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Moralinis ultimatumas 
TSRS vyriausybei 
(T««nyi) 

Pabaltijo tautos turi žymiai 
skaudesnę istorinę patirtį, negu 
II pasaulinio karo metais nuken
tėjusios Vakarų Europos tautos, 
kurios patyrė tik hitlerinę okupa
ciją. Pabaltiečiai patyrė ir hitle
rinę ir bolševikinę, todėl gali tei
singiau apie jas spręsti, gali pasą 

lygi didvyriška partizaninė kova 
prieš rusiškuosius imperialistus ir 
vietinius jų samdinius. Ne buožių 
ir "nuverstų išnaudotojų klasių" 
sūneliai, kaip dabar rašo kai kurie 
sovietiniai "istorikai", nukreipė 
ginklą prieš raudonarmiečius ir 
vietinius okupantų komanduoja 
mus stribus. Ginklo pirmiausiai 

kyti, kad raudonieji hunai toli Į ėmėsi tie, kurių žmonos ir vaikai 
pralenkė ruduosius žiaurumu, o bei kiti artimieji, ir nekalti lie-
ypač klastingumu ir melu. Skirtu 
mas yra tas, kad apie sovietinės 

tuviai bendrai, Sibire mirė nuo 
šalčio ir bado, kurie patys buvo 

okupacijos nusikaltimus, padary- į nekaltai kankinami, kurie nega 
tus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, į Įėjo abejingai žiūrėti į savo tautos 
rytinėje Lenkijos dalyje ir Molda- Į pražūtį, artimųjų kančias. 
vijoje pasaulio visuomenė labai ii- I Pokario metais buvo ištremta, 
gai beveik nieko nežinojo. Apie j įkalinta ir nužudyta apie vienas 
tai pasaulio visuomenė mažai ži- j trečdalis lietuviy. Genocidinį po
no ir dabar. Kodėl? Todėl, kad so j budį turįs fizinis mūsų tautos nai-
vietinė propaganda yra daug ak- j kinimas liovėsi tik mirus "didžia 
tyvesnė už neturinčią aiškios or-1 j a m v a d u i , tėvui ir mokytojui, di-
ientacijos Vakarų šalių viešąją i džiausiam XX a. budeliui — Stali 
nuomonę. Todėl apie II pasauli 
nio karo pasekmes Vakarų visuo 

Lenkijos žemės ūkis dar 80 nuoš. yra privačių ūkininkų nuosavybė, nors smulkiems ūkininkams valdžia nepadė
davo įsigyti modernių mašinų, įrankių. Nuotraukoje — visa šeima dirba. 

PADĖTIS LENKIJOJE 
Karšti debatai "Solidarumo" kongrese 

Gdanskas. — Lenkijos darbo i užsienio valiutos pirkti žaliavas 
unijv "Solidarumo" kongresas kitur. Paskutiniai lėšų likučiai 
pradėjo debatus apie kraštui rei
kalingas politines reformas. Prieš 
kongresą buvo sudaryta komisi
ja, kuri paruošė rezoliucijų pro
jektus. Dabar delegatai svarsto 
pasiūlymus ir įneša savo pakei
timus. 

Komisijos pirmininkas Bronis 

naudojami maisto produktams 
įvežti. Šiemet prekyba su Sovietų 
Sąjunga tapo vienašališka. Sovie 
tai siunčia į Lenkiją aštuonis 
kart daugiau prekių, negu įsive
ža iš Lenkijos. Lenkijos prekybos 
su Rytų bloko šalimis balansas 
rugsėjo 1 d. buvo 5 bil. zlotų Len-

law Geremek pabrėžė, kad atėjo! kijos naudai, sąjungininkų ne
laikąs reformuoti dabartinę vai- i naudai. Klausimas, kaip ilgai 
džios sistemą, reformuoti seimą, Lenkijos^ kaimynai sutiks nešti 
įvesti daugiau kontrolių. Pasiū- tokią naštą. 
lytas dokumentas pripažįsta Len- Daugelis lenkų, svarstydami šį 
kijos sąjungas ir įsipareigojimus klausimą, pasitikinčiai atsaKo: 
socializmo stovyklai. Projekte pa j Mums padės Amerika, Vakarai", 
brėžiamas reikalas didinti pramo- I Tačiau komentatoriai klausia: ar 

Kodėl bankrutuoja 
pensijų fondas ? 

nui . 
, . , ... Tačiau ir šio masinio tautų 

~*r,e ™ - z : s S P a g a i "»• *« ^naikinimo pasekmės nelikviduotos. 
pavergtos. patyrė, kovodama su hitlerinin

kais, ir pagal tai, ką kalba sovie- j 
tinė propaganda. Tačiau laikas pil i 
nai atskleisti ir iki šiol maskuo- j 
jamą naujosios istorijos pusę. 

1941 m. hitlerininkams įsiver- i 
žus į Lietuvą, kai kas iš pradžių j 
sutiko juos palankiai. Ir tai natū- \ 
ralu: po viso to, ką rusiškieji oku-! 
pantai Lietuvoje padarė per vie
nerius metus, kitaip ir būti ne
galėjo. Sovietiniai pavergėjai sa
vo darbais pilnai nusipelnė to, 
kad karo pradžioje Lietuvoje ki
lo visuotinis antibolševikinis su-

Tautos tebelaikomos 
Daugelis nekaltai represuotų lie
tuviu neturi galimybės grįžti iš 
Sibiro į tėvynę, daug kam griežtai 
uždrausta apsigyventi Lietuvoje, 
įsigyti aukštąjį išsilavinimą, už
imti atsakingesni postą. Lietuvių 
tautos sūnų ir dukterų įvairiapu 
siška diskriminacija tebetęsiama. 
Okupacinis jungas perėjo į kitas 
formas, naudojami kiti metodai 
Bet tikslas liko vienas ir tas pats 
— tautinės sąmonės, žmogišku
mo, religijos, laisvės siekių užslo 

Kartais pensijos siunčiamos seniai mirusiems 

TRUMPAI 
I* VISUR 

, .•>. r... , i • T -i ; pinimas ir sunaikinimas, 
kilimas. Del to ir pokario laiko- j F 
tarpiu beveik dešimtmetį vyko ne- (Bus daugiau) 

— Filipinų prezidentas Marcos 
įspėjo opoziją sustabdyti subver-
syvią veiklą darbininkų unijų ir 
studentų tarpe, nes jis galįs įvesti 

Washingtonas. — Amerikos Betikrinant kompiuterių įre- i karo stovį ir pasodinti politinius 
socialinės apsaugos sistema po korduotus sąrašus buvo rasti priešus į kalėjimus, 
paskutinių vyriausybės lėšų kar- j 190 žmonių, kurie dar gyvi ir _ C l e v e l a n d o m i e s t 0 
pymų buvo palikta neliesta del į sveiki, tačiau per klaidą buvo 
stiprios opozicijos, tačiau vyriau- j paskelbti mirę ir jiems buvo su-
sybė pradėjo ieškoti sistemos: laikyti mėnasiniai čekiai, 
negalavimo priežasčių. Federa- į Atrasta, kad 1,100 žmonių jau 
liniai prokurorai paskutiniu me- j buvo mirę daug metų, tačiau jų 

vardu buvo mokamos pensijos po 
292 dol. per mėnesį. Sveikatos de
partamento atstovas Robert Wil 
son pareiškė, kad tie pinigai bus 
bandomi atgauti ir sugrąžinti 
pensijų fondui. Mokesčių mokėto-

nės ir žemės ūkio produkciją. tikrai taip bus? Daugelis Vakarų 

Sovietų spauda tuoj pasmerkė | v a I f ? b i Ų * J 5 " ^ • ekon0n\in\U 

problemų. Vakarai jau nusileido 

tu atidengė Los Angeles, Chica 
goję ir New Yorke sistemos pikt-
naudojimo, biurokratinių klaidų 
pavyzdžių. Socialinės apsaugos 
administratorius John Svahn tre
čiadienį atidengė, kad Amerikoje 

respublikonas George Voinovich 
įtikinančiai laimėjo pirminius rin 
kimus, gaudamas 68 nuoš. balsų 

darbinink" kongreso svarstymus, 
reformų siūlymus. Tai nėra darbi
ninkų unijų reikalai, bet grynai 
politiniai, rašo "Tass". Doku
mentas pabrėžia, kad "Solidaru
mas" buvo įsteigtas protestuoti 
prieš dabartinę sistemą. Pasiū
lytas dokumentas yra partinis 
manifestas, kuris savinasi teisę 
vadovauti visuomenei ir valsty
bei, rašo sovietų agentūra. 

Varšuvos dienraštis "Zycie 
Warszawa" paskelbė savo anke
tos davinius. Iš 10 lenkų keturi 

ir atidėjo milžiniškos lenkų sko
los mokėjimą. 

Blogiausia, kad Kremlius turi 
gan įtikinančios medžiagos savo 
propagandos mašinai. Lenkijos 
akmens anglių pramonė šiemet 
pagamins 30 milijonų tonų ma
žiau anglių, negu pagamino per
nai. Pernai užsienio valstybės ga 
vo anglies 20 mil tonų, o šiemet 
gaus tik 9 mil tonų. Tuo pačiu 
sumažės Lenkijos užsienio valiu
tos įplaukos. 

Ekonomistai teigia, kad Lenki-pasisakė, kad anksčiau ar vėliau ; . 
- Kanados vyriausybės statis- į dabartinė Lenkijos krizė baigsis I** v a l d z i O S P a ^ a m o s S i e m e t n u" 

gali būti apie 10,000-jau seniai į jai dėl tų klaidų prarado 14.3 mil. 
mirusių žmonių, kuriems vis dar j dol. Apskaičiuota, kad išėmus mi 

Žuvo keturi 
Irano karininkai 

Šiandien iraniečiai renka prezidentą 
Teheranas. — Irano radijas ja islamo revoliucijos priešus, 

paskelbė, kad lėktuvo nelaimėje j Keliuose miestuose buvo pultos 
žuvo vyriausi kariuomenės va- I slaptos sukilėlių būstinės. Vieno
dai, skridę kartu su nenurodytu ; je jų rasti planai nužudyti vyriau 
sužeistų skaičiumi iš fronto į Te
heraną. Šiandien iškilmingai lai-

sią teisėją ajatolą Arbadeli ir po-
icijos viršininką pulk. Hijazi. 

dojami gynybos ministeris pulk. j Susišaudyme Teherano mieste 
Muša Namju, kariuomenės štabo I policija nušovusi 20 kairiųjų su-
viršininkas gen. Valiollah Falani,. kilėlių, liaudies mujahedeenų. 
aviacijos viršininkas, buvęs gy- j Šiandien iraniečiai vėl rinks 
nybos ministeris pulk. Javad Fa- i valstybės prezidentą, vietoj aten 
houri ir revoliucinės gvardijos! tate žuvusio Rajai. Laukiama, 
viršininko pavaduotojas, parašiu- Į kad balsavimo dieną vėl įvyks 
tininkų divizijos vadas gen. Moh- j daug smurto veiksmų, pasikėsini-
son Kolahdoz. ! mų ir atentatų. 

Irane neįtariama, kad lėktuvo 
nelaimė įvyko dėl sabotažo veiks 
mų, tačiau nelaimės priežastys 
tiriamos. Lėktuvas buvo karinio I 
transporto, JAV gamybos "C —': 
130 Hercules". 

siunčiami mėnesiniai pensijų če
kiai. Tuo būdu išeikvojama apie 
60 mil. dol. 

Investigatoriai atrado, kad 
mirusiųjų giminės ar draugai 
naudojasi jiems nepriklausomais 
pinigais. Čekių vidurkis dabar sie
kia 374 dol. per mėnesį. Ilgiausias 
nelegalių čekių atvejis buvo net 
15 metų pensijų mokėjimas ne
egzistuojančiam žmogui. Atrasta, 
kad Medicare sistemoje miręs pi
lietis yra atžymėtas kaip miręs, 
tačiau socialinio draudimo įstai
ga žinios apie mirtį negauna, 
nepatikrina Medicare sąrašų. At
rasta net 8,518 atvejų, kada Medi
care raportai parodė, kad žmogus 
mirė, tačiau mėnesinės pensijos 
nebuvo sulaikytos. 

rūsius asmenis iš pensijų sąrašų, 
valdžia per pirmus metus sutau
pys apie 26 mil dol. 

tika rodo, kad šiemet bus labai 
geras javų derlius. Kviečių der
lius 26 nuoš. didesnis už pernykš-
čią. Daug užauginta miežių ir 
avižų. 

— Amerikos žvalgybos lėktu
vų pardavimas Saudi Arabijai 
atidėtas. Vyksta derybos dėl tų 
lėktuvų naudojimo sąlygų. Kon-

kraujo praliejimu, tautine katas
trofa. 

Tarp priimtų kongreso rezoliu
cijų, viena atsako į komunistų 
kaltinimus. Tekste sakoma: ''Mes 
įspėjami, kad galime prarasti tau 
tinę nepriklausomybę. Mes ne
turime tankų ar lazdų prievar
tos parėmimui. Mes esame stip-

greso narius bandoma įtikinti, j rū s dėl mūsų įsitikinimų, nes mes 
kad lėktuvai nesudarys grėsmės Į teisingi ir dėl to, kad mes turime 

Sadatas užtarė 
Saudi Arabija 

Kairas. — Egipto prezidentas 
I Sadatas pasakė kalbą savo partijos 

Irano valdžios policija ir revo- j suvažiavime. Jis ragino Ameriką 
liucinė gvardija toliau persekio- i parduoti Saudi Arabijai žvalgy-

• • i bos lėktuvus, nors Saudi Arabija 
vis dar kursto sąmokslus prieš Egip 
tą. Amerika turinti palaikyti 
draugiškas valstybes, nežiūrint, ką 

Ok. Lietuvoj mirė 
kun. K* Valančius 

Kinija pasiūlė 
Taivanui jungtis 

Pekinas. — Komunistinė Ki
nija rugsėjo 30 šventė savo revo
liucijos 32 metų sukaktį. T a pro
ga užsienio reikalų ministerija 
paskelbė pasiūlymą Taivanui už
baigti kinų tautos skilimą. Siūlo
ma pradėti pasitarimus ir sujung
ti Kiniją į vieną valstybę. Pareiš
kime sakoma, kad reikia pradėti 
abiejų tautos dalių bendravimą, 
skatinti susitikimus, išvystyti pre
kybą, turizmą, susirašinėjimus, 
akademinį, kultūrinį, sportinį 
bendradarbiavimą. 

Kinija žada palikti Taivanui 
autonomiją, administraciją, net 
kariuomenę, valdžios sistemą, 
ryšius su kitomis šalimis, priva-

Į sako Izraelis, pareiškė Sadatas. 
Iš ok. Lietuvos pasiekė žinia ' Jis įspėjo egiptiečius nemaišyti 

apie Vilkaviškio klebono, Kau- \ religijos su politika. Sadatas nuro j čią nuosavybę, investavimus. Tai 
no arkivyskupijoje, kunigo Kle- dė pavyzdį, — Iraną, kur per 3 j vano biznieriai kviečiami prekiau 
menso Valančiaus mirtį. Kunigas; mėnesius sušaudyti 1,429 žmonės, j ti Kinijoje, investuoti lėšas, jų 
Klemensas Valančius buvo 78- nes ten maišomi politiniai reika-
nerių metų amžiaus. 'Kunigu bu- lai su tikėjimo reikalais, 
vo įšventintas 1929-ais metais. 
Velionio laidotuvės įvyko ketvir-

Konfiskavo knygas 
Užsienio spaudos agentūros 

praneša, kad sovietų valdininkai 
Maskvoje vykstančioje tarptauti
nėje knygų mugėje konfiskavo 
šešias knygas, kurios buvo ekspo
nuojamos Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Vakarų Vokietijos 
skyriuose. Konfiskuotųjų knygų 
tarpe yra knyga apie žymųjį ra
šytoją Aleksandrą Solženitsiną, 
dabar gyvenantį Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse, buvusio Izra
elio užsienio reikalų ministro Ab 
ba Eban parašyta žydų tautos isto 
rija, Amerikoje išleistas studiji
nis veikalas apie eurokomunizmą. 
Maskvoje vykstančios tarptauti
nės knygų mugės organizatoriai 
iš anksto įspėjo Vakarų kraštų 
leidyklas neeksponuoti knygų, ku
rios yra draudžiamos pagal sovie 
tų įstatymus. Spaudos agentūros 
pažymi, kad knygų konfiskavi
mas yra naujas akyvaizdus spau
dos laisvės varžymo Sovietų Są
jungoje pavyzdys. 

