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Kas redaguoja 
„LKB Kroniką"? 

Propagandos ir agitacijos darbuotojų rūpestis 

15 

VOrins 
Švč. Mergeles Marijos Nekal

to Prasidėjimo bažnyčios (2vė-

apie 17 kunigu. Netolimoje atei- giry^tos 
tyje kunigams reikės aptarnauti 
po dvi parapijai?. Viktorija Gursk'enė, 

Lietuvoje yra apie 1500 vie- m e l a i sąžiningai 
nuolių. Vienuolės daugiausia dir- kolūkinėje statybos 

jau 9 
dirbanti tarp-

ba medicinos seserimis ir pade-
ryne) išorinėje sienos pusėje, ni- <ja i;g0n:s aprūpinti sakramen-
šoje, stovėjo švč. Mergelės Ma- tais. Kaime vienuolių nėra. Vie-
rijos statula. Ją žmonės labai nuolės taip pat moko vaikus po-
my'ėjo, puošė gėiėmis, nuolatos t e r : ų i r katekizmo Jeigu malą 
prie ios meldėsi. 

1975 gruodžio 31, naktį j Nau
juosius Metus, nežinomi pikta
dariai šią statulą permušė pu
siau ir numušė rankas. 

vaiką paklaustum, kas tave mo
kė ka'ekizmo ir atsakytų, kad g W J 
"seselė", tai žinok, ked -"ieruolė. s a r : t 

Jei po karo medikai buvo dau
giausia ateistai, tai dabar yra 
tikinčių gydytojų. 

1976 vasario 3 - 6 dienomis 
Vilniuje buvo susirinkę visų ra-

Šumskas (Vilniaus raj.) 
1976 vasario mėn. apylinkės 

joje. 5 metus buvo eilėje gauti 
pirkti motociklą. 1975 metais 
organizacijos profsąjunga vien 
ba'siai pripaž no Viktorijai Gursj 
kicrei ir jos vyrui, dirbančiam 
toje prčioje 'ctaigo^e. paskyrimą 

pirkti motociklą. Nepai-
profsą-'ur.gos nutarimo 

Širvintų rajono vykdomojo ko-| 
miteto spaudimu paskyra buvoj 
atimta, o Gunkaras ironiškai! 
buvo pasakyta: "Eikite pas kle
boną, tegul jis jums duoda mo
tociklą". 

BRAŽINSKAI YENECUELOJ 

-V«.ic.w<' ***£" 

LilV L. U V KJS įrfičo nuotrauka) 

Rokiškio rajono saugumas 
jų. Seminaro metu buvo kalba- Pasininką Zigmą Podverskį, dir 
ma apie propagandini darbą. b a n t ' Šumsko bažnyčioje zakris-

(skaitė Aničas 
buvo pasakyta, kad "LKB Kro
niką" redaguoja Žagarėie gyve- d a r b o J° sūnus, gyvenąs atski- ^ gyvulL 
nantis vysk. J. Steponavičius. ™ « vietos tarybiniame ūkyje ^ ^ ^ , 
kad kai kurie leidinio numeriai emąs partine* organizacijos sek- ^ korniteto p i rScas 
nėra reakcingi, kad "LKB Kro- ?*onaus pareigas, ir sūnaus ^ J i s * ™ J H 
nikes" Lietuvoje leidžiama ne- *mona-moky to ja su aukstuo- d o m a g m ^įaUnteas medžiu 
didels kiekis, persiunčiama j 3U iss^avuumu. _— •^ r ^^ n . j ^ +n At%y. Ąn v™™ 
Lenkiją, kur ji dauginama ir iš
siuntinėjama Į kitus kraštus. 

Dauguma kunigų esą lojalūs. 
Kauno kunigų seminarijoje mo
kosi 50 klieriku, kasmet jšventi-

šaukotas 

nupiovimo; be to, dar jo buvo 
klausimas, kiek pas jį yra bu
vę kratų. Šukys buvo kaltina-

1975 gruodžio iš 2 į 3 naktį mas žinių teikimu į užsienį. Sau 
buvo apiplėšta Šaukote bažny- gumiečiai Šukiui grasino: 
čia Buvo pranešta milicijai, bet — Baik su "Kronika"! Paliks 

narna po 5, o miršta per metus ji visai nereagavo. žmoną ir vaikus! 

Nafta iš Šiaurės jūros ' Sovietai nesilaiko 
susitarimo su Amerika 

Londonas. — Naftos bendro
vė "Mobil" pradėjo jau penkto 
"Beryl - Bron" naftotiekio eks-

Washuigtonas. — Prieš kokį 
mėnesį prezidentas Fordas Kon-

pioataciją šiaurės jūroje. Dienos; . s a k - a p i e ^ ^ n e s i l a i . 
produkcija 8.000 statinių. Per i k y m ą susitarimo dėl strateginių 
ateinančius 3 metus iš 40 už-Į ^ ^ a p r i b o i h n < ) , ^ j i e vidvL. 

Kongresmanas ¥ 
atsistatydino 

ivs 

planuotų naftotiekių manoma 
gauti 100,000 statinių naftos 
kasdien, šių metų pabaigoje Bri
tanija tikisi pasiekti 20 milijonų 
tonų naftos produkciją ir parū
pinti vieną ketvirtadalį savo 
naftos paklausos. 

tinės distancijos raketas, i l s ta 
tytas prieš Vakarų Europą, pra
dėjo ginkluoti keliomis atominė
mis galvutėmis. Plačiau apie tai 
ir dar daugiau pasakė Fordo ad
ministracijos "svarbiausias parei
gūnas ginklų apribojimui prižiū-

"Mesa Petroleum" šiaurės jūro
je, britų sektoriuje, 19 km nuo 
Škotijos krantų, atrado naują 
naftos šaltinį. Ar jo eksploataci
ja apsimokės, dar nenustatyta, 
tam reikia padaryti daugiau grę
žimų. 

Jūros gylis toj.-* vietoje 45 met
rai, o gręžimo ^ylis 210C metrų. 

(t) 

Europos parlamento 
protestas Maskvai 

Liuksemburgas. — Europos 
parlamentas Liuksemburge pri
ėmė rezoliuciją, kurioje reiškia- '• 
mas protestas dėl rusų disiden
to rašytojo Vladimiro Bukovs-
kio kalinimo griežto režimo są
lygose. Europos parlamento re
zoliucijoje pažvmima, kad tokiu 
būdu yra pažeidžiami Helsinkio 
konferencijos baigiamojo akto 
nuostatai, knriais vis'em yra j 
užtikrinamos pagrindinės žmo- Į 
gaus teisės bei laisvės. į 

Washingtonas Wayre Hays, 
vienas pačių įtakingiausių ir ga
lingiausių demokratų kongres-
manų, atsistatydino. Atstovų rū
muose išbuvo 28 metus. Atsista
tydino dėl skandalo, romanso su 
Elizabeth Ray. Rūmų Etikos ko
mitetas jo apklausinėjimus tu
rės nutraukti, nes buvusių kon-
gresmanų tardyti negali. Fede
ralinis grand jury savo tyrinė
jimus tęs ir toliau. 

Hays gyvena savo ūky Ohio 
valstijoje. Jaučiasi labai prislėg
tas ir nenori su nieku susitikti. 

Ktroaitas. — Kuwnitas su
spendavo konstitucines laisves 
ir parlamento veikimą. Manoma, 
kad tai padaryta norint griež
čiau kontroliuoti palestiniečius. 
Šioj nedidelėj valstybėj prie Per
sų įlankos gyvena 270,000 pales-

my.ių. Tai esąs pagerintas mo- i tiniečių. ir nesutarimas tarp jų 
delrs SS-Xl-6 raketų. Į ir vyriausybėm nuolat didėja. 

Amerikos naftos bendrovė | rėti Fred Ikle. Toks sovietų ei-
gesys pastato pavojun ne tik nu 
matytus planus sutartį praplės* 
ti, bet griauna ir pasirašytą. 
Derybos tuo reikalu nutrūko 
prieš 10 mėnesių. 

Sovietai pradėjo keisti esa
mas vidutinės distancijos rake
tas naujomis SS-X-20. Jos kla
sifikuojamos kaip tarpkontinen-
tinės, lekiančios beveik 3,000 

(fvpv&m su naujais 
jūrų įstatymais 

New Yorkas — Sekretorius 
Kissingeris įspėjo Jungtinių Tau
tų konferenciją tarptautinėms 
jūrų teisėms redaguoti, kad ji 
savo darbą greičiau baigtų, ki
taip amerikietis Ros kompanijos 
vienašališkai pradės turtų ieš
koti po jūrų dugnu bet kur pa
sauly, kur joms patiks. 

Reikalauja panaikinti 
kolonializmą Lietuvoj 

Montevideo (Uruguay) laik
raštis "EI Pais" birželio 16 lai
doje įdėjo ilgesnį straipsnį, ry
šium su 1941 birželio įvykiais 
Lietuvoje. Latvijoje ir Estijoje. 
Straipsnis pavadintas "EI Mar
t ino de Los Paisęs Baltieos" 
(Pabaltijo Tautų kankinystė). 
Pamini prieš 36 metus sovietų 
okupaciją ir masines deportaci
jas. Stalino - Hitlerio tandėrį, 
pabaltiečių tautų kančias, išryš
kina pabaltiečių, ypač lietuvių, 
rezistenciją, paminėdamas ir 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką". Kreipiasi j pasaulio 
sąžinę, reikalą".damas panaikin
ti kolonializmą Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje. (E.) 

Sau algŲ nekels 

Washingtonas. — Ats*ovų rū
mai užblokavo savo nariams at
lyginimo pakėlimą, numatytą 
nuo spalio 1. Rūmai taip pat nu
balsavo atsisakyti ir 4.83 proc. 
išlyginimo dč! gyvenimo pabran
gimo ne tik sau, bet ir senato
riams, kabinrto nariams, teisė
jams ir kitiems aukštiems fede-
raliniams pareigūnams. 

slapta y\ a ;c\ na 
būtina 

Keiuiebunkport, Me. — CIA 
direktorius George Bush, kalbė
damas Prekybos rūmuose, sakė: 
jokia demokratija negali likti 
gyva, jeigu nėra slaptos žval
gybos sistemos Jeigu kas kitaip 
kalba, tai jis arba nieko nežino, 
arba turi negerų intencijų. 

Washuigtonas. — Rugpiūčio 
mėnesį maisto prekių urmo kai
na krito 0.1 procento. Tai laiko
ma geru ūkiniu ženklu. 

Panmunjon, Korėja — Ame
rikos ir šiaurės Korėjos atstovai 
susitarė dėl neutralios zonos ka
rinės ribos. Pastebėta, kad Šiau
rės Korėja dėl dviejų amerikie
čių nužudymo susilaukė smarkių 
priekaištų iš Kinijos ir Sovietų 
Sąjungos. 

Pasadena, Cal. — Viking 2 
iiandien turi nusileisti ant Mar
so. Vakar buvo patikrinta, jo in
formacijų sistema. Viskas veikė 
labai tvarkingai. 

Washingtonas. — Prez. For
das paprašė valstybės gynėją 
Edward Levi duoti pi'.ną rapor
tą apie kaltinimus prieš FBI di-» 
rektorių Clarence Kelley dėl do
vanų priėmimo iš jam pavaldžių 
tarnautojų, šiaip Fordas ir Levi 
direktoriui reiškia pilną pasiti
kėjimą. 
New Yorkas — Rugsėjo 8 -18 

dienomis Metropolitan operos 
rūmuose gastroliuos Paryžiaus 
opera, duos 8 spektaklius. 

— Lietuvos 2ydų sąjunga Iz
raelyje savo biuletenyje prane
ša, kad iš Lietuvos į Izraelį at
vyko apie 10 tūkstančių žydų. 
Lietuvoje dar liko apie 5 tūks
tančiai. (E.) 

Nuolatinėmis Bendro Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fondo pa
stangomis, pačiai Balfo pirmi
ninkei Marijai Rudienei nuvykus 
į Turkiją pasitarimuose su Tur
kijos vyriausybės žmonėmis ir 
Amerikos ambasada pavyko gau
ti leidimą Pranui ir Algirdui Bra
žinskams apleisti Turkiją ir pasi-

į sekė gauti leidimą jiems išvykti 
į Venecuelą. Bražinskų reikalas 
buvo pasidaręs susietas su penkių 

į kraštų vyriausybėmis ir tik po 
Į penkių savaičių labai uoliai veda-
I mų derybų pavyko tą laimėjimą 
Į pasiekti. 

Dėl ypatingų įvykių 1970 m. 
į Bražinskams pasitraukus į vaka-
į rus, jų reikalas buvo labai susi-
I komplikavęs. Buvo sunku gauti 
j leidimą išvykti ir sunku rasti 
Į kraštą, kuris sutiktų juos pri-
| glausti. Reikalai dar labiau buvo 
pasunkėję, kai Bražinskai, nepai
sydami teisinių nuostatų, iš tur
kų apsaugos pabėgo į Amerikos 
ambasadą Ankaroje Tik po la
bai ryžtingų pastangų Amerikos 
ambasadoje ir Turkijos vyriausy
bėje BALFo pirmininkei pavyko 
pasiekti, kad Turkija sutiko juos 
išleisti, nebebausti už pabėgimą 
ir leido BALFo pirmininkei juos 
išvežti iš Turkijos. Bražinskų bė
gimas buvo sukėlęs daug tarptau
tinių ir teisinių problemų, bet 
grąžinimas į Sovietų Sąjungą dėl 
Turkijos 

Apgyvendinti Bražinskus Ve-
necueloje nepaprastai daug 
BALFui padėjo Carakase gyve
nantis nuoširdus lietuvių bičiu
lis dr. Felix Zubr, kurio artimi ry
šiai su vyriausybe padėjo iš
spręsti sudėtingus šios imigraci
jos klausimus. 

Taip pat dr. Zubr pastangomis 
šią savaitę, praslinkus 30 d. po 
Bražinskų atvykimo \ Venecuelą, 
jiems bus suteikiamos pilnateisio 
svetimšalio (alien resident) sta
tusas. Venecueloje Bražinskai bu
vo atiduoti globai lietuvių: Jūra
tės Rosales - Statkutės, Juozo 
Menkeliūno ir Henriko Gavors-
kio. Tą visą pasiekus, BALFo 
misija atlikta, juos išvežant į 
laisvą kraštą ir pasiėmus juos 
globoti Venecuelos lietuviams. 

BALFo 
CENTRO VALDYBA 

Carterio pajamos 
136 tukst. dol. 

Plains. Ga. — Jimmy Carterls 
praėjusiais metais federalinių 
mokesčių sumokėjo 17,454 dole
rių. Pajamų turėjo 136,138 dol. 
Mokesčių mokėjo 41,702 dole
riais mažiau, nes nurašė už įvai
rius savo riešutų ūkio praplėti-

nusistatymo ir atitin- į mus ir statybą. Jeigu būtų iš-
kamų ekstradicijos sutarčių ne- rinktas prezidentu, žadėjo par-
buvimo Bražinskams negrėsė. i duoti savo akcijas. 

FORDO-CARTERIO DEBATAI 
PER TELEVIZIJA 

WasbJngtonas. — Prezidento 
Fordo ir Jimmy Carteno atsto
vai susitarė dėl prezidentinių 
kandidatų viešu diskusijų laiko 
ir aplinkybių. Pirmosios 90 mi
nučių diskusijos per televiziją 
bus rugsėjo 23. Diskutuos eko
nominiais ir Amerikos vidaus 
klausimais. Kiek vėliau bus už
sienio politikos ir krašto gyny
bos reikalais, o dar vėliau "at
viros" diskusijos bet kuriais 
klausimais. Tarp antrų ir tre
čių debatų bus viceprezidentinių 
kandidatų — senatorių Robert 
Dole ir Walter Mondale — tokios 
pat diskusijos. Sponseriu visų 
keturių diskusijų bus Moterų 
balsuotojų lyga. 

Dar viena 
pogrindžio grupe 

Lyga sako. ksd nesirūpina ir 
nesijaudina, kad tokių pat dis
kusijų gali pareikalauti ir kiti 
prezidentiniai kandidatai — ne
priklausomųjų atstovas Eugene 
McCarthy, Amerikos nepriklau
somos partijos atstovas Lester 
Maddox ar dar kuris kitas. 

Iš kurios vietos bus transliuo
jamos diskusijos, dar nežinoma 
Grupė laikraštininkų turės tei
sę kandidatams dueti kluasimus. 

