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Ginčai Britanijos 
unijų kongrese 

Lenkijos angliakasiai grįžta į darbą 
Varšuva — Lenkijoje ketvir

tadienį streiką baigė ir Bytom 
apylinkės 15,000 angliakasiu, ku 
rių streikas kiek užsitęsė) nes jie 
šalia laisvų unijų ir didesnių 
algų dar reikalavo pakeisti ka
syklų direktorių. Sutartį su By
tom komitetu pasirašė anglių 
pramonės ministeris Wlodzimierz 
Leicak. 

Dar nesibaigė mažesnių įmo
nių streikai Bialystoke ir Busko 
Zdroj, pietvakarių Lenkijos ku
rorte, tačiau šie darbų sustab
dymai vyriausybei rūpesčių ne
bekelia. 

Washingtone vykstančiame 
JAV darbo unijų federacijos va
dų suvažiavime nutarta įsteigti 
specialų fondą Lenkijos darbi
ninkams paremti. Sakoma, kad 
prieš šį fondą pasisakė valstybės 
departamentas, nenorėdamas duo 
ti Sovietų Sąjungai argumentų, 
kad streikus Lenkijoje remia ka
pitalistai, siekdami sovietinės sis 
temos sugriovimo. Tass agentū
ra jau kritikavo Vakarų unijas 
ir vyriausybes, kad jos kišasi į 
Lenkijos vidaus reikalus. 

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Schmidt pažadėjo Lenki
jai dar didesnę ekonominę para
mą. 

Lenkijos žinių agentūra pa
skelbė, kad sudaryta valstybinė 
kainų komisija, kuri nustatys 
naujas kainas mėsai ir kitiems 
vartotojų produktams bei trans 
porto, butų, kitų viešų patama 
vimų kainas. 

Lenkijos streikai sukėlė ginčus 

Britanijos darbo unijų kongrese. 
Paaiškėjo, kad kongreso pirminin 
kas Lionei Murray pasiryžęs ke
liauti į Lenkiją, kur britų unijų 
vadus pakvietė oficialioji valdžios 
unijų vadovybė. Prieš šią kelio
nę karštai pasisakė elektrikų uni 
jos vadas Frank Chapple ir inži
nerijos darbininkų unijos vadas 
Terry Duffy. Jiedu nurodė, kad 
kaip tik prieš unijų vadovybę ir 
streikavo lenkai, siekdami laisvų, 
nuo partijos nepriklausančių 
unijų. Britai, važiuodami į sve
čius pas partijos pastatytus uni
jų vadus, įžeis streikavusius len
kus. Kaip mes galime kritikuoti 
savo vyriausybę, kuri spaudžia 
unijas, jei mes svečiuojamės pas 
kitus unijų persekiotojus, klausė 
Chapple pranešdamas, kad jis 
organizuos kitą delegaciją, kuri 
vyks pas streikavusius darbinin
kus, o ne pas Varšuvos ponus. 
Kongrese tačiau kilo abejonių, 
ar Chapple delegacija gaus Len
kijos vizas po tokių pasisakymų. 
Britanijos delegacija planuoja 
viešėti Lenkijoje rugsėjo 8 — 13 
dienomis. 

Ženevoje Tarptautinės Darbo 
organizacijos pirmininkas Fran
cis Blanchard, prancūzas, pareis 
kė, kad Lenkijos darbininkų strei 
kas ir laimėjimas yra didelis lais
vųjų darbininkų laimėjimas. 
Jis patarė kitoms Rytų Europos 
šalims pajudėti ta pačia krypti
mi, nes Tarptautinė Darbo orga 
nizacija jau nuo 1948 m. kovoja 
už unijų laisvę, kurios nevaržytų 
jokios vyriausybės. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— JAV vyriausybė patvirtino 
paskolą Lenkijai — 675 mil. dol., 
už kuriuos Lenkija pirks Ameri
kos maisto produktų. 

— Pakistane vienas afganų su
kilėlių vadas paskelbė, kad Afga
nistane prieš laisvės kovotojus 
kovoja ne tik sovietų kareiviai, 
bet kubiečiai, vengrai, bulgarai, 
čekai ir rumunai. Stebėtojai šias 
žinias priima atsargiai. Valstybės 
departamentas abejoja, ar ten 
yra kubiečių. 

— Irane vėl buvo sušaudyti 
6 asmenys, kaltinami padegę 
1978 m. kino teatrą Abadane, 

VYSKUPAS TRIFA 
ATSISAKĖ PILIETYBES 

Prieš jį pradedama deportacijos byla 

Rugsėjo 1 d. Jordano karalius Husseinas su amerikiete žmona ir dviem vai- kur tuomet žuvo 422 žmonės , 
kais buvo priimtas popiežiaus Jono Pauliaus II-jo privačioje trijų valandų 
audiencijoje Castel Gandolfo viloje. Sakoma, kad pasikalbėjime svarbiausia 
tema buvo Jeruzalės miesto problemos. 

KATALIKAI PASAULYJE 

Sovietai keičia 
Afganistane taktiką 

Ruošia "stribus", kursto genčių neapykantą 
New DelhL — Afganistano | domas sritis, kur jie įstoja į par-

vyriausybės radijas vis dažniau | tizanų eiles, tačiau siunčia žinias 
giriasi dideliais laimėjimais. Pak- j milicijai. Po paskutinio aukštų 
tijos provincijoje saugumo jėgos! sovietų karininkų apsilankymo, 
ir partijos aktyvistai sumušė di-1 Afganistanas padalintas į 10 sek-
desnį „banditų būrį", kartu žu-j orių. Kiekvienam vadovauja aukš-
vęs ir sukilėlių vadas Abdui Qua- į ti afganų valdžios pareigūnai, 
dir. Surasti nemaži ginklų san- j patariami aukštų sovietų patarė-
dėliai, Amerikos, Kinijos ir Pakis-į jų. Kabulo sektoriui vadovauja 
tano gamybos, paskelbė Kabulo į Afganistano gynios ministeris. 
radijas. j Kiekvienas sektorius turi 1,000 

Sukilėlių vadai Pakistane ir In-1 specialiai paruoštų saugumo ka-
dijoje pripažįsta, kad Afganista- rių. Afganistano policijoje įsteig-
no vyriausybė, vadovaujama so- tas specialus infiltravimo depar-
vietų patarėjų, pradėjo keisti ko-1 tamentas, kuris koordinuoja su-
vos su partizanais metodus. Kurs-į kilėlių kurstymą, agituoja vieną 
tomą neapykanta tarp atskirų gentį prieš kitą. Sis metodas yra 
genčių ir atskirų apylinkių gy 
ventojų. Afganistano socialde 

valdžiai labai patogus, nes kai 
kurios gentys nekenčia viena ki 

— Kinų šaltiniai pranešė, kad 
Pekino policijos daboklėje laiko
ma Mao Tse Tungo našlė ir trys 
jos gerbėjai. Ši keturiukė bandžiu
si pagrobti Kinijos valdžią, Maui 
mirus. 

— Apaštalų sostas ir Zimbab
vės respublika nutarė užmegzti 
diplomatinius ryšius. Zimbabvė
je bus įsteigta apaštališkoji nun
ciatūra, o Vatikane — Zimbab
vės ambasada. 

— Čekoslovakijos žurnalistas 
Jiri Lederer nutarė prašyti Va
karų Vokietijoje politinio prie
globsčio ir planuoja apsigyventi 
Bavarijoje. 

— Liberijos karinis diktatorius 
Samuel Doe pareiškė, kad poli
tinių priešų teismai ir egzekuci
jos bus tęsiamos. 

— Libane įvyko susikirtimas 
tarp š'ijitų sektos musulmonų ir 
palestiniečių partizanų, du žuvo, 
septyni sužeisti. 

— Airijos vyriausybė sustipri
no sienos apsaugą, nes IRA te
roristai dažniau ėmė puldinėti 
objektus Airijoje. 

Detroitas. — Amerikos rumu
nų ortodoksų arkivyskupas Vale-
rian Trifa praėjusią savaitę at
vyko į Detroitą iš savo reziden
cijos Grass Lake, Mich. ir atidavė 
imigracijos departamento skyriui 
savo Amerikos pilietybės doku
mentus, kurie buvo jo nuosavy
bėje per 23 metus. Kaip jau buvo 
rašyta, arkivyskupui gresia pi
lietybės atėmimas federaliniame 
teisme, kur jis kaltinamas mela
vimu natūralizacijos dokumen
tuose, kur jis nuslėpęs, jog jau
nystėje jis Rumunijoje buvęs Ge
ležinės Gvardijos vadovaujantis 
narys. Ši pronaciška jaunimo or
ganizacija 1941 metais sukėlusi 
Bukarešte riaušes, leuriose žuvo 
236 žmonės, pusė jų Rumunijos 
žydai. 

Arkivyskupas Trifa, atiduoda
mas savo pilietybės dokumentus, 
per savo advokatą George 
Woods, buvusį federalinį Detroi
to prokurorą, pareiškė^ jog jo nu
tarimas atsisakyti pilietybės netu-
Tėtų būti laikomas sutikimu su 
vyriausybės kaltinimais. Advoka 

ševikų ir jis pasirinkęs nacius, 
kartu su tuo metu populiariu an
tisemitizmu. 

Kada teisingumo departamen
tas užbaigs pilietybės atėmimo 
bylą, bus pradėta deportacijos 
byla, kuri gali užsitęsti ilgą lai
ką. Arkivyskupas Trifa kurį lai
ką Amerikoje dirbo Pasaulinėje 
Bažnyčių taryboje ir Nacionali
nėje Amerikos Bažnyčių tarybo
je. Jo valdomoje vyskupijoje yra 
40,000 narių, kurie aukomis re
mia jo kovą teismuose. 

Andersonas gaus 
f ederalinių lesų 

Washingtonas. — Federalinė 
Rinkimų komisija nustatė, kad 
kandidatas Andersonas kvalifika-
vosi gauti federalinių lėšų rinki
mų reikalams, tačiau pinigus jis 
gaus jau po rinkimų. Suma pri
klausys nuo to, kaip jis rinki-
nuose pasirodys. Jei jis gaus 5 nuoš 
balsų, jam teks 3 mil. dol., jei 
už jį balsuos 15 nuoš. Andersonas 

tas paaiškino, jog arkivyskupui j § a u ! ^ f ™|- dol., o sunkęs 3o 
nusibodo ši legali kova teismuo 
se, kuri jau kainavo jam apie 
100,000 dol. Vyriausybė žinojusi 
visus kaltinimus prieš suteikda-

nuoš. balsų, jis gaus 29.4 mil. 
Gavęs šį užtikrinimą, Anderso 

nas kampanijai reikalingas lėšas 
galės pasiskolinti iš bankų, be 

ma Trifai pilietybę. New YorkojJ0' ' i s i r t o l i a u rinks P r i v a č i a s a u 

Korėjos vyskupai rys vienuolės šiais metais atžymi 
'Tikroji tvarka gali remtis tik| savo veiklos dvidešimtpenkme 

teisingumu ir žmogaus vertės 
gerbimu" — taip yra pareiškę 
Pietų Korėjos vyskupai. Atsiliep 
damas į tą pareiškimą, Jungti
nių Amerikos Valstybių vysku
pų konferencijos pirmininkas 
San Francisco arkiv. John Quin 
parašė laišką Seulo arkivysku
pui kardinolui Stephen Kim ir 
Pietų Korėjos vyskupų konfe
rencijai. 

Kripta Paryžiuje 
Paryžiuje yra atidarytas nau

jas nepaprastas muziejus: tai ar
cheologinė kripta istorinės Notre 
Dame katedros požemyje. Prieš 
lankytojų akis kriptoje atsiveria 
romėnų laikų senovinės Galijos 
ir vidurinių amžių istorinių 
paminklų pėdsakai, kurie buvo 
atrasti 1965-ais metais įvykdytų 
kasinėjimų metu Notre Dame 
katedros požeminė kripta yra 
beveik 120 metrų ilgio ir dvyli
kos metrų pločio. 

Padėtis Afrikoje 
Afrikos katalikai, kurie šio 

šimtmečio pradžioje tesudarė tik 
vieną procentą viso pasaulio ka
talikų skaičiaus, dabar jau suda
ro 8-nis procentus, pasiekdami 
daugiau negu 52-jų milijonų ti 
kinčiųjų skaičių. Visų Afrikos 
gyventojų tarpe katalikai jau su 
daro apie 12-ka procentų. Pažy
mėtina, kad iš bendro 16-kos 
tūkstančių Afrikos kunigų skai
čiaus, vienas trečdalis yra vieti
nės kilmės, o vyskupų tarpe net 
70 procentų yra afrikiečiai. Af
rikiečių kardinolų dabar jau 
yra 12-ka. 

Šv. Teresės seserys 
Naujojoje Gvinėjoje apašta

laujančios šventos Teresės sese-

tį. Šventos Teresės vienuolių 
kongregaciją įsteigė amerikietis 
Dieviškojo Žodžio vienuolijos 
narys, buvęs Madango, Naujojo 
je Gvinėjoje, arkivyskupas No-
ser. Naujojoje Gvinėjoje dabar 
dirba 40 šios Kongregacijos vie
tinės kilmės seserų vienuolių, 
kurios ypač rūpinasi katekizmo 
mokymu ir pagalbos teikimu 
vargstantiems žmonėms. 

Naujas ambasadorius 
Popiežiui Jonui Pauliui II-jam 

skiriamuosius raštus įteikė nauja 
sis Australijos ambasadorius prie 
Apaštalų Sosto. Sveikindamas 
diplomatinį atstovą, Šventasis Tė 
vas nurodo, kad nors pirmaeilis 
Bažnyčios uždavinys yra rūpin
tis žmogaus dvasine gerove, Baž
nyčiai negali nerūpėti taip pat 
ir žmonių medžiaginiai poreikiai. 
Iš to išplaukia Bažnyčios misija 
Kristaus mokslo dvasioje ugdyti 
pilnutinę žmogaus gerovę, saugo 
ti pagrindines žmogiškąsias ver 
tybes, kviesti tautas į santarvę. 
Popiežius šia proga aukštai įver
tino Australijos vyriausybės pa
stangas kovoje už teisingumą ir 
taiką, ypač už žmogaus orumo 
apsaugojimą, iškeldamas taip 
pat australų suteiktą globą dau
geliui imigrantų ir pabėgėlių. 

Armėnai Jeruzalėje 
Penkiasdešimt aukštų dvasiš 

kių, atstovaujančių Armėnų 
Katalikų Bažnyčią ir daug tikin 
čiujų rugpiūčio mėnesio vidury 
je buvo Jeruzalėje susirinkę iš 
įvairių šalių, atžymėdami šim
to penkiasdešimties metų sukak 
tį nuo įkūrimo Jeruzalėje armė
nų teologinės seminarijos, kuri 
yra senojo miesto armėnų kvar-

mokratų vadas Mohammad į tos ir yra kariavusios viena prieš 
Amin Wakman papasakojo korės- Į kitą per šimtmečius. Iš vienybės 
pondentams, kad praėjusią savai- I stokos ir brolžudiškų kovų ko
te jo grupės sukilėliai buvo už
pulti Hezbi Islami grupės kovo
tojų. Įvykusiame susišaudyme žu
vo 13 jo vyrų ir 32 musulmonų 
grupės kariai. Socialdemokratų 
vadas pasigyrė turįs Afganistane 
5,000 kovotojų. Jis nusiskundė, 
kad kai kurios musulmonų fana
tikų grupės „laiko mus trečios ei
lės komunistais", nors jo kariai 
esą geri musulmonai ir kovoja 
prieš komunizmą. Jo partija sie
kianti įvesti Afganistane refor-

munistai tikisi laimėti krašto pa
klusnumą. Prieš kelias savaites 
Kabulo agentai sukurstė sharva-
rio genties vyrus prieš senus prie
šus. Kovose žuvo daug abiejų 
genčių vyrų. 

dantistas Charles Kremer, Rumu
nijos žydas, jau prieš pilietybės 
davimą apipylė valdžios įstaigas 
įvairiais dokumentais, kad Trifa 
negautų pilietybės, tačiau jis ją 
gavo 1957 m. 