Vel pakeliamos 
pašto kainos 

Washingtonas. — Nuo lapkri
čio 1 d. vėl bus pakeltos pašto 
patarnavimų kainos. Paprasti 
laiškai turės turėti 20 centų paš
to ženklus, atvirukai pakils iš 12 
c. iki 13 c. Laiškų siuntimas paki
lo iš 15 c. iki 18 c. tik šių metų 
kovo 22 d. Pašto valdyba tvir
tina, kad nežiūrint to pakėlimo, 
ji turėjo 126 mil. nuostolių. Pakė
limas iki 20 c. išspręs pašto fi-

Izraeliui 
— Britanijos darbo partijos su

važiavime buvo atšauktas reika
lavimas išvesti Britaniją iš Nato 
sąjungos. 

— Prancūzijos vyriausybė savo 
biudžeto pasiūlyme numato pa
kelti mokesčius turtingiesiems pi
liečiams. Bus uždėti nauji mokes
čiai automobiliams, cigaretėms, 
gazolinui. Apkarpoma branduolį 
nių jėgainių statybos programa. 

Pietų Afrika ištrėmė per 14 

teisę streikuoti", sakoma "Soli
darumo" pareiškime. 

Ekonominė Lenkijos padėtis 
pablogėjo. Sovietai reikalauja su
varžyti politinę opoziciją, atstaty 
ti komunistų partijos kontrolę. 
Sovietų svarbiausias ginklas — 
ekonominė parama. 

Kremliaus planas, užsienio ko
mentatorių nuomone, yra suma-
mažinti paramą, nutraukti kai 
kurių žaliavų eksportus į Lenkiją, 
tuo pačiu dėl naujų sunkumų ap-

dienų amerikiečių AP agentūros į kaltinti "Solidarumą", kad kuo 
korespondentę. ! didžiausias lenkų skaičius nuši

ls Lenkijos keleivinio laivo į viltų darbininkų unijų veikla ir 
"Stefan Batory" Kanadoje pabė
go jūreivis Dolmierski, kartu at
sivežęs į Kanadą ir savo 9 metų 
sūnų. Kanadoje politinio prie
globsčio pasiprašė 57 lenkų laivo 
įgulos nariai. 

išeitų prieš ją 
'Lenkijos prekybos viceministe-

ris Tadeusz Nestorowicz pripa
žino, kad pramonės šakos, kiek jos 
dar veikia, gyvos tik dėl sovietų 
žaliavų siuntimo. Lenkija neturi 

kris 15 nuoš. Šių metų šešių mė
nesių statistika gan neraminan
ti. Akmens anglių produkcija nu
krito 22 nuoš.; vario, — 11 nuoš. 
naftos gaminių —'19 nuoš.; gal 
vijų pašaro sumažėjo 14 nuoš.. 
galvijų bandos nukrito 7 nuoš.; 
kiaulių turima 13 nuoš. mažiau. 

JAV Kongreso tyrimų įstaigos 
ekonomistas John Hart pareiškė, 

kad Lenkijos ekonominis smuki
mas nematytas taikos sąlygomis. 
Jis daugiau primena karo meto 
smukimą. Bet koks sovietų ekono
minis spaudimas ar sankcijos ga
lėtų Lenkiją paklupdyti. 

Šalia gamybos ir darbo našu
mo sumažėjimo, darbininkų al
gos pakilo 27 nuošimčiais, tačiau 
mėsos gamyba nukrito 34 nuoš. 
Sumažėjo cinko ir sieros ekspor
tai, kas daugiausia pakenkė Rytų 
Vokietijai ir Čekoslovakijai, turė
jusiai leisti toms žaliavoms savo 
užsienio valiutos atsargas. 

teisės, interesai ir pelnas bus ga
rantuoti. Pabaigoje sakoma, kad • nansinius sunkumus, 
kinų tautos sujungimas yra visų 
kinų atsakomybė. Taivaniečiai — Pakistaniečių kariai puolė 

tadienį, rugsėjo 17 dieną, Jonis i keleivinį Indijos lėktuvą, kurį bu I kviečiami daryti pasiūlymus, sū
kio parapijoje. Mūsų turimomis! vo pagrobę penki teroristai. Ke- j gestijas. 
žiniomis, Klemensas Valančius leiviai buvo išvaduoti, pagrobė- Taivano vyriausybė į šį pareis 
yra jau 13-tas šiais metais Lietu- i jai suimti, lėktuvas grįžo atgal į į kimą atsiliepė: "Tai komunistų 
voje miręs kunigas- I Indiją. į propaganda". 

— Tarptautinis Olimpinis ko
mitetas išrinko Pietų Korėjos 
sostinę Seoulą 1988 metų olimpi
niams žaidimams ruošti. Žiemos 
žaidynėms išrinktas Calgary, Ka 
nadoje. 

Korcnojus pradėjo 
kova su Karpovu 

Merano. — Italijoje prasidėjo 
Pasaulio Šachmatų čempionatas, 
rungiasi Viktor Korčnoj, Švei
carijos pilietis, ir Anatoly Kar-
pov — Sovietų Sąjungos. 

Laimėtojas gaus 800.000 dol. 
šveicarų frankais. Laimės šach
matininkas, kuris pirmas laimės 
šešias partijas. 

Abu šachmatininkai yra susi
pykę, jie nesikalba, net nepasi
sveikina prieš partiją. Maskvoje 
1974 metais po 24 partijų, Karpo
vas laimėjo 3 — 2, su 19 lygiųjų. 
Filipinuose prieš 3 metus Karpo
vas laimėjo 6 — 5 su 21 lygio
siom. Korcnojus pasitraukė iš So 
vietų Sąjungos 1976 m. Jo žmona 
ir sūnus negauna išvažiavimo 
vizų. Sūnus atlieka kalėjimo baus 
mę už atsisakymą tarnauti ka
riuomenėje. 

Popiežius Jonas Pautlus H-sis sveikina susirinkusius Castel Gandoifo vilos 
kieme maldininkus Viena jo ranka — ant neperšaunamo skydo. Po aten
tato Vatikano pareigūnai pradėjo daugiau rūpintis Šventojo Tėvo apsauga 
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Spalio 2 d.: Angelai Sargai. 
Mena, Girdutis, Pavandė. 

Spalio 3 d.: Edvaldas, Marija 
Jozefą, Milgintas, Alanta. 

Saulė teka 6:47, leidžiasi 6:33. 
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Saulėta, stiproki vėjai, tempe

ratūra dieną 65 !., naktį 50 1. 
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ŠALFASS-GOS CENTRO VALDYBA P R A N E Š A 

1 9 8 1 m. Š. Amer ikos 
Pabaltiečių 
Tinklinio 

Pirmenybės 

1981 m. Š. Amerikos Pabal
tiečių klubinės tinklinio pir
menybės įvyks 1981 m. lapkri
čio 28-29 d.d., Chicagoje, 111. 
Vykdo — ŠALFASS-gos Vidu
rinių Vakarų Sporto Apygar
da. 

Varžybos bus vykdomos vy
rų, moterų, jaunių ir mergaičių 
klasėse. Jaunių ir mergaičių 
amžius — gimusieji 1962 m. ir 
jaunesni . 

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių, latvių ir estų 
klubams, komandų skaičius 
neapribotas. Smulkios infor
macijos išsiuntinėtos visiems 
sporto klubams. 

Preliminarinė registracija 
atliekama iki š.m. lapkričio 1 
d., šiuo adresu: Zigmas Žiups-
nys, 7118 So. Mozart St., Chi
cago, IL 60629. Telef. (312) — 
776-6412. 

Po preliminarinės registra
cijos bus nustatytas galutinis 
turnyro formatas ir tolimes
nės instrukcijos praneštos vi
siems suinteresuotiems klu
bams. 

1980 m. šias pirmenybes pra
vedė Toronto Estų SK Kalev, 
1980 m. lapkr. 29 d., Scarboro, 
Ont. Šiose varžybose Chi
cagos LSK "Neris" išėjo lai
mėtojais moterų, mergaičių ir 
jaunių klasėse, tuo tarpu kai 
Toronto Latvių SK tapo nu
galėtojais vyrų klasėje. 

Mūsų tinklinį kultyvuo-
jan tys klubai skat inami šiose 
pirmenybėse kuo skaitlingiau 
dalyvauti. 

1981 m. Š.A.Pabalt iečių 
Krepšinio 

Pirmenybės 

1981 m. Š. Amerikos Pabal
tiečių klubines krepšinio pir
menybes vykdo ŠALFASS-gos 
Vidurinių Vakarų Sporto Apy
garda, 1981 m. lapkričio 7 - 8 d., 
Chicagoje, 111. 

Varžybos bus pravestos tik 
vyrų -klasėje. Komandų skai
čius — nedaugiau kaip 8, iš ku
rių lietuviams rezervuojama 
nemažiau kaip 4 komandos, 
latviams 3 ir estams — 1. 

Lietuvių k o m a n d o s b u s 
atrinktos iš norinčiųjų daly
vauti atsižvelgiant į komandų 
pajėgumą ir regioninį atsto
vavimą. Smulkesnės infor
macijos praneštos sporto klu
bams. 

Preliminarinė registracija 
atliekama iki š.m. spalio 6 d., 
šiuo adresu: Zigmas Žiupsnys, 
7118 So. Mozart St., Chicago, 
IL 60629. Telef. (312) — 776-
6412. 

Po preliminarinės registra
cijos bus nustatytas galutinis 
kontingentas kiekvienai tau
tybei ir paruoštas turnyro for
matas . 

Pereitais metais šias pir
menybes vykdė ŠALFASS-gos 
Kanados Sporto Apygarda, 
1980 m. lapkr. 8-9 d., Toronte, 
Ont. Pirmenybes laimėjo Chi
cagos ASK "Lituanica", baig
mėje įveikė Toronto "Aušrą" 
88:75. Toronto Latvių D.V. nu
galėjo Toronto "Vytį 97:90, dėl 
3 -čios vietos. 

FUTBOLAS 

"LITUANICA" -
"SCHWABEN" 3:2 

"Lituanicos" vyrai, atsikra
tę kritimo baimės iš Major divi
zijos, praėjusį sekmadienį įvei
kė stiprią vokiečių komandą 
"Schwaben'" puikiu rezultatu 
3:2. Tai buvo pirmoji "Lituani
cos" pergalė prieš "Schwaben" 
futbolo aikštėje. 

Rungtynių laiku pūtęs stip
rus vėjas trukdė abiem koman
dom. Reikia stebėtis, kaip 
"Lituanica" sugebėjo laikyti 
kamuolį arčiau žemės. Toks ka
muolio kontroliavimas leido 
mūsiškiams visą puslaikį dau
giau išlaikyti žaidimo inicia
tyvą. Nežiūrint "Lituanicos" 
puikių užėjimų prie "Schwa-
ben" vartų, pirmuoju švariu šū
viu svečiai pirmieji pasiekė 1:0, 
kuris išsilaikė ligi paskutinės 
pirmojo puslaikio minutės, kol 
Algis Krygeris iš susigrūdimo 
rezultatą išlyginol:l. 

Antrame puslaikyje vėjas 
dar labiau sustiprėjo ir kamuo
lio kontrolė pasidarė dar sun
kesnė, kas gerokai iškvėpė 
abiejų komandų žaidėjus. Tas 
ypatingai pasidarė žymu mū
sų vidurio komandoje, bet ry
šys tarp puolimo ir gynimo vi
sa i nenutrūko. Pe rme tus 
žaidimą daugiau į kraštus, 
"Schwaben" vartams pradėjo 
atsirasti daugiau grėsmės. Kai
riuoju kraštu žaidęs stiprus jau
nuolis J. Magda keletos minu
čių laikotarpyje įveikė ne tik 
vėją, bet ir "Schvvaben" gyni-
kus su vartininku, padaryda
mas rezultatą 3:1 "Lituanicos" 
naudai Pora trražių. tikslių 
pasuočių ir pora tiesių šūvių — 
visa muzika! 

Po to dar Al. Krygeris ir tas 
pa ta Magda pridėjo po vieną šū-
vį j v įrpstus, l yg įspėdami "šva-

St. Solis ir Dapkis Pabaltiečių teniso pirmenybių vyrų dvejeto 
laimėtojai. 

bus", kad per daug nesiveržtų 
prie "Lituanicos" vartų. Pas ta 
rieji tuo įspėjimu, deja, nepa
tikėjo: su vėjo pagalba, aukš
t a i s p a k ė l i m a i s , p r a d ė j o 
lankyt is prie Balčiūno vartų, 
kuris ir gaudė, ir kumščiavo, ir 
klupo, ir kėlėsi, kol buvo pri
verstas išimti kamuolį iš tinklo 
3:2. Publikoje prasidėjo klau
sinėjimas vieni kitų, kiek d a r li
ko žaisti? Visi pasirodė turį 
laikrodžius, vieni brangius, ki
ti pigesnius, bet nė vienas ne
žinojo... 

Žaidėjai užkaito. Rungtynių 
teisėjas geltonomis kortelėmis 
stengėsi ataušinti, nevarto
damas raudonųjų kortelių, ku
rios reiškia atostogas — iš
metimą iš aikštės. "Lituanica" 
ir šį kartą atsirevanšavo stip
riam varžovui. Du brangūs taš
kai duoda naujų vilčių, yra pra
dedančių svajoti net apie antrą 
vietą savo sekcijoje. Tikrai yra! 
Rezervas laimėjo 3:1. 

J. Juška 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

Šį šeštadienį, spalio 3 d., "Li
tuanicos" mažiukai žais Mar-
ąuette Parko aikštėje prieš "Pe
le s ta rs" 1 vai. po pietų. 

Veteranai žais šeštadienį, 5 
vai. prieš "Adria" veteranus. 

Sekmadienį, spalio 4 d., pir
moji komanda nežais — užda
ras sekmadienis dėl taurės 
rungtynių finalo. 

PIRMENYBIŲ 
RUNGTYNĖS 

"l i tuanicos" vyrų komanda 
žais pirmenybių rungtynes šį 
šeštadienį, spalio 3 d., 2 vai. p.p. 
prieš lenkų "Eagles". Rung
tynės vyks Angel Guardian 
aikštėje, 5200 N. Damen Ave. 

T R U M P A I 

— Menotti , Argentinos rink
tinės treneris, labai gerai gal
voja apie savo ir Argentinos 
rinktinę. J is pranašauja, kad 
sekančių metų pasaulio pir
menybėse vėl laimės 50 proc. 
Argentina, 40 proc. V. Vokie
tija ir tik 10 proc. Brazilija, 
Ispanija ar kt. 

— G. Corval yra Brazilijos 
drąsiausias futbolo teisėjas, ne
bijąs švilpti baudinio net prieš 
savo klubą. Paklaustas , iš kur 
ta drąsa, jis a tsakė: "Namuose 
turiu žmoną, 4 vaikus, 2 šunes 
ir ...uošvę. £ i a atsilaikyti ne 
juokas, o futbolo rungtynės tik 
atsigaivinimas.. ." 

Vyt. Krikščiūnas 

GOLFAS 

Westgate golfo laukuose 
rūgs. 20 d. įvyko vad. "šei
myninis" turnyras , kuriame 
buvo varžomasi trijose dveju
kių grupėse: 1. giminės — vyras 
ir žmona, 2. giminės — abu vy
rai ir 3. ne giminės. Pirmos 
grupės laimėtojais tapo Al
dona ir Vytas Vaitkai. Antroje 
grupėje I m ą vietą laimėjo V. ir 
R. Izokaičiai, I I . P ir Z. Urbos 
ir III E. Kaveckas ir A. Traš
ka. Trečioje grupėje: I v. L. Ju-
raitis — G. Krikščiūnas, II L. 
Kalvaitis — Kupcikevičius, o 
III vietą pasidalino J. Cinkus 
— A. Vasys ir J . Bacevičius — 
O. Nakas . Arčiausiai prie vė
liavos "Par 3 " primušė A. 
Kazakevičius, o "Par 4" — V. 
Vaitkus. Po turnyro įvyko 
bendra vakarienė su įspūdžių 
pasidalinimu ir laimėjimų įtei
kimu. 

Paskutinis sezono turnyras 
— Chicagos Lietuvių Golfo klu
bo čempioninės varžybos — 
įvyks spalio 11 d., 10:30 val.r., 
Silver Lake C.C. ir, kaip pap
rastai, numatomas gausus da
lyvių skaičius. 