Buenos Aires. — Grupė ar
gentiniečių, save vadinančių Tau 
tiniu nacionalistų frontu, skel
bia kovą prieš Argentinos žydus 
ir prisipaž sta. kad paskutinieji 
sinagogų ir kitų pastatų sprog
dinimai yra jų darbas. "Kova 
tik pradėta", rašoma paskleis
tam biuleteny, "ji bus tęsiama, 
kol bus išnaikinta žydų bolševi- j 
kų plutokratija". 

Rio de Janeiro. — Kakao der
lius šiais metais bus mažesnis Į 
Brazilijoj, mažesnis ir Afrikoj, 
todėl lauktina kainų pakilimo 
šokoladui ir kitiems panašiems 
produktams. 

Fordas prieš bazių 
uždaryme 

Washingtonas. — Prez. For
das atmetė sugestijas mažinti 
kariuomenės skaičių užjūrio ba
zėse. "Pasaulis tebėra pavojin
ga vieta saugumui", saltė prezi
dentas Tautinės gvardijes na
rių suvažiavime. Neminėjo var
do, bet buvo aišku, kad kalba 
apie Jimmy Carterį. siūlantį iš 
užjūrio bazių visai arbu dalį a* 
merikiečių atitraukti 

WasWngtonas. — Baltųjų rū
mų spaudos rekretorrus Ron 
Nessen minėjo, kad ateinantį 
trečiadienį ar ketvirtadienį pre
zidentas Fordas susitiks su A-
merikos katalikų vyskupų va
dovybe. 

Mūsų, gražusis jaunimas rergiasį lokiu. SveLtel Cleveiaado Gra~»^n6U vieno koncerto metu 

Dublinas. — Airijos parla-
j mentas priėmė premjero Liam 
Cesgrave pasiūlymą paskelbti 
valstybės pavojaus padėtį ir vi-

I somis jėgomis kovoti prieš IRA 
iVyt, Maželio ouotr,) terorizmą. 

KALENDORIUS 

— ---Q— - u - —r v * * -

lava, Sirputis, Mirga. 
Rugsėjo 4: Marinas, Rozalija, 

Rimantas, Gerimante. 
Saulė teka 6:17, leidžias 7:23. 

ORAS 

Dalinai saulėta, šilčiau, apie 
182 laipsniai. 
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LAUKO TENISAS 
MIŠRAUS DVEJETO 

HRMENYBfiS 
Vid. Vakaru Sporto apygar

dos mišraus dvejeto pirmeny
bės įvyks rugsėjo 12 d. (sekma
dienį i, nuo 10 vai. ryto Valley 
Hills teniso khibo aikštėse, Ma-
sbn - tyreli Rd., Elgin, 111., tel. 
697 - 7766. Varžybas organizuo
ja Chicagbs lietuvių teniso klu
bas. Registruotis iki rugsėjo 9 d. 
pas C. Žilioni, 48 Surrey Hill 
D*\, Palos Heights, IL 60563, tel. 
361 - 0285, arba pas R. Blinstru-
bą, 7047 So. Maplewood Cbica-
go, DL 60629, telef. 778-9023-
Registracijos mokestis 6 dol. as
meniui, į ką įeis sviedinukai, 
•'karštų šuniukų" užkandžiai, 
baseinas, dušą* ir mažiausia 4 - 5 
rungtynės. Varžybos vyks A ir 
B klasėse ir atskirose grupėse 
žaidžiant taškų sistema 8 ar 10 
žaidimų "pro" setus- Pirmų ir 
antrų vietų laimėtojams skiria
mos dovanos. 

Pereitais metais šios varžybos 
praėjo su pasisekimu ir turėjo 
didžiulį dalyvhį skaiftių. A kla-
B6C3 

laimėtojai buvp Gr. RjLmkū-
nienė ir K. MikoniS, o B klasės 
N. Stauskaitė ir D. : Martines, 
šiais metais susidomėjimas dar 
didesnis, o žaidimo lygiui page
rėjus, varžybos žada būti dar 
įdomesnės. 

GERULAIČIAI FINALUOSE 
Besiruošiant Amerikos pirme

nybėms, pereitą savaite Vytas 
ii- Rūta Gerulaičiai dalyvavo 
stambesniuose turnyruose. Vy
rų vienete So. Orange turnyre 
V. Gerulaitis laimi prieš M. Ries-
sen 6 - 2 , 6 -3 , tačiau antrame 
rate prajauni vengrui Taroczy 
6 - 3, 6 - 4. Dvejetą žaidė su gar
siuoju I. Nastare ir. nesunkiai 
pasiekę pusfinalį, čia |veikė bro
lius Amritrai iš Indijos 7 - 6, 
7 - 5, o finale pralaimi prieš Mc 
Nair ir Riessen 7 - 5. 4 - 6, 6 - 2. 

Rūta dalyvavo WTA turnyre 
llarrison ir taip pat puikiai pa
sirodė. Lengva! laimėjusi plr-
niiioshis du rafus, kvurtfinaly-
jė ji įveikia j . Metcalf iš Los 
Angeles 4-6 . 7 - 6 . 7 -6 , ypa
tingai kietoje kovoje, pusfinali 
laimi prieš M. Carfflo iš New 
Yorko 3 - 6, 6 - 4, 6 - L Baigmė- Į 
je žaidžia prieš B. Norton iš i 
Fairf ield. Lengvai laimėjusi pir- i 
mąjį sętą 6 - 1 , ji veda antrame 
4 - 1 ir bereikia tik dviejų žai-1 
dimų titului ir 10.000 dol. pre-| 
mijaū Tuo pati netikėdama, ji i 
sustingsta, lyg ir pasimeta, ati-, 
duoda setą 7 - 5 ir trečiame kren 
ta 6 - 3 . Turi pasitenkinti 5 500 j 
dolerių premija, kas yrr. jos di-| 
džiausiąs laimėjimas trumpoje 
profesionalinėje karjeroje. 

1 \ ! ; r \ 
-r f ^ i ^ / 

Varžybų dalyviai turi regist
ruotis .ki š. m- rugsėjo 10 d. 
šiuo adresu: 

Jonas Karpis, 34 Warwood 
Rd., Islington, Ont., Canada 
M9B 5BS. Tel. 1-416-622-4742. 
Čia gaunama ir informacija. 

Apygardoms neužsiregistra
vus komandiniai, varžybos pra
vedamos pagal 1976 m. North 
American Baltic Individual Ten-
nis programą. 

Varžyboms bus naudojami 
Slazenger sviedinukai ir bus ga
lima įsigyti varžybų vietoje. 

PABALTIEČUJ PLAUKYMO 
PIRMENYBĖS 

1976 m. Š.A-Pabaltiečių plau
kymo pirmenybės įvyks rugsėjo 
18 d., Pape Recreation Center, 
953 Gerrard St. E., Toronto, Ont. 
Pradžia 5 vai., registracija 4 vai. 

Programa apima šias klases: 
vyrų ir moterų (virš 14 m.), 
prieauglio B ,(13-14 m.), prie
auglio C (11-12 m.) ir prieaug
lio D (žemiau 11 m.). Prieaug
lio, klasės yra berniukams ir mer
gaitėms. 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių,,.laivių ir estų plauki
kams. Varžybas rengia estai. 
Smulkios informacijos išsiuntinė 
tos visiems sporto klubams. Pa
vėniams plaukikams informaci
jas galima gauti pas ŠALFASS-
gos. plaukvmo vadovą Arvydą 
Barzduka. 3322 Hartwell Ct., 
Pails Chureh, Va., 22042. Telef. 
703-560-1410, arba tiesiai pas 
rengėjus:, mrs. M. Kreem, 618 
Davenport Rd. Toronto, Ont., 
M5R 1K9. Telef. 416-924-6028. 
Užsiregistruoti pakanka atvykus 
j varžvba.?. 

B. 

SIS BEI TAS 
Žinome „garai, kokia sovietų 

spauda rafinuota ir persisunkusi 
propaganda. Tačiau gana daž
nai ji nesigaili ir aštrios savikri-
tikos. reikalaudama paskutinio 
energijos lašo, kad" vėliau tą pro
pagandinį burbulą galėtų išpus
ti dar labiau. 

Didžiulėmis antraštėmis ji gy
rėsi visam pasauliui ir saviems 
žmonėms, kad tik dėka tokios 
santvarkos jos sportininkai, susu
mavus medalius, išėjo didžiai-

.. . —.. 
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Lituanicos futbolo komandos v 
oeika. Pirmadienį, rugsėjo 6 d., 
Parko aikštėje Chicagoje. 

3̂--»E-is..s, r irrr.' eje ii lesinės sėdi klubo pirm. Vytatitaą Mi-
ID ko lietuvių futbolo veteranais Marquette 

šiais laimėtojais Montrealio otfm 
pijadoje. Ir tikrai — 47 aukso 
medaliai (ketvirtis visų), 43 si
dabro (taip pat ketvirtis visų) 
i'r 35 bronzos (šeštadalis visų) 
— demonstruoja visapusišką per 
galę. Tik žvilgterėjus giliau Įr 
analizuojant atskiras šakas, pa
sirodo, kad ta pergalė arčiau pa
naši. \ tą pučiamą burbulą. Juk 
du trečdaliai visų medalių lai
mėta mažai populiariose sporto 
šakose, kaip imtynėse, sunkumų 
žinojime, irklavime ir fechtavi
me. Pagrindinėse 3 sporto šakose 
balansas liūdnas: lengvoje atle
tikoje ir gimnastikoje stiprus su
smukimas, o plaukime pasi^f •-
mas silpnas, nors ir geresnis kaip 
iki šiol. Kitose populiariose ša
kose padėtis mažai linksrhėnšhe. 
Futbole, krepšinyje ir vanden-
svydyje nusivylimas vispusiškas, 
o tinklinyje, nežiūrint sidabro me 
dalio, juk moterų komanda fina
le japonių buvo tiesiog suniekin
ta, pasekme 15-7, 15-2. 

Kaltinami sportininkai,neati-
daye viso savo kūno ir dūšios, 
kaltinami treneriai, nepajėgę duo 
h vispusiško, ypač psichologinio, 
paruošimo, kaltinami komandų 
statytojai, palikę geresnius na
muose: Su tuo paskutiniu kalti
nimu ir mes sutinkame. Pagal 
visus kvalifikacinius duomenis, 
sovietų komandoje turėjo būti 
bent 15 lietuvių, o jų buvo tik 
8. Ir jų pasirodymas buvo įspū
dingas, nes jie parsivežė 7 meda
lius. Faktas aiškus: jei nesi ru
sas, o dar pabaltietis, tai turi 
būti žymiai, žymiai geresnis, kad 
patektumei į rinktinę. 

Viso to pasėkoje, jau daug 
''galvų" krito, dar daug jų kris, 
bus keičiami metodai, paruošimo 
sistemos ir t.t. Ir nėra abejonės, 

SALFASS-gos tarpapygardi-
nės lauko tenise varžybos įvyks 
5. m. rugsėjo 18 ir 19 d. Toron
te, Riverdale o?.rko aikštėje (va
kar, pusėje Eroadview Avenue, 
apie keturis blokus į pietus nuo 
Danforth Ave.). Varžybas pra
ves Toronto Lietuvių Sporto 
Klubas "Vytis". 

Dalyviai: dalyvauja visu trijų 
sporto apygardų atrinkti spor
tininkai, sudarydami paskiras 
komandas. 

Varžybų programa: po du žai
dėjus komandai, Davis Cup sis- [ 
tema viena komanda a**viT»*«" ' fi*i3* 

Įtad Maskvos olimpiadoje meda
lių bus dar daugiau ir geresnių. 

Sal Mįtdrva ir prisibijo Tarp
tautini o Olimpinio komiteto. Ji 
jau spėjo jpainformucti, kad lau 
ko teniso Davis Cup rungtynė-
ses prieš Čilę Ji žais. O gal ji, 
_-;p pat judriai, kaip Trudeau, 

mulki n.-: tĄ Komitetą iki paskuti
nių dienUj o tada parodys savo 
tikrąjį veidą. 

Už vyrų ir jaunių krepšinio 
rinktinių r.e -;okį pasirodymą 
x.cx. *::>!grieže >4,---į~- -'.-- 5---
i-: į rinktinė, Ką tik pasibaigusio
se Europcs k:sci.r..z pirmenybė
se, paskutinėse rungtynėse, są
jungos rinktinė nugali Vengriją 
SŜ IT? Ir laimi meisterio titulą. 
Trečioje vietoje liko Bulgarija, 

Liftičefcdgj 3 ki ja, Lenkija. Tai 
gi, fisoc Rytu Europos rinktinės. 
Geri?: ; : = : 8 1 ikarų Europos, ir 
tik 6-je vietoje, pasirodė Olan-
zži. Po |B MI rytai su Jugos-
= '.i;3 ir Rurr-^nija, o 9-je vieto-

!t3;:;a. pQ ;-- I-'anija ir kitos. 
Mums gi įdomiausia, kad Sov. 

•.\.r.g s- -..inėje žaidė ir kau
nietė Irena Kf^-ervv i : : ' 
'pikia or ;Jė:i . k d !7:.'.-'..;; :.•-••-. 
B K?;** Žalgirio, žaidė jaunių 
rinktinėje, kurį Europos pirme
nybėse baigmėje pralaimėjo Ju-
Z >-a. i;ai ,C-c-i>. 

« -

— Nijolė Sabaitė ir Kęstutis 
§apka ra vardai gerai pažįsta
mi ne tik mums, bet ir visam 
pasauliui. Jie Muencheno olim
piadoje pasipuošė medaliais, jų 
rekordai Lietuvoje dar nesumuš
ti. Paskutiniais metais apie Nijo
lę nesigirdėjo visiškai nieko, o 
Kęstučio bandymai daugumoje 
būvb nesėkmingi. Ir štai kodėl. 
Nijolė ištekėjo, susilaukė "sūnaus 
:r baigė pedagoginį institutą. Ža
da vėl pradėti treniruotis ir da-
Iv-vauti mažesnėse varžybose. Kęs 

tutis taip pat sukūrė šeimą, dar 
tebestudijuoja, tačiau pagrindi
nė nesėkmių priežastis — sužei
dimai. Po paskutinės kojos opera
cijos dar nėra atsigavęs ir tik
riausiai truks dar metai, kol vi
siškai pasveiks. Tačiau dalyvauti 
varžybose vis dar žada. 

-
— Krepšinyje tose pačiose var 

žybose Vilniaus universiteto mo
terų komanda, pralaimėjusi Mas
kvai, liko trečioje vietoje. 

HeŽtadicnifiiĮ 
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Tei. PE S-*i29 

DR. AHKi BALi 'JSi* 
AKTv', AUSŲ, NOSIES m 

GERKLES LIGOS 
fcofe « n E 6Srd Street 

Vaiari--a pagal Busitarimą 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik iŠ anks- p 
to susitarus. Redakcija už skelbi- j 
mų turin} neatsako. Skelbimų kai- t 
nos prisiunčiamos gavus prašymą. S 

M. A. Š I M K U S 
N .'JT AP. Y PCBLJC 

rNCOMF T W SERVICE 
4250 S. MaplewcK>d, teL 234-7450 

HMIN'IU rujuj ' z....-> i . rAJL 

«^»« 

PAL. 
k i toki 

?"..\5TM_M JT 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir naotenj Ugoa 
Ginekologine Cnirurgija 

8449 So. Puia.ski Boad (Crawford 
Medkai Būilding). TeL L € 5-6446 
Priima ll«oniua pagal susitarimą 

Jei oeauilifpLa. skambinti 894-8004 

DR. VL BLAŽYS 
P L A U i i y j p VIDAUS LIGOS 

Dtaaqpets« M*yWml Center 
e*.s2 s.j. &ed^ie A-'-i .- . 

Va^.: plrmad^ antrad. Ir k.etrtri*4l 
6 iki 7:20 vai. vakaro. 

fiettad. OMO 1 lkl 3 vaL 
z- jj?a~ T-j.3: va. r r:. •, 

Ofiso t*"lef. W i 5-î .TO 
Rezkt t«L WAibPtx^» '-•• -J«V..r 

M O V I N G 
«vER£N \ S perkraasto baldus ir ki-
tU5 jaiktns. Ir K toli miesto leidi
mai ir palna apdraoda. 

TELEF. — W.V 5-8068 

TeL Ofl^o HE 4-i«49 rer. 388-223. 