Advokatas Woods tvirtina, 
— Teisingumo departamentas; kad vyriausybė atidarė šią bylą 

Reagano kritika 
dėl naujų lėktuvų 

Jacksonvifle Fla. — Respubli 
konas kandidatas Ronald Reagan 

mas rinkimų keliu, demokratiniu į kritikavo Carterį dėl valstybinių 
hūdu. .paslapčių atidengimo politiniais 

Wakman pareiškė, kad sovietų j t i k s l a i s Reaganas minėjo gynybos 
patariami Kabulo ministeriai ^ growno kalbą apie naujus 
bando skaldyti partizanų jėgas. J į A m e r i k o s karo lėktuvus, kurių 
atskirus kovotojų dalinius įveda-1lnepas tebės r a d a r o stotys. Reaga-
mi šnipai, provokatoriai. Sukilę- j n a s a i š k i n 0 ) kad tie lėktuvai dar 
lių tarpe veikia apie 30 grupių, j t j k b a n d 0 mi, jų dar ilgai kariuo-
kurios vengia vienybės, dažnai m e n ė j e n e b u s i r klausė, kas vertė 
susikerta tarpusavyje. Wakmano V 7 r i a u s y b ę paskelbti apie tokį lėk 
vienintelė paguoda esanti ta. kad t u v ą ? R e a g a n a s m a n 0 ) kad tuo 
ir komunistai yra suskilę į „ma- p r a n e š i m u Carteris bandė sustip 
sių" ir „vėliavos" grupes. 

Kitomis sukilėlių žiniomis, so
vietai organizuoja Afganistano 
jaunimą tarp 14 ir 22 metų ko
vai su partizanais. Jaunuoliai 
gauna labai dideles algas, po 
162 dol. į mėnesį. Panašius atly
ginimus gauna tik valdžios vice-
ministeriai. Apmokyti „stribai" 
siunčiami į laisvės kovotojų val-

tale. Iškilmėse dalyvavo ir armė 
nų primas arkiv. Zaven Chinchi 
nian, atvykęs iš Egipto. Aukš
tuosius svečius priėmė armėnų 
Bažnyčios patriarchas, Jeruzalė
je, Ferferian. Jeruzalėje yra 2000 
armėnų katalikų. Čia yra su
kaupta nemažai armėnų meno 
brangenybių, ir kartu Jeruzalėje 
yra tos Bažnyčios dvasinis cent
ras. 

nutraukė bylą prieš „Progres 
sive" žurnalą, kuris buvo paskel
bęs planus, kaip pasigaminti van
denilio bombą. 

—Vemon Jordan, juodųjų Ur
ban League direktorius, po trijų 
mėnesių buvo išleistas iš ligoni
nės. 

— Flemingtone , N . J. auto
mobilių pardavėjas painformavo 
policiją, kad jauna balta pora siū
lo savo 14 mėnesių sūnų už 1977 
m. automobilį. Policija atvyko ir 
suėmė porą, kai dokumentai bu
vo sudaryti ir perduoti raktai. 
Vaikas buvo paliktas pardavėjo 
kambaryje ant grindų. Pirklys 
pasipiktinęs, kad tėvai savo kū
dikio net neatsisveikino. 

rinti savo pozicijas rinkimuose, 
įrodinėdamas, kad jis neapleido 
krašto gynybos reikalų, bet, štai, 
net stato naują lėktuvą. Jam rūpi 
ne gynyba, bet rinkimų laimėji
mas, pasakė Reaganas. 

Šaukiama viršūnių 
konferencija 

Washtngtonas. — Prezidentas 
Carteris pažadėjo Žydų organiza
cijos suvažiavime tęsti Camp Da 
vid pradėtą taikos procesą, saky
damas, kad tik jo vyriausybė už
baigė 32 metus užsitęsusį karą 
tarp Izraelio ir Egipto. Preziden 
tas Sadatas Egipte atidengė, kad 
prezidentas Carteris, pasitikėda
mas rinkimų rezultatais, jau pa 
kvietė Sadatą ir premjerą Beginą I sudarė suklastoti, netikromis pa-
į Washingtoną lapkričio 20 d. | vardėmis ar adresais, lapai. 

Nauja programa 
Kambodijai šelpti 

Ženeva. — Jungtinių Tautų 
komisariatas pabėgėlių reikalams 
paskelbė naują programą Kam-
bodijos gyventojams šelpti. Pa
skirta 13.9 mil. dol. tiems kam-
bodiečiams, kurie iš pabėgėlių 
stovyklų užsieny sugrįžo atgal 
į Kambodiją. Programa per ketu
ris mėn. tieks tiems repatriavu-
siems žmonėms javų sėklas, že
mės ūkio įrankius, žuvavimo tink
lus ir namų apyvokos daiktus. 

Užsiregistravo apie 
93 nuoš. jaunuolių 

Washingtonas, — Karinės prie
volės įstaigos direktorius Bernard 
Rostker paskelbė, kad jaunų vy
rų registravimas pasisekė. Užsire 
gistravo, nepaisydami įvairių gru
pių trukdymų, 3,593,187 jaunuo 
liai, apie 93 nuoš. visų tų me
tų vyrų. 

Direktorius pripažino, kad už 
pildytose formose apie 1 nuoš. 

dėl politinio spaudimo. Tiesa, 
kad Trifa jaunystėje, 1941 m. 
sausio mėn. kalbėjo: „Grupė žy
dų ir jų pataikūnų viską valdo". 
?,ydai kaltina, kad ši tuometinio 
studento Trifos kalba sukurstė 
riaušes, pogromą prieš žydus. Ad
vokatas patvirtino, jog arkivysku
pas nesigina, kad jis buvo palan
kus naciams ir rėmė rumunų jau
nimo legionierių grupę, tačiau 
jis nebuvo Geležinės Gvardijos 
vadas ir neplanavo pogromo 
prieš žydus. Jam tuo metu reikė
ję pasirinkti tarp nacių ar bol-

Japonijos parama 
Pakistanui 

Islamabadas. — Japonijos už
sienio reikalų ministeris Masayo-
shi Ito Pakistane pasirašė eko
nominės paramos sutartį, paža
dėdamas Pakistanui 75 mil. dol. 
Jis aplankė kelias Afganistano 
pabėgėlių stovyklas ir paskyrė 
dar 1.2 mil. dol. pabėgėlių reika 
lams. Japonų vyriausybė nepri
tarė sovietų invazijai Afganis
tane ir dabar nepritaria, pareiš
kė ministeris Ito, pagirdamas Pa 
kistaną už afganų ištremtųjų 
globą. 

kas. 

Aliaskos piliečiai 
grasina atsiskirti 

Juneau. — Aliaskos gyvento
jai, nepatenkinti federalinės vy
riausybės Washingtone kišimusi 
į valstijos reikalus, referendume 
nutarė nedidele balsų dauguma 
įsteigti valstijos 11 asmenų ko
misiją, kurios uždavinys bus svar 
tyti, ar apsimoka Aliaskai likti 
federacijoje ar iš jos atsitraukti. 
Šešis komisijos narius paskirs 
valstijos legislatūra, penkis — 
gubernatorius Jay Hammond. 

Aliaska įstojo į federaciją 1959 
metais. 

Amerika atsilieka 
ginklų srityje 

San Diego. — Penkiasdešimt 
JAV atsargos generolų ir admiro
lų paskelbė atvirą laišką, kuria
me iškeliamas Sovietų Sąjungos 
ginklavimosi pavojus. Laiške nu
rodoma, kad Amerika niekad ne
buvo tokia silpna nuo Pearl Har-
bor dienų. Nors JAV ekonominis 
stiprumas pralenkia sovietų pro
dukciją, JAV karo laivynas turi 
mažiau karo laivų negu turėjo 
1945 m., laivynui trūksta 22,000 
personalo. JAV karo laivyne yra 
456 laivai, kada Sovietų Sąjunga 
turi jų 1,500, neskaitant 338 po
vandeninių laivų, jų tarpe 147 
varomų branduoline energija, sa
koma aukštųjų kariškių laiške. 
Admirolai skundžiasi, kad JAV tu
ri tik 122 povandeninius laivus. 
Sovietai ne tik pasivijo ir pra
lenkė Ameriką ginklų srityje, bet 
nuolat didina atsiradusį plyšį, 
rašo generolai. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 6 d.: Petronijus, Rega, 

Vaištautas, Skuda. 
Rugsėjo 7 d.: Augustalis, Regi

na, Barintas, Reda. 
Rugsėjo 8 d.: Marijos Gimimas, 

Gerutis, Daumantė. 
Saulė teka 6:20, leidžiasi 7:18. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 85 

1., naktį 70 1. 
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DALYVAUKIME KATALIKU 
FEDERACIJOS JUBILIEJUJE 

Amerikos Lietuviu Kataliku 
Federacija, kuri apjungia visas 
lietuviu katalikų organizacijas, 
parapijas,vienuolynus bei spaudą 
švenčia 75 metų veiklos sukak
tį. Spalio 17, 18 ir 19 dd. South-
fieldo Dievo Apvaizdos Lietuvių 
parapijos bažnyčioje ir Kultūros 
centre įvyks 45-sis kongresas šiai 
veiklai atžymėti. Pagrindinę kal
ba pasakys Ateitininku Federaci
jos vadas Juozas Laučka. Kongre
so metu bus Tautinių drabužių 
paroda, įdomus jaunimo ir spau
dos simpoziumai, pagrindiniu or 
ganizacijų veiklos pranešimai, 
jų tarpe Ateitininku Federaci
jos. Bus renkama nauja valdyba. 
Kiekvienas sendraugiu ar studen 
tu skyrius gali siusti po vieną 
atstovą. Dabartinė ALKF valdy
ba tikisi, kad ateitininkai šiame 
jubiliejiniame kongrese bus gau
siai atstovaujami. 

ĮSPŪDŽIAI IŠ BRAZILIJOS 

Brazilijos moksleiviu ateiti
ninku stovykla įvyko liepos 19 — 
28 d. lietuviu sodyboje Lituani-
coje. Stovyklai vadovavo Daina 
Kojelytė ir Sigutė Lenkauskaitė 
(abi iš JAV) ir kun. Juozas Šeš
kevičius. Šeimininkavo Ona Za-
lubienė, Sofija Pilipauskienė ir 
Uršulė Cvirkienė. Dalyvavo 21 
stovyklautojas, o savaitgaly atsi
rado ir daugiau studentu — sve
čiu. Stovyklautojai buvo suskirs
tyti į tris būrelius (Vėžlius, Šeš
kus ir Beždžiones), kuriems va
dovavo seniūnai Douglas Saldys, 
Milda Remenčiūtė ir Andrius Va
lavičius. Seniūnai kartu su Nida 
Remenčiūtė pasikeisdami taip 
pat buvo dienos vadovai ir padė
jo vykdyti programą. 

Stovyklos programa įvairi — 
dainavimas, tautiniai šokiai, rank 
darbiai, pašnekesiai, vakaro pro 
gramos,Teko ir dirbti reikalingus 
švaros bei tvarkos darbelius: 
šluoti, indus plauti ir 1.1 Stovyk 
los metu ypač stengtasi pabrėž
ti lietuviškumą ir lietuviu kal
bos vartojimą. Stovyklautojai visi 
nešiojo sagas, kuriose atvaizduota 
trispalvė ir vytis.O tie, kurie ypač 
stengėsi daugiau lietuviškai kal
bėti , laimėdavo po "litą". Tokiu 
"litų" daugiausia surinko Es-
tela Belopetravičiūtė. Rankdar
biu metu, be kitokių darbelių, 
buvo demonstruojamas juostu 
audimas. Užmestas stakles sto
vyklai parūpino Marija Remen-
Čienė, Sao Paulyje gerai žinoma 
audėja ir net penkių stovyklau
toju senelė. Juostu audimas ne 
vien tik mergaitėms — Augustas 
Zaluba gal būt labiau už visus 
susidomėjo šiuo tradiciniu lietu
vių ranku darbu. Stovykloje 
taip pat buvo daromi kalėdiniai 
šiaudinukai ir velykiniai margu
čiai, įvykusiame margučių kon 
kurse teisėjos — stovyklos šeimi 
ninkės —premijas paskyrė Sta
siui 2utautui (1-mą), Audrei Re 
menčiūtei (II-rą) ir Luciai Ba
nytei (III-čia). 

Pašnekesiai vyko atskirai lie
tuviškai kalbantiems (pravedė 
Daina Kojelytė) ir nekalban
tiems (pravedė kun. Šeškevičius). 
Lietuviškai kalbančios grupės 
pašnekesio temos lietė ateitinin
ku organizaciją, principus — 
ideologiją, kuopos veiklą, Lietu
vos geografiją ir istoriją, partiza
nus ir Viktorą Petkų, disidentą, 
kuris kaip tik kali už ateitinin-
kišką veiklą. Stovyklautojai vie
ną popietę visi paraše po atviru
tę idėjos broliui Viktorui. Sis užsi
ėmimas juos labai sudomino ir 
diskusijų metu jie svarstė gali
mybę tokį rašymą tęsti per visus 

metus. Pašnekesiai liet. nekal. 
bantiems lietė krikščioniu tikė
jimo pagrindus, padėtį dabarti
nėje Lietuvoje ir t. t. 

Kaip ir dienos programa, va
karo programos buvo įvairios. Te
ko sukurti vaidinimus nebyliu ir 
ateities laužams, patiems rašyti 
vaidinimus ir padirbti lėles lėliu 
teatrui, sugalvoti kostiumus kau
kiu baliui, paruošti programas 
k skelbimus televizijos vakarui ir 
t. t. Gal būt, didžiausią įspūdį 
paliko partizanu vakaras. 

Dienos metu per pašnekesius 
buvo pakartota visa programa, 
kad tiek lietuviškai kalbantiems, 
tiek nekalbantiems, bū tu aiški. 
Vakare, kelią apšvietus degalais, 
stovyklautojai išžygiavo per sto
vyklavietę link trijų stočių. Prie 
pirmos stoties — nežinomo parti 
zano kapo kryžkelėje — buvo pri 
siminti visi Lietuvos gynėjai. Prie 
antros stoties — prie ežerėlio — 
buvo paminėtas kalinys Viktoras 
Petkus. Prisimindami kaip penki 
ateitininkų principai stiprina jo 
ryžtą, stovyklautojai paleido pen 
kis vainikus, kuriuos ilgai supo 
švelnios ežerėlio bangos. Trečio
je stotyje — Ateitininku Paunks 
mėje — apdegęs kryžius, nusvi
ręs prie altoriaus paminėjo Tylos 
Bažnyčią. Vakaras baigėsi šv. Mi 
šiomis. 