O. N. 

DAR IŠ L A U K O T E N I S O 

M i š r a u s d v e j e t o 
turnyras 

Chicagos lietuvių teniso klu
bas, ba igdamas vasaros sezo
ną, ruošia paskutinį turnyrą 
lauke spalio 11 d. Marąuette 
Parko aikštėse, prie 67-tos ir St. 
Louis gatvių. Turnyras bus tik 
mišriems dvejetams ir pra
sidės 10 vai. ryto. Registruotis 

pas A. Kušeliauską, telef. 434— 
2265 arba tik atvykti į aikštes, 
kur, neturintiems partnerių, 
bus galima jų surasti. 

SĖKMINGA ST. SOLIO 
VASARA TENISO 

AIKŠTĖSE 
Daugkartinis mūsų meis

teris Stepas Solys iš Toledo, šie
met vėl laimėjęs ir pabaltiečių 
meisterio titulą, dalyvavo eilė
je turnyrų ir pasirodė, kad tebė
ra geroje formoje. Ann Arbor 
turnyre jis laimi prieš G. Ka-
misas 6-2, 6-2, M. Strem 6-4,6-4 
ir P. Kock 6-3, 6-4, o finale įvei
kia J. Holman 6-3, 4-6, 7-5. 
Šiame turnyre su M. Strem lai
mi ir dvejetus. 

Po to Brighton Raąuet klubo 
turnyre laimi du ratus ir pasie
kia finalą, kur pralaimėjo prieš 
J . Etterbeck 6-2, 7-5. Saginaw 
mieste "Delta Open" turnyre 
vėl pasiekia finalą, kur pralai
mi prieš K. Johnson 7-5,4-6,7-5. 
P.» to Niles turnyre trečiam ra
te pralaimi C. Bovves iš Chi
cagos, 7-6, 4-6, 7-6. O šį savait
galį paskutinis šios vasaros 
turnyras Toledo. Po to vėl prie 
knygų ir mažiau teniso. 

O sekančią vasarą jis vėl ža
da pasirodyti Chicagos lie
tuvių teniso klubo organizuo
jamame turnyre. 

OAK PARK 
PRALAIMĖJO 

Oak Park moterų teniso ko
manda su Gražina Rimkūnie-
ne, atstovaujanti Illinojaus 
valstiją ir laimėjusi prieš visas 
Vid. Vakarų valstijas, pereitą 
savaitgalį žaidė Indianapolis 
mieste. Pirmose rungtynėse 
nesunkiai įveikė No. Dacotą 3-
1, bet po to pralaimėjo prieš Mi-
souri Valley 3-2. Tuo pačiu į fi
nal ines varžybas New Yorke 
nebepateko. 

IŠ L A I Š K U DĖŽUTĖS 

Mieli P o n a i , 

pridedu dvi iškarpas iš lie
tuviško ir amerikietiško laik: 
raščių apie "garsųjį lietuvišką 
liūtą" kaip kai kurie lietuviai 
per daug skystauja. 

Kartais iš labai didelio 
"garsinimo" lietuvių vardo, 
gaunasi viskas atvirkščiai. 

Gal turėtų truputį apie tai 
žinoti ir tie, kurie per daug skys-

Ignas Simonaitis 

Red.: Malonu, kad p. Simo
naitis skaito "Draugą" ir do
misi jo sporto skyriumi. 

Savo laiške p. Simonaitis lie
čia V. Gerulaičio pusfinalio 
rung tynes prieš M c E n r o e 
(Amerikos p i rmenybėse ) . 
Nemačiusiems šių rungtynių 
televizijoje ir gal nepastebėju
siems spaudoje, priminsime, 
kad jas laimėjo McEnroe, bet 
tik penktame sete ir daug sun
kiau, negu finale prieš B. Bor-
gą. Paskutinis tų rungtynių 
sviedinys aiškiai krito už lini
jos, tačiau linijų teisėjas ne
p a m a t ė ir a t i davė t a š k ą 
McEnroe. Gerulaitis gana karš
tai užprotestavo ir net nusikei
kė. Už tai buvo nubaustas 700 
dol. bauda. 

"Draugo" sporto skyriuje bu
vo aprašyti pirmieji 4 Gerulai
čio laimėjimai, įskaitant įspū
dingą pergalę prieš trečio 
pasaul io žaidėją čeką I . 
Lendi. Buvo aprašytas jo žai
dimas, o ne elgesys. Nemano
me, kad tame straipsnyje buvo 
per daug "skystaujama" (jei šį 
negirdėtą žodį tiksliai suprato
me). "Lietuvišku liūtu" jį pa
vadino televizijos reporteriai 
nes keletą metų iš eilės jis buvo 
4-tas pasaulyje. Joks ki tas lie
tuvis sportininkas Lietuvos 
vardo nėra taip išgarsinęs. 

IŠ LIETUVOS P A D A N G Ė S 
— Europos krepšinio pir

menybės Italijoje artėja prie 
pabaigos. Pirmoje grupėje Sov. 
Sąjungos rinktinė laimėjo vi
sas rungtynes gana lengvai ir 
kartu su Bulgarija kvalifika-
vosi pusfinaliams. Kitoje gru
pėje kovos buvo lygesnės ir 
daugiausia galimybių kvalifi-
kuotis turi Lenkija ir Jugos
lavija. 

Tenka pastebėti, kad jau ant
ri metai, kaip Sov. Sąjungos 
rinktinėje nėra lietuvaičių. 
Pasitraukus ilgametei kapito
nei A. Rupšienei ir dėl ligos iš 
rikiuotės išėjus V. Buzelienei, 
kol kas neatsirado niekas iš 
Lietuvos jų pavaduoti. 

— Rankinio pirmenybės 
sąjungos aukščiausioje lygoje 
Kauno "Granitui", pernykš
čiam vicemeisteriui, prasidėjo 
liūdnokai. Prie savos publikos 
Kaune, jie žaidžia nerūpes
tingai ir pralaimi Mask-
vos"Kuncevui" 25-26. Tačiau 
sekančią dieną prieš Maskvos 
CASK „Granitas" susiima ir 
laimi dramatiškas rungtynes 
25-24. Deja, sekančiose rung
tynėse pritrūksta kvapo ir 
krenta prieš Maskvos Avia
cijos Institutą 26-30 ir prieš Ry
gą 26-34. Ir po 4 rungtynių, 
vicemeisteris "Granitas" stovi 
liūdnoje 10-je vietoje iš 12 ko
mandų. 

— Lengv. at let ikos var
žybose Bukarešte dalyvavo ir 
5 lietuviai. Šuolį į aukštį lai
mėjo vilnietis R. Kazlauskas, 
peršokęs 215 cm, o šuolį į tolį 
A. Sabonis nušokęs 768 cm. R. 
Muzikevičienė nustūmė rutulį 
17,67 m, deja to užteko tik 4-tai 
vietai. 

Tuo tarpu Maskvoje, be per
traukos lyjant lietui, vilnietis R 
Sausaitis neseniai Vengrijoj 
laimėjęs 5000 m nuotolį per 
13:34,68, čia dalyvauja 10.000 
m nuotolyje ir baigia an t ras su 
pasekme 28:26,31, l a imė
damas sidabro medalį. 
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— Futbo lo pirmenybėse 
antroje lygoje Klaipėdos "At
l a n t a s " įveikia Gomelį 2-0 ir 
Mogiliovą 1-0 ir lentelėje paky
la į 6-tą vietą. Tuo tarpu pir
moje lygoje Vilniaus "Žal
g i r i s " s u K o s t r o m o s 
"Spar taku" padaro tik lygio
mis 0-0 ir smukteli iš 7-tos į 10-
tą vietą. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

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

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal 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 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5849. rez 388 2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - CR 6 2400 

Va! pagal susitarimą, pirmad ir ketv i &« 
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3val 

Tel ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrų* 
treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

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 
Vaiandos prig^i susitarime 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE » 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

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

Ofs HE 4 1818: Rez PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
;Vai pirmoj antrad . ketvirtad ircenktad 
3 iki 7 v p p Tik Susitarus 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Pd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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 

AKig LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE 
• 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos pagai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 

6132 S Ked/ie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos Daeai susitarimą 

jstaigos ir buto tel. 652-1381 

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 šešt 

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , ant r . treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA . . r* 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak 

Ofiso tel 776 2880. rezid 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195 

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

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

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 
Ofs tel 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

/einat liet uvių parapijo1- (?fk Minėje ?.;i:riymų la imėto ja i M I d o v a n o m i s . 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

Tel REIiance5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai p i rm antr . ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir šešt 
uždaryta 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 
DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai. pagal susitarimą: antr.. trečiad., 
ketvirtad. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro. 

Tel. - 778-3400 



Socialinis klausimas 

NAUJOJE 
. ENCIKLIKOJE 

Siekdami pasaulio taikos ir 
gerovės, mes ne vien turime ko-

-voti prieš didžiąją grėsmę — 
- komunizmo tironiją ir bol-
-ševizmo kolonialinę agresiją, 
į bet ir uoliai kelti darbo ir vargo 
I žmonių gerovės reikalus, socia

linį teisingumą. Tai išplaukia 
• iš krikščioniškos pasaulėžiū
r o s , kurios pagrindinis reikala-
: vimas — teisingumas ir meilė. 
-Tiesa, katalikų Bažnyčia ne-
rgali turėti vienos, visiems pri-
\ valomos socialinės prog
ramos . Tokia programa turi 
^būti kuriama ir tobulinama pa-
tgal vietos, laiko, ekonominių ir 
*kitų sąlygų reikalavimus ir 

nuolat tobulinama, gerinama. 
.Tačiau Bažnyčia skelbia pa-
5 grindinius socialinio teisingu-
> o dėsnius, iš žmogaus pri
g imt ie s i š p l a u k i a n č i u s 
reikalavimus, sudaro meilės ir 
teisingumo supratimo atmos
ferą, kurioje gali augti sociali
nio teisingumo medis. 

Išeidama iš esamos padėties 
reikalavimų, Bažnyčia pakar-

; totinai nurodo gaires, pagal ku
rias socialinis teisingumas tu-

; ri būti ugdomas. Tokias gaires 
Jonas Paulius II paskelbė rug
sėjo 14 d. Enciklika skirta 
paminėti 90 m. sukakčiai nuo 
Leono XIII-jo paskelbtų ypa
tingos svarbos socialinių dės
nių enciklikoje „Rerum No-
varum". Naujoji enciklika, 
pagal pirmuosius žodžius pa
vadinta „Laborem exercens" 
(Apie žmogaus darbą), turėjo 
būti paskelbta sukakties dieną 
— gegužės 15, bet tuo metu po
piežius buvo ligoninėje po 
žmogžudžio šūvio. 

Naujoje enciklikoje popie
žius primena, kad yra pasiekta 
technologinių, ekonominių lai
mėjimų, susilaukta naujų poli
tinių sąlygų, kas turės nema
ž e s n ė s r e i k š m ė s , k a i p 
pramoninė revoliucija. Atsi
rado nauji veiksniai, įtakoja so
cialinį gyvenimą: automati
zacija, energijos ir žaliavų 
kainų kilimas, pastebimas 
gamtos turtų ribotumas, grės
minga tarša, politikon pra
siveržė naujos tautos, šimt
m e č i u s b u v u s i o s k i t ų 
priklausomybėje. Jos reikalau
ja teisingos vietos kitų tautų 
tarpe ir tarptautinių sprendi
mų daryme. 

Šios haujos sąlygos rei
kalauja dabarties ekonominės 
santvarkos pertvarkymo ir pri
taikymo, reikiamo darbų pa
dalinimo. Nelaimei, tai dau
geliui milijonų darbo žmonių 
gali reikšti nedarbą, bent lai
kinai. Tas viskas, turbūt, reikš 
ir lėtesnį geroves augimą dau
gelyje pažangių kraštų. Tačiau 
tai gali nešti viltį ir pageri
nimą milijonams, kurie dabar 
gyvena gėdingose sąlygose ir 
nenupelnytame neturte. 

Enciklika iškelia faktą, kad 
įvairiuose kraštuose ir kon
tinentuose yra nelygus ir ne
proporcingas turto paskirs
tymas, o reikia visiems 
gyvenimą daryti labiau žmo
gišką, aprūpinimas darbu ir 
reikiamu atlyginimu yra le
miamos reikšmės uždavinys. 
Nors' technologiniai įtaisai ga
li sumažinti kai kuriuos dar
bus, bet iš esmės technologinė 
pažanga yra žmogaus palai
ma, nes palengvina, pagrei
tina, patobulina darbą, padi
dina gaminių gausumą ir 
piliečių aprūpinimą. 

«• * 

Naujoji enciklika iškelia 
žmogaus darbo vertę. Darbas 
tai nėra prekė, kurią darbinin
kas parduoda darbdaviui, kapi
talo savininkui. Tokia klai
dinga pažiūra buvo paplitusi 
XIX šmt. pirmoj pusėj, bet ji at
mestina. Zmcgus nėra gamy
bos įrankis. Jis turi būti lai
komas tikru kūrėju darbo srity. 
Mašinos neturi dominuoti žmo
gaus. Neleistina žmogaus 

degradacija yra neteisinga ir 
šaukiasi dangaus bausmės. 
Gindami savo teises, darbo 
žmonės turi turėti galimybę 
jungtis į sąjungas, unijas, turi 
būti atviros galimybės soli
dariam darbo žmonių reiš-
kimuisi. Turi būti pašalintas 
nedarbas, mokamas teisingas 
atlyginimas, reikiamai užtik
rintas darbo žmogaus šeimos 
saugumas ir deramas aprūpi
nimas. 

Darbas žmogui reikalingas. 
Darbu žmogus ne tik perdirba, 
patobulina gamtą^bet ir pasie
kia žmoniško pilnumo, tap
damas labiau žmoniška būty
be. Tik prievartos darbas 
koncentracijos lageriuose gali 
būti priespaudos įrankis, iš
naudojimas. 

Enciklika primena reikalą vi
sada rūpintis saugumu dar
bovietėse, bet pabrėžia ir rei
kalą saugumo darbo žmonių 
teisių. Tvirtai pasisako prieš 
marksistų nukrypimus, prieš jų 
skelbiamą klasių kovą ir prieš 
neribotą kolektivizaciją, prieš 
proletariato diktatūrą ir vie
nos partijos užgrobtą ganos 
monopolį. Keliamas darnumo 
reikalas. Nei kapitalas turi eiti 
prieš darbininkiją, nei dar
bininkija prieš kapitalą, su
vokdami vieni kitų pareigas ir 
pagerbdami teises. 

Tiesa, visuomenės gerovė 
gali pareikalauti kai kurių ga
mybos priemonių socializa-
cijos. Nežabotas kapitalizmas 
nepriimtinas. Išimtina gamy
bos priemonių privati nuosavy
bė negali būti laikoma nelie
čiama ekonominio gyvenimo 
dogma. Turi būti išsaugotas pa
garbos darbui principas. En
ciklika pasisako prieš jėgos 
monopolio teikimą adminis
tracijai — darbdaviams, bet ir 
prieš gamybos priemonių pa
vertimą valstybės nuosavybe, 
įvedant nuosavybės sociali-
zaciją. Siūloma darbininkiją 
daryti kapitalo ir gamybos 
priemonių savinininkystės 
dalininke, besidžiaugiančia au
tonomija, naudojant ją bendro 
gėrio siekimui. Darbo pir
menybė prieš kapitalą yra so
cialinės dorovės reikalavimas. 

KOKIE TAVO VAIKAI, TOKIA TAVO TAUTA 

Enciklika pasisako prieš 
atsilikusių kraštų išnaudoji
mą, mokant mažas kainas už jų 
šalyse gaunamas žaliavas. Rei
kalaujama visus aprūpinti dar
bu ir atitinkamai darbui pa
ruošti, reikalaujama sudaryti 
nedarbo kompensacijas ir pa
gerbti teisę į deramas pragy
venimo sąlygas. Turi būti mo
kamas teisingas atlyginimas, 
pakankamas šeimos pragyve
nimui ir užtikrinantis ateitį. 
Atlyginimas turi būti toks, kad 
motina nebūtų verčiama, ap
leidusi vaikus, eiti uždarbiauti 
už namų, o galėtų vaikus au
ginti. Darbininkijai turi būti 
prieinama mediciniška pagal
ba, sveikatos globa, turi būti 
teikiama pagalba darbovietėje 
ištikus nelaimei. Darbininkas 
turi gauti reikiamas poilsio die
nas — laisvus šventadienius ir 
atostogas, turi būti pramaty
tas pragyvenimas senatvėje, 
apdrauda nuo nelaimių. 