DR. PETIR T, BRAZIS 
GYDYTOJAS IP. CHlPU?XAi 

2434 West 71st Street 
r a . . Cl-TC, r. 1 lkl ( v. popiet 

1-5, trec. Ir 6e6tao 
iT&irhj prekhj pct>4rmklDUU a» 

COSMOS PVKCELš EXPRE?,* 

SIUNTINIAI Į UETUV4 
•S53 * Haij*eO St CfcK««ri n i *0*Of. 
ĮSAI w ą»th ^t. omrwkg<x rn. m*st% 

T*W- 92S.2"S? _ SS4-33C0 
V V«1MCUMI 

DT. Ant. P.u'iakci kabinetą perėmė 

DR. EDMUNDJ, DIARA 

ftnį W w t 51<s.t *!-•<-• 
TeL — GR M l H 

VaL: pagal susitarimą; pirmad. k 
K*t? I-4 Ir 7-9; antrad. ir peakt 
10-4: Šešta 19-S vai. 

NAMŲ REMONTAS 

Taisau ir naujai įrengia vonias, 
virtuves irnaujaa lubas. Įrengm 
kambarius rūsy. taisą, 
Zigmas, teL 776-0882 po 6 v. vak. 
KX>C-0000<>0<><>OOCK>0<>00000<>OOC 

" * — i « — *0«r piglac scK>k.fttttr 
ui ap<"ir*r.xJa aoc -̂ srnV* *r *«<.->"•«% 
hibO PM 

F R H K Z A P O L I S 
''hK'ŵ rri nn?v}fc 

Of*. teL 73S-14T-. Fi.»a. r- -l' 

DR, L DEGIOS 
GVT5YTO-JA FP. CtflKirHGft 

Fjnr«~»nrt-- ^ . y . 

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4158 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 So. 50th Ave^ Ck»ro 
žaadien 1-3 vai. ir 8-8 vaL vak. 

lž&kyrus trečiadieniu* 
SeStadieaiaU 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REttaiK* 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTDK 
(Lietuvis gydytojas) 

8925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. 1» 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 4-1 
vai. vak. šefttad. pagal susitarimą 

o trečiadieniais uždaryta 

DR. IRENA KIMIAS 
GYDYTOJA IR CHTRURG8 
&CDSUV IK YAJKC UGOS 

SPEOlAlJriSTfi 
MEDICAIi BCTLDtNG 

7156 Sonth Vvestern Avenne. 
balandos: Kasdiea nuo 10 vaL ryto 

lkl 1 vai. popiet. 
Ofiso teL RE 7-11M; reztaL SS»-Stl« 
Ofiso HE 4-1818: RezkL Pft 6-M01 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 Wast 71st Street 

(71-oe Ir Campbell Ave. k a m p u ) 
7al.: plrtcad., antrad, ketvrrtad. k 
oenktad. S iki 7 v. p p. Tik vusitaroa 

' — - • • ^ — —• . P . . . • • - • • . M . 

O P T I C A L S T C D I I 
VIOLETA KAKOSA.IT* AW«. 

7051 So. Wa8t.tenav«, tei. 778.S7M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoja 

receptua 
DMelia akiniu r*mų paairinkimaa 
Vai.: pirm., antr. peakt. 10-5:80" 
Ketv. 1-8 v. vak. ^ X l©-4 v. (ws 

Trečiadieniais uždaryta. 
; SOS 

Tekst — 283-44* 

0RS fiOftUS PETKUS 
AKIC UGOS — CHmT/fv&UA 

Ofisai: 
111 NO. WABASB AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandoe pagal susitarimą 

)res.~i5i" ^ns and compaiues 
T lAoį ycmr :ommercial X-mas 

PI-AVHOfRE TOY COMP.VNY 

> > « » > • « » » « » • • • » » » • » « > • • • • * • * 

A V I L I M A S 
M O V I N G 
vrMir».'3*itjM >r"k-%tt«',"x vta-

Ivairl-r, %fMfami 
« J WTCST Uty, P1.ACT 

r -•-«»lando J.ieruvfu Be^dr-jon-e-iė' \z)A\t-i I 
kviečia visus lietuvius dalyvauti 

AL-OS ^\'ENTf;S MINĖJIME 

G. Rimkūnienė ir K. Mikonis 
Ar Jie laimes ir šiemet? 

mūsų mišraus dvejeto meisteriai. 

l. n 

j? r 

ui 

kiekvienoje amžiaus grupėje. 
Dalyvių grupės: vyrų, jaunių 

A, B ir C. Moterų ir mergaičių 
A, B ir C grupės. 

Jaunių ir margaičių amžiaus 
tvalifikadja: 
A klasė — gimf 1057-8-9 m. m. 
B klasė — gimę 1960-1 m. m-
C klaie — gimę 1962-3 m, to. 

Halr formuta JTB ia Patente<1 -Guaranteed ln Ptrttaerlaii'' - - i '-
Reglstered in USA, Canada, Korope. It cur*a Dandruft FalUng 
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growth, and restorinK N'ATTrRAL HAIR COUOR. Uslag JIB yon 
will never be BALO or ORST. 100«V Oaaranteed. Usted in 
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FRANK'S TV and RADIO, INC. 
C4I SO, HALSTED STTIEFT TKL, - CA l-TSI 
KAD!-O IK ST^REO AP AP A r , PARDAVTMAS IK TAISYMAS 

DBBELIS PASIRIKKIUAS jVArRJAUSITJ TELEVIZIJŲ APARATTJ 
tPAlVOTOS TELEVIZUOI APARATAI 

) « « • • > P « O M < I I I • »i«»>*^op»p»^«wp^pap* LI 

-^tadienj. rugsėjo 11 d., 7 v. v. Dievo Motinos N. P salėje 
r«r trumpom oficjaliosios dalies ir inž. R. BUBLIO prakalbos 

bos .1 didžiųjų Chicagos Lietuvių operos solistų 

t>. STANKAITYT6S, ST. BAftO ir J. VAZNELIO 

K O N G E R T A S 
Arijos, duetai ir trio is operų "Fidelio", "Fausto", 'Traviatos", '"Aidos", 
Misrnon", "Don Gtovanio", "Perlų žvejai", "Danos ir "Priesaikos". 

Akompanuos muz. Arv. VASAmS. 

Po koncerto vaiS$s ir pasilinksminimas, grojant R. Strimaičio orkestrui. 
Bilietų kainos nuo 2 iki 8 dol. 
Salėje vietos numeruotos 

Bi'.ietsi • !S anVrtrt felgyti ar užsisakvti pas: 
K. TaUrūnienę (531-5924) 
J. Malskj (4SC-9165) 
VI. Bacevičių (481-1016) 

Korlntieji dalyvauti artistams pagerbti vakarienije (S dol. asnenlui) 
registruojasi i S anksto pas bilietų platintojus. 
S«kmadipnį rūpėjo 12 d. 9-45 vaL r. prie Lietuvių paminklo vėliavų 
kėlimas. Po to pamaldos \iž Lietuvą abiejų parapijų Šventovėse. Orga-

• I madjos pra,t-v~;-K dalyvauti paraldose su veliavomia. 

Bazld, tel. — OI 8-4873 

\KUSER1JA m MOTERŲ UGOr 
GTNEKOLOGINC CKIRURGUA 

Dasal pasitarimą. *e* ar 
oailit^pia. skambinti: Mt 2-4KMK. 

TeL — BE 3-S893 

OR. A. B. 6L£V£CiCp\$ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

Specialybė Akių Ligos 
89OT West l«8rd Street 

Val&nde pagal BiiBitarim^ 

Ofiso teL — PK 8-222e 
«R, lANINfi i a«€Vi f t iU5 

t O R 6 I 
V A I K Ų L I G O S 
8 « 6 W*»t «Qrd Streel 

Pirmad., antrad., Sutvlrtad. tr pMikt 
•\no 12 lkl t vai ir nuo I l k i 8 n J 
.-ak. S^tad. nuo 1 Ou 1 « ) 

OR, F1UIIK M I « & $ 
O F T O M E T R I S T A S 
(Raiba Uetnvižkai) 

«15| W. 71*t 8t. — TeL 7y?-5149 

Ofa. PO 7-6000 R««. OA *-727> 

M t A. JENKINS 
GYDYTOJ AS B> CH1RTJRGAS 

S844 West 6Srd Street 

Val&adoe pagal nuaitariina 

m. K. A. JOGAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGUA 
100S No. We»tem Avenoe 
5314 No. Western Avenne 
TeL atsakoma* 12 valau dt) 

489-4441 — 561-4603 

Tikrina akis. Pritaiko 
"Contact temena" 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tr»f 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PCSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
265ti W. «3rd SKreet 

Vai. antrad. nuo i -4 popiet 
Ir ketv. nuo 5-7 vakare • 

>ftso tei 778-2880, m. M8-5&4,* 

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

idresas 1255 W. 08rd ^tree* 
Oti«c telet. RF &.-M10. 

RnddVncUon telef GR «-0«n 
•'ai.: pirmad.. antrad. icetvirtad. tt 

peTJKtad ano 1 Urt I w l popiet 

"•«- teL nr. t-2-, j s narna OI S-«l«t 

OR. V, TUMftSOHIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
a i pirm., antrad. ketv Ir peaktao 
2-5 ir 6-7 — \t anksto susltaru* 

TeL ofiso PR 6-6446 

DR. F, C. WmSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

81OT rYest 71st Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet 

Treč. Ir seetad. pagal raBtUruna. 

UrtalRoa ir Soto teL 652-1381 

DR, FERB, VYT. KAUHAS 
BENDROJI ME33ICINA 

1467 S. 48th tVmrt Oc»vro 
Kasdjfic 10-13 tr 4-7 

rr»v* h- tr^* 

Ofiso teL 586-3166: namų 6364880 

DR. PETfUS ŽL10BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

62S4 R. Nsrracan*i*>tt AKS. 
»*sl. pinn., antr.. ketv. Ir penkt %1 

a**tadie*iSa'« nae*' w3piitariTa« 

TeL — 337-1285 

OR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
AKTŲ LIGOS LR CHTRURGTJA 

760 No. Mlchlgan Avenne 
Kambary;. 4/r3 

Valandoa pagal eusftariMĄ 



Sutarties tukaktii 
- - - • • Į — -

JOS RUSIJA NETURI UŽMIRŠTI 
Šį mėnesį sueina 50 m. sukak- Molotovas, kalbėdamas Maskvos 

tis, kai Sovietų Sąjunga pasirašė vardu, pareiškė: "Nepaisant gąs-
su Lietuva vadinamą nepuolimo dinimų, vykdomų imperialistinių 
sutartį. Ji buvo pasirašyta 1926 sluoksnių, priešiškų Sovietų Są-
m. rugsėjo 28 d. Maskva šia su- jungai, tautinė Estijos, Latvijos 
tartimi pasižadėjo gerbti Lietu- ir Lietuvos nepriklausomybė ir 
vos suverenumą ir teritorinę ne- jų autonomiška politika jokiu 
liečiamybę, o taip pat susilaiky- būdu nenukenčia..." 
ti nuo bet kokių puolamųjų veiks- Taigi buvo daug oficialių įsi-
mų. Kitaip sakant, Maskva įsi- pareigojimų ir taip gėdingai juos 
pareigojo gerbti Lietuvos nepri- Maskva sulaužė, 
klausomybę ir viešai pasižadėjo 
nesikėsinti į jokį Lietuvos terito- Žlugdydama Lietuvos nepri-
rijos plotą. Žinoma, tą patį Lie- klausomybę, Maskva laužė ne tik 
tuva pasižadėjo Sov. Sąjungos savo pasižadėjimus, įsipareigoji-
atžvilgiu ir tą pildė, bet Maskva mus Lietuvai, bet ir bendruosius 
begėdiškai sulaužė šį tarptautinį tarptautinius įsipareigojimus, 
pasižadėjimą, 1940 m. birželio Juk II pasaulinio karo metu Mas-
15 d. okupuodama lietuvą. Ta kva su Stalinu pakartotinai skel-
sutartimi Maskva buvo pasižadė- bė, kad tuo karu Sovietų Sąjunga 
jusi neteikti paramos kitoms vals- nesiekia užimti teritorijų ir pa-
tybėms, jei kurios pultų Lietuvą, vergti tautų. Pasirašydama At-
Nežiūrint to, vedė derybas su lanto čarterį, Jungtinių Tautų 
naciais ir net buvo užleidusi deklaraciją, Jungtinių Tautų čar-
Lietuvą naciams, tik vėliau už terį, Maskva su kitomis tautomis 
7,5 mil. dolerių gavo iš Hitlerio įsipareigojo gerbti tautų laisvę 
pritarimą užgrobti Lietuvą. ir lygybę, teritorijos neliečiamy-

* bę, pavergtųjų išlaisvinimą, pa-
Sutartyje buvo numatyta, kad, žadėjo sugrąžinimą suvereninių 

jeigu kils kokie nesutarimai tarp teisių kiekvienai tautai valdytis, 
abiejų susitariančių šalių ir jų kaip ji nori. Visus tuos tarptau-
nebus įmanoma išspręsti norma- tinius įsipareigojimus Maskva 
liais diplomatiniais pasitarimais, žiauriai sulaužė ir skriaudų tau-
bus atiduota spręsti bendrai su- toms iki šiol neatitaisė, 
darytai taikymo komisijai. Ta- Maskva turi bent atminti Lė
čiau Sovietų Sąjunga, nepaisant nino parašytą Taikos dekretą, 
to tarptautinio įsipareigojimo, 1917 m. lapkr. 17 d. priimtą vi-
1940 m. vienašaliu ultimatumu sos Rusijos Sovietų kongreso, ku-
Lietuvą užgrobė. Nepuolimo su- riame pasakyta: "Jeigu kuriai tau 
tartis buvo vis pratęsiama ir ji tai neduota teisė spręsti laisvu 
buvo pratęsta iki 1945 m. gruo- balsavimu, visiškai atitraukus pa-
džio 31 d. To viso nepaisyda- prastai stipresnės tautos gink-
ma, Maskva ją sulaužė. luotas jėgas, koks jos politinis 

Tuo agresijos veiksmu Mask- statutas bebūtų, tai toks įjungi-
va sulaužė ir visą eilę kitų su- mas nieko kito nereiškia, kaip 
sitarimų su Lietuva. Nepuolimo aneksiją, tai yra brutalų tei-
sutartyje buvo pabrėžtas galioji- sių laužymą ir užkariavimą". 
mas taikos sutarties, pasirašytos Pažymėtina, kad net Lietuvą 
1920 m. liepos 20 d. Šia sutar- užgrobdama Sovietų Sąjunga nie 
timi Sovietų Sąjunga be jokių ap- kada netvirtino, kad minėtos su-
ribojimų pripažino Lietuvą ne- tartys, tie tarptautiniai įsiparei-
•priklausoma valstybe su visomis gojimai negalioja. Net ir siųsda-
iš to pripažinimo išplaukiančio- ma savo kariuomenę 1940 m. 
mis teisėmis. Laisva valia vi- birželio 15 d. Maskva veidmai-
siems laikams atsižadėjo suve- niškai tvirtino, kad daliniai į 
rėmimo teisių į lietuvių tautą Pabaltijos kraštus yra siunčiami 
ir Lietuvos teritoriją. užtikrinti vykdymą tarpusavės 

Išryškinant šios 1926 m. su- pagalbos susitarimo. Tai žiaurus 
kakties prasmę, reikia prisimin- veidmaniškumas, kokį tik komu-
ti, kad Sovietų Sąjunga su Lie- nistinė prievarta gali vykdyti, 
tuva 1933 m. liepos 5 d. pasi
rašė sutartį, kuria apibrėžiama Komunizmas, laužydamas tau-
agresoriaus sąvoka. Šia sutartimi tų teises, nepaiso nė žmonių tei-
pakartotinai Sovietų Sąjunga pri- sių ir taip atstumiančiai veikia, 
pažino Lietuvos nepriklausomy- Prisiminkime vieną iškalbingą 
bę, teisę išsaugoti savo teritori- paskutinio laiko pavyzdį. JAV-se 
ją ir be kliūčių vystyti savo ne- plačiai garsėjo Juodųjų Panterų 
priklausomas institucijas. Api- informacijos "ministeris" Eld-
brėžiant užpuolėjo sąvoką, antru ridge Cleaver7 maištingas revo-
paragrafu pažymėta, kad užpuo- liucionierius. Gaudomas polici-
limas yra ginkluotų jėgų įsiverži- jos, jis pabėgo į Kubą ir lankė 
mas net ir be karo paskelbimo kitus komunistinius bei marksis-
į kitos valstybės, šiuo atveju į tinius kraštus. Kubon vyko kvie-
Lietuvos teritoriją. Tos sutarties čiamas Castro, kaip revoliucijos 
trečiu paragrafu pabrėžiama, talkininkas. Bet čia jis pamatė to-
kad jokie politiniai, kariniai, kią komunistinę prievartą, kuri 
ekonominiai ar kitokie dalykai jį pakeitė iš pagrindų. Savo pa-
negali pateisinti antrame para- reiškime "Reader's Digest" žur-
grafe aptarto užpuolimo. nalui jis pabrėžė, kad ten daug 