Stovyklos paskutinį savaitga
lį įvyko Sporto šventė, kurios 

Su Brazilijos ateitininkais. 
Nuotr. Dainos Kojetytės 

metu stovyklautojai (ir svečiai!) 
ryžtingai bėgo, šoko, mėtė balio
nus ir leido popierinius lėktuvus. 
Be to, reikėjo kiekvienam būre
liui sugalvoti uniformą, šūkį, dai 
ną, Žygį ir vėliavą. Teisėju (mok. 
Julijos Tylaites ir inž. Aleksand
ro Valavičiaus) pareigos neleng
vos, bet pagaliau (laiminguoju 
paskelbtas Beždžionių būrelis. O 
sekmadienį įvyko iškilmingos šv. 
Mišios ir posėdis, kurio metu 
moksleivio ateitininko įžodį davė 
Douglas Saldys, o studentės atei
tininkės — Sigutė Lenkauskaitė. 
Iškilmes sekė pietūs, kuriuose da
lyvavo ir susirinkę svečiai — iš 
viso apie 50 žmonių. 

Liepos m. 29 d. Sao Paulo Sv. 
Juozapo parapijos salėje įvyko Si
gutės Lenkauskaitės išleistuvės ir 
stovyklos lyg tai ir užbaigimas. 
Žodžius tarė kun. Juozas Seškevi 
čius, Daina Kojelytė, Sigutė Len 
kauskaitė, moksleivių kuopos 
pirm. Milda Remenčiūtė ir kiti. 
Stovyklautojams Daina ir Sigutė 
išdalino įvairias dovanėles atsi
minimui ir pailinkėjo, kad dar
binga lietuviška dvasia pajusta 

Dėkingi žmonės — kaip ir vai
singi laukai: gautas gėrybes jie 
sugrąžina dešimteriopai. 

A. Kotzebue 

imiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Naujausios mados 

AVIES KAILINIAI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

Prieinamos kainos 
Siuvame ir pagal užsakymą. 

ROB-EL'S 
4412 W. 59th SU Chicago, QL 90929 

TEL. — 735-5667 
Atd.: Kasdien nuo 8:30 v.r. iki 7 v.v., 
šeštad. iki 5 v.v. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

stovykloje tęstųsi per visus me
tus. Stovyklautojai tėveliams ir 
kitiems svečiams pakartojo kelis 
stovykloje sukurtus pasirodymus, 
o po to visi padainavo. Vakaras 
baigėsi vaišėmis. 

Pirmą sykį Brazilijoje vyko 
sendraugių — šeimų stovykla. 
Ji įvyko prieš jaunimo stovyklą 
liepos 11 — 13 d. taip pat Litua
nikoje. Dalyvavo maždaug 15 su
augusiu ir visas būrys vaiku. Bu 
vo gera proga suaugusiems pa
kalbėti pasidalinti mintimis, o 
vaikams paišdykauti gamtoje. 
Suaugusiems buvo trys pašne
kesiai —- du krikščioniu pareigu 
klausimais, o trečias organizaci
niais reikalais. Dalyviai buvo 
taip patenkinti šiuo bandymu, 
kad nutarė kas antrą mėnesį susi 
rinkli Lituanicoje panašioms sa
vaitgalio stovykloms. 

(Nukelta į 6 psl.). 

MARIJUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu pianu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8993 
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PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams i-į metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje 40.00 22.00 15.00 
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Savaitinis 25.00 15.00 

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

! anksto susitarus Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien J s k e l b i m ų t u r i n j neatsako. Skei-
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Take it ftom us. •. 
• • • A • First ofal l , Hot 
HOt SDnnOS S c ' " 3 s ~ a s :-cse 
• ^ P W P " " 1 5 J * P wor!d-famous therma! 

waterbaths. Terrif ictora 
• M | | i ^ 4 > pepper upper—nomat?erhow 
lw JUOI tiredor wornout you feei. And 

at the Arlington, the baths are 
tSM^efrfl 5 / e n " a - x - " o u s D ' v a t e ba*u-
"lwVll i house Rightat thehotel. 
Then there's fui! country club privileges for chailenging 

golf on PGA rated courses; tennis mght and day (on 
lighted courts; and instruction). Svvimming, riding, 

cycling. boating. fishing and more, too 
Your choice ot 560 rooms and suites awaits you—in the 

heart of the South and the beautiful Ouachita Mountains. 

» « » » « » • • « • » - « « » » « • « » • » • • « • • 
D R THEODORE F. WEBER 

announces the relocation of his of-
fice, podiatric medicine, surgery, and 
injuriea of the foot, to 

Dodge Drug &. MedJcal Bldg. 
3235 \V. l l l t h (1 M. W. of Kedzle) 

TEL. 312—238-7270 
> M M H » > M > m > M M » » I I M 

IWAGNER and SONS 
" TY?EWRITERS AND 

ADD^'G MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
5610 So. Pulaski Rd.. Chicago 

Phone -581-4111 

T R A V E L - E E Z 
KELIAUKITE RAMIAI! 

KELIAUKITE NEBRANGIAI! 
| ekspertai suplanuos įurr.s kelionę. 

4638 W. 63rd St. — Tel. 767-3338 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

PALERMO'S 
(Stella Del Mar) 

3751 W. 63rd Street 
Chicago's most e egant and >"ewest 

Itallan Restaurant 
PARTIES TO 200 — 2 ROOMS 

PHONE — 585-5002 
ITALIAN CUISINE SUPREME 

C pen weekdays from 4 p. m. tlll 
11:30 p. m. Fridays & Saturdays 
frcm 4 p. m. tlll 1 a. m. Sundays 
open from 2 p. m. till 11:30 p. m. 

Closed Tuesdays. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

AR GALVOJATE PARDUOTI? 
Kreipkitės į mus nemokamam apskai
čiavimui. J-ci'-'O jsipareigojirr.o. Mes spe
cializuojame namų pardavimams jūsų 
apylinkėje. M.iDWAY REALTY 

4632 W. 63rd St. — TeL 382-4646 
« » » • « • • « « • » « » » « ? • » » » » • » « » » » 

Advokatų Draugiją.-.:. 
VALDEMARAS BYLAJTIS 

IR - l - . - J 
VINCAS BRIZGYS 

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

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarime 

sKELBKrres "DRAUGE. 

i 

For Reservatioos Call ToM Free 800/643-1502 FREE RATES 
FOR CHILDREN 

unaer 12. staymg m a room 
wnti the* oarents O . family 
„ . — . . n p*ans of?er two 

J ' ti i' doubte rooms 
for smgle rates 

^r?, 

* Ji ' 

J S e n d m e ra tes and informat ion 1 0 8 6 

P U Name 
• TAKE Street 

IT! 

HOTEL 

5 NATIONAL PARK ARKANSAS 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiu H 

= Pasaulio Lietuviu Bendruomenes 
I IŠVYKA Į AUSTRALIJĄ 
| Gruodžio 20 d. iki Sausio men, 10 d., 1981 | \ 
E Kaina iš Los Angeles į Sydnė-ų ir atgal — $1200.̂ 0 Z = 
S Iš Chicsgos \ Les Arteles ir a'gal S222 S : 5 
= Pr:e šie* ii^'kos įtM prlt'Ijur.g*! ke'.eivia: i? v'.sų kitų Arr.erkos S S 
s miestų! Jų kainos tus atskira: apskaič'uc'.cs iki Loz A-~2'.sz. = 5 
| R I N M E REGISTRUOTIS IR SUMOKEI' VI B'LIETUS NEVĖLIAU I | | 
= RUGSĖJO MĖN. 7 DIENOS. VIRŠUJE NURODYTOS K.\IN0S YR\ S i l 
| GARANTUOTOS TIK IKI 5IOS DATOS!!! | 1 

= Vėliau užsiregistravusiems kelionė gali kainuoti žvmiai brangiau. 5 S 
5 Kreiptis į: , g ; 5 

| AMERICAN TRAVEL 
E S E R M C E BUREAU 
= 9727 South W«*tern Avenue 
s Chicago, Illinois 606-43 
| Tel. (312) 238-9787 
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1 COSMOS PARCELS EXPRESS ! 
| C O R P . i 
= LJeensed by VNBSHPOSYIJOBG f 

1 Gerai pažįsiama firma, kuri, per daugelį metę § 
| skubiai ir tiksliai aptarnauja i 
| savo skaitlingą klijentura siunčiant | 
I DOYANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIU | 
I ESTONIJą, UrJtAIMJA Ir i t. | 
| GAVfiJAS NIEKO NEMOKA. f 
| TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKiiVTI | 
S VISI SILT^mNIAI APDRAUSTI | 
| GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS 1 

į Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukitos = 
S kokybės prekių priemamomis kainomis = 
2 Informacijų ir nemokamų katalogų prasykit mūsų vyriausioje S 
£ įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose = 

COSMOS PARCELS EXPRESS | 
C O R P . 

4 8 8 MADISOM A Y E M U E 
(tarp 51 ir 52 gatves) FLOOR 21st 

NEW YORK, N. Y. 10022 
TeL: (212) 758 - 1150/1 

S K Y R I A I : 

S 

0R. 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 šigomus pagal susitarimą. 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; p i rm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, t reč. ir š e š i t ik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUMD E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - GR 6-2400 

Va!, pagal susitar imą, p i rmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 va! 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR C H I R U R G Ė 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6 4 4 9 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 
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Apple-Valley, Minn. 55124 
New York, N. Y. 10003 
New York, N. Y. 10011 
Hackensack. N. J. 07601 
So Boston, Mass. 02127 
Chicago, IU. 60622 
Chicago, Tll. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne. Ind. 46808 

Grand Rapids, Mich. 49504 
Brklgeport, Conn. 06610 
Hartford, Conn 06106 

Lakewood, N. J. 08701 
Los Angeles, Calif. 90022 

New H ave n , , Conn. 06511 
Newark, N J. 07108 
Phaadelphia Pa. 19122 
Philadelphla, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
W»tert>ury, Cona. 06716 
Woreester, Maas 01610 
Irvtngtoa, N. J. 67111 
Yotmg*town, Ohio 44563 

7626 W. 150 St. 
45 Second Av«nu« 
135 W. 14th Street 
112 Main St-
389 West Broadwty 
2222 W. Chicago Ava. 
2501 West 69 St. 
60S9 State Road 
1867 Beineka Rd. 
636-38 Bri dge St. N W 
1880 Sear !ew A v a . 
51S Park S t . 
241 Fourth S t 
960 S. Atlantic Bivd. 
1329 Boulevard 
698 Sanford Avemie 
1214 N. 5th S t 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Canon Street 
S6S Cook St 
144 MJJJbury Street 
1962 SprtngfleM Avt. 
369 W Federal S t 

612 — 4 3 2 7 6 6 3 S 
AL 4 - 5 4 5 4 E 
CH S-2363 S 

201—342-9110 I 
268-0068 E 

BR 8-6966 E 
WA 5-2737 E 

884-1738 E 
432-5402 S 

GL 8-2296 | 
- 3 8 7 -

248-9478 E 
FO S 
A N 1 
LO 2-1446 ; 

873-8783 S 
PO 3-4818 E 
GL 5-9586 E 
RU 1-2750 = 

758-1688 j 
SW 8-2868 E 

374-8448 § 
RI 3-8449 E 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LiGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Vaiandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Šešt. 12 tki 4 vai. popiet < ' -••" 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West59th Street^ 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt . nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai vak. Treč" Tr^šest. 
uždaryta. T>;^--T 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR C H I R U R G Ė 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki I V . 8 tp . 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 2 3 9 - 2 9 ) 9 

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) 
Va i : p i rmad ,an t rad .ke tv i r tad . rrperrtrtad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. • - --. 

TeL 981-4499, 371-8999, 994-89T9 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA ! 

Ofisai: 
U I NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą-

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) •..* 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
r i 

ri'iHiiiiiiiuiiiuiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiuiiiuiHinuHiiiHHiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimmiiiiiih-

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIP1X>MATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
26&9 W. 59 St Chtcafo 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm., antr.. treč. 

ketv 10 iki 6 vai Sestad. 10 iki 1 vai. 

"Contact lenses" 
2618 W 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA,., 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm . antrad . ketv ir penktad.-2«5 ir 
6-7 — is anksto susitarus. 

Ofs tel 586-3166: n a m ų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-7) šeštadieniais pagal susitarimą 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, nes 

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos. • 



Skirtybės 

BENDRAME KELYJE (T IKSLĄ 
Lietuvių išeivijos visuo

menin is gyvenimas per 
dešimtmečius vis ėjo skirtin
gais keliais, sruveno skir
tingomis srovėmis. Vis dėlto 
pagrindinis kelrodis buvo tau
tinis išsilaikymas, sava orga
nizacija, sava parapija, nuo
savi organizaciniai ar klubo 
namai, kuriuose bent kai ku
riomis progomis išeiviai galėjo 
drauge susiburti, vienas kitą 
paguosti, nurodyti geresnį dar
bą ar net nelaimėje padėti. Tai 
buvo gyvenimas, kurį ir da
bar būtų galima vadinti lie
tuvišku, — tik sava lietuvybe, 
savomis tradicijomis daugelis 
tegalėdavo nuraminti perdide-
ię nostalgiją ar per mažą do
mėjimąsi savo paties gyve
nimu. 

Nėra čia jokio skirtumo tarp 
vadinamosios "senosios" ir 
"naujosios" ateivių bangų. 
Visų reikalai buvo bendri, tra
dicijos ir tėvynės ilgesys tokie 
patys, įsikūrimo rūpesčiai 
panašūs. Išsiskyrimas savųjų 
tarpe taip pat nestebina, kaip 
nes teb ina žydų susiklau
symas. Ir jie neranda bendros 
kalbos tarp seniau šiame kraš
te ' gyvenusių ar čia gimusių 
žydų ir tų, kurie dabar imigra
vo iš Sovietų Rusijos ar kitų 
kraštų. 

Bet- tai galima vadinti vi
suomeniniu, tautiniu, kai ka
da net politiniu ar ideologiniu 
bendravimu, nors negalima 
tikra prasme laikyti visuome
ninę veikla. Visuomeninė veik
la išsivysto tik tada, kai įsi
kūrimo rūpesčiai neslegia taip 
skaudžiai, jog pro juos žmo
gus ar šeima nieko kito ne
mato . Visuomeninis gy
venimas prasideda nuo to 
paprasto socialinio, tautinio ir 
idėjinio bendravimo, kai jau 
didesnis ar mažesnis būrys 
mato savo tikslą ir rūpinasi 
tam tikslui siekti tinkamomis 
priemonėmis. Senaisiais lai
kais įsikūrė susivienijimai, ku
rie buvo lyg ir apdraudos ar 
laidotuvių užtikrinimas. Da
bar kuriasi ar jau įsikūrė įvai
riais vardais pavadinti fon
dai, kurie kaupia santaupas 
visuomeniniam, švietimo, šal
pos reikalui, net užsaldo ka
pitalo dalį ar visą būsimai ne
priklausomai Lietuvai... Tai 
jau visuomeninė veikla ir 
bendras kelias, jei net ir yra 
skirtybių veiklos būduose. 

* 
Veiklos būdas ir priemonės 

yra slidus dalykas. Jo lengvai 
nepaimsi, — jis slysta pro pirš
tus. Ir tai tik dėl to, kad išeivi
ja atsilieka savo priemonėmis 
ir neprisitaiko prie aplinkos, 
kad jos argumentai dažniau ne
pasiekia aukščiau savęs, o tik 
"savikovą", kaip taikliai yra 
pavadinę 'Tėviškės Žiburiai". 
Skirtybes metoduose nebūtų 
blogas reikalas pačiam tikslui 
siekti, jeigu tik visuomenės va
dovai ar gyvoji visuomenės 
dalis neiškryptų iš pagrin
dinio tautinio kelio. Voltaire 
kadaise yra pasakęs, kad "jo 
pralaimėjimas buvo, kai jis 
ginče pritrūko argumentų, dar 
didesnis pralaimėjimas, kai jo 
argumentai laimėjo, bet ne
laimėjo nieko pats kovos ob
jektas". Tuščios diskusijos vi
suomet yra pralaimėjimas, nes 
pralaimi patys besiginčijan
tieji, o su jais kartu ir tau
tinis, idėjinis, religinis tiks
las. 