Savo gyvybinius reikalus 
darbininkija turi teisę ginti 
susibūrusi į unijas. Jos yra bū
tinos dabarties industrinėj vi
suomenėj, bet unijų reikala
v i m a i n e t u r i t a r n a u t i 
klasiniam egoizmui, neturi bū
ti palenkti partijų reikalavi
mams. Darbininkija turi teisę 
reikšti ultimatumus streikais, 
gindama savas teises, bet tai 
kraštutinė priemonė ir neturi 
būti piktnaudžiaujama. Socia
linis teisingumas turi apimti 
žemdirbius, turi būti aprūpinti 
invalidai. Emigruojant dar
bininkija neturi būti išnau
dojama, o susilaukti tų pačių 
sąlygų, kaip vietiniai. Tokius 
pagrindinius dėsnius skelbia 
naujoji enciklika. 

J.Pr. 

Turbūt kiekvienas sutiksi
me, kad vienas pagrindinių 
uždavinių lietuvybės gyveni
me yra lietuviška kultūrinė 
veikla. Dėl to įvairiomis progo
mis daug kalbama ir rašoma. 
Siūlomi tuo reikalu įvairūs 
būdai. 

Nagrinėjant lietuvybės 
klausimą, tenka pažvelgti į 
senesniųjų lietuvių emigrantų 
praeitį. Anais laikais veikles
niųjų lietuvių pasišventimas 
kultūrinei veiklai buvo tikriau
sia ir geriausia priemonė 
gimtąją kalbą ir lietuvių tau
tos papročius išlaikyti. Tačiau 
Uetuvybė klestėjo tik tose JAV, 
Kanadoje ir kitose vietovėse, 
kur buvo organizuotai įsikūrę 
lietuviški židiniai. Lietu
viškose parapijose veikė 
chorai, vaidinimų būreliai ir 
į vairios lietuviškos draugijos ir 
organizacijos. Naujai atvykęs 
iš Lietuvos jaunimas, kad ir 
sunkiai kūrėsi, tačiau prie 
lietuviškos vienybės mielai 
būrėsi ir turėdavo laiko ateiti į 
lietuviškus parengimus ir 
organizacinius susirinkimus. 
Todėl su džiaugsmu galima 
konstatuoti, kad dauguma, 
ypač JAV gyvenančių lietuvių 
išliko iki Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo ne 
tik aktyviais, bet ir nuošir
džiais lietuviais ir uoliais 
Lietuvos atkūrimo rėmėjais. 
Jie noriai ir daug aukojo savo 
sunkiai uždirbtus centus nau
jai atgimstančiai Lietuvai. 
Atsirado ir tokių jaunuolių, 
gimusių Amerikoje, kurie stojo 
savanoriais į Lietuvos organi
zuojamą kariuomenę. Juk ir 
Steponas Darius su Stasiu 
Girėnu ryžosi dėl Lietuvos 
išgarsinimo skristi į Lietuvą 
per Atlantą be sustojimo lėktu
vu „Lituanica", kuris netoli 
Lietuvos, Vokietijoje sudužo, o 
abu lakūnai žuvo. Jų ryžtas 
amžiais bus minimas Lietuvos 
istorijoje. O tą daugiausia 
vykdė tie, kurie dalyvavo ir 
veikė lietuviškoje kultūrinėje 
veikloje. 

Tad, neįsileidžiant į gilesnį 
ir platesnį nagrinėjimą, tenka 
tik pažymėti, kad ir naujųjų 
ateivių vaikai ir vaikaičiai 
turėtų panašiai burtis prie 
lietuviškos veiklos. 

Tiesa, vyresnieji ateiviai 
dažnai sielojasi dėl lietuvybės 
nykimo, ypač dėl jaunosios 
kartos nutautėjimo. O kas gi 
kaltas? Atsakymas ne sunkus. 
Tik apsidairykime aplink ir 
įsitikinsime. Lietuviais išliksi
me tik tie, kurie, nesidairy
dami į pašalius ieškoti svetim
tautės ar svetimtaučio, būrais į 
lietuviškas organizacijas. 

Daug senųjų lietuvių ateivių 
didžiuojasi savo sukurtomis 
organizacijomis ir pastaty-

J O N A S MIŠKINIS 
tomis bažnyčiomis. Jie dabar 
senatvėje dar domisi lietu
višku kultūriniu gyvenimu. 
Jiems lietuvybės reikalai yra 
prie širdies ir, kiek galėdami, 
remia Lietuvos laisvinimą ne 
tik žodžiais, bet ir aukomis. 
Todėl jie ir yra mums geru 
pavyzdžiu. 

Dabartiniu metu aktualiau
sias klausimas — švietimas. 
Bet šis reikalas yra žymiai 
sunkesnis už kultūrinę veiklą. 
Senesnieji ateiviai ir naujieji 
senesnio amžiaus lietuviai 
nesidrovina sakyti esą lietu
viais ir lietuviais norį būti. Bet 
kaipgi su jaunesniąja karta? 
Nepaslaptis, kad nemažai 
antrosios kartos jaunimo nebe
nori lietuviškai kalbėti, o kai 
kurie net nemoka tėvų gimto
sios kalbos. 

Svetima aplinka ir įtaka 
veda prie to, kad nemažai tėvų 
savo vaikų negalės kitiems 
lietuviams parodyti, nes jie 
nebekalbės lietuviškai ir tuo 
pačiu mažai galės atstovauti 
mūsų tautai. Galime sulaukti 
visiems žinomo posakio: 
„Parodyk man savo vaikus, 
sužinosiu apie tavo tautą ir jos 
ateitį". 

Kai kas sako, kad sveti
muose kraštuose negalima 
vaikų apsaugoti nuo svetimos 
įtakos. Bet mano manymu, su 
tuo pilnai sutikti negalima. 
Reikia tėvams tik gero noro ir 
ryžto. 

Didelė pagalbinė priemonė 
augantį jaunimą išsaugoti nuo 
nutautėjimo — tai tinkamų 
lietuviškų knygų ir laikraščių 
skaitymas ir būtinas daly
vavimas lietuviškose jaunimo 
organizacijose. 

Tėvai, kurie nenori, kad jų 
vaikai nutoltų nuo lietuvišku
mo, turi visu rimtumu nuolat 
rūpintis. Juk tokiose sąlygose 
gyvenant, pirmiausia tėvams 
turi būti svarbu, kad išeivijoje 
augęs jaunimas pamėgtų 
skaityti lietuvišką spausdintą 
žodį. Žinoma, tėvams po fizi

nio ar protinio darbo yra 
nelengva imtis dar mokytojo 
pareigų. 

Dažnai girdime iš senų 
emigrantų nusiskundimų: gir
di, tai kas, kad turiu vaikų, bet 
jie jau nebekalba lietuviškai ir 
neina į., lietuviškus renginius. 
O kai su jų vaikais pašne
kama, tai šie sako: „Ar mes 
kalti, kad tėvai mūsų nemokė 
lietuviškai? Ko mes ten eisime 
į tuos renginius bei minė
jimus, kad nieko nesupranta
me?" 

Pabėgę nuo bolševikinio tva
no, išgelbėjome saujelę savo 
vaikų. Jie jau sukūrė šeimas. 
Ar čia lietuviškose šeimose 
gimusius su lengva ranka turi
me atiduoti svetimiesiems, kar
tais gailėdamiesi vaikams 5-6 
dol. laikraščiui užsakyti arba 
lietuviškai knygai nusipirkti. 

Neapsiribokime pasiteisini
mu, kad mano vaikas lanko 
lituanistinę mokyklą, kuri ir 
apsaugos nuo svetimos įtakos. 
Lituanistinė mokykla nėra 
pajėgi tą bangą sulaikyti. Ji 
gali šiek tiek sulaikyti nuo stai
gaus susiliejimo su svetima 
aplinka, o tuo pačiu ir nuo 
nutautėjimo. Todėl lietu
viškojo mokymo ir auklėjimo 
srityje susidarančias spragas 
reikia taisyti kol dar nevėlu. 

Besimokydami jaunuoliai tu
ri pažinti lietuvos istoriją, 
tautos praeiti, gimtąją tėvų 
kalbą, lietuvių papročius, 
dainas ir, pagaliau, tobulinti 
lietuvių kalbos mokėjimą. 

Drąsiai galima sakyti: 
jaunimo Uetuvybė tiek bus 
stipri, kiek stiprus bus gimto
sios kalbos mokėjimas. Savo 
tėvų kalba nekalbąs lietuvis 
jau nėra sąmoningas. Nors jis 
kurį laiką gali save vadinti 
lietuviu, bet be savo tėvų 
gimtos kalbos lietuvybė 
pamažu išblės. Nekalbąs lietu
viškai jau nebepajėgs lietuvių 
kalbos meilės ir grožio per
duoti būsimoms kartoms. Tam 
daug pavyzdžių ir faktų 
turime. 

Vysk. Antaną Deksnj pagerbiant, poetas Kazys Bradūnas, 
atlikęs programą, ir vysk. A. Deksnys. 

nuotr. I. Kriaučeliūnienės 

REKLAMOS PRIEDAS 
RYGOJE 

„Draugo" banketo svečiai, iš k.: Alicija Rūgytė, Kazys Barz-
dukas, Bronius Kviklys ir žurn. Antanas Juodvalkis. 

Nuotr. J. Kuprio 

Taip vadinasi ši laikraščio 
formato laida, kurią latvių ir 
rusų kalba sykį per savaitę iš
leidžia šio laikraščio redak
cija. Tekstas latvių kalba uži
ma apie 15%, dominuoja rusų 
kalba skelbimai. Svarbiausią 
vietą čia užima privačių asme
nų skelbimai. Gyvenantiems 
už Sov. Sąjungos ribų šie skel
bimai leidžia įžvelgti į žmonių 
kasdieninį gyvenimą. Gal dėl 
to šią laidą draudžiama išvež
ti už Sov. Sąjungos ribų. 

Apžvelkime šiuos skel
bimus. Vienai skelbimų grupei 
galima duoti antraštę „Par
duoda, perka". 19 skelbimų 
parduodamas namas, dažnai 
nurodant, kad prie namo yra 
daržas, garažas, ūkio trobe
siai. Dydis ir kaina nenurody
ta, bet tai turi būti nedideli na
mai, kurie nėra nacionalizuoti. 
Vieno namo sklypas nurody
tas 1200 m2, kito namo par
duodamas tik pirmas aukštas, 
dar kito tik /4 namo. 9 skelbi
mai yra apie automobilių par
davimą, priduriant, kad yra ir 
rezervinės dalys. Yra skel
bimų su nurodymu, kad maši
na nebetinka važiuoti, bet gali
ma pasirinkti rezervines dalis. 
Yra keli foto ir radijų aparatų 
skelbimai, vienas parduoda 
Siamo kačiukus. 

Pirkti norinčių nedaug. Du 
nori pirkti sodybos namą poil
siui kaime. Įvairių skelbimų 
skyriuje: priimamas senas 
žmogus aprūpinti iki amžiaus 
pabaigos, kuris gali suteikti 
gyvenamą plotą Rygoje. Maty
ti, gyvenamas plotas prilygsta 
pensijai ir butų trūkumas vis 
dar aktualus. 

Butais pasimainymo skel
bimų apie 200. Jie skirstomi į 
keturias grupes: 1) mainai res
publikos ribose, 2) mainai už 
respublikos ribų, 3) mainai Ry
goje ir apylinkėje, 4) kiti 
variantai. Mainų objektu gali 

būti ne vien visas butas, bet ir 
kambarys. Dažnai mainų ob
jektas yra net ne kambarys, 
bet „lovos vieta". Pirmos gru
pės skelbimas: dviejų kamba
rių butą Salacgrivėje mainau į 
gyvenamą plotą Rygoje ar ra
jone. Antros gr. yra tie, kurie 
nori persikelti į Rygą, ir ne
daug, kurie nori išvykti iš Ry
gos. Būdinga, kad iš įvairių 
Rusijos vietų visi nori apsigy
venti Rygoje. Iš 67 skelbimų 
tik du mini kitus Latvijos mies
tus. 

Atskirą grupę sudaro susi
pažinimo skelbimai. Tokių 
skelbimų 66, 11 iš jų latvių kal
ba, kiti rusų kalba. Tie, kurie 
skelbiasi latviškai, visi gy
vena Latvijoje, o skelbimai ru
sų kalba ateina iš „plačiosios 
tėvynės". Skelbiasi daugiau
sia moterys; iš penkių skel
bimų tik vienas yra vyras. 
Galima klausti, ko su tokiais 
skelbimais norima pasiekti. 
Pvz. 21 metų amž. graži mer
gaitė iš Primorsko, Tolimuose 
Rytuose, Pacifike, nori susi
pažinti su 22 — 26 metų amž. 
jaunuoliu Latvijoje. Bet daž
nai skelbimai primena butų 
mainų skelbimus, kur susi
pažinimu norima patekti į Ry
gą-

Daugumas skelbimų yra 
pusamžiaus moterų, tikriau
siai jau nusivylusių nevykusiu 
gyvenimu. Tai rodo, kad skel
bėjos turi vieną ar daugiau vai
kų, vyrai vėl pažymi, kad mo
ka alimentus. Keista, kad 
skelbime lieka nenurodyta tau
tybė, bet dažnai plaukų spal
va. 

-Z 

Tik mūsų pačių menkumas 
dažnai neleidžia pripažinti au
toritetų; sumažinkime savo 
egoizmą, pavydą ir mums tuoj 
iškils šviesesnės asmenybės. 

R. Spalis 

ATOLAS -
KORALŲ SALA 
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— Mes protestuojame dėl jūsų klausimų. Šitaip 
klausti moterį gali tik moteris. Mes pašauksime 
reporterę, jeigu jūs nepavesite apklausinėjimo 
moteriai. Įsitėmykite, mes pašauksime reporterę, 
reporteres... 

— Malonėkite apleisti kambarį, — įsakė medi
kas. — Vilbėną turi būti absoliučioj tyloj. 

— Auka dar be sąmonės, — pasakė Beverly, — o 
anketos klausimai degte dega inspektoriaus rankose. 

— Sąmonę atgavus, — piktai atkirto ūsuotas 
inspektorius, — pirmieji daviniai patys tikriausi. 

— Mes pakviesime reporterę — grasino Terry. 
— Aš neketinu klausinėti, — pasakė ūsuotas 

inspektorius, pajutęs nemalonumų užuomazgą. 

— Esu Vilbenos teta, — pasisakė Vanda, — 
prisiartinusi prie Terry. 

— Jūs lietuviai? — paklausė Beverly. — Tai rodo 
aukos pavardė. 

— Taip, lietuviai, — atsakė Vanda. 
Atrodė kvaila šalia nuožmios katastrofos kalbėti 

apie savo tautybę. 
— Aš pažįstu kelis lietuvius, — pasisakė Beverly. 
Ji energingai ir drąsinančiai pakratė Vandos 

ranką; 
— Mudvi „Moterų Lygos" atstovės. Rūpinsimės. 
Ligoninės personalas, dirbęs šioje naktinėje 

pamainoje, jau sužinojo apie savo gailestingosios 
sesers nelaimę. I Vilbenos palatą ėjo susikrimtusių 
veidų medikai. Bėgiojo slaugės su įvairiais apara
tais. Stūmė staliukus, ant kurių buvo antiseptiniais 

dangčiais pridengti prietaisai. Koridoriuje buvo 
tikras sąmyšis, nes kiekvienas atbėgo čia ką nors 
sužinoti apie žiaurų epizodą. Koridorius priminė tele-
vizijinių filmų scenas, kurios vaizduoja profesinį ir 
privatų medikų gyvenimą. 

Vanda papasakojo Beverly: 
— Kada ligoninėje atpažino atneštą Vilbėną, 

kažin kas atsiminė: aš esu jos teta. Man paskambino 
ir prašė tuoj atvykti. Reikalinga esu Vilbenai! 
Viešpatie, tokia gi nelaimė! Blogesnė už mirtį! 

— Tai pusė nelaimės, — pataisė Beverly, glosty
dama Vandos ranką. — Ją galėjo nužudyti. 
Pagalvokite apie tai, ją galėjo nužudyti. O dabar ji 
gyva. 

— Aš nebežinau, ką kalbu, — apsiverkė Vanda. 
— Tai standartinė moters nelaimė mūsų krašte, 

— sarkastiškai pasakė Terry. — Laiko bėgyje 
skriauda išsiblokš iš sąmonės. Bereikia tik laiko. 

— Ar Vilbėną turi draugų, — paklausė Beverly. 
— Vyrų? Kurie jai artimi. Su kuriais ji flirtuoja. 

— Dieve mano, — susijaudino Vanda. — Ji turi. 
J i turi. J i man prasitardavo. Taip, ji turi. 

— Didelė problema su jais susitikti, — pasakė 
Terry, — reikia paruošos. Reikalingas psichologas. 