Tai yra aiškus susitarimas ir gyventojams trūkumų ir tokia 
įsipareigojimas iš Maskvos pu- privilegijuota partiečių klasė. Spe 
sės. . cialios brigados gaudo neprita-

Net 1939 m. spalio 10 d., riančius rėžimui. Žmonėms nėra 
ryždamasi įvesti savo dalinius į kur pasiskųsti. "Tai buvo liūd-
Lietuvą, Sovietų Sąjunga nauja nas atradimas, pareiškė jis, ir aš 
sutartimi pasižadėjo, kad tuo ne- tai radau ne tik Kuboje, bet vi-
bus laužomos Lietuvos nepriklau- suose kraštuose, kur keliavau ir 
somybės teisės, nebus keičiama kur buvo panašios diktatūrinės 
valstybės struktūra, ekonominė vyriausybės". Pabrėždamas ko-
ar socialinė sistema, gynybos munistų partiečių savivaliavi-
santvarka ir iš viso nebus kiša- mą, Cleaver apsisprendė, kad 
masi į Lietuvos vidaus reikalus, jam daug geriau bus JAV kalė-
Veidmainiškoji Maskva, nežiū- jime, negu komunistinių kraštų 
rint tų tarptautinių įsipareigoji- "laisvėje", ir sugrįžo į Ameri-
mų, vėliau visomis išgalėmis pa- ką, jau nebe tik praradęs pasiti-
sistengė susovietinti Lietuvą, ne- kėįimą komunizmu, bet ir atra-
paisydama savo pažado nesikiš- dęs tikėjimą į Dievą. Komunis-
ti į Lietuvos gyvenimą, ėmė jį tų priespauda prieš tautas ir pa
iki mažiausių smulkmenų visiš- vienius žmones yra žiauri, atstu-
kai kontroliuoti. mianti. Ji turės išnykti, kaip su-

Dar 1940 m. kovo 25 d., tik žlugo nacizmas ir fašizmas, 
trejetą mėnesių prieš okupaciją, J.Pr. 

Sio šimtmečio didysis galvosūkis 
Gyventojų prieauglis tebekelia didelį rūpestį 

XX amžius pasižymi nepapras
tais sprogimais, susijusiais su gy
ventojų prieaugliumi. Du pasau
linius karus iš dalies sukėlė er
dvės ieškojimas gyventojų prie
augliui apgyvendinti. Nuo 1945 
m. iki 1969 m. buvo 93 nera
mumai. Iš jų 66 ryškiai susieti 
su gyventojų prieaugliaus spau
dimu. Arabų ir žydų karai, dau
gelis karų Afrikoje ir Azijoje ki
lo dėl erdvės naujajam prieaug
liui. Dažnai gyventojų spaudi
mas buvo nudažytas kitomis spal 
vomis, lyg norint paslėpti tikrąją 
priežastį. 

Gvventojų prieauglio sprogi
mas pietiniame žemės pusrutu
lyje sukėlė didelį susirūpinimą 
tik šio amžiaus antroje pusėje. 
Dar prieš dešimtmetį vis buvo 
ramintasi, kad gyventojų prieaug 
lis ims mažėti, maisto ištek
liai žymiai padidės. Pietiniame 
pusrutulyje įvykę badmečiai pa
budino pasaulį. 

1974. VIII. 18-30 Rumunijos 
sostinėje Bukarešte Junginių Tau 

GEDIMINAS GALVA 

rioje daiyvavo 142 valstybės, gy
ventojų prieauglio klausimams 
svarstyti, išsiskirstė net neban
džiusi perkąsti kieto riešuto ke
valo. 
Gvventojų prieauglio sprogimas 

Senaisiais amžiais, viduramžy
je ir naujojo laikotarpio pra
džioje buvo mažas gvventojų 
prieauglis. Gyventojų prieauglio 
sprogimas prasidėjo XVIII a., bet 
reikėjo 200 m. gvventojų skai
čiui padvigubėti. Didžiausias gy
ventojų prieauglio sprogimas įvy
ko šiame amžiuje. 

Pirmojo gyventojų bilijono su
laukta 1850m., o po 80 m. jau 
2 bil. 1960 m., po 30 m. jau 
buvo 3 bil. gyventojų, o 1975 m. 
kovo mėn. pasiekė 4 bil. Pirmam 
bilijonui gyventojų reikėjo tūks
tančių metų, o ketvirtajam bi
lijonui tik 15 m. Metinis gyven
tojų prieauglis vis didėjo ir da
bar sukasi apie 80 mil. Net tre
jų metų nereikia prašokti dabar 

tų sukviestoji konferencija, ku-1 tinį JAV gyventojų skaičių. Po 

24 m. pasaulio gvventojų skai
čius gali siekti 6,5 bil., o kai 
kurie demografai pranašauja net 
jo padvigubėjimą. 

Gvventojų prieauglio pasis-
kaidymas labai nevienodas. Šiau
riniame pusrutulyje — JAV, Eu
ropoje, Sovietuose gyventojų prie
auglis slenka, mažėja, Pietų Ame 
rikoje, Afrikoje ir Pietų Azijoje 
vyksta jo sprogimas, taigi auga 
nepaprastais šuoliais. Turtinguo
se kraštuose gvventojų prieaug
lis artėja prie nulinio, kai gimi
mais padengiami mirimai, o ne
turtingose žaliavų šalyse vyksta 
milžiniškas jo sprogimas, galįs 
sukelti visuomeninį, politinį ii 
ūkinį pakrikimą. 

Ūkiniai rūpesčiai 
Jei ateityje gyventojų skaičius 

padidės 1 bilijonu per 10-13 
metų, turės būti padvigubinti 
maisto, aprangos, butų gamyba 
ir mineralų kasyba. Jei jau šiuo 
metu 1 bil. gyventojų badmiriau-
ja, maisto gamyba turėtų būti 
net patrigubinta. Šiam uždavi
niui pasiekti būtinas darnus vals-

no upėje vanduo mažėja ir kas
dien jo srovė atneša į Šiaurės jū
rą 90.000 tonų pramonės taršos 
atliekų. Olandijai ir Vokietijai, 
pradeda pritrūkti geriamo van
dens. 

Mokslo ir oficialiosios instan
cijos mano, kad ledynų atpluk-
dymas per vandenyną nesuda
rys techniškų problemų. Amen-" 
kos pakraščių sarrgyba jau dabar 
sulaiko pavojingus laivininkys
tei ledynus Šiaurės Atlanto van
denyse, bet iki šiolei į tuos ledy
nus nebuvo žiūrima iš komerci
nio taško. 

Jei olandai šį naują eksperi
mentą pradėtų vykdyti, ar neiš
kiltų protestų iš kitų šalių, kad 
kliudoma laivininkystei su taip 
lėtai transportuojama ledų ma
se? Taip pat klausimas, kiek pap
rašys Grenlandija už savo ledą? 
Č'a jau juristų reikalas išaiškinti, 
kiek Danijos Grenlandija gali bū 
ti jos teritoriniuose vandenyse 
plaukiojančių ledynų savininke: 

Olandijai ir Vokietijai tie le
dynai yra vertingas objektas, bet 
kiek jie vertingi Grenlandijai? 
Šią problemą žadama aptarti 
New Yorke Jungtinių Tautų kon
ferencijoje. Olandijos vyriausybė 
mano. kad šias problemas bus 
galima išrišti. 

Dėl besitęsiančios sausros bei 
vis didėjančio vandens suvarto
jimo Vakarų Europoje ir Belgijoje 
iškyla vandens problema: rugsė
jo ir spalio mėn. jo gali pritrūkti. 

Todėl Belgijos Ekonominių rei- t y b i u bendradarbiavimas, didelio 
kalų ministras paskelbė drastiš
kas priemones apriboti vandens 
sunaudojimą. Uždrausta laistyti 
žolynus, sodus, gatves, plauti au
tomobilius, naudoti privačius 
plaukymo baseinus, fontanus ir 
visus ne būtinai reikalingus į-
rengimus, naudojančius vandenį. 
Kad vyriausybės įsakymai būtų 
pildomi, grasinama ir drastiš
komis bausmėmis: nuo vieno 
mėnesio iki 5 metų kalėjimo ir 
pinigine bausme nuo 4000 fran
kų iki 40 milijonų frankų. Taigi 
išeina, kad už žolyno palaisty-
mą gali būti nubaustas skau
džiau, kaip už banko apiplėšimą. 

(t-) 

kapitalo sutelkimas ir visuotinis 
planavimas. Šio meto pastangos 
yra juokingos, kai norima 1 bil. 
dol. fondu pašalinti badą. Net 
ir sutelktinėmis jėgomis vargu 
pavyks iki 2000 m. po Kr. at
likti milžiniškus darbus bent pa
dvigubinti maisto gamybą, žy
miai pakelti energetikos ūkį ir 
sumažinti taršą, paliečiančių 
žmonių sveikatą ir maisto gamy
bą. 

Šio klausimo sprendėjai skirs
tosi į optimistus ir pesimistus. 
H. Kahnas, ką tik išėjusiame vei
kale "The next 200 years" sam
protauja: "Prieš 200 metų tebu
vo 750 mil. gyventojų, kurių pa

jamos siekė 150 biL dol. Vieno 
asmens pajamos neprašoko 200 
d '.. per metus. Dabar yra 4,1 bil. 
gvventojų, o jų pajamos siekia 
5,5 trilijono dol., taigi asmeniui 
tenka 1300 dol. per metus. Po 
200 m. gyventojų bus 15 bil., c 
jų pajamos pašoks ligi 300 tri
lijonų dol., o vienas asmuo gaus 
20,000 dabartinių dol." 

Ši svajonė remiasi tik tariamo
mis prielaidomis: gyventojų prie
auglio mažėjimu, nepaprastu jų 
praturtėjimu, technologijos pa
žanga ir išsprendimu klausimų, 
kurie šiandieną tik paviršutinis- Į 
kai svarstomi. Dirbamos žemės 
plotas plečiamas, kultūrų derlin
gumas didinamas, bet įnoringas 
klimatas jį apkarpo. Didysis rū
pestis nepašalintas gyventojų 
prieaugliui išmaitinti. 
Gyventojų prieauglio mažinimas 

Gyvūnijos pasaulyje maisto iš
teklius apsprendžia jos prieauglį. 
Silpnieji žūna maisto pritrūkę. 
Tą pačią taisyklę, tik kitu būdu, 
sumanė ir žmonės savo prieaug
liui mažinti. Jei negalima spar
čiai maisto gamybos padidinti, rei 
kia gyventojų prieauglį apkarpy
ti. Tai pavyko įgyvendinti tik kai 
kuriuose mažesniuose kraštuo
se: Grenlandijoje, Pietų Korėjoje 
ir Taivane. 

Ką tik po revoliucijos Kinijo
je Mao įsakė sumažinti gyven
tojų prieauglį. 1950 m. vidury
je buvęs patvarkymas, nežiūrint 
kinų drausmingumo, neturėjo 
ryškesnės įtakos į gyventojų prie
auglį. 1953 m. gyventojų sura
šymo duomenimis buvo 583 mil. 
žmonių, o Junginių Tautų duo
menimis minėtas skaičius pašo
kęs ligi 838 mil. Kai kurie Ki
nijos žinovai teigia, kad kinų 
gyventojų prieauglis nėra suma
žėjęs, o šiuo metu yra arti bi
lijono gvventojų. 

Indijos vyriausybės pastangos 
mažinti gyventojų prieauglį dėl 
eilės priežasčių, ypač tikybinės 
įtakos, visai nepavyko. Po 24 m. 

Šitaip 1961 metais atrodė Sovietų 
įsakymu pastatyta Berlyno siena. 
Dabar ji yra žymiai aukštesnė ir 
dar labiau saugoma. 

Indjos gyventojų skaičius sieks 
1,1 bil. Gyventojų prieauglio 
sprogimas turės sukelti ryškius 
visuomeninius neramumus ne tik 
Indijoje, bet Afrikoje ir Pietų 
Amerikoje, nes ten gyventojų 
skaičius padvigubės iki 2000 m. 
po Kr. 

MARKSIZMAS IR 
KRIKŠČIONYBĖ 
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Bergždžios ir beprasmiškos yra 
pastangos, suderinti dvi priešin
gybes, būtent, tikėjimą į Dievą 
ir Dievo paneigimą, pažymėjo 
Strasburgo vyskupas Elchinger, 
kalbėdamas miesto katedroje. 
Marksizmas yra nesuderinamas 
su krikščioniškuoju tikėjimu, to
dėl griežtai smerktinos yra kai 
kurių asmenų pastangos užmegz
ti bendradarbiavimą tarp krikš
čionių ir marksistų. Toks bendra
darbiavimas, pažymėjo vyskupas, 
nepastebimai patraukia krikščio
nis į klasių kovą, kuri yra prie
šinga krikščionybės principam. 
Krikščionys, remdamiesi Evan
gelijos mokslu, turi pakankamai 
priemonių kovoti prieš socialinį 
neteisingumą, prieš darbo žmo
nių išnaudojimą. Marksistinė 
klasių kovos dinamika krikščio
nim yra nepriimtina. Vyskupas 
Elchinger šia proga paragino ir 
marksistus atsisakyti nuo neapy
kantos ir socialinių konfliktų 
kurstymo, panaudojant kitas 

i priemones darbininkų padėčiai 
j pagerinti. Krkiščionis niekada 
į negali sutikti su tuo, kad žmoni-
| ja būtų padalinta į dvi dalis, ku-
j ri viena prieš kitą kovotų ir vie-
\ na kitą siektų sunaikinti. Neapy-
'; kanta negali sukurti geresnio pa-
į šaulio. Tik tarpusavio žmonių 

meilė kuria žmonijos pažangą ir 
teisingumą. 

Naujieji Vakarų Vokietijos užsienio reikalų ministerijos rūmai Bonnoje 
.asssjns;* 

— Viduramžiais kunigaikščių 
moterų drabužiai taip būdavo 
brangenybėmis a^Kabinėti, kad 
jos negalėdavo paeiti, reikėda-

Įvo nešte nešti. 

AUŠRA IŠEINA Į GYVENIMĄ 
Dviejų draugių iaiškai 

Romanas iš okupuotos Lietuvos 

MAKU A VINČEBYT* 
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lapą popieriaus ir pasakė, kad visi turėsime rašyti pa- Niekas nesijudino. 
reiškimus. — Rašom po šimts pypkių! — sušuko vienas ko-

Susirinkime buvo apie apšiasdešimt žmonių — kių trisdešimties metų darbininkas. Vėliau sužinojau, 
tris brigadas suvarė. Salėje radome kadrų skyriaus;kad jis dirba tinkuotojų brigadoj. Valdžia liepia, rei-

Spaudoj ir gyvenime 

LEDYNAI IŠTROŠKUSIAI EUROPAI 
Yra galimybė, kad Olandijos 

vyriausybė, norėdama gauti van
dens gėrimui, imsis laivais plukd-
dvti ledynus iš Grenlandijos i 

Šiaurės — Vakarų Europą. (A-
pie panašų sumanymą, tik iš An-

— O kaip! Skola — ne rona, neužgis. 
Bet aš pasilikau. Dalį pinigų mes paskyrėm sko

lai dalį pasilikom pragyvenimui. Bet paliktų pragyve
nimui pinigų Dulienė taip pat neėmė. 

— Cia ne mano, — pasakė. 
Tokiu būdu ir toliau teko šeimininkauti man. 
Statybose jau apsipratau. Nebesunku. Pasigirsiu, 

kad pakėlė mane į mūrininkus. Šiandien besibaigiant 
darbui, atvažiavo šviesi mašinėlė, išlipo toks pat pieno 
spalvos ponas inžinierius, apsivilkęs elegantišku odi
niu paltu, geros nuotaikos, draugiškas visiems. Man lie
pė pabandyti mūryti. Įmūrijau keletą plytų, pasižiūrė
jo, "gerai", sako "Nuo šios dienos, sako, pervedu į mū-
rininkes". Mano bendradarbiai nustebo, kad taip stai
giai, be jokio pasiruošimo, be egzaminų viens du, kaip 
jie sako, ir iškepė. Protekcijos, simpatijos. — ėmė 
traukti mane per dantis. Aš ir pati nustebau. Tas pa
aukštinimas buvo man netikėtas. Bet nematau čia nie
ko blogo. Džiaugiuosi, kad dabar gausiu keliais rub
liais daugiau. Pinigai labai pravers ir darbas lengves-
nis. 