Kardinolas Albino Luciani 
(vėliau pop. Jonas Paulius I) 
savo "Laiškuose" primena ro
mėną pagonį Rutiiių, kaip 
p a v y z d į v i s u o m e n i n i a m 
bendravimui. Publius Rutilius 
buvo labai nutukęs, jo žmona 

dar storesnė. "Matote, kokie 

LIBITA EKSPORTUOJA CHAOSĄ Rimties valandėlei 

mudu esame? Kai bendrauja
me geruoju, tai užtenka mažo 
kambario ir siauros lovos, bet 
kai susipykstame, tai ir viso 
namo mums neužtenka — vis 
tiek vienas kitam kiiudom". 

Išeivijai tai ypač tinka. Pats 
įsikūrimas, neįprastos vargo 
priežastys, vėliau vieno antro 
išsiskyrimas savo darbo ar są
lygų vaisiais — turtu kelia vie
niems pavydą, kitiems rei
kalavimus, tretiems aukos 
dvasią ar tos dvasios stiglių. 
Prieina prie to, kad du broliai 
negali susitikti namuose, ku
riuos savo pinigais kūrė, klu
buose, kuriuos savo suma
numu steigė, salėse ar 
bažnyčiose, kurias su dideliu 
pasiaukojimu rengė ir su di
deliu rūpestingumu palaikė. 

Ginčai dėl paties ginčo ner
vams apraminti ir tuštuma iš
skyrė ideologijas, religijas, 
tautinį sąmoningumą ir 
priemonių tobulinimą savo 
sugebėjimais, pajėgumu ir ati-. 
tikimu dabarties reikalavi
mu. Tokie iškreipia praeitį, 
nesirūpina ateitimi ir išsemia 
jėgas pažinti tikrovę ir ja siek
ti tikslo dabartyje. 

Mėginimai jungti arabus ir versti vyriausybes 
P . GAUCYS 

ryžtui kovoti prieš Izraelį, jo 

Lietuvių išeivija ir jos prie
auglis Amerikoje yra įsikūrę 
gerai ir neblogai susiorga
nizavę. Bet organizuotumas 
reikštų tik sugebėjimą bend
rauti. O reikia ir suprasti vie
nam kitą, nelaukiant visų susi-
uniforminimo nei žingsnių, 
nei veiklos pastangų srityje. 
Jungti visus turi pats tikslas 
— išsilaikyti prie savo tau
tinės grupės, suprasti tautinės 
grupės paskirų žmonių, juoba 
organizacijų skirtybes, kurios 
reiškiasi skirtingomis spal
vomis ideologijoje, įsitikini
muose, gyvenimo būde, dides
niu ar mažesniu susirišimu su 
įprastinėmis tradicijomis. Tra
dicija nėra sau tikslas, o tik 
priemonė tautinio tikslo siek
ti. Ir tai turėtų visi žinoti. 

Geros yra ir gyvosios par
tijos. Bet ir jos turi išlikti par
tijomis ne valdžioje, bet kovo
jančiomis už valdžią — už 
nepriklausomą savo šalį, už 
jos laisvą valdymąsi pagal tos 
ar kitos partijos programą. 
Kai partijos nesugeba tau
tiniams reikalams aukoti sa
vo pajėgų dalies, tai parodo 
savo išsigimimą, — užsidaro į 
kiautą, pro kurį pačios ne
prasikala. Dabartines išei
vijos partijas, kokios jos be
būtų , d a r v a l s t y b i š k a i 
mąstančių žmonių pastango
mis galima įjungti į laisvės 
idealų išlaikymą, tautinį išsi
laikymą ir tautinės grupės 
įvairių tautų mišinyje savi
tumo parodymą. 

Negalima užsimerkti prieš 
skirtybes net išeivijos kelyje. 
Tai reikia matyti ne tik jauno
sios ar viduriniosios lietuvių 
kartos atstovui, bet ir sene
liams, kurie į tėvynės reikalus 
žvelgia su didesniu sentimen
tu. Reikia pažinti savo tautą ir 
būti ne jos teisėjais, bet jos 
kančių liudininkais ir kovoto
jais prieš okupantą. Nereikia 
šioje tikrovėje mušti kalinio, 
negalint pasiekti jo varovo. 
Negalima niekinti nei savo 
brolio, nei kitų tautų išeivi
joje, kad mūsų kova stipres
nė negu mes galime pakelti. 
Reikia tik suprasti skirtybes, 
žinoti, kad sugebėjimas su
prasti ir susikalbėti savo tar
pe yra tobulesnis priemonių 
pasirinkimas. O tam turi vi
sus jungti pagrindinis tikslas 
— Lietuvos laisvė ir gyvos tau
tos išlaikymas savomis pas
tangomis šių dienų aplinkoje. 

Pr. Gr. 

Ryšium su prezidento Carte-
rio brolio Billio įtartinais san
tykiais su Libijos vyriausybe ir 
jos jam duotu stambiu kyšiu, 
norint įgyti daugiau įtakos Bal
tuosiuose rūmuose, Libijos var
das nuolat minimas visose 
susižinojimo priemonėse. 

Bloga vyriausybė 
Nuo to laiko, kai dabartinis 

Libijos diktatorius Kadafis 
įsigalėjo valdžioje, jos užsienio 
politika, kaip trumpažiūrė, 
smurtinga ir nesiskaitanti su 
priemonėmis, dažnai buvo 
smerkiama ne tik Vakarų, bet 
ir daugelio arabų valstybių val
dovų, kurių politiką ji ardė ir 
net kėsinosi į jų gyvybę. Egipto 
prez. Sadatas ją vadina bepro
tiška, tiesiog velniška. Po 
nepavykusio Libijos suorgani
zuoto mėginimo nužudyti 
Sudano prezidentą ir nuversti 
jo vyriausybę Sudano prezi-
dantas Numeiri pasakė, kad 
„Kadafio asmenybė yra suski
lusi ir abi jos pusės persisun-
kiusios blogiu". 

Aplamai, Libija nepaprastai 
linkusi kištis į kitų valstybių 
vidaus reikalus. Neskaitant jos 
gilaus įsi vėlimo į Libano bėdas, 
kur ji kairiųjų jėgų frontą yra 
parėmusi 100 milijonų dolerių, 
ji remia musulmonų separatis
tų judėjimą daugelyje nearabų 
šalių, kaip Eritrėjos išlais
vinimo frontą Etiopijoje, 
kairiuosius sukilėlius Afrikos 
Čado valstybėje, musulmonų 
separatistus pietų Filipinuose, 
musulmonų nacionalistų judė
jimą Tailande, airių respub
likonų armiją Šiaurės Airijoje. 

Bet ne vien tik tais smurtą 
kurstančiais veiksmais būdin
ga Libijos užsienio politika. 
Kadafis atmeta kapitalizmą ir 
komunizmą ir remia blogai 
suvoktą religinį nacionalizmą, 
kuris daugeliui arabų atrodo 
patrauklus. Visų pirmiausia jis 
nukreiptas Izraelio sunaikini
mui. Antra, jis stengiasi suvie
nyti visus arabus. Trečia, jis 
neatlaidžiai siekia nuversti 
visas konservatyvias arabų 
santvarkas, o ypač karalijas, 
kurios jam kliudo siekti jo užsi
brėžtų tikslų. Ketvirta, jis pasi
nešęs įvykdyti visų musul
monų vienybę nearabų šalyse. 
Ir galiausiai jis siekia sukurti 
kariškai stiprią Libiją, kad 
galėtų įvykdyti tas savo užma
čias. 

Arabų nuota ikos 
Beveik visi arabai pritaria jo 

pastangom suvienyti visus ara
bus, o taip pat ir visus musul
monus. Alžirija ir Irakas prita-
r i a v i s i e m s K a d a f i o 
sumanymams. Mat, Alžirija 
kariauja su Maroku dėl buvu
sios ispaniškos Saharos, o 
Irakas suvedinėja sąskaitas su 
Iranu. Libija nesugyvena su 
Egiptu ir Sudanu ir turi bijoti jų 
įsiveržimo. Kitos radikalios 
arabų valstybės turi galvoti, 
kaip išmaitinti savo piliečius, ir 
saugotis opozicijos pastangų 
nušalinti jų vadus. Tuo tarpu 
Libijos gyventojai naudojasi 
nepaprasta gerove, kurią jiem 
atnešė prieš dešimtmetį suras
ti naftos šaltiniai. Kadafis turi 
bilijonus dolerių ginklams, 
perversmų organizavimui ir 
intrigoms. Esant vidaus ramy
bei, Kadafis gali nevaržomai 
vykdyti savo užmačias. 

Jis dega noru galimai grei
čiau sunaikinti Izraelį. Geogra
finiu bei kariniu atžvilgiais jis 
negali to įvykdyti, bet jis gali 
kurstyti kitus arabus priešin
tis daliniams susitarimams, 
kaip Egipto. Jis nenori klau
syti išmintingų įrodinėjimų, 
kad plačiu mastu pradėtas 
karas pareikalaus iš jame daly
vaujančių šalių milžiniškų 
aukų žmonėmis, sunaikintu 
turtu, prarasta gerove. Kada
fis veikia dvejopai: stipriai 
remia palestiniečių teroris
tines organizacijas ir stengiasi 
suorganizuoti vieningą frontą 
iš Sirijos, Irako, Jordano, Libi
jos ir Libane esančių palesti
niečių karinių jėgų. Libija 
panaudojo visas priemones 
neprileisti prie Egipto—Izra
elio taikos sutarties pasirašy
mo, izoliavo Egiptą ir stengėsi 
sudaryti be Egipto jungtinį 
arabų frontą prieš Izraelį. 

Sukilimų organ izav imas 
Daugelį kartų Kadafis 

mėgino sudaryti Libijos uniją 
su Egiptu, Sirija, Sudanu ir 
Tunisija, bet paskutinę dieną 
prieš įvykdymą tie susitarimai 
iširdavo. Mat, išaiškėdavo, 
kad, sudarius tokią uniją, jis 
būtų mėginęs susijungusią 
valstybę sugriauti. Libija nuo
lat organizuoja ir siunčia 
apmokytus agentus nužudyti 
ar nušalinti nepatinkamas ara
bų vyriausybes. Kai Kaire buvo 
suimti 27 jos atsiųsti agentai, 
Egiptas nutraukė diplo
matinius santykius. Atsiker

šydama Libija ištrėmė 200,000 
ten dirbusių Egipto darbi
ninkų. 1976 m. 1,000 Libijos 
sutelktų ir gerai ginkluotų vyrų 
vos nenuvertė Sudano prezi
dento Numeiri ir jo vyriau
sybės. 

Tas žygis Libijai kainavo 
daugiau, kaip 50 mil. dolerių. 
Buvo daug žuvusių ir sužeistų. 
Sudanas apskundė Libiją J. T. 
Saugumo tarybai ir Arabų 
lygai. Sudanas nutraukė diplo
matinius santykius su Libija ir 
uždarė savo sienas. Kiek vėliau 
buvo suimti Libijos agentai ir 
apkaltinti noru nužudyti Tuni-
sijos min. pirmininką Haedi, 
nes jis atkalbėjo prez. Bur-
guibą atsimesti nuo unijos su 
Libija. Rezultate Libija ištrė
mė 14,000 Tunisijos darbi
ninkų. Kadafio agentai kelis 
kartus mėgino nužudyti Maro
ko karalių Hassaną už jo veda
mą karą Saharoje prieš Libijos 
ir Alžirijos remiamus suki
lėlius. Savo agentus tokiem žy
giam Libija siunčia į Sovietų 
Sąjungą treniruoti. Taip pat, 
nepaisant ideologinių skirtu
mų, ten įsigyja modernius gink
lus. Dabartiniu metu Libija yra 
viena iš geriausiai ginkluotų 
arabų valstybių. J i netgi mė
gino gauti iš Kinijos, Sovietų ir 
Prancūzijos atominių ginklų, 
laimei nesėkmingai. Ligi šiol 
niekas nesugebėjo Libijos 
Kadafio sutramdyti. Jis ir 
dabar nesutrukdomas siekia 
savo piktų užmačių. 

ŠEIMOS REIKŠMĖ KRIKŠČIONIŠKU 
POŽIŪRIU 

Robert Wagner, prezidento J. Car 
terio atstovas prie Šv. Sosto 

Kristus patvirtino Senojo 
Testamento mokslą apie šei
mą ir santuoką, padarydamas 
kai kurių patikslinimų ir 
paaiškinimų. Tačiau Kristaus 
mokslas yra šis tas daugiau. 
Ir tai suteikia santuokai ir šei
mai naują prasmę. Kristaus 
tvirtinimas, kad pats Dievas 
sujungia sutuoktinius, ir jo 
mokslas apie Dievo karalystę 
aiškiai rodo, kad Kristaus 
Bažnyčioje santuoka ir šeima 
turi naują prasmę. Ta nauja 
prasmė yra iš Dievo norimo vi
sų išganymo. 

Senajame Testamente san
tuoka rišosi su išganymu. San
tuoka buvo simbolis sandoros 
tarp Dievo ir išrinktosios tau
tos ir tuo būdu nurodė bei pri
minė žmonėms kelią į iš
ganymą. Ta simboliškoji 
santuokos reikšmė buvo labai 
pabrėžta ir Naujojo Tes
tamento Bažnyčios mokytojų. 
Jie ypač pabrėžė, kad šian
dien santuoka yra daugiau ne
gu simbolis senosios sandoros 
tarp Dievo ir Abraomo. San
tuoka Naujajame Testamente 
yra simbolis ryšio tarp Kris
taus ir jo Bažnyčios. Šią mintį 
ypač išvystė šv. Augustinas ir 
šv. Tomas Akvinietis. Ją 
pakartojo ir II Vatikano su
sirinkimas konstitucijoje apie 
Bažnyčią šiuolaikiniame pa
saulyje. Šv. Paulius, cituo
damas pirmuosius Pradžios 
knygos žodžius, kuriuos pa
kartojo ir Kristus, prideda sa
vo trumpą, bet labai reikšmin
gą paaiškinimą. J i s sako. 
"Todėl žmogus paliks tėvą bei 
motiną ir glausis prie savo 
žmonos, ir du taps vienas kū
nas. Šita paslaptis yra didelė, 
— aš tai sakau žvelgdamas į 
Kristų ir Bažnyčią" (Ef. 5,31-
32). 

Iš šių apaštalo Pauliaus žo
džių ir iš viso konteksto ma
tyti, kad dviejų asmenų vie
nybė santuokoje tam tikru 
būdu pavaizduoja Kristaus ry
šį arba vienybę su Bažnyčia ir 
įgauna ypatingos reikšmės iš
ganymo plane. Bet ar šioji 
reikšmė yra vien simbolis? Ar 
santuoka yra tiktai Kristaus ir 
Bažnyčios vienybės vaizdas? 
Graikiškas šv. Paul iaus 
pavartotas žodis "mystion" 
(paslaptis) rodo, kad čia turi
ma mintyje ne palyginimą 
tarp atvaizdo ir jo prototipo, o 
realų ryšį. Santuoka da

lyvauja Kristaus ir Bažnyčios 
vienybėje. Išganymo vyks
mas, kurį Kristus realizuoja 
per Bažnyčią, vyksta ne tiktai 
pačioje Bažnyčioje, kuri yra 
didžiulė išganymo bendruo
menė, bet ir mažoje santuokos 
ir krikščioniškos šeimos bend
ruomenėje. 