— Ar ji tikinti? — paklausė Beverly. 
— Galbūt — atsakė pasimetusi Vanda. 
— Gabus pažįstamas dvasiškis čia labai reika

lingas, — autoritetingai nutarė Terry. — Visi apsi
sprendimai tikintiesiems pareina nuo Dievo. Kunigai 
ir rabinai įgalioti kalbėti Dievo vardu. Tai autori
tetas. Tai įtikina. Tai sutaiko moterį su beda. 

Vanda kratė jų rankas. Dvi jaunos moterys 
tokios išmanios, tokios bičiuliškos. Ant kauluotos 
Terry rankos šokinėjo plono retežėlio apyrankė. 
Šokinėjo žali Zodiako pakabukai. Vanda juos matė, 
bet nesuprato jų reikšmių. 

Vanda vėl norėjo papasakoti šioms griežtoms ir 
geroms moterims iš „Moterų Lygos", kad ji mieguista 

atsiliepė į telefono skambutį. Jai gi pasakė „Vilbėną 
pasijuto blogai, prašo atvažiuoti". 

— Kas jai? — nustebo Vanda. 
Po sekundės moteris iš ligoninės paaiškino: 
— Moteriškas negalavimas. Atvažiuok tuoj. 
Beveik neapsirengusi Vanda atvažiavo. Prie 

durų jai pasakė: Vilbėną skubių nelaimių skyriuje. 
— Automobilio nelaimė? Širdis? — sušuko Van

da. 
Viena moterų paėmė ją už alkūnės, patraukė prie 

savęs, pažiūrėjo j akis ir virpančiu balsu pasakė: 
— Viskas bus gerai. Vargšę Vilbėną nuskriaudė. 
— Nuskriaudė? — Vanda visiškai nesuprato 

žodžių. 
— Išžagino ir primušė iki sąmonės netekimo. 
— O! — suvaitojo Vanda. Ji išsiveržė iš ją apglė

busios gydytojos rankų ir nežinojo kur bėgti, kur 
šiuose milžiniškuose namuose kenčia, miršta jos 
seserėčia, jos augintinė dukrelė. 

Iškėlusi aukštyn kumščius, lyg pasiduodama 
priešui karo scenoje, Vanda įsirėmė į sieną, ir klykian
ti rauda supurtė jos kūną. 

— Ar ji gyva? — ji klausė nesavo lūpomis. 
— Ji bus gyva, — kažin kas netikrai užtikrino. 
Visi su siaubu žiūrėjo į skausmo sujauktą Vandos 

veidą: parkris ant grindų, mirs jų akyse dėl širdies 
atakos. 

Bet Vanda ant grindų neparkrito. Apmaudas 
buvo stebuklinga jėga, kuri suteikė stiprumo išlikti. 

— Leiskite mane prie Vilbenos, — paprašė Van
da. 

Pažįstama medikė palydėjo Vandą į Vilbenos 
kambarį- Vanda pamatė savo augintinę lyg pašar
votą lovoje. Šalia lovos judėjo šviesiai-žalsvi gydytojų 
apsiaustai, judėjo gailestingosios seserys su baltais 
apsiaustais ir nuometais. Virš visų galvų kilo sidabru 
žvilgąs gliukozės pylimo aparato stovas. 

-Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. spalio mėn. 2 d. 
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timų". Svečias kalbėjo apie politi i gėje, Lietuvoje. Su tėvais atvykęs 
kos ir kultūros vaidmenį išeivi- į JAV, Detroite baigęs pradžios 
joje, apie LB ir jos uždavinių pir- ir vidurinį mokslą, įstojo į Uni-
mumą. Kvietė stipriai pajudėti, į versity of Detroit inžinerijos sky-
kad galėtumėm atlikti dar daug Irių, 1961 baigė aeronautikos in-
darbų, nes, jei jų per šį dešimt- Į žinerijos bakalauru, 
mėtį neatlikskne, niekas jų neat-! Atlikęs karinę tarnybą persikė-
Uks. Mūsų darbai, užsimojimai I lė į Clevelandą, kur ir dabar dir-
ir pastangos liks tik „pėdos pa-; ba T R W bendrovėj?. Šioje bend-
Tlūdimio smėly". I rovėje dabar eina projektų admi-

Idomiai papasakojo ir apie jo j nistratoriaus pareigas. Romualdas 
radijo transliacijų atgarsius Lie- j Bublys atsakingas už visuotinį 

•paėstais* 

C L A S S I Fl E D G U I DE 
M I S C E L L A N B O I S 

tuvoje. 
Br. Railos žodis 'buvo su dide

liu dėmesiu išklausytas ir ilgais 
plojimais palydėtas. Vaišių me
tu daug dalyvių įsigijo „Vaivos 
rykštę" ir gavo autoriaus auto
grafus. 

Sekmadienį Nastutė ir Balys 
Gaidžiūnai savo sodyboje suren
gė svečių ikalifomieSų atsisvei
kinimo vaišes, kuriose dalyvavo 
per 50 klevelandiečių. 

SV. KAZIMIERO LTT. 
MOKYKLOS RENGINIAI 

Lituanistinė mokykla, veikian
ti DMNP parapijos mokyklos 
patalpose, šiais mokslo metais 
numato turėti šiuos renginius: 

projektų įvykdymą bei jų pasise
kimą. Specifiniai atsakingas už 
siūlymų sustatymą bei jų prista
tymą klientams, visokeriopą pro
jektų eigos planavimą ir jų vyk
dymą, koordinavimą, inžinerijos 
kokybės dalių užpirkimo, gamy
bos ir produkcijos projektų grupių 
ir palaikymo santykių su klien
tais. Darbo reikalais dažnai lan
kosi įvairiose JAV vietose ir už
sienyje. 

Drauge su žmona Ingrida LB 
Kultūros Tarybos pirm., augina 
5 vaikų šeimą. Aktyviai reiškiasi 
lietuviškoj venkloj: JAV LB Ta
rybos narys, — buvęs prezidiu
mo sekretorius, Clevelando Lietu-

PATTY'S HALLMARK SHOP 
Ford City Shopping Center 

Headąuarters for Hallmark cards 
Large selection of foreign cards 

7601 & Cicero Ave. Call: 581-1010 

Sewer or Drain Troubles? 
FOSSEY S£WERAG£ & PLUMBING 
Ali 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. 

BETTER JAN1TOKIAL SERVICE 
Service owned by Mr. Ben Halloway 
Ali jobs guaranteed. Service Mon. thru 
Fri., Sa t -Sun . Emergencies. Bonded 
& Insured. 9249 S. Wallace Street 

CALL: 4 8 8 - 5 9 7 4 

Lituanistinės mokyklos vakare Clevelande programą išpildė: S. Bankaitytė, 
M-Bankaityte, V. Banionytė, A. Ardytė ir L. Ziedonytė. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

"TfiVAS IR SŪNUS" Į norėjo išgirsti šį puikų kalbė-
I toją, spalvingo žodžio meistrą ir 

LB Ohio apygardos valdyba įsigyti jo prakalbų leidinį, apie 
pakvietė Toronto lietuvių teat- kurį pats autorius yra išsitaręs: 
r% „Aitvarą" atvykti Glevelan- „ji daugelio išbučiuota, vieno ki-

vių Namų bei Klubo direktorių 
gruodžio 20 — Kalėdų eglutė, į tarybos narys, dabar einąs agze-
balandžio 3 —mokyklos 25 me- Į kutyvinio vice-pirm. pareigas. 
tų sukakties minėjimas, gegužės j DMNP parapijos komiteto na-

dant su Juozo Grušo 4 veiksmų 
drama „Tėvas ir sūnus". 

Spektaklis įvyks spalio 3, šešta
dienį, 7:30 vai. v. Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje. Bilietai 
jau pardavinėjami. Pareikalavi
mas didelis, nes clevelandiečiai 
labai išsiilgę sceninio meno. Dra
m a parašyta žinomo rašytojo ir 
dramaturgo Juozo Grušo. Reži
sierės A Biškevičienės pastaty
mas užtikrina, kad atsilankiusie-
jie bus patenkinti mūsų kaimy
nų torontiečių viešnage. 

Norį gauti geresnes vietas, re-
zervuokitės ar įsigykite bilietus 
i§ anksto Dievo Motinos pa
rapijos svetainėje ar Juozo Miko-
nio nekilnojamojo turto įstaigo
je-

Dramaturgas J. Grušas litera
tūrinio pripažinimo susilaukė 
už satyrinį romaną „Karjeristai" 
(1935). Jo novelių rinkinys „Sun
ki ranka" (1937) gavo „Spindu
lio" bendrovės literatūros pre
miją. 

Savo novelės „Užgesusios žva
kės" tėvo ir sūnaus konfliktą au
torius išplėtė į dramą „Tėvas", 
kuri pirmą kartą buvo pastaty

to ir apspjauta. Tai visiškai nor 
malus knygų ir jų autorių liki-; 

mas". 
Poetas ir žurnalistas Balys 

Gaidžiūnas savo ilgesniame žo
dy perbėgo per Bronio Railos 
nueitą gyvenimo kelią, jo pasi
ruošimą žurnalisto ir radijo ko
mentatoriaus karjerai. Baigė VD 
universitetą, mokėsi konservato
rijoje, studijavo tarptautinę teisę 
ir diplomatijos istoriją Paryžiuje. 
Dalyvavo „Keturių vėjų" ir „Tre
čiojo Fronto" sąjūdžiuose. Išblė
sus futuristų ir ekspresionistų 
maištininkų nuotaikai, iš poezi
jos perėjo į publicistiką. Dirbo 
Kauno radiofone, rašė „Lietuvos 
Aide", „Mūsų krašte", „Vaire", 
"Ūkininkų patarėjuje" ir kitoje 
periodikoje. 

Kaip lietuvių aktyvistas, rezis
tentas veda kovą per „Laisvės" 
radiją prieš Lietuvos pavergė
jus. Jo per 20 JAV gyventų me
tų parašytos 10 knygų sudaro 
4276 psl. Dirbdamas mašinų 
operatoriaus darbą, pajėgė pado
vanoti tokį lobį lietuvių raštijai, 
nors kartais nusiskųsdamas, kad: 
„žurnalisto darbas sunkesnis už 

9 —Motinos dienos minėjimas 
ir birželio 6 — mokslo metų už
baigimas. 

R, BUBLYS DVIGUBAS 
MAGISTRAS 

Inž. Romualdas Bublys Bald-
win - VVallace universitete įsigijo 
magistro laipsnį — Masters in 
Business Administration MBA. 
Prieš tai Cleveland State univer
sitete gavo magistro lanpsnį ii 
mechaninės inžinerijos, skysčiu 
bei karščio sistemos srityje. 
Romualdas Bublys gimė Taura-

rys, ateitininkas ir kitų organiza
cijų veiklus narys. 

Nuoširdžiausi sveikinimai! 

DR. HENRIKUI BRAZAIČIUI 
70 METU 

Žinomas gydytojas, turįs dide
lę pacientūrą, aktyvus visuome
nininkas, buvęs Pasaulio Liet. gy
dytojų draugijos ir Ohio Liet. 
gyd. draugijos pirmininkas, at
šventė savo 70-jį gimtadienį. 
Geriausių linkėjimų, ilgiausių ir 
sveikiausių metų! 

(Nukelta \ 5 psL) 

LITTLE VTLLAGE SOUTH 
TeL 582-5855 

5074 S. Archer Ave. (Archer & Keeler) 
Open for Smorgasbord: Fri., Sat., Sun. 
11:30 a.m.-&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 

.HlM)*JLLA>iKOL» 

C. G. P R O F E S S I O N A L 
H O M E I M P R O V E M E N T 
Visokį alum. darbai. PermodeUavU 

mai. Nemokami apskaičiavimai. Pil-
nai apsidiaudę. Pens-kams nuolaida. 

CRAIG GURTLER — 442-0484 
LENNY VABALATIAS — 652-0589 

B I L L 'S M E A T M A R K E T 
BUl's Meats Are Your Treste 

Specializing in prime & choice meats. 
We eut meats to your order. 
W e have Specials for Holidays. 

3452 W. «3rd Street TeL 737-9445 

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

6958 South Throop Street 
Chicago, Illinois 

CALL: 8 7 3 - 9 3 3 5 

Dutchman Contractors 
Established 1959 

ROOFMAKING A N D GENI* 
HOME REPAIRS 

Call anytime for estimates 

Jim Hammer 
Tel. 593-3287 

HELP WA*TOD — S 

Reikalinga šeimininke 
Namų ruoiai ir prižiūrėti vaiką, pilną 
laiką. Nora kiek kalbanti angltfka: 
Kreiptis į MRS. HTMEL, pirjjfi|4;,iki 
penktad. 9 vai. ryto iki 5 vaL rak. — 

TeL 346-835!**^ 

ta Kauno dramos teatre 1944 m. ' fizinį darbą". Pasitraukęs poilsin 
vasario 16. Ši drama, iškelianti nuo fizinio darbo, vėl stipriai įsi 
teisingumo ir artimu žmonių 
meilės konfliktą, yra gili psicho-

RUZICKA'S CLUB MORAVIA 
Restaurant and Lounge 

4142 Wett 26th Street, 
Chicago, Illinois 

CALL: 5 2 1 - 1 9 4 5 

Sewer or Drain Troubles? 
CIRCLE SEWERAGE * PLUMBING 
All 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 227-0978. 

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

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos Ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 60 St , M . 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUUUUIII 

tlItlMilllllMItttlHIIIIIHtlHIIIIIIIIUIIIIIUII 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
k t plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
tavo pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 686-2960 
iHiiiiiiimiiimiiiiiiiii 

DAINOS restoranai reikalinga 

PADAVĖJA 
Skambint teL 434-9666 
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IŠNUOMOJAMA — FOB SENT 
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Gražus atskiras kambarys vienam as
meniui. Privatus įėjimas, dusas ir tua
letas. Marąuette Parke. TeL 778-1595 

Nuo spalio 2 6 d. isnuom. gražus 5 
kamb. butas 2-me aukšte. Prie Camp
bell ir 2-os. Suaugusiems. 

Skambinkit 434-1734 

ISNUOM. 4 kamb. butas vyresnio a m l 
asmenims Marąuette Parko apylinkėj. 

Skambinkit HE 4-4440 

ISNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) butas 1-me 
aukšte. Atskira šiluma. Uždari porčiai. 
71-os ir Campbell apylinkėje. 

Skambint 925-7134 

B E A L I 8 T A T I 

Apylinkėje 51-os ir Oak Park Avenue 
(netoli Archer Ave.) 3-jų miegamų mūr. 
25 metų senumo namas Įrengtas rū
sys. 2 maš. garažas. $75,900. Kreiptis 
j savininką tel. 586 8639. 

3-jų butų ir 

loginė drama. 
Be šios dramos, J. Grušas yra 

parašęs dramas: „Herkus Man
tas", „Adomo Brundzos paslap
tis", „Meilė, džiazas ir velnias". 

Juozas Grušas, kaip vienas žy
miausių lietuvių dramaturgu, 
yra vertinamas ir okupuotoj Lie
tuvoj, nors jam prikišami „ide-

jungė publicistikon, kviečiamas 
vyksta su paskaitomis ir prane
šimais. Jau paruošta nauja šim
tinė prakalbu į Lietuvą. Jas iš
leis Nidos leidykla Londone. 

B. Gaidžiūnas Bronį Railą įri-
kiavo į 12 pirmaujančių publi
cistų nuo Vinco Kudirkos iki 
Vinco Rastenio. Toje grandinė
je išvardyti: Kudirka, Jakštas, 
Vaižgantas, Smetona, Gustainis, 

Inž. Romualdui Bubliui dr. E. Wossen įteikia biznio administracijos magistro 
diplomą. Anksčiau yra įsigijęs inžinerijos magistro laipsnį. 

F 

©loginiai trūkumai", abstraktus j Purickis, Tamošaitis, Keliuotis, 
humanizmas" ir nenoras atsisa
kyti „idealizmo likučiu". 

Visi ateikime ir pamatykime 
šią gyvenimišką dramą. 

ŽURNALISTAS BRONYS 
RAILA CLEVELANDE 

Žinomasis žurnalistas, rašy
tojas ir \isu0menininka5 Bronys 
Raila Clevelande svečiavosi 10 
dienų. Jam ir jo žmonai Danetai 
priėmimą suruošė Roma ir dr. 
Danielius Dogesiai. Miesto bur
mistras George Voinovich, pri
ėmęs juos rotušėje, įteikė jiems 
miesto aukso raktą. 

Skrupskelis, Brazaitis, Rastenis, 
Raila. 