Še&adienį. besibaijriant darbo laikui, atėjo pas 
mus viena raštinės panelė (mes jas visas vadinam pa
nelėm ) ir pasakė, kad iš darbo tiesiai eitume į valdy
bos sa ę. 

— Vėl tie žydo poteriai, — pyko darbininkai. 
— šeštadienis — reikia laiką užimti. Bijo, kad 

parėję anksčiau, valandą nepailsėtume. 

viršininkę, komjaunimo sekretorių ir raštinės mergi
nas. Kadangi nežinojome nei kam sukvietė, nei ką tu
rėsime rašyti, kilo bruzdėjimas, spėliojimai. Vieni juo
kaudami sakė, jog visi be išimties turėsime metrikuo-
tis, kiti pyko. kad tieps rašyti įsipareigojimą kokiam 
neapmokamam darbui. Sekretorius ragino sėstis, bet 
niekas jo neklausė. Visi stovėjo susispietę salės gale 
už kėdžių. 

Sekretorius palipėjo ant scenos, šiaip taip apra
mino bruzdesį ir pasakė, jog eaąs įsteigtas ateistinis 
statybininkų būrelis, ir kad mes visi turime į jį įsirašy
ti. Salėj vėl bruzdesys, replikos: 

— Koks ten gyvūnas tas teystinis? 
— Su kuo jį valgo? 
Įsikišo kadrų skyriaus viršininkas. 
— Draugai! —sušuko jis, — susitarkim, kad ne-

trukdysim brangaus laiko. Greičiau parašysit, greičiau 
būsit laisvi. Štai jums pavyzdys. 

Tai sakydamas jis ištempė iš užkulisio lentą, ku-

kia rašyti. 
Jis užšoko ant scenos, sugriebė nuo stalo gulėju

sius kotelius ir grjžo atgal. 
— Jeigu katinas parašė, kodėl kiti gyvuliai negali 

rašyti, — tarė jis ir, pritūpęs prie kėdės, šypsodamasis 
pradėjo rašyti, pusgarsiai pats sau diktuodamas: "pi
liečio Avino Riestaragio..." 

Visi sujudo. Vieni susirado kišenėse pieštukus, Įri
ti pasiėmė iš atneštųjų ir su popieriaus lakštais užgulė 
kėdes bei palanges. 

Po keletos minučių skubėdami, vienas per kitą su
metė į krūvą visaip prikeverzotus lapus, padėjo valdiš
kus kotelius ir visi urmu išgarmėjo iš salės. 

Gal vienas kitas ir parašė tvarkingai, bet daugu
moj vietoj pavardžių buvo ožka. gaidys, avinas, kati
nas, kalakutas. Kai kurie darbininkai sumetė tuščius 
lapus. Aš savajame parašiau: "Lengviau gėlei be sau
lės, negu žmogui be tikėjimo". 

Koks keistas reikalavimas! — galvojau eidama 
rioje aiškiai, kaligrafiškai buvo įrašytas pareiškimo [ namo. —Teigia, tvirtina, kad Dievo nėra, ir reikalau

ta rktiko į Australiją, prieš kurį 
laika spaudoje buvo rašvu^. Rei-i , , — Nuėjome. Ta pati panelė išdalijo yleiema po 

pavyzdys: 
Vilniaus miesto statybininkų ateistinio būrelio 
Draugui Pirmininkui. 

pil. Katino Jono, Prano s., 
gyv. Gorkio 20-1. 

pareiškimas 
Prašau Draugą pirmininką priimti mane į ateisti

nį statybininkų būrelį. 
J. Katinas 

— Jūs, žinoma, nerašysit Katino, o kiekvienas sa
vo pavardę Ir adresą, — paaiškino viršininkas. 

Darbininkai. įsižiūrėję į lentą, valandėlę aprimo. 
— Prašom prie stalų. Čia yra rašymo priemonių. 

O gal kam sunkiau sekasi, padės rastinės darbuotojos. į 

ja jo atsisakyti. Jie patys stato sau prieštaravimus, 
sugriauna savo tvirtinimus. Ir kieno tas reikalavimas ? 
Aišku, įsakyta iš aukščiau. Įsakyta padaryti visus ate
istais. Mūsų viršininkai e?™*1 n«»smntf»r*»jnint.i: o tik at» 
lieka įpareigojimą. "Netrukdykit. Greičiau parašysit, 
greičiau būsit laisvi". Aldutė pasakojo, kad jų mokyk
los direktorius maldaute maldavo nedaryti jam nema
lonumų — neatsisakyti rašytis į ateistinį būrelį. 

Kaip ten bebūtų, bet man tokie reikalavimai tik su
kelia ryžtą gintis, dar daugiau paskatina branginti ti
kėjimą. 

Aušra 
Vilnius, 196L XIL 20 
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Labor Day Greetings 
GREETTNGS ON LABOR DAY TO THE FTNE AMERICANS 

WHO BUILT TKIS FREE AND MIGHTY NATION 

Courtesy of 

R I C H A R D J . E L R O D 
SHERIFF OF COOK COUNTY 

GREETINGS ON LABOR DAY TO THE FINE AMERICANS 

WHO HAVE BUILT THIS FREE AND MIGHTY NATION. 

Courtesy of the 

M A R Q U E T T E N A T I O N A L BANK 
PHONE — 476-5100 

6316 SOUTH WE3TERN AVE., CHICAGO, ILLINOIS 

Who Have Built ThJs Mighty Nation 
Oo»ir»«*y Of 

ST. ALOYSITS CHTRCH 
Rev. Fatner Borknouse, Pastor 

>-r...r.. BR 8-4*0* 
2300 W. LeMorne. Chloro. IUtoofe 

OREETTNGS ON LABOR DAT 
TO OtTR MANY FRIENDS 

From the 
REEDER HEATTNG 

AND AIR OOVDITIONTNG 
>hv-ct Metai VVork 

4621 W. 6Srd St. — TeL 767-7100 
BEST WISHES TO ONE AND ALL 

For a 
SAFE & JOYOt'S LABOR DAT 

Courtesy of the 
SOUTHVVEST FEDERAL 

SAVINGS AND LOAN ASSN. 
PHOXE 430-4600 

S525 W. 6Srd St , Chicago, Illinois 

VVTSHES TO i l T ' l IANY 
(FBJKNDS FOR 

A SAFE & JOYOUS LABOR DAT 

: 

Co«rte«y of t a * 

MAD1S0N TRUCKING 
600 South I3th Avt-nue 
MAYWOOD, iLLINOIS 

* Phone — 345-0998 

BEST VVISHES TO O1 

RRLENDS 9 Q 
A SAFE & JO 

^reectugs On Labo* Day To Tlie Fine 
Americans Who Have BuUt Tnls 

Free And Mitfdty \ u U o o 
Courtesy of 

McHlLlAAMS ELECTRIC CO. 
PHONE: 355-0407 

1042 East Chicago Ave„ Naperville. DL 

GREETTNGS ON LABOR DAY TO THE FTNE AMERICANS 
WHO BUTLT THIS FREE AND MIGHTY NATION 

Courtesy of the 

Public Federal Savings and Loan Ass'n 
3 LOGATIONS T o SERVE YOU: 

83O0 So. Marąuette Ave. — Phone 221-4828 — Chicago, m . 
615 Wentworth Ave. — Phone: 862-55SO — Caromet City, DL 
1400 Torrence Ave. — Phone: 868-4000 — Catemet City, IH. 

GREETINGS ON LABOR. DAY TO THE FINE AMERICANS 
WHO HAVE BUTLT THIS F R E E NATION 

COL'RTESY OF T H E 

EDWARD HINES LUMBER CO. 
* » WEST 63RD ST„ CHICAGO, ILLNOIS PrrOM,. ?ST 

GREETTNGS ON LABOR D A Y TO THE FTNE AMERICANS 
WHO BUTLT THIS FREE AND MIGHTY NATION 

Courtesy of the 

CHICAGO LAKESHORE HOSPITAL 
4840 NO. MARINE DRIVE CHICAGO, ILL., PHONE: 8784709 

BEST WISHES TO OUR MANY FRLENDS 
FOR A S A F E AID JOYOUS LABOR DAY 

COURTEST OF 

CONCORD EXTENDED CARE 
For Information, Phone: 599-6700, 9401 So. Ridgeland, Oaidawa, 11L 

BEST WISHES TO OUR FRLENDS AND ASSOCIATES FOR A 
SAFE A N D JOYOUS LABOR DAY 

Courtesy of 

V e s t a i Springs Federal Savings and Usn Ass'n 
901 West Burlington. Western Springs. DL — Phone: 246-1575 

BEST W1SHES TO OTR MANY 
FRIENDS FOR 

A SAFE & JOYOUS LABOR DAT 
Oaurtesy of the 

JA MAR JEWELERS 
4915 OaJtton S t , Skokie, Illinois 

Phone — 879-0010 

Greeungs On Labor Day To The Fine 
Americans 

Wbo Have Built Tlils Mighty Nation 
Courtesy of 

RIDGELAND NURSING HOME 
TeL 597-9300, 12550 Ridęeland 

A\e., Palos Heights, Illinois 

GREETINGS ON LABOR D A Y TO OUR FRTENDS AND PATRONS 
Coortesy of 

S I X T A * S B A K E R T 
Freso Baked Goods Daily 
Cakes For Ali Occnrionti 

PHONE — 337-2113 
5405 S. Kedzle Ave., Chieago, DL 

HEST WISHES TO O C R MANT 
FRIENDS FOR 

A SAFE * JOTOUS LABOR DAT 

OourteBjr of 

WESTMONT 
BUHD1NG PRODUCTS CO. 

MANT 

OYOUS LABOR DAT 

Courtesy of 
COMPLETE ACTO SERVICE 

TeL — CL 4-2241 
4542 S. VTestera Av., Chicago, I1L 

BF8T WTSHES TO OUR FP.IENDS 
\ N D PATRONS FOR A SAFF. AND 

JOYOUS LABOR DAT 

Courtesy of 
PARK LAWN PHARMACY, INC 

Phone — 785-6221 
4324 W. Manraette, Cfckago, Iii. 

BEST WISHES TO OtTR MANT 
FRIENDS FOR 

A SAFE & JOYOUS LABOR DAY 
Courtegy of 

TOLMAIRE & SONS ROOFEMG CO. 
PHONE: BO 8-0505 

3828 S. Indiana Ave., Chicago, ffl. 

CLASSIFIED GUIDE 
VYRAI m n m m 

M E B I O A L 
SANDWICH COMMCNITY HOSPITAI* SANDWFCH, ILLINOIS 
Where you enjoy pleasant living and working conditions year round, 

lnunediate And Permanem PosiUon Open For 

CHiEF PHYS'.CAL THERAPIST 
Director of department (92) bed general hospitaL 

Onty one hour from Chicago Loop. 
Piease apply or write, Phone (815) 786-8484 

MR. TICE PRESIDENT — SANDWICH COMMUNTTY HOSPITAL 

GREETTNGS ON LABOR DAY 
™ £ P J P H E F I N E AMERICAN8 
WHO B U L T THIS FREE NATION. 

Courtesy of the 

LETTZA DDE & TOOL CO., Inc. 
Pnono — 271-1408* 

' 5462 N. Damen Ave., Chicago, DL 

GREETINGS ON LABOR DAY 
TO 

OUR FRIENDS AND PATRONS 
Courtav of 

BARTEeKI'S PHARMACY 
Accarate PreMriptiaa Service 

4259 W. 6Srd S t , Ctdeago, DL 
TFJ RF.Hance 5-i86.s 

GREETTNGS ON LABOR DAY TO THE FTNE AMERICANS 
WHO BUTLT THIS FREE AND MIGHTY NATION 

Courtesy of the 

MURPHY MOTOR EXPRESS 
2920 SO. 19TH AVENUE, BROADVIEW, ILL, MURRAY 1-1159 

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

Courtesy of the 

SKYVIEVV R E S T A U R A N T 
Complete Meno Of Fine Voods -m Open 24 H m m 

4801-03 W. 63rd S t , Corner Ckero ATB,, Orimgo, DL TeL 767-1896 
FAMILT DINTNG — AMPLE PARKING 

GREETINGS ON LABOR DAY 
TO OUR 

FRIEND3 AND PATRONS 
Courtesy of the 

OLD PRAGUE RESTAURANT, INC 
PHONE: TO 3-1106 

5928 W. Cermak Road, Cicero, HL 

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

Courtesy et the 

PALMIRA GOLF C O U R S E 
L2I1 W. 119TH ST., ST. JOHN, PfD. PHONE: 219—365-4331 

GREETINGS ON LABOR DAY TO THE FINE AMERICANS 
WHO BUILT THTJS FREE AND MIGHTY NATION 

T T 
COrRTESt OF 

ILL COUNTY WELL AND PUMP CO. 
- • - " k _ r * : . £ M J X , LLUNOIS. PHONT M 

SAVININKE DEL LIGOS parduoda 
8 kamb. 1V2 aukšto mūnnj namą 
Marąuette Parke: 7013 S. Talman. 

4800 North — 3000 West. Newly 
decorated 1-2-3 bedroom apts. Cail 
966-8293 4 to 10 P. M.; Sat. and 
Sun. 9 A. M. to 6 P. M. 

ISnuom. 6 kamb. apšild. butas 2-rne 
aukšte. Galima ir su 1 vaiku. ApyL 
71-os ir Washtenaw. $225.00 mėn. 

434-TT65 

ISnuom. 1 Arba 2 kamb., Marrjuette 
Pke., setoli bažnyčios. Visi patogu
mai. Teirautis tei. 778-0333 

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
rugsėjo 5 d. nco 1 8a 5 v. popiet 

8055 S. WHI?PLE ST. 
Palikimo sutvarkymui parduoda- ; 

mas buv. vieninteUo savininko i v a - ^^°- ^ ^ beismeiite, kampuua-
rus 3-jų miegamų "expamdabie" m e n a m e - Br.ghton Pke. SupngU-

i š n u o m o j a m a s 6 kambarių 
butas . 

P R 6-7(f78 

IŠNUOM. naujai dekoruotas 4 

Į«5-?4I3 

BEST WISHES TO OUR MANY FRIENDS 
FOR A S A F E AND JOYOUS LABOR DAY 

Courtedy of Tho 

ALLERTON HOTEL 
701 NO. MICHIGAN AVE.. CHICAGO, ILL. — PHONE: 440-1500 

GREETTNGS ON LABOR DAY TO THE FTNE AMERICANS 
WHO HAVE BUILT THIS F R E E NATION. 

Courtesy of 

S U R P L U S F A B R I C S 
3080 North Lmcoln Ave., Chicago, I1L — Phone: 549-5220 

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

COURTEST OF THE 

SARATOGA MOTOR INN 
PHONE: 58244M 

7701 SOUTH CICERO AVENUE CHICAGO, ILLTNOIS 

Best Wist»es To Our Friends i Ptttr-m* For A Smfe t Joyons Labor Day 

Irti K* S BUNGAL0W RESTAURANT — PHONE: 424-8210 
4401 West 95th S t , Oakiafm, Iii. and 

PETEY'S NO. 2 RESTAURANT — PHONE: 549-2820 
159th & LaGraa^ Road, Oriand Park. III. 

GREETTNGS ON LABOR DAY TO THE FTNE AMERICANS 
WHO BUTLT THIS FREE AND MIGHTY NATTON 

CoHrtesy Of Your Local 

HRESiONE STORE 
226 Lake St, Oak Park. HL, PHONE: MC-824I 

BEST WISHES TO OUft FRTENDS AND PATRONS 
FOR A SAFE AND JOtOUS LABOR DAY 

COURTESY OF THE 

ALCRON RESTAURANT 
Servtag The Finest Of Foodn l . i n n AN1» MTKF JUHAS, Fropa. 