Kai du krikščionys sudaro 
santuoką, juodu sukuria di
džioje Bažnyčios bendruome
nėje naują, mažą išganymo 
bendruomenę, nes sudary
dami santuokos aktą apsis
prendžia nuo to momento gy
venti bendrai visą gyvenimą, 
vykdyti bendrai savo pašau
kimą, bendrai abiejų iš
ganymo. Nuo susituokimo mo
mento juodu sudaro naują, 
mažą krikščionišką bendruo
menę asmenų, sujungtų su 
Kristumi Dievu, kuris kaip tik 
nori, kad visi žmonės būtų iš
ganyti. Taip juodu tampa ma
ža Bažnyčia, nes asmenų 
bendruomenė, kuri renkasi iš
ganyme kelią, kuri yra vie
nybėje su Kristumi, kaip tik 
yra tikroji Bažnyčia. 

Pabrėžtina ir įsidėmėtina, 
kad krikščioniškoji šeima nė
ra tarsi Bažnyčia, bet tikra ir 
esminė Bažnyčia. Ji yra maža 
visuotinės Kristaus Bažny
čios ląstelė, ji yra tikra Baž
nyčia, nes ji yra sukurta išga-
n y m u i ir s u j u n g t a s u 
Kristumi. Visuotinės Bažny
čios uždavinys — vesti visus 
žmones į išganymą per Kris
tų, su Kristumi ir Kristuje. 
Toks pat uždavinys tenka ir 
krikščioniškai šeimai tik su 
tuo skirtumu, kad visuotinė 
Bažnyčia apima visą žmo
niją, o mažoji Bažnyčia — šei
ma tik mažą bendruomenę. 
Nors sudaryti santuoką nus
prendžia patys jauneji, tačiau 
galima sakyti, kad visuotinė 
Bažnyčia sukuria savo viduje 
šią mažą šeimos Bažnyčią, kai" 
santuokos sakramentu pa
veda jai rūpintis savo narių 
išganymu. Juk šeimoje pir
miausiai bus auklėjami vai
kai. Šeima nukreips juos į iš
g a n y m o k e l i ą , š e i m a 
suformuos juos taip, kad už
augę patys eitų tuo išganymo 
keliu. 

Šeimos gyvenimas turi vesti 
į išganymą ir pačius sutuok
tinius, vaikų auklėtojus ir tė
vus. 

(Nukelta į 7 psl.) 

ANTRAS 
PASAULIS 

ALOYZAS BARONAS 
(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano1 

PAUKŠČIŲ KOVA 

Turkijoje į Afriką skrendančią 
gandrų vorą užpuolė ereliai. 
Kovėsi daugiau kaip tūkstantis 
paukščių, ir antros dienos pabai
goje laimėjo gandrai. 

Pergalė buvo nelengva — žuvo 
16 gandrų, ir sužeistų buvo apie 
200. Priešai nukentėjo labiau — 
gandrai užmušė apie 50 erelių, o 
apie 300 sužeistų pabėgo iš mūšio. 
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— Kaip aš angliškai tokią ilgą istoriją pasi

aiškinsiu, — nusiminė Šniūras, kuriam tas aiškini-
minas būtų tokio sunkumo uždavinys, kaip išmokti 
Hamleto monologą. 

— Suras vertėją, ten miestelio įstaigoj pusė moka 
lietuviškai. Moka net keletas policininkų. 

Kol atėjo teismo diena Šniūras išsikraustė pas 
du senyvus brolius į jų namo rūsį. Vienas broliukų, 
kaip juos populiariai vadindavo, buvo pamaldus, 
bažnytinis, o antrasis broliukas nugeriąs, kar-
čiaminis. Bažnytinis broliukas dabar turėjo bėdos su 
dviem ir visas girtuoklių užkraunamas bėdas priėmė 
kaip atsilyginimą už nepakankamas savo dorybes. 

Puidokienės duktė gėdinosi į teismą eiti. Ją 
pradėjo sąžinė graužti, kad ji apšmeižė motiną, o jei 
ne apšmeižė, tai gal buvo pavydo motinai prasiver
žimas, nes jos nuo pat vaikystės niekas neviliojo, 
nevežiojo ir net gatvėj joks vyriškis neužkalbino, net 
koks nors valkatinis girtuoklis, kvoterio paprašyda
mas. Senė Puidokas į teismą atėjo putni, užsidėjusi 
apsčiai ružavų dažų, gal tik šiek tiek mažiau negu jų 
buvo ant teismo sienų, ir šypsojosi savo pasisekimu. 

Jaunas, švaraus veido teisėjas linksmai žiūrėjo į 
pradedantį žilti, aukštoką, neblogai sudėtą Šniūrą, 
putnią bobelę ir šypsojosi. 

— Prisipažįsti kaltas? — paklausė. 

— Nu, ponuli, ne, aš radau jos dantis, ji labai 
džiaugėsi. 

Kai policininkas lietuvis išvertė, buvo matyti, 
kaip sunkiai teisėjas tvardo juoką, bet jis paklausė: 

— O Missis Puidokas, ką jūs galit pasakyti? 
Turit nemeluoti, nes už melą baudžiama. 

Senė, išgyvenusi keliasdešimt metų šiame 
krašte, jautė nepatogumą kalbėti per vertėją ir todėl 
paprastai pasakė: 

— Viskas buvo not bed. 
— Bad ar bed? — paklausė teisėjas. 
Senė sumišo, ji nesusigaudė, ir policininkas 

išvertė: 
— Lovoj viskas buvo gerai. 
Salė sprogtelėjo triukšmingu juoku. Teisėjas, 

norėdamas susitvardyti ir išlaikyti orumą, piktai 
pasakė: 

— Šniūrai dvidešimt penki doleriai už disorderly 
conduct. Byla baigta. 

Ten pat sekretorius išrašė raštelį, Šniūras turėjo 
trisdešimt dolerių, per dešimt minučių sumokėjo 
baudą ir tebelaukiančiai Puidokienei pasakė: 

— Nu, vot, tava dukrela užtaisė, ką padarysi. 
Pareisim pėsti namo ir išgersim po lašelį. 

— Pareisim, — pritarė, vis dar neatsigaudama, 
šiaip jau visus į žemę kaip patranka kalanti našlė. 

Purškė sausio mėnesio nešaltas lietus. Abu 
paėjo keletą blokų ir sustojo alinėj, kur vykdavo 
našlių klubo vakaruškos. Ant Tarno Puidokienė buvo 
pikta ir nenorėjo ten eiti. Abu meilės ir teismo 
kankiniai suėjo į karčiamą ir pajuto ne tik palengvė
jimą, ar tikrą džiaugsmą, bet ir savo vertę. 

Buvo pats vidudienis. Alinėj nebuvo nė vieno 
žmogaus. Sąskaitas žiūrinėjo karčiamininko žmona, 
nes vyras dienomis dirbo kitur. 

— Tai parėjom iš teismo, po lašelį duok čia 
mums, laimėjau bylą, teisėjas man ją priteisė 
ženytis, tai dabar turėsiu bobelą vesti pas kleboną. 

— Ką jis tas biaurybė kalba, pas jokius 
klebonus, žmonių skūrų lupėjus, neinu. 

— Ką tu kalbi, aš tave seną bobą_ ir j peklą 
nuvesčiau, — ne taip jau labai meiliais žodeliais kal
bino savo mylimąją Šniūras. 

— Tu, sanavabyčiau, susmirdusiu kelnių neturi, 
jis mat dar kalbės mandročius dypukas, — at
sakinėjo bobulė. 

Vyko toks meilus pasikalbėjimas, bet po 
pusvalandžio abu susikabinę šoko, net nuo bobulės 
veido barstėsi pudra, atrodė, kad bobulės drebulienos 
dalis pradės kristi žemėn, taip ji visa liumpsėjo.Ak. 
tai buvo balius su triubom, anot šveplio Kaziuko, tai 
buvo vienas geriausių teismų, kokių Šniūras turėjo 
savo spalvingame gyvenime, nes, taip sakant, drau
giškai baigėsi byla su boba, kurios jis iš to teisminio 
baliaus nebeturėjo entuziazmo namo palydėti. 

Puidokienė viena parėjo namo ir krito į tą 
garbingą, teismo minėtą lovą ir miegodama taip 
dūsavo, kad grįžusi iš darbo dukra vis bijojo, kad 
garbingai nuo prievartavimo apsaugota mamė 
nenumirtų, ir tada niekad nebesužinos, kaip baigėsi 
nekaltybės apsaugojimo byla. Bet tą pačią dieną, 
jau pavakary, matyt užmiršęs, kad gyvena pas 
bažnytinį ir karčiaminį brolius, o ne čia, ar nutaręs 
savo teismo partnerei ką nors paaiškinti, atėjo 
Šniūras. 

— Lauk, lauk. — nuo laiptų jį grūdo Puidokienės 
dukrelė senmergė, — pašauksiu policiją. 

Bet Šniūras policijos nebijojo, jis dabar nebijojo 
net ir bažnytinio brolio, kuris gali jį išmesti iš rūsio, 
tai ką jam čia policija, su kuria jau jis gana gerai 
buvo suėjęs į pažintį įvairių nesusipratimų proga. Ką 
jam čia policija, bet tas žodis Šniūrui priminė teismą, 
ir jis išdrožė: 

— Teisėjas liepė mant tavo sumautą močią že
nytis. Dabar aš einu pas kleboną, nuėjo, palikdamas 
nustebintą dukrą, nes ta močia tikrai labai stenėjo ir 
ką nors daugiau paaiškinti dar nebuvo labai pajėgi. Ir 
dabar dukra galutinai įsitikino, kad su jokiom 
policijom neverta prasidėti tada, kai tavo motina nori 
dar šiek tiek iš gyvenimo savo riebiomis rankomis 
išplėšti. O tas džiaugsmas jau garsiai šūkavo už poros 
blokų, vos neparpuolęs ant kelių išilgai gatvės 
einančiuose bėgiuose. 

(Bus daugiau) 
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liepos mėn. 18 d. Washingtone Amerikos lietuvių 
jaunimo grupe pnsirakino prie Sovietų Sąjungos 
ambasados, sustabdė eismą ir plakatais bei 
dalinamais lapeliais skelbė savo solidarumą su 
lietuvių tauta, kovojančia už savo laisvę ir 
nepriklausomybę. 

Turbūt pirmą kartą Amerikos lietuvių istorijoje 
jaunimas nutarė imtis civilinio nepaklusnumo 
taktikos reikšti savo įsitikinimais... ir prisiėmė tokio 
žygio pasekmes — areštus ir teismus. 

Pirmasis bandymas atnešė neeilinį laimėjimą. 
Lietuvos pavergimo faktai iš naujo visais žinių 
kanalais nuskambėjo ne tik Amerikoje, bet ir kituose 
kraštuose. Tikimės sulaukti dienos, kuomet areštai 

palies ne 18, bet šimtus, o gal net tūkstančius 
lietuvių, pasiaukojančių Lietuvos laisvei. 

Devynioms paroms po lietuvių jaunimo 
demonstracijų, Washingtono mieste įvyko iraniečių 
demonstracija. Jų metu kilo riaušės. Iraniečiai 
susimušė su praeiviais ir su miesto policija. Vis dėlto 
JAV Valstybės departamentas ir vyriausias 
Amerikos prokuroras nusprendė, kad svarbu šiuo 
metu kuo palankiau žiūrėti į šį incidentą. Byla prieš 
maištininkus buvo nutraukta. 

Tuo tarpu prieš Amerikos lietuvių jaunimą, kuris 
prieš nieką nepakėlė rankos ir kuris mandagiai elgėsi 
su miesto policija, byla tęsiasi toliau. Kodėl toks dvi

gubas standartas? Svarbu, kad JAV vyriausybė 
žinotų, jog Amerikos lietuviai tokiam dvigubam stan
dartui nepritaria. Svarbu reikalauti, jog byla prieš 
Amerikos lietuvių jaunimo grupę nebūtų traktuo
jamos griežčiau, negu prieš svetimtaučius iraniečius. 

Byla prieš Amerikos lietuvių jaunimo grupę bus 
svarstoma teisme RUGSĖJO 16. Tad svarbu 
tuojaus pat, neatidėliojant, pareikšti savo nuomonę 
JAV pareigūnams. 

JAV lietuvių jaunimo sąjunga ragina visus 
Amerikos lietuvius rašyti laiškus ir siųsti telegramas, 
iškeliant susidariusią padėtį ir reikalaujant 
lietuviams teisingo sprendimo. 

Čia pateikiame kelis laiškų pavyzdžius: " 

Plakatas iškeltas per gatvę prie Sovietų amcasados. 

Kun. Kazimieras Pugevičius ir Simas Kudirka prisirakinę prie 
Sovietų ambasados demonstracijų metu. 

PAREMKIME 
J. Krokytė-Stirbienė ir D. Vaičiulaitytė suimtos demonstracijų 
metu. Toliau matosi O. Barškėtytė ir A. Banionytė. jį 
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> • JAUNIMĄ!!! 
data 
Jūsų vardas ir pavardė 
Jūsų adresas 

President Jimmy Carter 
Attn: Stephen Aiello 
The White House 
Washington, D.C. 20500 

Dear Mr. President: 
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18 Lithuanian Americans were arrested on July 18 for peacefully 
demonstrating at the Soviet Embassy. They were acting in support 
of Your Olympic boycott and Your protest against the Soviet 
invasion of Afganistan. They also acted in support of American 
non-recognition of the Soviet annexation of the Baltic States. 
Why are they still being persecuted when charges were dropped 
against the violent, anti-American Iranian demonstrators a few 
days later? 
Help the Lithuanian-Americans. Ask the Justice Department to 
drop charges against them. 

Sincerely, 
Jūsų vardas ir pavardė 

data 
Jūsų vardas ir pavardė 
Jūsų adresas 

Attorney General Benjamin Civilettd 
^Department of Justice 
Washington, D.C. 20506 

Dear Mr. Civiletti: 
• 

• 

.. 

• 

-

On the eve of the Mosco Olympics 18 Americans of Lithuanian 
descent were arrested for peacefully chaining themselves to the 
Soviet Embassy. 9 days later almost 200 Iranians were arrested for 
rioting in the streets of Washington in support of anti-American 
policy. 
Ali charges against the Iranians were dropped while the case 
against Americans of lithuanian descent continues. The Justice 
Department has decided to handle these two situations differently. 
As an American of Lithuanian descent I find this double standard 
of justice offensive. I would likę Your explanation on the Juctice 
Department's reasoning about this matter. 

Sincerely, 
Vardas ir pavardė 

% 

; ™ 

• - - t 

" ' f! 
• ; n 

w 
!""• - I V 

••'• 

•*-. rr>. r f l 
. . . . „ , 

• • 

• I -

t 

• 

• 

Washingtono demonstracijų paruošimas, reikalingų priemonių 
įsigyjimas, jau sumokėtos bausmės ir kt. yTa pareikalavę nemažų 
pinigų sumų. Tolimesnis kaltinamųjų tampymas po teismus parei
kalaus dar daugiau finansų. 

