmesį į savus biznierius, 
juos remtų, o neieškotų svetimų 
dievų. Biznieriai, parapija ir 

Jesse Jackson antradienį pra-
atsiųs auką Vasario | nešė, kad Pietų Afrikos "rugby" 

komanda žaisianti .šeštadienį 
prie Lake Geneva, "VVisconsine. 
Jis su kitais juodais vadovais 
pasiryžęs neleisti toms rungty
nėms įvykti dėl to krašto lini
jos rasių reikaluose. 

Vakaro programą pravesti 
sutiko M. Marcinkienė. Lilija 
Rekašiūtė, Rimas Rekašius ir 
Daina Kamantaitė, buvę Vasa
rio 16-tos gimnazijos auklėtiniai 
svečius trumpai supažindins su 

yra didieji 
ramsčiai šios koloni- Vasario 16 gimnazijos gyveni-

Pasaulio lietuvių pydytojų suvažiavimo metu po šv. Mišių Jaunimo centre 
ir dr. D. Giedraitis padėjo vainiką prie paminklo už miru-

Nuotr. P. Maletos 

MAŽIAU 
AUTOBUSŲ LINIJŲ 

Sekmadienį visai išpjautos 7 
autobusų linijos Chicagoje ir 58 
pakeistos ar sutrumpintos su
taupyti C T A 14 mil. dol. į me
tus. 

NELAIMES EŽERE 

27 metų Russell Huber prigė- j 
rė Michigano ežere prie Adler 
planetariumo, jam į vandenį 
įšokus, kai jis su broliu žuvavo 
ir gėrė. Kitur brolis su seseria 
susižeidė ir buvo paguldyti į li
goninę, nes įkrito į vandenį šeš
tadienį. 

BOIKOTUOS PAMOKAS 
Tėvai, kurių vaikai lanko 

Grabam ir Hendricks pradžios 
mokyklas, paskelbė, kad jų vai
kai nelankys pamokų, jei inte
gravimo programa bus vyk-

I doma. 

kaina $21.80, su persiuntimu. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, IfStf W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629 

Illinois gyv. dar prideda $1.40 
valstijos mokesčio. 

Danutė Brazytė - Bindokienė 

ANGHĄJ SNIEGAS 
Mokslines fantazii',* apysaka 

Meteorų lietus. Skraido švel
nūs pūkeliai. Angelų sniegas. Rū" 
gilės nelaimė. Kur dingo vasa
ra? Pelkėse. Reikia eiti namo. 
Pavojingos kelionės pradžia. Ne
tikėtas draugas. Gaisras. Balto
ji giria. Vytenis susitinka pabai
sas. Kelionė atgal. Radinys kel
mo puvenose. Kas sunaikino au
galus ir Sūrūs lašai. 

Knyga įdomiai ir lengvai pa
rašyta. Graži dovana jaunimui. 

Išleido Akademinės Skautijos 
leidykla 1981 m. Spaudė "Drau
go" spaustuvė. 160 pusi. Viršelį 
piešė Ada Korsakaitė-Sutkuvie-
nė. Kaina su persiuntimu $5.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,5tf W. 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 

Illinois gyv. dar prideda 30 
et. valstijos mokesčio. 
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