6429 W. PERSHlNG ROAD, SfTCKNEY, ILL, PHONE 788-1667 

GREETINGS ON LABOR DAY TO T H E FTNE AMERICANS 
VVHO BUTLT THIS FREE AND MIGHTY NATION 

Courtesy of 

A F R I E N D 
GREETTNGS ON LABOR DAY TO T H E FTNE AMERICANS 

VVHO BUTLT THIS FREĖ AND MIGHTY NATION 

Courtesy Of 

A -1 TOOL CORPORATION 
142$ Arroitage \v*nae. Melro^e Park. IHhioi* — Tel. FIRmore 5-5000 

GREETINGS ON LABOR DAY TO T H E FINE AMERICANS 
VVHO BUILT THIS F R E E AND MIGHTY NATION 

COURTEST OF T H E 

lst National Bank of Lincolnwood 
6401 LINCOLN AVE., LINCOLNVVOOD, LLL. PHONE: 583-4800 

GREETTNGS ON LABOR DAY TO THE FTNE AMERICANS 
VVHO BUTLT THIS FREE AND MIGHTY NATION 

COURTEST OF THE 

GEISEN FUNERAL HOMES 
4 GENERATIONS TO SERVE YOU 

$805 ADAMS ST., GARY, INDIANA. PHONE: 980-0456 
7905 BftOADWAY, MERRtLLVILLE, INDIANA PHONE: 768-3322 

BEST WTSHES TO OUR FRTENDS AND PATRONS 
FOR A SAFE AND JOYOUS LABOR DAY 

COURTEST OF THE 

GOLDEN AGE 
4*45 W. 95TH ST., 0AKLAWN, ILL . . PHONE: 4S2-3333 

GREETTNGS ON LABOR DAY TO THE FTNE AMERICANS 
VVHO BUTLT THIS FREE AND MIGHTY NATION 

COURTEST OF THE 

PHOENDC OLOSURES, I N C 
24*4 tfrest 16th St , Chicago, HL — Phnt.*: 226-1700 

BEST WISHES TO OUR FRTENDS 
AND ASSOCIATES 

SAFE AND JOYOUS LABOR DAY 

P A R L E N B E Y L Ū M B E B CO.. 
INC. 

TEL. FACULTY 3-1670 
326 Park, Clarendon Hills, HL 

Best Wlshes To Oor 
Fnenda and Patrons Fcr a Safe and 

Joyous Labor Day 
Courtesy of 

MATTHEYV'3 SUPSEMR 
HOMEMADE SAUSAGJS SHOP 

TeL — 523-2803 
4328 S. Archer A^-e„ Chicago, HL 

I BEST WISHES TO OUR" FRIENDS 
AND PATRONS FOR 

A SAFE & JOYOUS LABOR DAY 
From . 

DAVĖ AND SAM 
HYDE PARK SHELL SERVICE 

STATION 
5200 S. Lake Park Avenue. 
Chicago, DL — TeL 493-3200 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS FOR 

A SAFE & JOYOUS LABOR DAY 

FRIEN0LY L1QU0RS 
2646 W. 63rd S t , Chicago. Illinois 

PHONE: PR S-9318 

GREETINGS ON LABOR DAY 
TO OUR MANY FRIENDS 

Courteay of 

BERYYYN PET SHOP 
Fnll line of pet needs, also lrre pett 

2829 Harlem Ave., Benvyn, DL 
Tel Pioneer »-0660 

Greetings On Labor Day To The Fine 
Americans 

Mho Have Bnilt Tht- Migfaty Nation 
Courtesy of thte 

W r ™ U •\JT\ H A N I f n J l i m b 
PHONE: GU 4-0207 

6S2S VVindsor Av&, Benvyn, DL 

BEST VnSHES TO OUR MANY 
FRIENDS FOR 

A SAFE & JOYOUS LABOR DAT 
Courtesy of the 

piLiovmx CORP. 
PHONE 376-2232 

2501 W. 48th S t . Chkago, I1L 

GREETINGS ON LABOR DAY 
TO OUR MANT FRIENDS 

Courtesy of tbe 

RAVENSW0OD OFFtCE 
SCPPLY 

PHONE: 549-2122 
l»2e W. Irrlng Pk. Rd., Chicago l*. 

Greetingt! On Labor Day To The Fine 
Aroerloansi 

\Tho Have Bnflt Thte Mfehty Nation 
Cov-rtesr of 

j & G LIFT TRUCK SERVICE 
Ph*r~r: 849-<M(?0 

900 W. 134tt S t . Rivprifele, a i ! 

BEST WWHĘS TO OUR MANY 
FRIENfvS FOR 

8AFE AND JOYOUS LABOR DAY 

Court<?sy of 

HAU'S AUTO S&LES 
24 W. 463 Lake SL, RoseOe, HL 

mūr. namas. Gazu apšild. Centr. 
oro vėsinimas. Mažiau $35,000.00. 

TeL 599-6641 

8-story brick building; 4 7-room 
apts, and 1 store — ali rented. 
3261 S. Halsted S t $85,000 firm. 
448-201L 

šiems. Jokių gyvuliukų. Skambint 
254-7287 

HELP WANTBfJ VYRAI 

BUO'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — W-HDU0SIT 

NŪOKOSIT 
ĮVMRŪS DRAUDIMAI 

Maloniai Jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Areher Av . — 254-5351 

I35tti & Archer A v . — 257-5861 

Erdvas mur. 3-jų mieg. bungalow. 
I vakarus nuo Callfornia ir 62-os. 
Nauji aiuminum langai ir garažas. 

1% aukšto mūrinis. Puošnus bu
tas savininkui ir geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman. 

Pelningas investavimas — 3-jų 
apartmentų medinis ir patalpa biz
niui. Žemi taksai. Brighton Pke. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income Tas 

2951 W. 6Srd Street — 436 7878 

CAN BODY MAKEB MECHANICS 
A N D 

C A N SEAMEB MECHANICS 

TOOL A N D M E MAKEE 
DLE 3ETTER 

Medium sized can company neėda 
Experienced can bcdy maker mecha-
nics, and can seamer mechanic*. 
Excellent starting salary, fringe be* 
nefits and paid vacation lst year. 

Mr. D0M1H1C 581-3300 

HELP WANTED — MOTERYS 

Reikalinga moteris prižiūrėti ligonį 
nuo 7 v. ryto iki 1 vai. popiet 
Skambint 968-8260 

GENERAL OFFICE 
SmaU key switchboard,typing. fil-
ing and diversified duties. Call for 
a p p t 

CHICAGO EMBROIDERY 
1715 W. Ohio — 666-4284 

VYRAI ER MOTERYS 

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
FOR A S A F E AID JOYOUS LABOR DAY 

COURTESY OF 

Action Automatic Transmissiom 
COMPLKTK TRANSMISSION SERVICE 

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

Courtegy of 

KELXYX:ARROLL FUNERAL HOME 
Ofr. Jofl<iph Mlnieh, Director) 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Narna pirkimas — Pardavimas — 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

N ntartataa — Vertimai 

BELL R E A L T Y 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedrie Ave. — 778-2233 

HENRICTS is now acoepting 
applications for COOKS 

Eveninęs full and oart timę. Excet-
Jcnt earniiurs & benefits. Meala an« 
uniforrMB provided. Apply in person 
2 to 5 p. m. 
BOENRJCPS STEAK & DOBSTER 

5960 W. Touhy. Niles 
An Equa! Opportunity EmptoyerJi /F 

i ^ — - — 

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

NAMŲ APŠILDYMAS 
tr aodedn nmojTii« pe-

VERTSunn VJ NAMŲ 
GALERIJA 

t a i p * 
Ir perdirba d S daja, įdeda 
fOdTtvnia. Kretptta — 

A BANYS — teL 447-8806 

Vienintele stiHnga 6 ksunburhi 9 
Sietų raasvo mlro rertderteija ir S 
auto garažas. Puikus vidaus planaa i 
M«nuett« P»r»c* J29.7BO.OO. 

Z botų niOKtemlai Irongtaa mamas 
o* JCdsie, Jfe!<mai pk-5. virS $4,000 j 
p&janro. Kainuoja tš?©.00$.«0 

4 Kaąn mūrai* prie Sfaria Higb. • 
Kao*-" fr>rn Si! d varta*. i»»oja eJektr»-
į aut"> nrrurO Rar»*.-j<. $44 9u0!00 

Ant mricttry fcv'oo prtt? i»*BOta 11 Į 
metTj 7 kaaabarro rezidencrja hr 2 j 
aut-> gara;;ar.. -;«,Fininkaa ligonis par- į 
auods ui *RS.7*« 06. 

Mūrinio • tneriJoiH pamatau ntm»K ; 
••ai. Plrkf^t ! ttlf^aa r*t?^y». Ma>- f 

aootte Parke. ?^9.900.09. 
K meta «MdeH» 2 «nkAfn mfir»» . 

!r 2 sinto tnlkro 9&rx.ian. "Radiant" • 
šildymą*. Marcustte Parko. 

1 00 
Pintu* K»tn» arti Sv. KrytUms M 

*onln?i P^srua 

VALDIS REAL ESTATE 
26R5 W* n Sti'CGt 

SIUNTINIAI t UETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS—4065 Areher Ave^ 
Chkaąo, DL «n*?32. tel«f. 927-5690 

430© WEST 83RD STREET, CHICAGO. ILL. PHONE — 735-4536 2616 West 38th Street, Chicago, IUlnofe — Phone: LA S-6980 

CREETTNGS ON LABOR DAY TO T H E FTNE AMERICANS 
WHO BUILT THIS F R E E AND MIGHTY NATION 

Courtesy of 

A F R I E N D 

GREETTNGS ON LABOR DAY TO THE FTNE AMERICANS 
VVHO BUTLT THIS FREE AND MIGHTY NATION 

COURTFJIT OF 

M I - J A C K P R O D U C T S 
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TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos Radijai, 
Stereo ir Ore Yėsiritavai 

Pardavimas ir Taisymas 
M I G L I N A S T V 

2846 W, 69th SL. tel. T76-I486 
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JEIGU RUOŠIATĖS ką apsitvar-

: kyti apie savo narr.t». garaže. Vi
doje ar iš lanko namo, visuomet 
Jums čia su patyrimu už prieina
mą kainą padės, skambinant po 6 
vaL vak. telefonu — 
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VAiNA Real Esfate 
Norintieji pirkti, parduoti ar 

mainyti namus tarpininkauiAir.e 
MJami Beach, FL Ir Chicago. BL. 

711 85th SL. Mhuni Beach, FL 
teL (S06) 364-8S88 
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CHICAGOS LIETUVIŲ 
ŽINIOS 

PRISIMINTAS ROMANAS 
ŠIAUDUOS 

Prieš metus rugpiučio 17 d. 
staiga paliko šią žemišką kelio
nę iriž. Romanas Šiaudikis. Jo 
gyvas paveikslas tebestovi art i- ' 
mųjų akyse. Jis buvo gyvas ir 
aktyvus lietuviškų visuomeniš— • 
ku organizacijų dalyvis. Jis pri
klausė daugeliui organizacijų ir 
nuoširdžiai sielojasi jų veikla. 

Rugpiučio 22 d. jėzuitų kop
lyčioje Ona Šiaudikienė užprašė 
šv. Mišias, kurias atnašavo kun. 
Kazimieras Pečkys, pasakyda
mas prasmingą pamokslą Į pa
maldas susirinko pilna koplyčia 
Įmonių: korporantų, giminių 
bei draugų. 

Po. pamaldų Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse pašventintas 
paminklas, kuri pastatė, savo 
vyro atminimui, Ona šiaudikie
nė. Paminklą pašventino, mal
das sukalbėjo ir tarė reikšmin
gą mirusių prisiminimo žodį 
kun. K. Pečkys, SJ. 

Šventinimo apeigose dalyvavo 
gausus būrys Neo Lituania kor
poracijos filisterių, giminių bei 
draugų. Neo Lituania korpora
cijos vardu jautrų prisiminimo 
žodį ta rė filisteris Mečys Šim
kus. Šventinimo apeigos baigtos 
Lietuvos himnu. Velionio pa
minklą puošė gausios gėlių 
puokštės, kurias padėjo Neo Li
tuania korporacija, žmona Onu
tė ir draugai bei giminės. 

Po šventinimo apeigų, jo mir
ties metinių proga, žmona Onu
tė Tautiniuose namuose suruo
šė gedulo pietus, kuriuose daly- mą p 
vavo apie šimtas svečių. Neo j pager 
Lituania korporacijos filisteris 
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VAIDILOS TEATRAS 
Al VĖL DIRBA 

• Apylinkės valdybos paskatinti, 
vaidiliečiai, po 8 metų atostogų, 
yel kibo į scenos darbą. Dabar 
jie pradėjo ruošti A. Vienuolio 
6 paveikslų kaimo buities dramą 
"Prieblandoje". Karo metu ji bu
vo statyta Kauno valst. teatre, 
bet už Lietuvos ribų niekur ne
buvo vaidinta. 

Per pirmąją repeticiją, rugp. 
26 d., rež. P. Maželis išsamiai 
apibrėžė, kaip jis numato Vie
nuolio'dramą Interpretuoti ir la
bai įtikinama, stipria vaidyba pa 
iliustravo pagrindinius vaidme
nis. Vaidiliėčių susitikimas su 
vienas kitu ir su savo talentin
gu režisorium buvo tikrai paki
lios ir ryžtingos nuotaikos.. Vete
ranus aktorius džiugino ir tai, 
kad su jais dirbti atėjo dar la
bai jaunos, bet gabios jėgos — 
broliai Romas ir Andrius Kazlaus 
kai su Paulium Nasvyeiu. 

Kitai repeticija; susitarta rink
tis rūgs. 9 d., 7:30 v.v. 

(v.m.) 
> 

— — 

D Ė M E S I O ! 
Vys i . M. Valančiaus Lit. mo
kyklos moksleivių registracija 
pradedama. Ypatingoms sąly
goms susidarius, mokyklos va
dovybė prašo, kad tėvai savo 
vaikus registruotų iki š. m. rug
sėjo 4 dienos telefonu pas se
kančius asmenis: A. Balašaitie-
ne, tel. 382-4997. O. Žilinskienę, 
tel. 449-1703 ir E. AIŠšnienę. 
tel. 526-6831. Pabrėžiama, kad 
turi registruotis visi numatą 
lankyti šią mokyklą. įskaitant 
ir pareitais metais lankiusius. 
Mokslas pradedamas Š. m. rug
sėjo 11 dieną. 
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. R. šiaudikio paminklas šventinamas 1 
'hieagoje. Iš kairės kun. K. Pečkys, S 
J. Kaunas ir E.Kucinas. 
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diečių lietuvių tokios ke-
iarorhds kasmet, o šiemet 
ttoma rugsėjo 19 dieną. 
lylių nuo Toronto, visiš-
oli prie Mid lando miesto, 
j apie 10,000 gyventojų, 
visoj Kandoj žinoma, 

venta vieta, vadinamoji 
rs* Shrine'\ kur XVII šimt-
kankinių mirtimi mirė ir 

iti šventaisiais aštuoni 
zai jėzuitai misionieriai, 
ami krikščionybės ir kul-
Ivasią šiam kraštui — Ka-

metu tenai pastatyta gra-
idingai atrodanti šventovė 
nyčia kankinių garbei ir 

, Žvynys pasakė gražią 
ir Onutės vardu dėkojo 

s dalyviams, už prisidėji-
ie a. a. Romano Šiaudikio 
)imo. 

i. Ramia* 
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LB CLEVELANDO 
YLINKĖS VAKARONĖ 

noji po vasaros atostogų 
anė įvyks rugsėjo 9 d., ket-
ienį, 7:30 v.v. naujosios pa-
s mažojoje salėje. Kalbės 
Vacys Kavaliūnas tema: 

atūros kūrinys, jo kritika ir 
įiai bei moraliniai aspek-

caronen Kviečiama visa vi-
mė. 

KSLO METŲ PRADŽIA 
kslo metai Clevelando Šv. 
įiero lituanistinėje mokyk-
jmet prasidės šeštadienį, 
jo II d., pamaldomis 
fP bažnyčioje. Visi moki-
jrašomi tą rytą su savo tė-
s atvykti į parapijos salę 
vai. Po pamaldų ir bendro 
lių, mokytojų ir tėvų susi
no mokiniams prasidės pa-
s, o tėvams — pasitarimas 
'ų komitetu. 
įkykioje veiks vaikų darželis 
skyrių. Salia įprastų litua-

lių dalykų bus mokoma ti-
;, dainavimo, tautinių šokių 
nklių bei lumzdelių muzi-
Vaikai, kurių tėvai to pa-
us. bus ruošiami lietuviškai 
inčiai ir pirmajai šv. komu-

1 smulkesnės informacijos 
me kreiptis į mokyklos di-
re V. Augulytę, tel. 
>653. 