Svečias Raila, pasisakęs, kad 
čia tebuvęs vieną kartą (1968 
m. jam buvo paskirta 1000 dol. 
Ohio Lietuviu gydytoju draugi
jos kultūrinė premija) „norėtu 
paieškoti draugystės, kuri gal 
vertesnė už meilę" ir dėkojo už 
pakvietimą ir malonu priėmimą, 
nes „svetur daugiau svetingu
mo" ir „savo krašte niekas pra
našu nelaiko". 

Savo įdomioje kalboje Br. Rai
la pasakojo apie jo čia išleistas 
knygas, mėgindamas iškelti ir ju 

S I U N T I N I A I Į L E N K I J Ą 
Siunčiame jūsų sudarytus siuntinius arba sudarysime siuntinius 

iš įvairių prekių. Pageidaujamos prekes: Cukrus, Crisco, kava, skal
bimo milteliai, skutimosi peiliukai, bandažėliai ir 1 1 . 

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

Kreiptis l GRAŽINĄ OLSZEWSKA 
Kasdien nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
Šeštad. nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. popiet 

% 

PROGRESSIVE DRIVING SCHOOL -
VAIRAVIMO LEIDIMAI GAUNAMI — pigiausiai, lengviausiai, grei-

l čiausiai. Illinois valstijos, tarptautiniai, įvairių katagorijų (sunkve-

k žimams, traileriams). 

- • " - * • 

JOHN YERKES & SONS, INC 
Plumbing & ?ewerage contrac tors 

"No job too large or too small" 
Water heaters 

6832 S. We-tern Ave Caii: 77*-1300 

GEORGE ALLEN ROOFTNG CO. 
Complete Line of Roofing 

Fiat Roof Specialistą 
Since 1912 

Call: 4 7 6 - 0 2 4 9 

liillllllllimillllllllllllllliliuiliiiiiiiililiiii 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at

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

TeL 476-8950 
ll'MlllllllllillIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIUIIIIIIUII 

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

Telef. — WA 5-8068 

II 

Pagrindinė šio lankymosi prie- Į trūkumus ir teigiamybes, neatsisa 
žastis buvo rugsėjo 18 d. Lietu- j kydamas principo „Kas save pei 
viu namuose įvykusios jo knygos 
„Vaivos rykštė" sutiktuvės. Tai 
dešimtoji Bronio Railos knyga, 
•kurią išleido „Vilties" draugija. 
Si didžiulė, 430 psl. knyga yra 
autoriaus šimto vaizdingų, ob
jektyvių ir gilių prakalbų per 
Laisvės radiją į Lietuvą (1975 -
1979) rinkinys. 

I „Tėvynės garsų" radijo šta
bo (J. Stempužio, D. Staniškie-
nės, M. Lenkauskienės, A. Ruk
šėno ir R. Kudukio) kvietimą 
atsiliepė per 200 svečių, kurie 

kia, tą varo iš turgaus". 2uma-
lizmas nedėkingas darbas. Džiau
gėsi, kad jo jau seniai keliamos 
mintys, kurios nepatiko Vlikui ar 
kitiems, pasirodė buvusios teisin
gos ir daug jų išsipildė. Jis davė 
visų jo knygų skerspiūvį, jų pa
sisekimo ar nepasisekimo priežas
tis. 

Raila galvoja, kad „likimas 
mus privertė pasikeisti". 

„Jau nuo C'evelando vei'ksnių 
rezoliucijų iki Wbite Plains re
zoliucijų padaryta didelių pa&ei-

L1ET U VIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 

valsui, vitaminai importuoti kvapais), gydomos fcrtas Ir U 
Valiuojamos Mdee, ramentai Ir kt, pirkti ar nuomotu 

Nemokamai supakuojama dovana*. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

SAYLOR &. SON ROOFING 
Deal direct with owner. Fiat roof, 
Steep roofs, Tuckpointing, Chimney 
repairs, Gutters and downspouts. 

Call: 3 4 2 - 2 4 3 0 

DUN - RUT CONSTRUCnON CO. 
5124 S. Ashland Ave l 

General remodeling & repairs. 
Roofing and siding 

Call: 4 7 1 - 9 6 9 5 

ILLINOIS OUTDOOR 
3 POINT PROTECTION PLAN 

100 sq f t. of roofing re-roofed, Chim-
neys tuck pointed & flashed, Gutters 
cleaned & rodded. $89.00 complete. 

CALL: 3 3 8 - 3 8 0 0 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitas kraštus 

NEDZINSKAS, 4089 Archer Avenue, 
Chicago, m. 89832, tel. 927-5980 

aiMMSSSPSSSSSSSMSSSSSSJMSSI 

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

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maplewood, teL 254-7490 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PIUETTBfiS PRAiTMAI Ir 

kitokia blankai. 
•iiurmiinininiHiniiiiiHiiimiuiiniitimi 

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

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

RALPH, TtL 452-8929 

B K A L B S T A T R 

Rezid^nones ir Kom^'dres 
AparlmeVit^' • KondO'*Mnijmai 

Nuosavybes 
» Nuomavime FLORIDA 

ItFAT [S Angelė £. Karnienė 
A.VA.J/TA-J REALTOR • • • BROKF.R • * » NOTARY 

ESTATE 3701 Gulf Brvd., St. Petersburg B*ach. Fl. 3370* 
Telefonas (813) 360-2448 Vakare (813) 347-2413 

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

Repairs. 
Sewers & Drain Lines Rodded 

TeL — 247-6510 

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

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
i3 mūsų sandelio. 

OOSMOS PARCFJLg E X P B E S 8 
2501 W. 89th S t , Chicago, IL 80829 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-27S7 

Vytautas Valantinas 
HiiiiiiimiiimniiniiiiMiiiimumiiiiHiim 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rOilti grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

AiH 7S-«oa Ir Campball 2-jų butų 
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500. 

Marąuette Parko apyL liuksusinis 12 
butų. Parduotas. 

Arti 89-os ir BodnvdL Marinis 2-jų 
butų. Parduotas. 

BrightOB Parka m 
krautuve. Parduotas. 

Dar turime pirkėjų Ir 
Investavimai. 

Skambinkit teL 4S6-7S7S 

SIMAITIS REALTT 
2951 West 63rd Street 

Insurance — Ineoma Tax 
Notary PubUc 

miiiiimmimiiiinmiuitiHmnniHHHiii) 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 
Namu pirkimą* — Pardavimą* 

INCOME TAX 
NotarlatM — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2211 
MlllllllllllllllllllllimilllllUUIilUlUlBMSB* 

72-ra ir Albany — 5 kamb. mūr. Geor-
gian. $53,500. 

72-ra ir Ricnmond — 2 ieimų muro 
namas. $72,000, 

45-ta ir Ricnmond — 2 butų po 3 mie
gamus. $68,900. 

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

59-ta ir Washtanaw — 21 metų senu
mo — 2 Seimų po 3 mieg. $89,900-

Pnflcna Investavimas Lemonte — 2 bu
tų pastatas ir 10 akrų temea. — 
$250.000. 

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

9I-ma ir Malvina — 19 metų senumo 
3 mieg. mūras. $75,900. 

87-ta ir Komensky — 4 miegamų mOr. 
pastatas. $59,000. 

72-ra ir Taknan — Labai gerai išlai
kytas 3 mieg., su valgomu. $39,500. 

93-cla ir Newland — Liuksusinis "bi-
level". 7 metų senumo. $89,500. 

BUDRAITIS JttALTY 
8600 S. Pulaski M . 

Ttl. — T6T4M00 

• » » • • • • * * • » « • m m • » * - • »• • 

IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. S76- 1882 arba S76-MB6 
Mmnimiiuuuiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiuiinim 

»'v«B»>-^B«-» 

D £ M E S IO 

10% — 90% — S0% 
u i apdraiNka ano 
Mito 

F R A N K Z A P 0 L I S 
8208V2 Wert 95th Street 

Telef. OA 4-8654 

Ramtctte tooe bimterma, % |̂. 
•T>^a l̂̂ »/, 

PLATINKITE "DRAUGĄ* 

file:///isu0menininka5


RENGINIAI CHICAGOJE 
Spalio 1 — 11 d. — Dail. Pra-1 Dešimtoji metinė Lietuvių foto

no Gailiaus paroda Balzeko mu- j grafų paroda Čiurlionio galeri-

Jaunavedžiai Laima Švarcaitė ir Donald Kormos pjauna vestuvinį tortą. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

ziejuje. 
Spalio 1—31 d. — Specialūs 

Balzeko muziejaus turai vai
kams šeštadieniais nuo 2 iki 4 
vai. (kas pusvalandį). 

Spalio 2 4 - "Lietuviai Si
bire" knygos pristatymas Jau
nimo centro kavinėje. 

Spalio 3 d. — Cicero Jūros 
šaulių "Klaipėdos" kuopos "Švy- j mos 3 v. dramos "Živilės" pa

joję, Jaunimo centre. 
SpaHo 24 d. — "Margučio"1, 

radijo 50 m. veiklos sukakties•! 
pokylis Jaunimo centre. 

Spalio 24 d. — Lietuvių Tau
ragės klubo banketas Šaulių na
muose. 

Spalio 25 d. — Antano škė-

CLEVELANDE 
(Atkelta iš 4 psl.) 

GRAŽIOS VESTUVĖS 

Malvinos ir Jono Švarcų duk
tė Laima ir Donald Kormos rug-
piūčio 29 d. kun. Juozo Bacevi
čiaus buvo sutuokti Šv. Jurgio 
šventovėje. Apypilnė šventovė ste
bėjo ŠIŲ dviejų jaunų žmonių 
naujo gyvenimo pradžia. Pučia
mųjų instrumentų kvintetas, var
gonai ir sol. Aldona Švedienė 
didino iškilmių grožį ir nuotaiką. 

to tarybos nariai, kurių skaičius iš 
33 sumažintas į 21. 

ČIURLIONIO ANSAMBLIS 

pradėjo darbą ir ruošiasi naujam 
sezonui. Spalio 17 - 18 d. Čiurlio-
niečiai rengia kompozitoriaus J. 
Žilevičiaus 90 metų minėjimą su 
koncertu Dievo Motinos parapi
jos salėje. Spalio 31 ansamblis 
išvyksta koncertui į Gmahą, Ne-
b rašką. 

V. R. 

ŠV. ANTANO JUBILIEJUS 

tūrio" balius šaulių namuose. 
— Gage Parko LB apylinkės 

balius Jaunimo centro kavinėje. 
— Marąuette Parko LB apy

linkės linksmavakaris su šo
kiais Tautiniuose namuose. 

Spalio 4 d. — Madų paroda 
Jaunimo centro didž. salėje. Ren
gia Putnamo Seselėms remti 
draugija. 

Spalio 6—25 d. _ Dail. Vy
tauto Igno paroda "Galerijoje". 

Spalio 9 d. — Marąuette Par
ko L B apylinkės vakaronė Jau
nimo centro kavinėje. 

Spalio 9-18 d. — Dail. Bro
niaus Murino paroda Čiurlionio 

I galerijoje Jaunimo centre. 
Spalio 10 d. — Cicero LB apy-

i linkės tradicinis rudens balius 

statymas Jaunimo centro didž. į 
salėje. Stato Dalilos MacMalie-
nės vadovaujamas Los Ange-
les Dramos sambūris. Rengia 
J C moterų klubas. 

— Prof. John J. Kulczyski; 
knygos "School Strikes in Prus- ! 

sian Poland 1901 to 1907" pri-
statymas Balzeko muziejuje. 

Spalio 27 — lapkričio 29 d 
Dail. Viktoro Petravičiaus pa-; 
rodą į Galerijoje". 

Spalio 30 d. — Jaunimo cen- j 
t ro Moterų klubo rengiama va-1 
karonė Jaunimo centro kavi
nėje. 

— Liet . istorikų draugijos 
renginys Jaunimo centro ma
žojoje salėje. 

— K. Donelaičio lituanistinių 
mokyklų Madų paroda Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

Lapkričio 20-29 d. — Lietuvių 
dailininkų meno paroda Čiurlio
nio galerijoje Jaunimo centre. 

Lapkričio 21 d. — Pedagogi
nio l i tuanistikos insti tuto ab
solventų vakaras Jaunimo cent
re. 

Lapkričio 25—29 d. — Moks
lo ir kūrybos simpoziumas Jau
nimo centre. 

Lapkričio 26-28 d. — Lietu
vių inžinierių sąjungos (PLIAS-
ALIAS) XIV- tas suvažiavimas 
Jaunimo centre. 

Lapkričio 28 d. — "Lituani-
cos" futbolo klubo tradicinė va
karienė su šokiais šaul iu na
muose. 

— Lietuvių operos tradicinis 
metinis balius Tautiniuose na
muose. 

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. spalio mėn. 2 d. 5 

Penkios pabrolių ir pamergių po
ros asistavo santuokos iškilmėse.! Paduoje baigėsi šv. Antano 

Laima yra baigusi Case Wes- į paduviečio mirties 750 m. jubi-
tern Reserve universitete chemiją, j liejaus iškilmės. Iškilmių už-
Ji laimėjo premiją už geriausiai j baigino proga į IPaduą turė jo 
parašytą tezę, dirbo veteranų Ii- j atvykti pats popiežius Jonas 
goninėje tyrinėjimų laboratorijo- į Paulius II-sis, bet dėl ligos ne-
je. Pernai persikėlė į Bostoną, kur j galėjo. Pagrindinės pamaldos 
Massachusetts General ligoninėje j jubiliejaus proga įvyko Pa
dirba inkstų tyrimų srity. Jau- į duos šv. Antano bazilikoje, 
noji visą laiką buvo aktyvi skau- j dalyvaujant popiežiaus a ts to-
tė, Jankė lituanistinę mokyklą, i vui, Vatikano valstybės sekre-
šoko Grandinėlėje ir dalyvavo Į toriui kardinolui Casaroli. Kal-
mergaičių vokaliniame "Nerijos" bedamas pamaldų metu, kardi-

Spalio i»l d. — Skautų rengi
nys Jaunimo centro didž. salėje. 

Lapkričio 1 d. — Tėvų Jė
zuitų filmo pristatymas Jauni- j Šv- Antano parapijos salėje 

Spalio U d. — Spalio 9-tosios m ° " f į g kavinėje 
(Vilniaus pagrobimo) minė ji Lapkričio 7 d. 

Gruodžio 6 d. — Jaunimo cen-
į t ro t radicinė vakarienė didž. 
salėje. 

Gruodžio 8 d. — 40-ji Lietu-
I vių diena Mokslo ir pramonės 

muziejuje. 

Gruodžio l l i - Skautinin-
Anglijos i kų,-kių Ramovės rengiama va-

Jaunimo centre. Rengia Į" Britanijos Lietuvių klubo ba-j karonė Jaun imo centro kavi-

vienete. 
Jaunasis, kilimo klevelandietis, 

nolas iškėlė šv. Antaną padu
vietį ne tik taip plačiai garbi-

turįs bakalaurą iš chemijos, ma- Į namą vargstančių ir nuskriaus-
gistro laipsnį iš polymerų ir da- į tųjų globėją, vadinamą Apvaiz-
bar siekia daktarato MIT Bosto- I dos šventąjį, bet ta ip pa t kaip 
ne. 

Šaunios vestuvinės vaišės, daly
vaujant arti 300 svečių, įvyko gra
žioje Brook-Ridge salėje. I ves
tuvių pokylio nuotaiką buvo į-
pinta ir Sadutė ir kiti lietuviškų 
vestuvių papročiai. 

Pokylio pranešėja Vida Čyvaitė 
- Švarcienė sklandžiai pravedė vai
šes ir įjungė gražaus nuotaikingo 
humoro. 

Jonas ir Malvina Švarcai yra 
žinomi Clevelando 'lietuviai. Jo
ne Švarco automobilių remonto 
dirbtuvė turi didelį pasisekimą. 
Savo darbo rezultatais dalinasi ir 
su kitais lietuviais, remdami įvai
rias organizacijas, jų renginius ir 
pan. 

Jauniesiems laimingu vedybinio 
gyvenimo metų! 

VOINOVICH VERTAS 
LIETUVIU PARAMOS 

Clevelando mero Voinovich at
siekti rezultatai yra dideli. Jo in
tensyvios ir sumanios politikos 
dėka miestas sugrąžintas į norma
laus gyvenimo vėžes: miestas iš
trauktas iš bankroto, patarnavi
mai gyventojams pagerinti, su
stiprintas saugumas, miesto reika
lams vesti pakviesti specialistai, o 
ne partijoms nusipelnę asmenys, 
atstatyta miesto garbė, kurios 
miestas buvo netekęs Dennis Ku-
cinich valdymo metu, kai Cleve-
landas buvo virtęs pajuokos ob
jektu. Spauda jį remia, gyvento
jams patinka ir Voinovich mies
to tvarkymo būdas. 