Kviečiame lietuvių visuomenę solidariai paremti jaunimą, 
kovojantį už Lietuvos laisvę. Šiam tikslui JAV Lietuvių jaunimo 
sąjungos globoje yra įkurtas fondas, kuris priima aukas susidariu
sioms išlaidoms padengti. 

Čekius prašoma rašyti: LITHUANIAN DEFENSE FUND ir 
pasiųsti drauge su šia atkarpa: 

Kuponas 

Lithuanian Defense Fund 
P.O. Box 8 
Jenkintown, PA 19046 

Siunčiu auką jaunimo politinei veiklai paremti. 

Vardas, pavardė 
Adresas 

Suma 
Parašas 

^_'a:jU 
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Demonstracijos prie Washingtono teismo rūmų dėl su 
imtiesiems iškeltos kriminalinės bylos. 

Liepos 18 Washingtone šie Amerikos lietuviai buvo suimti prie 
Sovietų Sąjungos ambasados: 

Margeris Aistis (Washington, D.C.) 
Asta Banionytė (Washington, D.C.) 
Ofelija Barškėtytė (Chicago, IL) 
Leonas Bernotas (Hartford, CT) 
Gintė Damušytė (New York, NY) 
Vytenis Gureckas (Washington, D.C.) 
Craig Hardy (Philadelphia, PA) 
Juozas Krakauskas (Texas) 
Jūratė Krokytė-Stirbienė (Philadelphia, PA) 
Linas Kojelis (Washington, D.C.) 
Simas Kudirka (New York, NY) 
kun. Kazimieras Pugevičius (New York, NY) 
Vidmantas Rukšys (Detroit, MI) 
Raimundas Stirbys (Philadelphia, PA) 
Danutė Vaičiulaitytė (Washington, D.C.) 
Vh-gus Volertas (Philadelphia, PA) 
Vytas Volertas (Philadelphia, PA) 
Birutė Zdanytė (Hartford, CT) 
Dėl įvairių techniškų priežasčių prieš šiuos asmenis byla 

nutraukta: Ofelija Barškėtytė, Vytenis Gureckas, Juozas Kra
kauskas, Leonas Bernotas ir Craig Hardy. 

KITIEMS TEISMO SPRENDIMAS BUS PADARYTAS 
RUGSĖJO 16. 
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Redaguoja di. S. Aliūnai 
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YRA ŠALIS 
Pagal Praną Vaičaitį 
Yra šatis, kurios netekom, 

• Ir visa baigės be kančios — 
Anūkai angliškai vien šneka 
Dar su lukštu prie apačios. 

Čia doleriai aplieja žmones, 
i Bet sausos dėžės rinkliavos. 

Žodžiu, šita šalis maloni 
Ir tėvelius supikliavos. 

. - . • - i 

. Tave tik sodėm jau vaišina, 
Kai dar nueisi į svečius, 

. Aprodo blizgančią mašiną, 
'Jei neturi pats panašios. 
• -

Tėvynės meilės sunkią naštą, 
•i-Dar nepadėjome ilgai, 

. TSPodar lengviau — jau meilė mąžta, 
0 vis didėja pinigai. 

Ten tėviškėje vakars šiltas — 
To vakaro širdy nebėr — 
Eini lyg būtumei pripiltas 
Amoco, Gulf, Esso, Sinclair. 

Ar atmeni, kada į guolį 
Saulutę prašė vakarai, 

O čia prieš aukso veršį puoli 
Ir šimtus tūkstančių varai. 

Kaip upės vandens mintys teka 
Tėvynė nieko nepadės, 
Ir neįgrūs tau į pančeką, 
Nei milijono, nei žadės) 

Kokį nors pagyrimo raštą, 
Kurį čia įgijai ūmai — 
Gal dovanos gimtasis kraštas, 
Kada sugrius ir čia namai?.. 

Ir sąžinė jau nebegaudžia — 
Tegu pasikaria veikla, 
Tegu vien Masilionį graužia 
Šeštadieninė mokykla. 

Sula ir smala 
Ei, pelėda, pelėda, pelėda! 
Tu profesore mano žila! 
Prieš tave pasirodyt man gėda: 
Nežinau, kur alus, kur sula! 

Kas iš to, kad išmokau aš rašto! 
Argi gali jis būt realus, 
Jei, paskaičius nuo atbulo krašto, 
Iš sulos pasidaro alus? 

Kas iš to, kad mankštinosi protas, 
Idant skirčiau grūdus nuo pelų, 
Jei šiandieną esu patriotas, 
Kai iš tuščio į dyką pilu! 

DRAUGAS, ?e5tadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 6 H. 

O į dugną, man pilant, nusėda 
Kažkas juodas, kad jį kur bala! 
Ei, profesore mano pelėda! 
Nei alus, nei sula! Tik smala.. 

Balys Pavabalys 

4fc» «^5: 

VEDYBINĖMIS TEMOMIS 
tik išgirdo 

• 

— Ar nemanai, kad mums rei
kėtų susituokti? — klausia ji. 

— Norėčiau, brangute, bet 
dar daugel metų nepajėgčiau 
įsigyti namo, — atsako jis. 

— Bet ar mudu negalėtume 
gyventi su tavo tėvais? — vėl 
klausia ji-

— Neįmanoma. Mano tėvai 
dar tebegyvena su savo tėvais, 
— aiškina jis. 

— Nuo pat mūsų vedybų nė 
nepažvelgiau į kitą moterį. Už
teko manosios nuo kurios kitos 
atsibaidyu. 

• 
— Visados tikėjau, jog reiktų 

tuoktis priešingiems, pvz., jai 
turtingai, o man vargingam, 

iš savo jis ką 
kliento. 

— Sakai, kad tamstos žmo
na pasaulyje turi prasčiausią 
atminti, — pakartojo jis. — 
Ar ji viską užmiršta? 

— Ne, ponuli, — atsakė vy
riškis, — ji kaip tiktai viską 
atsimena. 

• 
— Niekad nežinojau, kas yra 

Komsomolskaya Pravda/Mosco* 

Šitaip olimpiadinį MiSą vaizdavosi 
rusų spauda. 

tikra laimė, kol buvau nevedęs, 
o paskui buvo per vėlu. 

— Tuoktis dėl pinigų geriau, 
negu tuoktis be jokios priežas
ties. 

Žmona triukšmavo ir siautė
jo. Ji skundėsi ir prašė. Ji ver
kė ir grasino. 

— Tai ką, manai, kad aš su 
tavim elgiausi kaip su šunimi? 
— nebeiškęsdamas paklausė 
vyras. 

— Ne! — suriko ji. — Suo 
turi kailinį paltą, o aš ne. 

Cof'ice oeua Sera/M>i»i 

C&^V^ 

gyrėsi 
— Kas vakarą mano 

nuauna man batus, — 
vyras kitam. 

— Ar tada, kai pareini 
mo? — teiravosi antrasis. 

— O ne! Tada, kai noriu 
išeiti. 

Nutarėme sldrtia, tačiau nei vienas nenorime paimti Šuns. Advokatui labai patiko, ką Ir Įgudusiam bitininkui ne visada pasiseka 

O Šitokį j} mate italų spauda. 

— Manai, kad kiekvienas jau
nuolis turėtų išeiti specialų lavi
nimą vedyboms? 

— Kodėl gi ne? Kiekvienas 
kovotojas lavinasi, prieš stoda
mas j kovą. 

— Ne visos moterys plepės, 
kai kurios iš jų rėksnės. 

• 
. — Ką tu darai, ginčydamasis 

su žmona? 
— Klausau. 

• 
— Ar jūsų žmona tebegy

vena? 
— Taip. Bet, žinote, nebe su 

manimi. 

— Ji viską degina, ne t savo 
virimo knygą. 

• 
— Jau penkiolika metų, kai 

mudu susituokę, — džiūgavo 
vyras. — Tos sukakties, bran
gute, nesu užmiršęs. Tu vis dar 
atrodai, kaip prieš penkiolika 
metų. 

— Turėčiau tokia atrodyti, — 
atsiliepė žmona. — Dar tebedė-
viu tą pačią suknelę. 

— Daugelis vyrų netenka 
balso savo vedybų dieną. 

Svarbiausia yra meile 
' • -

J. Savasis 
Regina ir Irena nebuvo labai didelės drau

gės. Tiesa, abi lankė tą pačią gimnaziją 
Lietuvoje, abi buvo vienturtės, tėvų 
lepinamos dukros, abiejų tėvai — aukšto 
rango valdininkai, kurių idealas buvo 
pinigas, puošnūs namai, automobilis. Abi 
buvo auginamos šių idealų poveikyje. 

Bet atėjo karas su visomis savo pasek
mėmis. Turto netekimas, išbėgimas į tremtį, 
kilnojamasis iš stovyklos į stovyklą sugriovė 
patogų it gerą gyvenimą. Pasitaikė taip, kad 
Reginos ir Irenos tėvai vargo tose pačiose 
tremtinių stovyklose. Bet,nors ir tremtyje, 
nors ir varge, abi dukros, kaip ir jų tėvai 
žiūrėjo į kitus savo tautiečius, paprastus žmo-
nelius, iš aukšto. Nors vargas atrodė visus 
sulygino, dingo klasių skirtumai, tačiau kai 
kurių savojo p r a n a š u m o s u p r a t i m a s 
neišnyko. 

Atėjo laikas emigruoti. Abiejų tėvai atsi
dūrė tame pačiame Amerikos mieste. Tur
tuose ir prabangoje paskendusioje Amerikoje 
vėl tragedija: tėvai, negaudami darbo pagal 
savo specialybę, turėjo eiti paprastais juoda
darbiais j fabriką duonos kąsnio užsidirbti. 
Regina ir Irena, šiek tiek prasilaužusios 
anglų kalboje, gavo raštinės darbą, nors men
kai apmokamą, tačiau vis ne fabrike. Apie 
kokį mokslo siekimą nebuvo nė kalbos: 
reikėjo užsidirbti pragyvenimui, drabu
žiams, kad per daug neišsiskirtų iš panašių 
amerikiečių. 

Laikas pamažu slinko. Buvo jau metas 
mergaitėms susirasti gyvenimo draugą, 
ištekėti. Tėvai vis ragindavo surasti vyrą 
lietuvį, bet dukroms rūpėjo ne tiek tautybė, ne 
tiek meilė, o būsimo gyvenimo draugo socia
linė ir ekonominė būklė. Pažįstami lietuviai 
visi buvo naujakuriai, vos tik pradedantieji 
šiaip taip kukliai įsikurti. Reginos ir Irenos 
supratimu, jie buvo paprasti lietuviško kaimo 
ar miesto žmonės, kad tokie pat ir jų vaikai. 
Tiesa, buvo ir mokslus siekiančių jaunuolių, 
bet kol jie mokslus baigs, kol prasimuš į 
gyvenimą, praeis daug laiko. O merginų 
amžiaus metai taip labai skuba. 

Tiek viena, tiek antra pinigo garbinimo ir 
jo galybės supratime auklėtos, ėmė dairytis į 
amerikiečius. Amžius ir meilė nesvarbu, kad 
tik būtų turtingas ir visur įtakingas. Tik tokio 
vyro žmona gali būti ne darbininkė, o visko 
pertekusi ponia. 

Regina ir Irena kartais susitikdavo, viena 
antrą aplankydavo. Į kokius lietuviškus ren
ginius jiedvi neidavo — nieko ten nesą 
įdomesnio. Išsikalbant abiejų nuomonės dėl 
vedybų sutapo. Taip jiedvi arčiau susidrau
gavo. 

Regina pirmoji išsprendė vedybų klau
simą. Banko, kuriame Regina dirbo paprasta 
raštų registratore, direktorius, jau ne jaunas 
vyras, užmetė akį į šviesiaplaukę, mėly
nakę Reginą. Dažniau ateidavo į skyrių, 
kur Regina dirbo, pradėjo ją kviesti kartu pa
pietauti, pagaliau kartą parsivežė pas save į 
puošnią vilą ant ežero kranto. Reginai atro
dė, kad tai rojaus kampelis. Direktorius, 
vardu Marijus, trumpai ir aiškiai pasakė, kad 
ją mylįs ir norįs, kad Regina būtų jo žmona. 
Jis, su pirmąja žmona išsiskyręs, pas ją pora 
vaikų, tačiau jos atžvilgiu neturįs jokių 
pareigų, išskyrus teismo nustatytą buvusios 
žmonos ir vaikų išlaikymą. 

Regina dėl tokio Marijaus pasiūlymo 
apstulbo, bet drauge ir apsidžiaugė. Jos 
svajonė — būti didele ponia pildosi. Pasigyrė 
tėvams, bet tie piestu stojo prieš. Kaip? Už 
amerikono ir dar divorsuoto? Ne, ir ne! O 
Regina, pareiškusi, kad esanti pilnametė ir 
pati savosios laimės kalvis, tėvams tik tiek 
pasakė, kada bus jungtuvės su banko direk
torium. Žinoma, tėvai tose jungtuvėse nedaly
vavo, o motina bandė net žudytis, paėmusi 
didelį kiekį miego tablečių. Buvo išgelbėta, 
bet liko nesava. Jai atrodė, kad duktė ne 
ištekėjusi, o žuvusi. 

Vestuvės buvo amerikoniško stiliaus. Po 
vedybų akto metrikacijos įstaigoje su keliais 
artimiausiais Marijaus draugais išgerta šam
pano taurė, o paskui tuoj povestuvinė kelionė. 
Jungtuvėse niekas iš Reginos giminių ar 
pažįstamų nedalyvavo — nebuvo nė kviesti. 

Lietuviai juk netinka prie aukšto amerikiečių 
stiliaus. 

O Irena vis vargo vienos bendrovės raš
tinėje su kukliu atlyginimu, kuriuo reikėjo 
dalintis su tėvais. Pasijuto užgauta, kai 
Regina nepakvietė jos į savo vestuves. Prie 
pirmos progos susitikus, Reginai tatai 
prikišo, tačiau toji paaiškino, kad vyras 
norėjęs pakviesti tik kelis savo rango drau
gus, o žinodamas, kad jos tėvai tom vedybom 
priešingi, nenorėjo lietuvių ir kviesti. 

Taip nesusipratimas tarp draugių greitai 
išsilygino. „Tik pagalvok, — gyrėsi Regina 
savo laime. „Koks jis džentelmenas, išauklė
tas, mandagus, atrodo mane labai mylįs! O ir 
vardas — Marijus — lyg koks senovės patri
cijus". Pakvietė Ireną būtinai ją aplankyti 
namuose, kur ji esanti tikra ponia. Vyras 
dirbti neleidžia, namuose visus darbus atlie
kančios tarnaitės, dažnai su vyru važinėja į 
teatrą, koncertus, kai kada vyras pas save 
pasikviečiąs savo draugus su žmonomis, 
būna linksma: muzika, šokiai... Pirmą kartą 
aplankiusi Reginą, Irena tikrai pamatė, kaip 
ištaigingai gyvena, kiek puošnių drabužių, 
kailių vyras pripirkęs. Ją apėmė pavydas: ji 
tikrai laiminga, o pati toli nuo tokios laimės. 

Laimingoji ponia Regina susirūpino ir 
savo nelaiminga drauge Irena. Ji priprašė 
savo vyrą, kad ją priimtų į savo banką tar
nautoja su geresniu atlyginimu. Marijus tai 
padarė. Reginos ir Irenos draugystė dar la
biau sustiprėjo. 