Ved. 
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Muz. LIUDUI JAROŠE 
o žmonai IRENAI, dukterims ii 
eiskia užuojautą ir kartu liūdi 

Zencmas 

Anfanas 

ietuvių Sv. Kazimiero ka»-
J., velionies žmona Ona, 
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misionierių gy 
atvejų misioni 
kalbą, papročio 
ainiais, o taip 

į kais patarnavi 
Vieno iš misic 

į neau, raporte 
; m. jie maitinę 
j 3.000 vietinių 

Nepaisant t 
tūkstančiai iru 
tyti, t jų gyve 
ža tikėjimo ir 
lizadnės švie? 
nieriaus ir ka: 
Lalemant r aš 
tik jūs vizituc 
namąsias lanc 
site miniatiūri 
pamatysite i 
sužalotus lav< 
kurie laikomi 
rytum vaikai. 
kartu su žrho 

atkasinėjimai bei restau-
ų tų vie:ų, kur minimi 
i ir misionieriai buvo 

kur jie mokė vietinius 
iš Iroąuotš indėnus tikė-
ų ir kur Jie žuvo kanki-
timi nuo anuometinių 
:inių rankų. 
os Lietuvių Katalikų fe-
iniciatyva toje pat vie-

ž didingosios kankinių į 
i, ant gražaus kalniuko, 
tais buvo pastatytas ir Šv. 
Gimimo šventės dieną 

ritas Lietuvos kanki-
•tminklas — puošnus lie-

stiliaus kryžius, kurio 
autorium buvo arch. dr. 

Ipavičius. 
k, eilės metų bėgyje, tas 
supuvo ir buvo pakeistas 
nepūvančios plastmasi-

žiagos — kryžiumi, kurio 
autoriumi jau buvo dail. 

as Valius. 

'ius minimąjį lietuvišką 
toji vietovė mūsų tautie-
asidarė itin artima, todėl 
lenais metais, bent po 
anados lietuviai į tą šven-
>rie Lietuvos kankinių pa-
— kryžiaus daro organi-
>iligrimines keliones. 

šventavietė yra ant 
ės kranto, apie vieną my-
Georgian Bay (tai milži-
Huron ežero įlanka, ku-
skaitoma apie 30,000 įvai-
ižio salų — salelių), 
jau minėta, vietovė yra 
idesnės gyvenvietės Mid-
1,5 mylios atstume) ir va-
:ort Ste Marie, bet papras-
idinama tik Midlandu. 
kankinių šventovė — 

f Shrine, galima sakyti, 
jlikybės skleidimo, kanki-
kos ir poilsio vieta. Tai 
:ario provincijos ribos. Pa-
is šventovės šedevras — 
įe pastatyta graži bažny-
tarytnm dangaus erdvėn 
danti gulbė. Cia atvyku-
Idininku mintis istorija 
i į ankstyvuosius šio kraŠ-
mimo metus kur tarp 
1649 m. buvo Įsteigtas pir-

Canadoje katalikybės ir ci-
jos postas ir pirmųjų mi-
ų vyr. būstinė. Jų heroiš-
tangas, deja, tuomet vieti-
ven'.ojai — indėnai pa-
10 kraujuje ir kančiose. Aš-
pirmieji kankiniai misio-
turėjo žūti didvyriška kan-
nirtimi dėl Dievo ir ti-

įa, tai nebuvo misionierių 
3 pirmasis, nei paskuti-
;ijų užsibrėžimas. Jie toje 
buvo aplankę arba dar te-

> apie 30 su viršum kaimu 
>elių Huron ežero ir Ge-
Bay rajone, kur tuomet gy-
pie 30,000 huronieČių in-
STe visi tie gyventojai bu-
jrūs ir ne visi kėsinosi i 
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,1 . 
ybes. Daugumoje 
riai studijavę jų 
ŝ  Lankr juos, dva-
pąt ir medicinis-
lais aprūpindami. 
okrių, Fr. Rague-; 
alomt, ka4 1645 
r pastogę davę net 
yyentojų. 
, kad jau tuomet 
ėnų buvo pakrikl-
ilmą įnešta nemai-
: ui tūrinės bei civi-
«, vienok misio-
kinio Fr. Jerome 
? rašoma: '"Kada 
ite ineičnų gyv-e-
mes, jūs tenai ra
li pragarą. Tenai 
užudytų žmonių 
nuš, pilna šunų, 
ir taip mylimi, ta-
Jie (Šunys) guli 

ėmis tose pačiose 

lovose, maitinasi 
dų it t . t 

"Pas juos — ba 
vas, dulkės". Taij 
reikėjo pirmiesie 
liams misionierių 
nių, todėl tas mi: 
pareikalavo aukų 
deli tikslai — < 
siekiami didelėn 
dažniausia —kn 

Mes, lietuviai, 
vas prieš Kanad< 
tikėjimą kankini; 
mūsų tėvynėj — 
tuvoj. Tenuvykst 
viai kasmet į tą š 
sulenkia kelius 
lietuviams kanki 
— lietuviško ki 
Aukščiausiojo p 
vins ir mūsų tėv 
pavergtoj Tėvynė 
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»ėjo šešeri metai, kai :.igi\-a-:j^2. mu 
j mylimą prelatą, kurio ne Hteme .:-": 

mirties sukaktį, už jo sielą bus atlaikj 
'ių parapijų bažnyčiose: 
yžiaus, Town of Lake, šv. Jurgio, Bridgep 
J. Marijos Gimimo Marąuette Parke, 
cegan. 

" i o s e : ,: ., 
izimiero Seserų, šv. Kryžiaus ligoninės, 

• 

i Aukštesniosios mokyklos, šv. šeimos Vi] 
ai prašau visus: A. A. Prelato Antai 
pažįstamus, buvusius parapijomis — p! 

šv. Baltramiejaus Pa 

:NKBIU METU MIKTIES SUK^ 

3 ?nio 
m. rugsėjo mėn. 5 d. iškeliavo į amžL 
mylimas ir brsogus brolis ir yra palai 
:uvių kapinėse. 
enerių metų mirties sukakties proga '. 
eną 7 vai. 30 min. ryto už k) Bielą bu 
i Šv. Jurgio bažnyčioje 3230 S. Lituani< 
loję: Vinlpege, Londone, taip pat Liet' 

jmi biriuiliai ir pažįstamieji prisiminti 
uomet airdy turės giliai nuliūdę: Best 
> metu Čikagoje, sesuo Liucija Daugiei 
ieimomis Lietuvoje. 

? ^ r ^ METU MI?" 

ALERIIOS GASIONIE 
» mylima imtma. 1974 m. rugsėjo 6 d. 
> parvežta į Chicagą ir palaidota Sv. 1 
ėse. 
os sielą Šv. Mišios bus atnašaujamos Į 
A. ryto Švč. M. Marijos Gimimo balny 
niai prašau, kas galite, dalyvauti Stos 
i už jos sielą. 
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RIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

f 
A. A 

(ERTO VENGRIO 
metai, kai mirtis atskvTė iš mūsų tr.rpo mūsų 
tėvą. Mirė 1975 m. rugpiučio 5 d. 

rties pirmų metų pr siminimui bus atnašauja-
ž jo sielą rugsėjo 5 d.. 8:30 vai. ryto T. Jėzuitų 

minės ir draugus pasimelsti už a. a. Alberto 

desy likę 
žmona Nijolė, dukra Auksė 

Irena Bernatavičiemė ir jos šeima 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 S0. WESTERN fiVENUE 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-COXDmONED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-E3C: m 

E T K U S 
'SZ^ZE FUNERAL HC 
T Ė V S S ^ $ 0 ^ U S 

IYS MODT3LMSKOS KOPLYČIOS: 

MstSt. Tel. GRoveiihili 5-2345-6 
50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2 0S-9 
ISTE ACTOMOBILLAMS STAl^TI 

s a g i Vm I * \ 
: * : : : - - : \ DIREKTORIAI 

I f ' 'DAS ir GERALDAS F. DA1M1D 
LYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

W UI v - -ilifomia Avenue 
>fonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

i Hermitage Avenus 
Telefonas — YArds 7-1711-2 

• 

* i DIREKTORIA I 
tkforiu Asociacijos Nariai 

dHTAHAS M. PHILLIPS 
AS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 
TJANICA A VU Te4. YArd» 7-S401 

iŠ C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
PUACE TeL nrtrmbi 7-663 

• STREET Tel REpabtk 7-1213 
p«*t Hijcbway, P&km ffllK ffl. Tel 374-4416 

PETRAS BIELIONAS 

LTFORN1A AVE, TsL LAfmyette S-S572 

POVILAS I. RIDIKAS 

JLSTED STREET Tel YAnb 7-1911 

JURGIS F. SUOMIU 

rUAMCA AVE. TeL YAMi 7-1LSS-S8 

VASAITIS • BUTKUS 

A 4 T V CICERO »LI. M. OLr^pW t-inny i 

• 
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DRAUGAS, penktadienis, 1976 m. rugsėjo men. 3 d. i x Inž. Izidorius Ir Elena 
— — — ^ ^ - ~ — — ^ — — — — — — ! (Kabailaitė) Jonaičiai, nuolat 

x Dainavos anasmblis, vado- gyveną Sydnejuje, Australijoje, 
vaujamas rauz. Aloyzo Jurgu- jau ke'virtas mėnuo keliauja, 
čio, giedos per iškilmingas pa- lankydami įvairius pasaulio 
maldas šį sekmadieni šv. Kry- kraš.us. Izidorius yra žinomas 
žiaus bažnyčioje. Pamaldos ren- Lietuvių Bendruomenės veikė-
giamos Tautinių šokių švemės jas, buvęs Australijos krašto 

X Dr. Arvydas Kliorė, žino
mas erdvių tyrinė o jas Liet. 

proga. 
x Brcnių ir Antoniją K'.Io-

res, žinomus eiceriškius, išvyks
tančius i Floridą, pajerbė ir st 

Uiiinkai, pereitą trečiadienį Jau-
surucij 
Kalba. 

tautinių šokių šventės ir savo j a i s a t s i s v e i k i n o chicagos skau-
tėvų išleistuvių j Floridą proga 
yra j Chicagą atvykęs. Jis n u o - | n i m o ^ ^ ^ 
Jat gyvena Pasadenoje, CalifJ atsiSveikinimo vakarą 
ir aktyviai dirba erdvių tyrinė- p a s a k ė A N a m i k : e n ė , Q ^ ]s_ 
įimo srityje, atlikdamas labai | k i e n ė j fr KereLienė, A. V. Dun-

dzila, J. Bobin:e::ė, V. Tallat-
Kelpša, O. Siliūnienė. Įteikta 
prasmingų dovanų. Paskutinis 

mą ir puikias išleistuves. 

svarbius pavedimus. 
X Jolita Kriaučeliūnaitė, V-

cosios Tautinių šokių šventės 
programos pranešėja, yra pa
kviesta pravesti jaunimo ban
ketą, kuris įvyks McCornick 
salėje. 

X InŽ. Izidorius Bartkus, San 
Francisco, Calif., lietuvių visuo
menės veikėjas, buvęs LB apy
linkės pirmininkas, yra atvykęs 
į Chicagą, kur jis ilgus metus 
gyveno, ir lanko savo bičiulius. 
Užsukęs į "Draugą", domėjosi 
spaudos darbais, tarėsi su re
daktoriais lietuviškos veiklos 
pagyvinimo reikalais. 

X Angelė Rudžiauskienė, gyv. 
Montrealy, Kanadoj, šiomis die
nomis aplankė "Draugą" ir įsi
gijo įvairaus turinio knygų už 
didesnę sumą. 

x Spaudos ir radijo darbuo
tojų susitikimas ir rašyt. Vyt. 
Alanto pašnekesys įvyks šį šeš
tadienį, 3 v. p. p., Playhouse, 
2515 W. 69 St. salėje. Po paš-! reiškia, kad kursas vyks Mor 
nekėsio bus diskusijos ir drau- ton East rūmuose, 2423 S. Aus-
giškas pabendravimas. Spaudos I tm Blv. Kursai skirti suaugu-
ir radijo žmonės kviečiami da-! šiems, prasidės rugsėjo 9 d. Re-
lyvauti. jgistruotis galima rugsėjo 3, 4, 

i 7 ir 8 dienomis, Room. 113 B. 

cer.tro valdybos pirmininkas, 
skaute organizacijos darbuoto
jas. Būdami Chicagoje, lankė 
savo pažįstamus. Atvykę į 
' Draugą", nusipirko lietuviškų 
knygų. Apsistoję pas Vytenį ir 
Sofiją Statkus. J Australiją 
grįžta a'e'nantį pirmadienį. 

x A. Naras, gyv. Chicagoje, 
prašomas atsiimti iš Lietuvos 
a ėjusi laišką, kuris yra "Drau
go' adrninistracijoje. 

x Vanda ir Mečys Banutuv.-
t\ IC, r iUta f^HiJuHLc, 1. Irena Pranckevičiūtė, Rita i^apku-čiai iš Venezuelos vieši Cicero, Chicagos kanklininkių grupė. Iš kairės: Kasa Narį 

kalbėjo Br. Kliorė, padėkoda- m g ^ b r o l i o aktoriaus Ju- ! t ė ' L a u r a s l o n s k- v t ė i r v a d o v ė E m - PakStaitė. Trūksta Alvydės ] litutytės ir Audros Kul 
mas už gražų bendradarbiavi- ^ ^ Balučio šeimoje. Telef. 

OL2-1955. 
x Lietuvio sodybos užkandi-X šv. Teresės draugijos pir

masis susirinkimas Švč. M. Ma- nė> vedama Marijos Bosienės, 
rijos Gimimo parapijos salėje: pasitarnaus visiems svečiams 
bus rugsėjo 7 d., antradienį. Liet. tautinių šokių šventės die-
7:30 vai. vak. Helen Gallagher i ną. 
supažindins su veiklos planu. ; x >Iarija Paafiukoinenė, 
Viešnias priims Dolores Cullen. Worcester, Mass., užsisakė 
Bus tariamasi taip pat apie gi- "Drauge" didesnį kiekį lietuvis- . J i L V ^ ™ . ;;»?.* 
luvos procesiją, kuri bus rug- kų knygU» kurios jai buvo tuo
se jo 12 d., sekmadienį. Visos Jau išsiųstos paštu. Kartu pri-
narės kviečiamos dalyvauti. | dėjo auką dienraščiui stiprinti. 

Dėkojame. 
X Morton kolegija, 3801 So. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

Cantral Ave., Cicero, Iii., duoda 
lietuvių kultūros ir lietuvių kal
bos kursą. Ketvirtadieniais 6:0 
v. v. Ugi 8:10 v. v., kamb. M 
221-M., bus skaitomas lietuvių 
istorijos kursas, o antradieniais 
tuo pačiu metu 226 M kamba
ryje lietuvių kalbos. M. raidės 

LEISKIME VAIKUS l 
CHICAGOS AUKŠT. LIT. 

MOKYKLA 

Baigiasi vasara. Krautuvių 
mo

kyklą" šūkiais ir prekėmis. Vi
sa tai rodo, kad greitai prasi
dės nauji mokslo metai. 

Vyresnieji prisimename, kad 
su ilgesiu laukdavome naujųjų 
mokslo metų, nors žinojome, 
kad mokykloje reikės daug dir
bti, jei norėsime pakopti viena 
pakopa aukščiau; kaimiečių vai
kai drebėdavome, kad tik tė-

I sąlygas mokytis, deja, kartais gio šaukštą", pasiteisinimų mi-
•jiems pritrūksta noro. • Ii jonai, bet nė vieno teisingo ir 

Nuo nenoro mokytis valsty- sąžiningo, 
bes dabar dažniausiai apsidrau- i Sekant Chicagos Aukštesnio-
džia privalomo mokslo įstaty- šios lituanistikos mokyklos, vei-
mais: nori ar nenori, vaikas Ugi kiančios Jaunimo centre, istori-

Chicagos žinios 
APIE MARĄUETTE PARKA 

Federalinio teismo teisėjas 
J. F. Grady atmetė Marąuette 
Parke maršavusių negrų skun
dą, pažymėdamas, kad .baltųjų 
minia *en bū. i turėjo tokią pat 
teijv-, kidi; ir miršuotojai. Poli
cija ne.urėjo pareigos jų is-
sklaidy i. Demonstracijų metu 
į Marąuette Parką buvo pasiųs
ta 800 policininkų ir teisėjas pa
gyrė, kad policija savo parei
ga:; gerai a'liko. 