Pirminiuose rinkimuose, kurie 
įvyks šio mėn. 29 d., antradienį 
balsuotojai turės progą pasisaky
ti už dabartinį merą respublikoną 
G. Voinovich ar demokratą Pat-
rick Sweeney. 

Meras Voinovich ne tik kaip 
dabartinis Clevelando miesto me
ras, bet ir ankstyvesniuose aukš
tose pareigose, kaip apskrities 
kontrolierius ir vėliau komisio-
nierius, rodo didelį palankumą 
lietuviams, išgirsta jų balsą, da
lyvauja lietuvių renginiuose. Me
ro asmeny lietuviai turi tikrai 
nuoširdų draugą. 

Šiemet meras renkamas 4 me
tams (vieton anksčiau dviejų 
metų). Taip pat renkami ir mies-

Bažnyčios daktarą ir Evangeli
jos skelbėją, kuris šioje savo 
misijoje visada vadovavosi pa
ties Kristaus žodžiais: 'Vieš
pats mane siuntė, kad neščiau 
gerą naujieną vargdieniams". 
Šiuolaikiniam pasauliui, pažymė
jo kardinolas, kaip tik t o la
biausiai reikia, reikia Kris taus 
Evangelijos ir pasišventusių 
žmonių, kurie ją skelbtų. 

Kai kurie kraštai yra tokie 
džentelmeniški, kad iš anksto, 
be jokio melo ir veidmainiavi
mo pasako: — mums nereikia 
j ūsu išvietintos tautos ir išvie-
tintos sielos, mums reikia tik jū
sų raumenų ir sveikų plaučių, ne
svajokite apie „kompaktines ma
ses" ar lietuviškas mokyklas, jū
sų vienintelė teisė ir pirmoji rau
meninga prievolė — pasidaryti, 
laikui atėjus, mūsų šalies paval
diniais. Nebūkite proto luošiais: 
nė viena šeimininkė pasaulyje 
nebers į sriubą tokios 
kuri netirpsta!.. 

B. Raila 

mas 
Vilniaus Krašto liet. sąjungos 
Chicagos skyrius. 

— ALRK Moterų sąjungos 
Chicagos apskrities suvažiavi
mas marijonų vienuolyne prie 
"Draugo". 

— Prof. M. Mackevičiaus pa
gerbimas Lietuvių tautiniuose 
namuose. 

— Dzūkų draugijos rengiama 
popietė Jaunimo centro kavi
nėje. 

Spalio 16 d. — Tautodailės 
paroda Jaunimo centro mažojo
je salėje. Rengia skaučių sese
rijos vadija. 

— Gage Parko LB apylinkės 
vakaronė socialiniais reikalais 
Jaunimo centro kavinėje. 

Spalio 17 d. — Lietuviu 
Tautiniuose namuose šių namų 
dešimtmečio sukakties minėji
mas. 

— Lietuvos Dukterų draugi
jos balius Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— Marąuette Parko Lietuviu 
namų savininkų banketas švč 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. 

— Akademinio skautų sąjū
džio metinė šventė Šaulių na
muose. 

— Amerikos Lietuvių Tary 
bos metinis suvažiavimas Tau
tiniuose namuose. 

— Dariaus Girėno lit. mokyk 
los pobūvis Jaunimo centro ka 
vinėje. 

SpaHo 21 — lapkričio 25 <? 
— Dygsniavimo ("quilting"> 
kursai kas trečiadienį Balzekc 

druskos, " V ė j u j e . 
Spalio 23 

liūs Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. 

— Lietuvių fondo banketas 
I Oak Lavvn Tower Inn. 

Lapkričio 8 d. — Marijonų 
j bendradarbių žaidimų popietė 

neje. 
1982 METAIS 

Sausio 24 d. — Sol. Ginos 
Čapkauskienės rečitalis Jaunimo! 
centre. Rengia plokštelei išleis-

marijonų vienuolyne prie "Drau- '' ** komitetas , 
go". 

— Balfo pirmininkės M. Ru
dienės pagerbimas Lietuvių tau
tiniuose namuose. Ruošia ALRK 
moterų sąjunga. 

Lapkričio 13 d. — Gage Par
ko LB apylinkes vakaronė so
cialiniais reikalais Jaunimo cen
tro kavinėje. 

Lapkričio 14 d . — Chicagos 
Aukst. lit. mokyklos balius Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Brighton Parko LB ban
ketas šaulių namuose. 

Lapkričio 15 d. — D. Stan-
kaitytės ir A Grigo koncer
tas Jaunimo centro didž. salėje. 
Rengia Skautybės fondas. 

Kovo 6, 7 i r 13 d. — Lietu 
vių operos "Der Freischuetz" 
(Laisvės šaulys) (Vėberio) 
spektakliai . 

Kovo 28 d. — Pu tnamo sese
lių rėmėjų vakarienė Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. 

— Skautybės fondo pobūvis į 
Jaunimo centro kavinėje. Ren-1 
gia S F Chicagos skyrius . 

Balandžio 18 d. — "Laiškų j 
l ie tuviams" koncertas - vaka- j 
rienė J a u n i m o centro didž. s a - . 
lėje. 

Balandžio 25 d. — "Skautora-
m a " Jaun imo centre. Rengia 
Chicagos Skautininkų,-kių Ra
movė. 

lapkričio 1 d. 

« 

fc 

A A 

A. f A. VILHELMAS KNOLYS 
Gyveno Chicago, Illinois, Gage Parko apylinkėje. 
Mirė rugsėjo 30 <L, 1981 m., sulaukęs 84 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Poežerio kaime. Ameri

koje išgyveno 26 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Evaldas, marti Natalija, ir 

Petras, marti Erna, 2 dukterys Ona, žentas Harry Waters ir Hilde-
gard, žentas Rudolf Baum, 10 anūkų. 

Kūnas pašarvotas Kosary koplyčioje, 3100 West 59th Street. 
Budėtuvės bus koplyčioje penktadienį 7 vai. vakaro. 
Laidotuvės įvyks sestad., spal. 3 d. Iš koplyčios 9 v. ryto bus at

lydėtas j Zion Lietuvių Liuteronų bažnyčią, 9000 S. Manard Av., Oak 
Lawn, Iii., kurioj po pamaldų bus nulydėtas į Betanijos kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marčios, žentai ir anūkai 
Laidotuvių direkt. Walter Kosary — Telef. 434-4246. 

Sio baleto "Ritualas" kostiumas yra sukonstruktuotas į Chicagą atvykstan
čios kūrėjos St. Koronkevičienės. Ji artimai dirba su Los Angeles kuriančiu 
Rudi Gernreich. 

j ŠVENTASIS R A S T A S | 
NAUJASIS TESTAMENTAS 1 | 

Irturto* EvaagettJM ir apaštalu darbai. 

Vertė ir komentarą pridėjo 
LADA8 TULABA, šv. Raito Daktarių 

Bv Raito evangelijų vertimai J lietuvių kalbą: Pro
testantiškieji ir katalikiškieji vertimai. Kristaus evangelija 
pagal keturi* evangelistus: MATĄ, MORKŲ, LUKĄ ir 
JONĄ. Prie jų yra tekstų ««n«i»»«« 0 taip pat ir apaštalų 
darbai. 

Roma 1979 m. Didelio formato, 622 psl. Kaina su per-
•iuntimu 21.25. 

Užsakymus skųsti: 
DRAUGAS, +5+5 Wert SSrd St., 

Chicago, IL 60€t9 
Dlinou gyventojai dar prideda $1.20 valstijoa mokesčio. 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityt. 

Brangiai Mamytei Lietuvoje mirus, 
mielę sesę 

B R O N C N A I N I E N C 
nuoširdžiai užjaučia 

MINIJOS BŪRELIS 

Mielam prieteliui 

A. f A. ANTANUI PETRAIČIUI 
mirus, J o žmonai JANINAI, sūnui ROMUI ir šeimai, švo-
geriams ZIGMUI ir VYTUI STANKAMS ir artimiesiems 
giliausią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

STASĖ ir ANTANAS ŠUKAIČIAI 
M. JUODIS, V. SAULIS 

Hamilton, Canada 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų 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 forn ia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

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

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
2533 VVest 71 St., Chicngo 
1410 So. 50 th Av., Cicero 

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ ALTOMOBI l IAMS STATYTI 



DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. spalio mėn. 2 d. 

X Adomas ir Valė Rumšai, 
Chicago. BĮ., nuo rugsėjo pra
džios išvyko nuolatiniam apsi
gyvenimui į Sunny Hills, Fla., 
naujai besikuriančion lietuvių 
kolonijon. Adomas Rumšą dir
bo Chicagos Sanitariniame dis-

I trikte, inžinerijos skyriuje. Va-
X Jonas P . Palukaitis, "Drau- j lė Rumšienė reiškėsi lietuvių 

go" puslapių fotografijos ir I veikloje ir paskutinius ketverius 
knygų apipavidalinimo ofsetui metus buvo Lietuvos Dukterų 
skyriaus vedėjas, nuo spalio 1 d. 
Sėjo j pensiją. •Draugo" per
sonalas i r leidėjų atstovai rug
sėjo 30 d., baigdami darbą su sa
vo bendradarbiu atsisveikino 
prie kavutės ir užkandžių, linkė
dami ilgamečiui spaudos dar
buotojui, redaktoriui ir vertėjui 
nepalikti plunksnos ir meninio 
apipavidalinimo darbų, nes jo 
kaip specialisto da r laukia dau
gelis leidinių. Truputį pasilsėjęs 
J. P. Palukaitis nori užbaigti 
savo didelį veikalą apie išeivijos 
lietuvių spaudą ir laisvalaikiu 
paruosti spaudai dar kelias kny
gas. Pasikeista atsisveikinimo 
kalbomis ir sugiedota "Ilgiausių 
metų". 

d-jos valdyboje. 

X Dr. Janina Jakševičienė -
Yoksha, Chicago, EI., pavėlavo 
grąžinti laimėjimų bilietų šakne
les, bet suprasdama nelengvą 
lietuvišką spaudos būklę, atsiun
tė 20 dol. jos paramai . Labai 
ačiū. 

x JAV LB Har t fordo apylin
kės valdyba atsiuntė 10 dol. au
ką su prierašu: "...siunčiame ku
klią auką spaudos paramai" . 
Labai ačiū. 

x Domas sakel is , New Buf-
falo, Mich., anksčiau gyvenęs 
Chicagoje ir reiškęsis lietuviško
se organizacijose, a ts iuntė 10 
dol. auką su pr ie rašu: "Geriau 

x Paulius Godas šį sezoną vėliau, negu n iekad . . . siunčiu 
dainuoja Lyric operos chore. | auką už laimėjimų bilietus". 

Nuoširdus ačiū. X Pensininkų sveikatos reika-, 
lai ir kultūrinė programa Sody- j X Snieguolė Jursky tė , Phila-
bos pažmonyje šį sekmadienį delphia. Pa., užsakė naujausių 
nuo 2 vai. p. p. Užkandis. Visi | leidinių i r d a r pridėjo auką. 

Labai ačiū. 

Marąuette Parko LB apylinkės rengiamoj vakaronėj dalį programos atliks V. 
Vaitkevičius, B. Pakštas ir L. Bichnevičius, kurie kartu grojo Norvegijoje, 
bei Lietuvių tautiniame ansamblyje Vokietijoje prieš 35. m. 

Nuotr Jono Dovydėno 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

su mūsų tradiciniu ^ y t n r i o * 
baliumi, kuris įvyks spalio 3 d. 
7 v. v. šaulių namuose, š i am 
vakarui jau pilnai pasiruošta. 
Programą išpildys Eglė Rūkšte-
lytė, akompanuojant Soniai Sti-
kliūtei. šokiams gros šaunus 
orkestras "Vytis". 

Ap. Skopas 

LITUANISTINIAM 
ŠVIETIMUI SKIRTA 

AKADEMIJA 

Lietuvių Moterų federacijos 
ir Lietuvių mokytojų sąjungų 
valdybos š. m. spalio 18 dieną 

CHICAGOS ŽINIOS 
VATIKANO BtBLEGATCRON 

YVASHINGTONE 

Chicagos metropolijos tribu
nolo moterystės bylų teisėjas 
kun. Thomas P. Doyle, domini-

BRANGIOS PASKOLOS 

Paskoloms nejudomai nuosa
vybei įsigyti Chicagoje reikia 
mokėti 17V2-18 proc. palūkanų, 
ir da r imama 3 proc. nuo skoli-

konas, paskirtas apšataMkosios j narnos sumos už patarnavimą. 
delegatūros Washingtone sekre
torium. 

KELIONIŲ FILMAI 

Chicagos istorinė draugija sa
vo būstinėje Clark S t ir North 

2:30 vai. p . p. Tautiniuose na- Ave., Lincoln Parke, nemoka-

laukiamL 

X Angelų Sargų šventės pro
ga pamaldos už mirusius, žuvų- j 
sius ir gyvus joniškiečius bus 
spalio 4 d., sekmadienį. Jėzuitų 
koplyčioje, 11 vai. ryto. Pamal
dų metu giedos sol. Dana Stan-
kaitytė. 

x Patikslinimas. "Draugo" 

X Jonas š iugždins , Lemont, 
UI., aplankė "Draugą", pratęsė 
prenumeratą i r įteikė 10 dol. 
auką savo dienraščio paramai . 
Nuoširdus ačiū. 

X Kazys Ulevičius, Crystal 
Lake, 331., Bronius Burba, Dear-
born, Mich., pra tęsdami prenu-

rugsėjo 25 d. laidoje, rašinyje; meratas. atsiuntė po 10 dol. au-
"L. D. K. Birutės draugijos su
sirinkimas" per klaidą buvo pra
leistas sakinys apie revizijos 
komisiją. &iuo metu revizijos 
komisiją sudaro: pirmininkė V. 
Genienė, E. Diminskienė ir E. 
Pušneraitienė (perrinkta buvusi 
komisija). Už korektūros klai
dą redakcija atsiprašo. 

x Prie Marąuette banko 6201 
S. Pulaski, Chicagoje, sekma
dienį, spalio 4 d., nuo 11 v. r. 
iki 5 v. p. p. bus apylinkės talen
tų pasirodymas su savo menu. 
Savo darbus parodon išstatys 35 
vietiniai menininkai, bus ir mu
zikinė programa. Finansuoja 
Marąuette bankas. 

x Dantenos Normantas, Chi
cago, 331., statybininkas, atvy
kęs į " Draugą" nusipirko įviarių 
plokštelių už didesnę sumą ir 
įteikė 8 dol. auką lietuviško dien
raščio paramai. Labai ačiū. D. 
Normantas galvoja greitu laiku 
persikelti nuolatiniam apsigyve
nimui į Sunny Hills, Fla., naujo
je lietuvių kolonijoje. 

x Prof. Mackevičiaus, žino
mo visuomenininko, politiko, 

ką. Labai dėkojame. 

BALYS PAKŠTAS — 
KUKLUSIS DARBININKAS 

Balį Pakštą retai tematome 
laikraščių nuotraukose ar links
niuojamą spaudos puslapiuose, 
betgi gražiai išvaryta gyveni
mo vaga dar ir šiandieną tebe
skamba lietuviškom meliodi-
jom. 

Balys Pakštas gimė Krasno
jarske, Sibire, bet išaugo Lietu
voje, baigė Klaipėdos ir Vilniaus 
muzikos mokyklas ir vadovavo 
pramoginės muzikos orkestrui. 

Vėliau buvo paskirtas Vil
niaus filharmonijos liaudies an
samblio koncertmeisteriu ir dir
bo filharmonijos orkestre. Besi
domėdamas lietuviškais instru
mentais, jis patobulino sekminių 

; ragelį. 
1944 m. vokiečiai Balį Pakštą 

išvežė į Norvegiją, kur jis suor
ganizavo vyrų chorą ir orkest-

; rėlį. Nuo 1945-194:9 metų Vo
kietijoje buvo lietuvių tautinio 
ansamblio muzikos vadovas, o 

cijoj nagrinėjo vakarienės apy

niuose ruošia specialią akade
miją, skirtą lituanistinio švieti
mo reikšmei iškelti ir lietuvio 
mokytojo vaidmeniui išryškinti. 

Kiekvienas mūsų savo gyve
nime turėjome ne vieną, bet ke
letą a r keliolika mokytojų, ku
rie mus mokė, auklėjo ir forma
vo mūsų jauną charakterį. Ko
kie mes šiandien esame, ta i di-

I dėle dalimi mūsų buvusių mo-
i kytojų pastangų d ė k a 

Lietuvių tautos atsparumas 

mai spalio mėn. sekmadieniais 
2 v. p. p. rodys kelionių filmus 

Paskolų palūkanų aukš tumu 
Chicaga užima penktą vietą t a r p 
JAV žymesnių miestų. 