Kartą į banko direktoriaus Marijaus 
sukviestą platesnį pobūvį buvo pakviesta ir 
Irena. J i iš karto jautėsi nedrąsiai nepa
žįstamų vyrų ir moterų tarpe. Tačiau šei
mininko ja dėmesys, mandagus paslau
gumas viską išlygino. Regina matė, kad 
draugė jaučiasi laisvai, yra linksma, tačiau 
tik vienas mažas šešėlis — Marijus lyg per 
daug asistuoja Irenai... Todėl į kitus pana
šius pobūvius, Reginos noru, Irena nebuvo 
kviečiama. Tačiau dėl to abiejų draugystė 
nenutrūko. Jos susitikdavo kur nors puoš
nioje kavinėje, kur vienintelė pokalbių tema 
buvo Reginos pasakojimai, kaip ji gyvena, 
kokia laiminga. Tik kartą lyg nusiskundė, 
kad Marijus vaikų nenorįs. Bet, pagaliau, ir ji 
su tuo sutinkanti: vaikas tik sudrumstų savi
tarpinę meilę. 

Laikas bėga greitai. Regina jau antri 
metai Marijaus žmona. Su tėvais Reginos 
santykiai visiškai nutrūko. Pagaliau, ko 
tėvai nori? Jei ji laiminga, tai ir jie turėtų 
džiaugtis, o ne dejuoti, kad duktė ištekėjo už 
turtingo, nors ir divorsuoto, amerikono. 

Susitikinėdamos Irena ir Regina vis atvi
riau išsikalbėdavo asmeniniais reikalais. 
Regina pasakodavo apie savo laimę ir ra
gindavo Ireną nesnausti, dairytis tinkamo 
partnerio, ir vis teiraudavosi, ar dar neuž-
metusi akies ant kokio turtingo, gražaus 
amerikono. Irena pradėjo prasitarti, kad 
vieną lyg numačiusi, kuris ir jai nesąs 
abejingas, tačiau ji bijanti, abejojanti. 

— Kokios čia gali būti abejonės? — 
drąsino Regina. 

— Bet kad jis vedęs, turi žmoną... 
— Tai neturi būti kliūtis. Kad tu žinotum, 

brangioji, ką teko man išgyventi! Marijus 
turėjo žmoną, du vaikus. AŠ buvau geros šei
mos mergaitė. Kai apsisprendžiau ištekėti, 
kilo skandalas. Motina bandė žudytis, Mari-
i aus žmona atsuko dujų kranelius... O matai 
— viskas susitvarkė. Tik pagalvok, kokia 
būtų būklė, jei Marijus ir aš nebūtume pasukę 
meilės keliu. Būčiau buvus nelaiminga aš, 
nelaimingas Marijus, nelaimingi tėvai, maty
dami mane nelaimingą, nelaiminga ir Mari
jaus žmona, turėdama gyventi su nelai
mingu vyru... Bet meilė viską nugali! 

— Aš jau beveik apsisprendusi. Tik 
nežinau, kas iš to gali išeiti. 

— O kas išeis? Jei tik meilė, viskas susi
tvarkys. 

—Bet aš bijau ne tiek dėl savęs, kiek dėl 
kitų.... 

— Jei yra meilė, kiti neegzistuoja. Kai aš 
Marijų įsimylėjau, man neegzistavo nei 
tėvas, nei motina, nors žinojau, kad jie mane 
myli. Su motina buvome geriausios draugės. 
Bet kai į mano gyvenimą atėjo Marijus, 
motina man nebuvo daugiau draugė. Ji 
verkšleno, barėsi, užuot pasidžiaugus mano 
laime. 

—Bet tai atrodo ciniška... 
— Brangioji, — nusikvatojo Regina. — Tu 

pati esi cinikė, arba nesi įsimylėjusi. Jei 
būtum tikrai įsimylėjus, tai galvotum tik apie 
vyrą ir apie nieką kitą. 

— Taip, bet panašiai galėjo galvoti ir 
Marijaus žmona. 

— Toji, — vėl nusijuokė Regina. — Aš 
manau, jeigu ji būtų žinojusi, kas yra meilė, 
tai nebūtų dariusi istorijų, kurias darė. Išsi
skyrimas su Marijum jai buvo tikra laimė. 
Užuot gyvenus su vyru, kuris jau nemyli, 
dabar ji ramiai sau gyvena, buvusio vyro 
aprūpinta. 

— Gerai, kad vargšelė bent aprūpinta... 
— Kokia čia vargšelė? Ji būtų tokia likusi, 

jei mudu su Marijum nebūtume turėję drąsos 
tuoktis tada, kai visi buvo prieš mudu: mano 
tėvai, jo žmona, draugai, pažįstami... o jau 

verčiau nekalbėti apie priešus, kurie užjautė 
Marijaus žmoną, ją guodė, kaltino Marijų, 
kad jis donžuanas, mergininkas... O mu
dviem liko tik meilė, ir to pakako. 

— Ir nejautėte sąžinės priekaištų, nemalo
numų? 

— Mes tikėjome tik meile, — deklamavo 
Regina. — Taigi ir tu: pasitiki meilės jėga, ar 
nepasitiki? Jei pasitiki, tai viskas susitvar
kys savaime ir saugiai įplauksi į ramybes ir 
meilės uostą, — jau poetiškai baigė Regina. 

Prabėgo dar pora mėnesių. Draugės vis 
susitikinėdavo kavinėse, restoranuose, ta
čiau Irena nenorėdavo ilgai pasilikti, teisin
damasi turinti dar darbo vakare. O Regina 
turėjo daugiau laisvo laiko. Marijus vis daž
niau po darbo valandų paskambindavo, kad 
vakarienės nebūsiąs, nes turįs skubaus darbo 
banke, kur užtruksiąs iki išnakčių. Kartais 
dieną kitą išvažiuodavo vis banko reikalais į 
kitus miestus. Bet keista, kad tokiomis die
nomis Regina neprisišaukdavo telefonu ir 
Irenos. Tėvai trumpai atsakydavo, kad duktė 
gavusi kažkur papildomo darbo ir dirbanti 
antvalandžius net naktimis... 

Vieną kartą, kai Marijus buvo kažkur ke
lioms dienoms išvažiavęs, skambina Irena — 
norinti būtinai aplankyti Reginą. Ši nustebo, 
nes Irena niekad jos namuose nelankė. Bet ir 
apsidžiaugė — tikriausiai bus jau apsispren
dusi ištekėti. Kai Irena atvyko, Regina tuoj 
paklausė: 

— Tai ką? Jau apsisprendei? O gal nu
traukei su savo išrinktuoju santykius? 

Irena buvo labai susijaudinusi, nerami, 
sunku buvo žodžius tarti. 

— Taip, jau apsisprendžiau. Kalbėjau su 
juo iš telefono būdelės beveik pusę valandos, 
ir viską pagaliau aptarėme. 

— Bravo! — sušuko Regina. Geriau viską 
išsiaiškinti tuojau, greitai, negu be
reikalingai kankintis. Matysi, rytoj bus 
dingusios visos abejonės ir baimės. 

—Taip, dabar tikiu, kad virš visko meilė... 
Dabar aš nė kiek neabejoju, nes matau, jog tu 
mane supranti, atjauti. Tu nuolat man saky
davai, kad meilė nenugalima... 

Ir gana kietai, žiūrėdama Reginai į akis, 
iškilmingu tonu pareiškė: 

— Marijus ir aš sutarėme susituokti. Jis 
jau užvedė su tavim skyrybų bylą. Jis mane 
priprašė pranešti tau įvykusį faktą, nes tu 
labai gerai supranti, kad meilė yra 
nenugalima... 

Regina baisiai sušuko ir apalpo. O Irena 
išsiskubino pas savo išrinktąjį į kitą miestą, 
kur juodu turėjo sutvarkyti savo vedybų 
dokumentus. 



DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. rugsėjo mėti 6 d. 

ATEITININKAI 
(Atkelta i i 2 pal.) 

'Kaip ir anksčiau, Ateitininku 
Federacijos valdyba stipriai parė 
mė stovyklą, atsiųsdami vyriau
sią vadovę Dainą Kojelytę ir fi
nansiškai paremdama stovyklos 
ruošą. AF valdyba taip pat prisi
dėjo prie Sigutės Lenkauskaitės 
kelionės išlaidy (Sigutė buvo at 
važiavusi į Pietų Ameriką su "Ne 
rijos" choru. Tą išvyką organiza 
vo ir globojo Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenė. Po gastrolių Sigu
tė pabuvo Argentinoje, Brazilijo-
jos ateitininkų stovykloje ir Ve-
necuelos jaunimo stovykloje). 
PLB Švietimo taryba parūpino 
Lietuvos geografijos vadovėlį ir 
lietuviškomis temomis skaidrių 
komplektą, kuriuo domėjosi ir 
viena ir antra stovykla. Lietuvos 
istorijos vaizdinėm santraukos ap
lanko egzempliorius visai stovyk
lai parūpino Antanas Dundzila 
— jie ne tik moksleiviu stovyk
loje buvo vartojami, bet nukelia
vo ir į Venecuelos jaunimo sto
vyklą. Sao Paulo ateitininkai 70 
m. ateitininku įkūrimo proga iš
leido dainorėlį — dėkojame tė
vams saleziečiams, kurie suskubo 
atspausdinti jį iki stovyklos pra 
džios. O dabar nekantriai laukia 
me naujo numerio Brazilijos atei 
tininkų laikraštėlio, kuris išeis 
tuoj po ateitininku jaunimo 
Šventės rugsėjo mėn. 

Daina Kojelyti 

GEGUŽINĖ 
Ateitininkų namu valdyba 

kviečia visus į gegužinę, kuri bus 
rugsėjo mėn. 21-mą dieną. Atei
tininku Namu sodyboje, 127 
gatvė ir Archer Ave., Lemonte. 

NAUDOKIMĖS ATEITININKU 
NAMAIS 

Ateitininku namais naudotis 
kviečiame ne tik ateitininkus ir 
ju draugus, bet ir platesnę lietu
viu visuomenę. 

Namai tinkami susirinkimams, 
posėdžiams, paskaitoms, suvažia 
vimams, kursams, seminarams, 
mažiems kameriniams koncer
tams ir kitiems riboto skaičiaus 
kultūriniams Ir socialiniams ren
giniams. 

Ateitininku namuose galima 
ruošti vaišes ir balius ne dau
giau kaip šimtui žmonių. 

Vasaros metu prie namu esan 
Šame parke galima ruošti riboto 
žmonių skaičiaus gegužines. 

Auka už namų ir parko pa* 
naudojimą pagal susitarimą 
skambinant telefonu: 312 — 257 
— 7881. 

Ateitininkų jaunimo sąjun
gų veiklai visi namai leidžiami 
naudotis be jokios aukos, susita
rus su namų prievaizdu bei val
dybos įgaliotu asmeniu paskam
binus duotu telefonu 

Valdyba 

ATEITININKŲ SENDRAUGIU 
SUSIRINKIMAS 

Chicagos ateitininkai sendrau 
giai rugsėjo 21 d., sekmadienį, 
2 vai p. p. rinksis į skyriaus susi
rinkimą jaukioj? ir gražioje Atei

tininkų namų aplinkoje, Le
monte. Tą dieną ten rengiama 
Ateitininkų namų gegužinė su 
pamaldomis 11 vai. ryto, vėliau 
užkandžiais ir kt. Pasimeldus ir 
atsigaivinus susidarys nuotaika 

pagvildenti i- savuosius ateiti
ninkų sendraugių skyriaus rei
kalus, pasiinformuoti aktualio
mis ateitininkiškosios veiklos te
momis, papildyti naujomis jėgo
mis dabartinę skyriaus valdybą. 

Visi sendraugiai bei sendraugės, 
seni ir jauni maloniai prašomi 
tą popietę atvykti į Ateitininkų 
namus ir dalyvauti gegužinėje ir 
skyriaus susirinkime. 

Valdyba 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R B A L E S T A T E K K A L . S S T A T E VYRAI IM MOTERYS 

"GETTING AROUND WITH PAT" 
From the practical... to the exotic- - - In Mechandise and Service 

- - - Ali Over Chicagoland!! 

Dr. Bruce C. Gronner , D.D.S. has 
dental patients of all ages. Speak to any 
one of them — all are satisfied. For 
appointment call 6 4 2 - 0 0 6 6 . Dr. 
Gronner'8 at 46 E. Oak, #350, Chicago. 

The best dressed women we know shop at 
Entre Nous Des igners Resa le Shop. 
Join them! Find fabulous fashions at a 
fraction of their original price. 

On the 2nd f loor - 1051 N. Rush. 
D e 7-2919 

Make yourself at home iri the family 
atmosphere of T o w n s R e s t a u r a n t & 
Lounge Inc. and enjoy fine home 
cooking. Carry out menu, too. Open daily 
and on weekend 24 hours! 
4055 S o u t h w e s t H w y , H o m e t o w n . 

4 2 2 - 4 8 5 7 

Headaches? Dizzy? Tense? Back 
ache? See DR. MICHAEL LOTITO for 
these and other prcblems. Graduate and 
teacher from Palmer Chiropractic 
College, wa8 on the staff of two of the 
iargest clinics in the country. 

7318 W. Madison, F o r e s t Park. 
Call 366 -3000 , 2 4 h r a 

Likę magic! Sherwood Kitchen tuma 
old kitchens into new by laminating new 
fronte on old metai or wood cabinete. 
Completely new look at half the price! 

Free estimates — Call: 6 2 0 - 0 1 7 9 

Hats! Hate! Hate! For weddings, parties, 
church — even discos! The custom made 
styles at VESTER'S HAT SALON are 
80 lovely — and such a wide choice in all 
sizes! 

17 N . S ta te , Suite 1515A. 
6 4 1 - 9 7 3 8 

Breakfast, iunch and dinner, the place 
for home cooking is the Home 
Restaurant. Both Bohemian and 
American. Open 7 days a week. 

6 8 3 1 W. Ogden Ave. , Berwyn. 
P h o n e 788-4104 

Did y o u k n o w G I O R D A N O ' S 
R E S T A U R A N T & PIZZERIA is the 
home of the world's greatest pizza in the 
pan? Eat it there, carry it out or have it 
delivered. A treat! 

3 2 1 4 W. 6 3 r d 
4 3 6 - 2 9 6 9 

Marąuette Parke — 2638 West Lith-
assJasi Pkiza Court parduodamas 
namas su taverna. 5 kamb. butas. 
Įrengtas beismentas. Apsauga nuo 
potvynio. 2 maS. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
KĮmifr finlra trim m hiznini 

Skambint — 776-4956 

MARCUETTE PARKE 
j Mūrinis bungalow. 5 kamb. Centr. šil

dymas. Garažas. Tik $29,900. 
Marinis. 3 butai ir bizniui ar ofisui 
patalpa. Tik $53,500. 

Murinto — 6 botų. Labai geras in
vestavimui. $68,000. 

Medinis — 1V4 aukšto. 5 ir 3% 
kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000. 

VAINA REALTY-925-6565 

Newe8t way to send a message? On a 
balloon! A balloon in a box. that is. 
Ba l loons A w a y will do it for you. And 
they have many colors and messages. 
(Great party idea, too.) 

Just call 9 5 1 - 1 0 8 5 . 

You'll want more and more when you eat 
Vince's Pizza. Enjoy it there or pick it 
up. Vince even deliverr — in a limited 
area. For a treat try it today! 

6217 W. 6 3 r d St. 
Cal l 5 8 6 - 8 5 5 0 

Mateo's is the place for great Mexican 
and American dining. And the every 
Wednesday special is f antastic! A whole 
red snapper with vegetable and salad, 
only 5.95. 