VALDININKŲ UNIJOS 

Liinoio demokiatai pasisakė 
už teisę valdininkams, įskaitant 
ir poUcininkus, sudaryti unijas 

{deryboms dėl atlyginimo. 

KEIČIA PLATFORMA 

Illinois Valst. demokratai nu
tarė pakeisti bendrai priimtą 
rinkiminę platformą, paremda
mi galimybę pakeisti konstitu
ciją, suvaržant abortų darymą. 

SAUSIAUSIAS RUGPICTIS 

Šią vasarą rugpiūtis buvo 
tam tikro mokslo laipsnio arba ją, tenka pasidžiaugti, kad daug | sausiausias nuo pat 1893 m. 
tam tikrų metų turi eiti j mo- j tėvų sąžiningai išpildė nerašytą! Teiškrito lietaus 0.8 echo, net 
kyklą.Bet ir tokiems įstaty- j privalomo lietuviškojo mokymo j 2.34 coUo mažiau negu norma-
mams esant, daug atsiranda "iš-! įstatymą ir visus savo vaikus j liai. 
kritėUų', 'kuriuos iš mokyklos \ perleido per šią mokyklą. Ne 
išviUoja lengvai uždirbamas do- vienas, bet dešimtys vežiojo sa-! Mokykla turi puikias Jaunimo 

niojo gyvenimo apylinkybių. 

Mums, lietuviams, nėra rašy-
vams neatsirastų kokių kliūčių to ir kokiomis pabaudomis pa
leisti mus į gimnaziją, sekančią remto įstatymo, kuris verstų ne-

leris ir daugybė kitokių moder- vo vaikus iš East Chicagos, Ga- centro patalpas, gerus ir kvaiifi-
ry, Grand Rapids, Elgino ir kitų kuotus mokytojus. Jai reikia 
tolimų vietų. Daug tėvų ir mo- daugiau mokinių. 
tinų aktyviai dalyvavo tėvų ko- Naujų mokinių priėmimo są-
mitetuose, besirūpindami mate- lygos labai paprastos. Baigę 

, , riaUniais ir kitokiais mokyklos pradžios mokyklos (Utuanisti-
klasę. Nelengva buvo ūkininkui tuvius vaikus lankyti, be vietines • , , . , , , ,.- \ . . n , .. . . „ , , , , r*? r , , . . , , , , . . . . . . . reikalais. Mokytojų, tėvų ir pa-1 nes) 8 sk. priimami i 5 kl. be leisti savo sūnų ar dukrą j gim- mokyklos, dar ir lietuviškąsias. L . . . . . J J* 7 , . , . JL , : , ., , 

, . , . . j .i „ x. .. .• • •, • ; tnotiskosios visuomenes dėka egzaminų. Nebaigę laiko ekza-
nazrją, kun kartais būdavo uz Pačiam tėvui n- motmai reikia , . , . . . , . , . . o e .7 ,.&* 
daugiau kaip 20 kilometrų. O ; apsispręsti, ar jo vaikui Beta- S S ^ ^ S f T iA ' T™ * ~ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ tai būtų myUomis? Gal 15. vlškos mokyklos lankymas pri- * ? £ * a b S O l I e n t ų ^ 8 U | k u r S O : ^ d i k t a n t ą , atpasako-

? Valiuojant arklio trau- valomas ar ne. Tėvui ir motmai I i.75 b a ^ s ^ D a ^ e l l « * f * - * tikrinamas mokėjimas 

Dail. V. Kasiulio parodoj ČiurUo-
X V-tos Tautinių šokių šven 

tės leidinjs jau išėjo iš spaudos j x Pergj-\enimai nuo įstoji-
ii gaunamas Marginiuose, 2511' mo į savanorius iki pabėgimo 
W. 69 St. ir J. ir N. Vaznelių iš okupuojamos Lietuvos yra cagoj susitikę poetai K. Bradūnas 
International Gifts prekyboje, aprašyti J. Demereckio knygoje i* Bern. Brarzdžionis. 
2501 W. 71 St., Chicago, IL. Di-; "Savanorio ir kontržvalgybinin- Į 
delio formato, geram popieryje. Į ko atsiminimai'. Knyga gauna-; 

•;}r** kiek tai 
: H I iNetoU? Važiuojant 
'•'''t^dįį kiamu vežimu.o ne automobiliu, j reikia apsispręsti, ar leisti savo 

tai buvo toli. O vis dėlto tėvai vaiką į Utuanistinę mokyklą mo

žiai veikia lietuviškose organiza-' skaityti. 
cijose, reiškiasi visuomeniniame Stojamieji egzaminai bus rug-

savo vaikus mokytis leido, • kytis lietuvių kalbos, Uteratū-
galerijoj Jaunimo^centre Chi- jiems kas savaitę ar kas antrą ros, Lietuvos istorijos ir geo-

maistą pristatinėjo, sugaišdami grafijos, dainų, grožinio skal
siam reikalui visą dieną. : tymo, visuomeninio ugdymo, ar, 

Pasikeitė laikai. Mes, kurie, gyvenant vos už kelių blokų nuo II 
,ro-.lit. mokyklos, teisintis, kad per I 

Nuotr. D. Vakarės 

darbe, tur i geras tarnybas, va- sėjo 11 d. 10 vai. ryto Jaunimo 
dinas. Ut. mokykla nepakenkė jų centre. Daugiau informacijų tel. 
karjerai. JLU5-2629. Juozas Masiuonis 

^, •£T-SS«eEš 

Per gausus mėsos vartoji- besiekdami mokslo, taip vargo-
S T p o Ž d r i lieidmf ribote k ^ ™ " D r a u & ° " administracijoje, mas trumpina gyvenimą - 460 į ̂  esame jau seneliai, moky- toU, kad lietuvių kalbos moky-
kį aišku, kad leidinio neužteks | * 4 d 0 1 ' | Alvudo radijo paskaita šį šešta- r tojai, tėvai. Daugelis tėvų ir mas gadina vaiko angliškąjį ak-
visiems šventės dalyviams, to-j x S o ^ šventėje prasmingai ^en^ ® v a l - r y t o JįJ* B a r c u s I mokytojų jau nebeprisimena tų centą, kad tai kenks jo būsima-
dėl visi prašomi leidinį įsigyti, dalyvauti dar ne vėlu. Prisidėk r a d i J ° f6111108 valandoj. i ^ ų . Mūsų atžalynas, augąs jai karjerai. Tiems, kurie lietu-
dar prieš šventę. Veltui leidinys' Prie padengimo mūsiškio atžaly- X š i , u v o s Noveoa Švž. Mer - j a^ Amerikoje, turi labai geras viškumą išmaino į "gardaus val-
nebus dalinamas. (pr.) i no keUonių. Nusipirk $10 loteri- £elės M ^ i 0 8 S^rhei m ū s u o**-

v r%- • ~ n- x , . i i j 0 3 bilietą. Gal keletą? Su n y Č I 0 J e b u s rugsėjo 7 d. iki 15 x T ^ ^ laikrodžius ir gin- X Lietuvių dailininkų pa-
X Dariaus - Girėno mokyklos . ,- . i • -, • ,. • d kun Bronius Liubmas (iš Vo- ^ -^J- L- r̂  •«. i -« - m 

£«b-* • t , • *A i stambiausiuoju laimikiu galėsi u- KUI1- •Dru i l iU i3 J J l j 0 i - a o ^ua yv taro išdirbinius. Darau naujus veikslų ir meno darbų paroda— 
*• h namo parvažiuoti! Skambink kieti jos) sakys pamokslus 9 vai. gintarinius žiedus ir parduodu pardavimas vyks rugsėjo 3, 4. tadiemo, rūgs. 3 d, 7 v. v. r e - ^ o j a u : ̂ . ^ 

peticijoje Amphiteatre negalės 
šokti šventėje. (pr.) 

x Lietuvių dailininkų pa
veikslų ir meno darbų paroda — 
pardavimas vyks rugsėjo 3, 4, 
5 d. d. nuo 10 v. ryto iki 9 vai. 
vak. Jaunimo centro vestibiuly
je (už kavinės). įėjimas šalia 
Jėzuitų koplyč. Rengia ir visus 
kviečia atsilankyti Lietuvos 
Dukterų draugija (pr.) 

X čikagiškiai ir iš kitur at-
>̂ kį, V-tos Tautinių Šokių šven

tės proga, kviečiami apsilankyti 
ir apsidairyti Norman Ir Sofia 
Bursteinų prekyboje (185 N. 
Wabash, 2 aukštas, tel. 263-
5826), kur randamas, dabar pa
pigintom kaiftom, didelis pasi
rinkimas paskutinės mados kai
lių moterims, vyrams ir jauni
mui (ak.) 

(pr.) rytais ir 7 vai. vakarais. > gintaro išdirbinius. Antanas 5 dienomis nuo 10 va!, ryto iki 
IškUminga vieša procesija lau- gerkšnys, 6637 S. Rockwell St. 0 vai. vak. J^uniir-.o centro ves-

I ke ŠvČ. Šiluvos Marijos garbei Tel. 778-0920. (sk ) f broly e (už kavinės). įėjimas 
bus sekmadienį, rugsėjo 12 d., x ^ ^ ^ ^ ^ ^ šalia Jėzuitų koplyč oje Rengia 

, 2. ., , ir visus kviečia atsilankyti Lie-
rų dr-ia raosia paveikslų ir me- J ^ . . . . . . . 
no darbų pardavimą Jaunimo t u v 0 3 * * * * * * » * * (pr.) 

1:30 vai. p. p. Kviečiame visi 
parapiečiai dalyvauti. 

x Aukų po 5 dolerius atsiun
t ė : 

Dr. Alfonsas VUeita, Starruc* 
ca, Pa.. 

Vytautas Mažeika, Chica
go-

Abiem aukotojam esame dė
kingi. 

x Aukojo: 3 dol. — Alfon
sas Adomaitis;; 2 dol. — Jonas 
Vaicekonis. Ačiū. 

RESTORANAS - C0CKTAIL LOuNGE 

M E T R O P O L I S 
6538 S, Western Ave., Chicago, III, 

PHONE — 935-5272 
Priešpiečiai nuo 11 vai. ryto iki 2r30 vai. popiet. 
Pietus nuo 2:30 vai. pop'et iki 2 vai. ryto. 

Taip pat išnuomojama salė įvairioms progoms — iki 100 žmo-
| nių: krikštynoms, vestuvėms, išleistuvėms, po laidotuvių pietums 

:r t. c. ui prieinamą kainą. 
•Joianda ir Petras Kaušai, Savininkai 

Centre š. m. rugsėjo 3. 4 ir 5 d. x LB Lemonto Apylinkės 

X Juozas Pautenis iš San 
Diego, Calif, y ra į Chicagą at-
vykęs. Buvo užsukęs į "Drau
gą", domėjosi spaudos darbais, 
paliko 10 dolerių auką dienraš-

Pigiai išnuomojamas 3-jų j ̂ ^ stiprinti. Labai ačiū. 

I M L I NGAS 
RBININKA S 

nDraugnl" reikalingas darbinin-
kiw ar darbininkė, kum-i moka 
paroo*ti nitas offseto) 
phig or pa*te-nps). Bfltu 
priimti darbininką, kuris mokėrn 
fotografuoti ar daryti Kryškini-
mus «ipaasdbihwu (plate-maker). 

Br. Juodelis, V-sios Tautinii} šokių 
šventės komiteto pirmininkas, 
Jaunimo centre, posėdžio metu, da
ro pranešimą apie šventės finansų 
sunkumus. 

X 
kamb. butas (Marąuette Pke.) 
pagyvenusiai moteriai, kuri mo
kyklos dienomis nuo 2 iki 6 v. 
popiet pabūtų pas 13 metų ber
niuką. Skambint PR 6-3335. 

(pr.) 

SEHSSassg^SSac; 
(Htrip. With Liberty & J u s t i c e 6 d » u val rung8is m 
ealima 1 ' Yorko LF klubo veteraru 

x Sol. Molėta Rakauskaitė, 
neseniai atvykusi iš Lietuvos ir 
apsigyvenusi Muenchene, rugsė
jo 12 d.. 4 v. p. p. koncertuos 
Jaunimo centre. Bilietai gauna
mi Marginiuose. (pr.) 

X Lituanicos Futbolo Klubo 
veteranai, pirmadienį, rugsėjo 

New 
veteranais, o 

1 val. p . p. Lituanicos pirmoji Amerikiečių premijuota PAU 
IA4US LEONO knyga, kurio-j komanda žais prieš New Yorko 
je atvirai ir drąsiai nagrinėja pirmąją komandą. Senatorius 

Kas domi*} v^is darbais praSomeįšio krašto negeroves bei pavo- Frank D. Savickas, 15th ward 
atvykti } „Drangą" dėl tokių dar- ] J^8 i r t i e s i a kelius į saugų visų Committeeman, ir Ken Jakšy, 

nuo 10 v. r., laike Tautinių Šo- gegužinėje, kuri įvyks rugsėjo 
kių šventės. Gausus pasirinki- m ^ 1 2 d, sekmadienį, p. V. 
mas žymių menininkų; vertingi < i r M Umbrasų ūkyje (viena 
paveikslai — žemos kainos. Vi- j m y l i a į p i e t u s n u o s t e v e n s o 
suomenę prašome atsilankyti. į greitkelio), Lemont Rd. ir 103 

(P1") į gatvė (įvažiavimas iš 103 gat-
X Dail. Kasiulių dailės darbų ! v ės) . loteriją tvarkys Romas 

paroda atidaryta Jaunimo C e n - ' B u r b a T e l- "39-5361, mašinų 
tro ČiurUonio Galerijoje (5620 pastatymas — Romas Kronas 

J r , gėrimus — \y tau tas Šoliū-
nas. Jie ir jų talkininkai rūpes-

visus priimti 
tarp gražių pušynų. (pr.) 

X S t Petersburg, Florida, ir 
apylinkėse perkant, parduodant 
arnuomojant nuosavybes, kreip
kitės į Angele Kamiene, Broker 
-Realtor, 6900-lOth Ave. North, 
St. Petersburg, Fl. 33710. Telef. 
(813) 3452738. (sk.) 

X i. Matulionio knygą "Ne
ramios dienos" dar galima gau
ti Vaznelių prekyboje — Gifts 
International, "Drauge" Margi
niuose ir pas J. Stonkų — teL 
778-1595. ( sk) 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 
Vaistai, vftamlnal, importuoti kvsoaiai, gydomos žeifis irt.t. 

Važiuojamos kfidės. rementa> ir kt.. pirkti ar nuomoti: 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

So Claremont). Lankymo valan
dos: šiokiadieniais 7-9 v. v.; 
šeštad. 11 v. r. - 9 v. v.; sekmad I t i n S a i ™<« iasi 

11 v. r . - 1 v. p. p. ir 6 - 9 v. v.; 
pirmad. 3-8 v. v.. Paroda užda
roma rugsėjo 6 d. (pirmad.) 8 
v. v. Nupirkti paveikslai atsi
imami uždarymo dieną, (pr.) 

PASSBOOK. 
SAVINGS.-
the aesi *m te avytgeiarty 

' 4 % 

see us for 
i0įk flnancing. 

TB 
VVITM R E P A V M t N T 

T O F IT V O U B INCOWTE 

bų pasikalbėti. Adresas: 

4545 West 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

gerbūvį. i 15th ward aldermanas, pradės 
„ . _. žaid\*nes pirmuoju kirčiu. Rung-
Knyga gaunama ir Drauge. ^ / - .. - . . , , 
,in. *JZ ^ L K - » - ^%K i t y * ^ b u s formos ir rvyks Mar-

' quette Parko aikštėje. Visuo
menė maloniai kviečiama da-

Kaina kietais viršeliais 
minkštais — $3,95. 

- fek ' . ' f eV&V fįr J ^ r - J g į S I i l yvau^ Xj?r.), 

x š. m. rugsėjo 6 d., 8 v. r. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje bus at- Į 
našaujamos šv. Mišios už bro- j 
liūs a. a. Justą ir Petrą Strimai
čius, jų trijų metų amžmybėn; 
iškeliavimo proga. Gimines, 

Dail. V. Kasiulio parodą Jrunimo Į draugus ir pažjstamus prašome j 
centre. Chuagoje, apžiūri inž. Mal
ko su žmona. prof. Prano Dovydai
čio dukterird. 

Nuotr. Vyt Račkausko 

už juos pasimelsti. 
Nuliūdusios trys seserys. 
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