BYLA DEL ŠUNŲ 

Eik Grove Village daugiabu
čių (kondominijų) gyventojai 
užvedė bylą Cook apskr. teisme, 
norėdami, kad vienamgyvento-

apie Kolumbiją, kelionę Pacif&u į jui būtų uždrausta turėt i šunį, 
kurį jis laiko nelegaliai, o k i tam 
būtų uždrausta turėti šunį, nes 

ir apie keliones į erdves. 

FUTBOLO LAIMĖJIMAS 

skaitą, dėkojo darbu, auka a r , į§ dalies priklauso nuo to, kad 
lietuvis mokytojas, pradedant 
vysk. M. Valančiaus aprašytais 
"daraktoriais" i r baigiant šių 
dienų mūsų Pedagoginio institu
to išmokslintais jaunais moky
tojais, stiprino i r ugdė patrioti
nius jausmus jaunųjų lietuviukų 
širdyse. Kiek nemigo naktų, 
kiek darbo valandų buvo paau
kota, kad lietuvybės kibirkštis 
neužgestų, kad tmūsų jaunoji ' 

X Adelė DulskJs, Palos Park , 
331., pratęsė "L>raugo" prenume
ratą, pridėjo 10 dol. auką su 
trumpu laiškučiu: "Dėkoju už 
mielą lietuvišką laikraštį, kurio 
kas dieną laukiu, bet gaunu k a s "XTT ^ , ; „ , m . m,OTM„w.,«.r , r* , , . , . 1953 m. Chicagoje suorganizavo 
antrą' dieną po du. Įlinkiu geros 
sveikatos ir Viešpaties palaimos 
visiems "Draugo" administrato
riams, redaktoriams ir bendra
darbiams". Labai dėkojame už 
auką ir linkėjimus. 

kitaip prisidėjusiems prie paren 
gimo surengimo bei pasidžiau
gė bendro darbo gerais rezul-

I tatais. Tuojau buvo patenkinti 
du prašymai, suteikiant pinigi-

1 nę paramą. 
Metinį susirinkimą nu ta r t a 

j šaukti spalio 25 d., sekmadieny-
į je: bus šv. Mišios 12 vai., o po 
! to susirinkimas Jaunimo centro 
I mažojoje salėje: paskaita iš me

dicinos srities, pranešimai i r pa-
' bendravimas. 

Kadangi iždininkė Ona Cerš-
i kienė pasitraukė, tai iždininko 
] pareigas perėmė vicepinninin-
į kas Petras Beinarauskas, o jo 
; vietą Rožė iCriaučeliūnienė, ki t i 
j valdybos nariai pasiliko savo 
\ vietoje. 

Pasitaikė tuo pat metu val-
; dybos narės Irenos Beinaraus-
\ kienės vardinės. Besivaidinant 
! palinkėta varduvininkei ilgiau-
į sių. sveikiausių metų. R. V. 
I 

CICERO JŪROS SAULIAI 

X J . Juškevičienė, Baltimore, 
Md., ka r tu su prenumeratos mo
kesčiu atsiuntė ir 10 dol. auką. 
Povilas Butkys , Monterey Pa rk , 
Cal., Ona Čarkauskas, Mon-
treal, Kanada —- po 8 dol. Labai 
ačiū. 

X Cezaris Modestavjčtus, Chi
cago, 333., visuomenininkas, pra
tęsdamas prenumeratą, pridėjo 
ir 8 dol. auką. Kun. V. Paulaus
kas, Thompson. Carui., 5 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

X Prakseda Jakutienė, Dor-
chester,. Mass., grąžindama lai
mėjimų šakneles, mums r a š o : 
"siunčiu už bilietus, nes "Drau-

lietuvių moksleivių tautinį an
samblį ir buvo jo dirigentu. 

Dar ir šiandien jis talkinin
kauja muzikiniuose renginiuose 
bei koncertuose. 

J o gyvenimo palydovė Emili
ja Pakštienė išaugino gražią 
lietuvišką šeimą, kurios nariai 
reiškiasi visuomeniniame veiki
me, vadovaujančiose vietose. 

Emilija Pakštaitė - Sakadols-
kienė baigė konservatoriją, dir
ba "Draugo" dienraščio redak
cijoje ir talkininkauja lietuvių 
Operai. Rata Pakštaitė jau išei
n a į publiką dainos srityje. Abi 
dukros skambina pianinu ir kan
klėmis. 

Deimantinio amžiaus sulau
kusį Balį Pakštą nori pagerbti 
Lietuvių Bendruomenės Mar
ąuette Parko valdyba, spalio 
mėn. 3 d., 7 vai. vakare Tauti-

Chicagos Sting futbolo (soc-
cer) komanda šeštadienį nuga
lėjusi New Yorko Cosmos san
tykiu 1:0, tapo futbolo čempio
nais. Chicagoje didelis džiaugs
mas. 

5000 MARATONO BĖGIKŲ 

Chicagoje įvyko JAV mara
tono lenktynės, kuriose dalyva-

šis kelia triukšmą. Jo nuolati
nis lojimas neša nuostolius, nes 
niekas nenori nuomoti gret imo 
buto. 

BOIKOTAS MOKYKLOSE 

Chicagos mokyklų vadovybė 
buvo suplanavusi įvesti rasių 
sumaišymą Hendricks ir Gra
nam mokyklose, įvesdama vai
ku vežiojimą į kitos rasės mo-

vo 5000 bėgikų. Laimėjo Phil;kyklas. Tačiau tėvai pradėjo 
Coppess, 27 m., fabriko darbi
ninkas, 26,2 mylias bėgęs per 2 
vai. 16 min. 13 sekundžių. Bė
gimą užbaigė apie 4000, kiti at
krito. 

PRITROŠKINO ŠEIMA 

boikotuoti: baltieji atsisako leis
ti vaikus į juodųjų Hendricks 
mokyklą, o juodieji a ts isako 
leisti į baltųjų. Vyksta demon
stracijos, bet ramios. 

STREIKAS PRIEMIESTY 

Užsikimšus dūmtraukiui an- Marąuardt priemiesty nevei-
kar ta išliktų lietuviška. 

Kas suskaitys mokytojus 
tremtinius Sibire, a r žuvusius 
partizaninėse kovose su raudo
nuoju okupantu? Jų tūkstan
čiai žuvo — k a s jų nors vardą 

2S£ *£ S ^ ' M a r i j a JAUNUOLIŲ NUSIKALTIMAI 
sukalbės, kas VeKmų progai v 

kia mokyklos, mokytojams tebe-
tęsiant streiką dėl naujos dar-

venančių 1948 S. Hamlin, Ori- į b ° sutarties. Mokyklos buvo at-
cagoje. Vieni buvo nuvežti į šv. į viros, bet mokytojai piketavo ir 

mažai vaikų rinkosi, dėl t o nuo 
trečiadienio mokyklos uždary
tos. 

tradienį, buvo pritroškinta vie
nuolika vienos šeimos narių, gy-

Antano, kiti į Mt. Sinai ligoninę. 
Visi laikosi gerai. 

buv. laikinosios vyriausybės mi- I " 7 — "* « « — * . « » * - * u - , muose namuose. Programą at-
nisterio, pagerbimas įvyks š. m. 1 g a s J™ ^ e n a S l š 8*™^ \ Kks Balys ir Rūta Pakštai, Emi-
spalio mėn. 11 d., sekmadienį I T T " S ? * - S ^ ^ ^ \ U j a S a k a d o I s k i e n ė ' V i n c a s V a i t " 
3 vai. p . p. Lietuviu Tautiniuose '. " m e t U S " k a X ^ ė h a u k o j a s • ** k e v 5 « u s ir Liuba Bichnevičius 
namuose. Bus trumpa akademi
ja, meninė dalis, ir vaišės. Kal
bės J. 3>augėla, iš Floridos. At
skiri pakvietimai nesiuntinėja-
mi. Dėl rezervacijų ir informa
cijų skambinti O. Gradinskie-
nei tel. 346-1998. (pr) . 

x Albinas Kurknlis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, I n e , patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(ak.). 

X iv . Raafaraero Paminklų 
dirbtuve, priešais kapinių, Vili
mą* Nelsonas savininkas, patar
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. tračioj! 
kar ta tame patarnavime. Adr. 
9914 W. l l l t h St„ tai. 2SS-63S5. 

(ak.) 

x Oondommrains parduoda
mi adr.: 6807 S. Pulaski Road. 
Krepitia į Mariu Kielą. totef.: 
717-1717. (ak.) 

kraštą . . ." Ačiū 
gražius žodžius. 

už auką ir Tegu šis Balio Pakšto gyveni
mo pavyzdys šviečia mums, 
kurie einame lietuvišku keGu. 

Birutė A. Vindašienė 

PANEVĖŽIEČIŲ KLUBE 

Klubo valdyba rugsėjo 19 d. 

X Lietuvos Dukterų draugijos 
tradicinis barnis rengiamas spa
lio 17 d., šeštadienį, Jaunimo 
centre 7 vai. vak. Programą iš-
pildvs Racine Moterų kvartetas, 
šokiams g ros L. Bichnevičiausį P 0 ^ * Beinarauskų reziden-
orkestras. Stalus užsisakyti ir Į 
bilietus įsigyti draugijos patal
pose tel. 925-3231; vakarais pas 
parengimų vadovę Joaną Kru-
tulienę tel. 476-2929. (pr . ) . 

x Lietuviai Sibire knygos su
tiktuvės įvyks šiandien 7 v. v. 
Jaunimo centro kavinėje. Kvie
čiame dalyvauti. (pr . ) . 

x Beverly Shores Lietuvių 
klubo rengiamas tradicinis ru
dens balius įvyks spalio 10 d., 
7 v. v. gražioje Red Latern Inn 
salėje. Dainuos solistė Bronė 
Beržanskienė, gro? Ąžuolo Stel-

! moko orkestras . Dėl rezervaci-
Į jų skambinti pirm. inž. Valeri-
' jonui Radžiui 219 — 872-2729. 

Laimingas svečias gaus dovaną 
i prof. dail. Arvydo Algmino me-
' no kūrinį. (pr .) . 

Rugsėjo 9 d. šaulių Latožų bu
te kuopos valdyba sušaukė po
sėdį, kurį atidarė ir pravedė 
pirm. Juozas Mikulis. Dalyvavo 
9 valdybos nariai 

3š iždininko Jono Dekario su
žinojome apie buvusios geguži
nės Grinių sodyboje prie Lack-
perto, pasisekimą. Kuopos iš
leista knyga "I ietuva Bolševikų' mokytoją į £ 
okupacijoje" vis d a r randa pir
kėjų ir platinama toliau. Gal 
su laiku išsispręs jos išleidimas 
ir anglų kalboje. 

Kuopos nariai su savo vėlia
va dalyvavo įvairiuose parengi
muose: Jūros dienoje Union 
Fier, Mich. Ta pačia proga ap
lankyta ir prezidentų eglės In-
ternational Friendship Gardens 
Michigan City, 3nd.; dalyvauta 
Dardo dienos parade 3jemonte, 
Tautos Šventės minėjime, kurį 
rengė Vyt. Didž šaulių rinktinė 
ir kituose renginiuose. 

Netekome dar vieno savo kuo
pos nario. A. a 3gnas Alimas 
pasitraukė iš mūsų tarpo. 

Šiuo metu šv. Kryžiaus ligo
ninėje guli mūsų kuopos ir 3JS5T 
centro valdybos narys Vladas 
Petrašiūnas. Linkime j am greit 
pasveikti. 

1981 metų veiklą užbaigsime 

žvakutes ant jų kapų uždegs?! 
Jų kapais nuklotas Sibiras ir 
mūsų Tėvynės laukai bei miš
kai. 

Mūsų Tėvynės laisvės gynėjai 
kariai turi Nežinomojo kario pa
minklą. Paminklo užsitarnavo 
ir tie tūkstančiai nežinomų mo-

Chicagoje tiek daug jaunimo 
nusikaltimų, kad Jaunimo teis
mas nebespėja bylų išspręsti, 
perkrautas darbu. Illinois val
stijos prokuroras R. M. Daley 
siūlo jaunuolius, įvykdžiusius 
sunkesnius nusikaltimus, teisti 
suaugusių teisme. 

kytojų, kurie savo jėgas paš-; PABRANGO PRAGYVENIMAS 
ventė lietuviško žodžio ir lietu
viškos kultūros skleidimui bei | P a k i l u s ^ t ų , prekių ir aptar-
puoseiėjimui. į navimų kainoms, pragyvenimas 

Tam tikslui y r a skiriama ši 
akademija, kurioje pakviesti su
tiko dalyvauti du prelegentai: 
Sibiro tremtinė Stefanija Rūkie-
nė iš Hot Springs kalbės apie 

geležinės uždan
gos, o Juozas Placas ap ta rs mū
sų išeivijos mokytoją. (Dalyvaus 
ir mokinių atstovai — Ri ta Stu
ksite ir Vėjas Ijhilevicnis. 

Meninei daliai y ra pakviestas 
"Antrasis kaimas". 

Kviečiami ir laukiami visų 
Chicagos ir jo s apylinkių litua
nistinių mokyklų mokytojai bei 
vadovai mokinių tėvai i r visa 
Chicagos lietuvija. 3>ėl susida
riusių išlaidų, prie įėjimo bus 
renkamos aukos. 

Programa baigsis kavute ir 
maloniu pabendravimu bei susi
pažinimu su mūsų mokytojais. 

A. P . B. 

Chicagoje rugpjūčio mėnesį pa
brango 1.1%. 

iimiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiii 
LITNUANIAN PIONEER 

PRIEST 
OF NEW ENGLAND 

By 
Wilnam Wolkovich-Valkaviehi8 

The I i fe , Struggles and Tragic 
death ot Kev. Joseph Žebri*. 
1860-1915. 

Published by Ftanciscan Press, 
Brooklyn, New York 1980 

Kaina su persiuntimu $6.85. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, tftf W. 6Srd SU 
Chicago, Itt. 60699 

iiimiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiimiiiimiiiimi 

PATRULIAI AUTOBUSUOSE 

Chicagos policijos vadas pa
siuntė 55 savo tarnautojus bu
dėti miesto autobusuose ir t r a u 
kiniuose, saugant keleivius nuo 
užpuolikų. Anksčiau susisieki
mo priemonėse budėję sarga i 
miesto merės atšaukti. 

S O P H I E B A R Č U S 
UADIO AEIMOS VALAN1MIS 

Visos programo* Sš WDPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį, šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 484-2413 
1490 AM 

J159 S. MAPLEWOO» AVE. 
CHICAGO. ILL. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

Pagerbiant vyskupą Antaną Deksnj, jteik.a~.as jam specialus adresas Iš kai
rės: Matilda Marcinkienė, vysk. Antanas Deksnys ir pagerbimo rengimo ko
miteto pirm. dr. Leonas Kri^učHiūna* 

Nuotr I. KrUuceliUnimef 

a o mt WM a—s 

— usfor 
yĮ0L finanoiofl 

AT OUK m um 

Mutual Federal 
Savinas and Loan [2 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 
Patar Kazanauskaa, Praa. Tel.: 847-7747 

I BOOMi iton.T\t«.Prl.a>4 Thur.a-S tat. *-l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1*05 

Lietuvių Bendruomenes 1980 m. 
Literatūros premiją laimėjusi knyga 

Kazio Bradūno 
UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS 

VIEŠKELIO 
jau Ulelsta Ateities leidyklos. 

Poetine forma rinkinyje išsako
mas pavienio žmogaus ir mūsų tau
tos likimas, virstantis viską apiben
drinančiu užeigos įvaizdžiu. 

Knyga jau gaunama DRAUGE, 
kaina — 6 dol., su persiuntimu — 
6 dol. 85 centai. 

IIIIIIIIIIIIIIIIII 

LIETUVIAI SIBIRE 

Knyga — albumas su daugybe 
mūsų tremtinių ir kalinių atsi
minimų, laiškų, su gausiomis 
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo i i 
spaudos. Paruošė kun. J . Pruna-
kis, iliustravo dail. J . S t rungys , 
apipavidalino dail. P . Aleksa i r 
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos 
Lietuvių Bib'x>teka, 216 pal., 
kaina $21.80, su persiuntimu-

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 151,5 W. 6Srd St. 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyv. dar prideda $1.40 
valstijos mokesčio. 
iiiiw>wiiuiiniiHiiiniHiHtiiniimnmiHm 

http://jteik.a~.as