5451 N . Lincoln Ave. 
271 -3350 

All of Michigan Ave. looks to Alper-
Richman Furs , Ltd. for value and 
ąuality. 57 years in the šame place, and 
3 generations of experience. The shop 
for impres8ive furs! 

6 4 5 N. Michigan Ave. 266-1800 

For perfect hair styling — H A I R 
DESIGNS BY CALVERTS. Tip: Oct 
"Glamour" magazine has a Sensor Perm 
coupon worth $15. Bring it to Calvert's 
for the perfect perm! 

6 6 1 7 W. Cermak, B e r w y n . 
7 4 9 - 1 7 0 0 . 7 4 9 - 1 7 0 1 

Winter's ahead. Get set! Call Midwayj 
Heat ing & Air Conditioning Ser 
v ice for cleaning and repairing yourj 

For an understanding ear, ite Laurie A. 
Shatsoff, the woman attomey, concen-
trating in family law cases such as 
divorce. separation, child custody. Free 
consultationB. 

Call 7 8 2 - 5 9 7 8 . 

Play safe! Be secure! Have D'JOY 
ALARM SYSTEMS, INC. burglar 
proof your property. They're dealers for 
Ademco, Chapman, Maxi Guard security 
systems. 

5794 S. Archer. 2 8 4 - 2 6 3 3 . 

work. 

5 6 1 9 W. 63rd. Phone 735-1291 

Joe says "You've had the ręst. Now try 
the best." Call him at C O N T E PIZZA. 
Many, many pizzas from sausage to 
mushroom — and lota more. Pick up or 
delivery. 

8 5 1 1 S. PulaskL 
5 8 5 - 3 7 1 4 or 5 8 5 - 3 7 3 6 

Keep your home in top shape. Call J IM 
at GILDO HOME IMPROVEMENT. 
Soffit, fascia, even seamless baked 
enamel gutters (Colors available) — at 
savings! Best mateliais and ąuality 
workmanship. 

P h o n e 5 6 2 - 8 3 7 8 n o w ! 

HANS* BAVAKIAN LODGE has the 
IfurnacTand boifer. Fastf servke,'finej i š t i e s t German and American dishes, a 
| W f t ,v I fnendly atmosphere, and even entertain-

WANT MORE CASH? L Harris M 
Son Co. gives it to you for old gold' 
įewelry - diamonds, too. 3 generations'! 
experience, 40 years in the šame loca 
tion. Ask for Brian. 

5 S. Wabash, Suite 1306. Chicago 
263-5552 

ment! Banąuet rooms too, for 15 to 130 
gueste. 931 N . Milwaukee, 1 mi . N . o f 
Wheeling. 5 3 7 - 4 1 4 1 . 

Open 7 d a y s a wk. 

Want to play piano in 7 weeks? Organ in 
12? At MUSIC DYNAMICS CENTER 
you can leam to sight read and play that 
fast! It's a new concept. Have a free 
interview. 

4 1 0 S. Michigan Suite 9 2 2 . 
3 4 1 - 1 2 7 9 

Your family will love American and 
Bohemian dishes at the PELIKAN 
RESTAURANT. And hosts, Laddi and 
Hana, will make you right at homėr. Tt 
a.m.—8 p.m. except Mon. 

5639 Cermak, Cicero. OI 2 -4105 

S teaks , chops , chicken, s e a f o o d — 
all h o m e c o o k e d at the ARCHWAY 
INN RESTAURANT. And a special 
every day! Enjoy them all in a pleasant, 
family atmosphere. 

6 3 6 6 S. Archer . 7 6 7 - 3 5 5 5 

FOR SALE BY OWNER very clean 2 
•tory brick bldg. l s t floor established 
tavern and 4 rm. apt. in reor; 2nd 
floor — 7 rooma and 2 baths. En-
closed porcta.es, iarge yard. Small cot-
tage ln rear — needs repair. Vic. 
71st and wastatenaw. Aaklng $59.900. 
Call AXX — 247-9557, 7 a.m. to S 
p.m. or 778-0699 after 4 p-m. 

Parduodama Ziy% akro žemės Ver-
aon County, Wlsconsin, netoli Illinois 
valstijos. 5 akrai be medžių ir 22% 
akro kieto medžio — "bardwood" 
miškas. Geras kelias, elektra ir ap
tverta Prašoma $29,500; įmokėti 
$3,000. Kreiptis į 

UNITED FARM AGENCY 
TeL M6 - 837-3385 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Murinu bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par
duoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tsz 

Notary Public 

29S1 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

• II . — — — — j — " I - • • • 

7 1 LR SACRAMENTO 
Parduodamas gražus mūr. "raised 
ranch" namas. 6 kamb. (2 miegami) 
ir 3-jų kamb. butas rūsy. Virimui pe
čiai ir šaldytuvai. Naujai dekoruota 
iš vidaus ir is lauko. Naujas stogas. 
Nuo sienos iki sienos kilimai. 1% 
maš. garažas. Kampinis sklypas. Tuo
jau galima užimti. Geriausias pa
siūlymas. 

TeL — 4454071 

HOT SPRINGS NATIONAL PARK 
Dėl išvažiavimo, skubiai parduoda

ma gerai įruošta sodyba. 7 kamb. na
mas (3 miegami), 2 vonios ir kiti pa
statai. Turime žuvų, kiaušinių ir kt. 
Kaina 48,000 doi. Teirautis adresu: 
Route 8, Boa 422, Hot Springs, Arkan-
sas 71901. 

KITCHEN HELP 
New retirement home in Barien. 

IMinois. Buffet servke. 2 shifts — 
6:30 a,m. to 2:30 p.m. and 2:30 pm. 
to 7:30 pjn. For interview 

Call Dorothy t am. to 4 pjn. 

960-4060 

C O O K 
New retirement home in Darien, 

Illinois. Complete rneais. £xperience 
reąuired. 

CaD Dorothy % am. to 4 pjn. 

960-4060 

PENSININKAI 
Reikalinga vyras su žmona prižiū

rėti 2 namus ir sodą-daržą, Floridoje 
prie juros. Už tą darbą gausite 3-jų 
kamb. su virtuve namą. Rašykite šiuo 
adr.: 'Draugas*', Adv. 5867, 4S4S W. 
63rd Street, Chicago, UL 60629. 

MARQUETTE PKE. savininkas par
duoda 1% aukšto 3-jų butų mūr. na
mą, prie mokyklų ir bažnyčios. Nu
piginta kaina. TeL 778-1260. 

2 BUTAI: 5 ir 3 kamb. Nesenas 
iy2 aukšto mūr. prie 63čios ir 
Wbipple. Gar. Geras ir nebrangus. 

TeL — 925-6015 

P A R D A V I M U I 

PARDUODAMI 2 NAUJI 
FOTELIAI 

S k a m b t e l i - - 925-2009 

e>s>c-«>c>Si««si« ,««^*^**K«^ 
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drink at their pleasant bar. Friendly and 
good! 

300 W. 24th St. 2 2 6 - 6 3 9 8 

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

UllllllllllllllllliMlllllllimillIlIlilllllllim 
t; įvairia SJSSslsj pasirinkimas ne

brangiai MI «"»*»i] sandelio. 
Have an exceptionally fine Italian 
luncheon special, at BERTUCCI'S .^»„« 
C O R N E R Then ėnjoy an^ after work \ * W 1 W. 6 9 S*. , Chicago, UL 60629 

OOSMOS PAKCSELS E X F R E S S 

STRONG CO. can boast of over 50 years 
and 3 generations in remodeling and 
home improvements. Their public spirit 
and fine work makes many friends. 

3923 8 . Kedzie . 8 4 7 - 5 6 8 8 
(Free estimates.) 

Everything'fl at Dol ly ' s Restaurant! 
Full menu — liquor, wine, mixed drinks. 
Central gyros! Weekend special: prime 
rib, $5.95! A family spot. Carry outs, too. 
Bring this for free glass of wine. For 
adulU only. 9 6 6 3 Frankl in . Franklin 

P a r k . 4 6 1 - 0 2 6 2 

Save money - and your back - at BilI 
G r i c e F u r n i t u r e , C a r p e t i n g & 
Appliances . Try their King Koil 
"Spinal Guard" mattrees. Chiropracton 
helped design it! 

6 6 4 0 S. Pulaski Rd. 
436-4363 

SHOWCASE F U R N I T U R E has new 
furniture for every room. And it's 
beautiful: Low prices, and fast, free 
delivery. Easy credit, too — no co-signer 
needed. 

6616 S. Hals ted . 8 4 6 - 1 6 6 2 

Imagine! A menu with over 80 delicious] A hair piece? Special hair style? 
items - plūs sandwiches! That's what Manicure? House of Roffler is just the 

find at BIMBO'S. COMFOR- place. A full service salon, "professional 
T A B L E LOUNGE, too. Open every day ly ahead in hair" and most creative! 2 1 

SIUNTINIAI J UETUYA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiuiiiiaiiiiiuiiuj 

Well help you make the right movė 

J E I GALVOJATE 
PIRKTI AB PARDUOTI 

Kreipkitt. į 

BUDRAITIS REALU C0. 
6600 S. Putoki Road 

TtL _ 767-0600 
Ineependently owned and operated 

eacept Sunday. 
1680 Rand Rd., Palat ine . 

369-6171 

E. Be l levue PL Call 6 4 2 - 2 4 1 0 
Leonard Deluca, Thurs . Fri. A Sat . 
9-6 

STASYS SAKINIS 
UBTUVJS DA2TPOJAS 

Daio namus ii lauko 
ir i i vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St, 
f Totm of lake) 

acambinti 927-9107 

Old fashioned luzury - modern con-
venience. ALTĄ VISTA VIEW8 
CONDO HOMES have it' 5 to 7 rooms. 
Substantial brick and stone. 
Only $44.900 to $63,900. See them! 

1014-1060 W. Byron. 
8 7 1 - 4 6 8 8 . 

Meet 9YLVIA OF 8 0 P H I E ' S first 
femals barber licensed in Chicagoland 
since 1974. Men and women, enjoy a 
woman s touch with the most flattering 
hair styling! 

2 6 E. Wash ington , Suite 815. 
7 2 6 - 0 1 3 0 

Get relief from tension, improve circula 
tion! See LARRY C. CLEMMONS, 
Registered Refiexologist. Backaches, 
headaches will vanish as body funetiona 
normalize. 

17 N . State, Suite 1602. 
368-0140 i 

Loeber Motors needs used cars and will 
pay more for your trade! Diesel rabbits, 
convertible rabbits, diesei dashers, 
others! And see their new Jettas — in 
Btock! 

1 1 1 1 N. Clark St . 
9 4 4 - 0 6 0 0 

Planning an award event? I f s easy wi th lALEXANDER*S l R E S T A U R A N T 
trophies, certificates, bronze platės. 
plaąues, etc. ord*-ed at SCOTTIE'S 
SCROLL STUDIO INC. Fine em 
bosserg and illuminators! 

6 3 W. J a c k s o n Blvd. 
786-1894 

s » l $ M E i l l l 
»U1.00 Obieafoje 

^93.00 
C i e e r o J e 

(M/H/S/UM) 
auto spdrauds 

C iki • m. 
8a Kedrie Aveme 

|. BACEVIČIUS - 778-1233 

For magnificent maerame, go to the 
M A C R A M E W O R K S H O P A 
G A L L E R Y . Get o r i g i n a l wal l 
hangings, or make your own. Complete 
supphes, classes with excellent inatruc-
tion. 

2 2 1 6 W. L s w r e n c e . 
6 6 1 - 4 4 9 9 

have all the barbeaue spareribs you can 
eat st the R e d Barrel! It's their every 
day special. Only $5.95. You"11 enjoy the 
casual rustic setting too. All their other 
dishes are tasty as weli. Bring the family. 

\ r c h e r A v e n u e at Kilbourn. 
284 -0044 

COCKTAIL LOUNGE. Business 
men's Lunch, special aandwiches, too! 
3366 N. Milwaukee, Northbrook. 

296 -4423 

features Bohemian and American dish
es. Both are wonderful! And the family 
atmosphere is as enjoyable as the mouth-
watering home cooking. 

6725 Persb ing , S t i ckney . 
7 8 8 - 6 0 0 0 

IIUHllhlllllllltflIlHIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIfUII 

M. A. Š I M K U S 
INOOICB TAS SERVICE 

KOTART p r B L I C 
4259 So. Maplewuod, tel. 254-7450 

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

kitokie blankai. 
imnnimmmiiimiuinimnn»iuMuimii 

IIIMIIllllllllllllllllllllllllllfiUlIlIiUllIlIlII 

P L U M B I N G 
Licensed, Doiided, 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai Kerami
kos ir kt plyteles. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
I automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

S E R A F I N A S — 656-2960 
illlllllilIlIlIlIMIIIII 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiimiiiiHiiminiiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namu pirkimas — Pardavimas 
Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
IIIIIIIIIIIIIIU1III1IUI 

HELP WANTED — MOTERYS 
»«^IS>««BS>*«BB«*SalW*^BBW^B»«>^BB>«>SBB**^B»vw«SBS«RlSB>S4SJSM«ail» 

VLRfcJA reikalinga Beverly klebo
nijai. 3 kunigai Gyventi vietoje 
ar ateinanti. Reikės apsipirkti ir 
pagaminti 5 pietus per savaitę. 
Laisvos dienos pagal susitarimą. 

Skambint — 238-4877 

D S M E S I O 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti pakeisti 

atnaujinti Garažą. Viduje ar ii lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jstns 
su^patyrimu, u i prieinamą karną pa
das, skambinant po 6-tos v. vakaro 

* ? TEL. — 476-3950 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

I3NU0M. apiild. 4 kamb. ( 1 mie
gamas) suaugusiems. 86-os ir 
Campbell apylinkėj. $215 doi. mėn. 
Skamb. 284-2917 arba 247-2437 

For the fine prime rib, steak, roast, ducklExating, ^ / ^ ^ h o , m
i f * į « « " * " * 

lobster and other treats - THE PRIMFjFind both at OLYMPIC INN. home of 
MINISTER RESTAURANT AjthePoli8h-Amencansmorgasbord.ls.ven 

potato pancakes! Banąuet rooms and 
carryouts, too. 

5111 Kedzie Ave. 
776-0796 

Perskaitė "Drangą" duokite 
3 kitiems pasiskaityti. 

Looking for satisfying food and quick 
service? Try COZY CORNER for 
breakfast, lunch and dinner. You'll 
enjoy ordering from their fountain, too. 
Very pleasant! 

15917 S. Harlem, Tinley Park, 

GAR t A. ARNSTEIN, D.D.S. , bringsĮ 
you ąuality dentistry for affordable feesi 
If you wish, nitrous oxide gas (consciousĮ 
sedation) — headphones for 
cassettes, too! 

3 0 N . Michigan Dental Center, 
Suite 1803. 236-9895 

BnuotrjL 6 kamb. botas 2-me 
aukšte. Suaugusiems. 

3441 S. Iituanka Ave. 

TJnaom. 5 kamb. butas 2-me aukšte 
nuo lapkr. 1 d. Pensininkų porai. Pa-
geidaujama kiek padėti prie namo. 
PR S-M76. 

IHHIIIilIlilIlIlIlIlIlIlIlIimillllllIrlIttlIlIlI 

DA2AU NAMUS 
H LAUKO IR IS VIDAUS 

Darbą atteka graiku ir sąžmsnsai. 
Nemokami apskaičiavimai 

JONAS ELELNAITIS 
TEL. — 429-0772 

«iiiiimiiiMininniiiiiiuinmiiniiimuim 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiimiHiiimiimt 

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

Apdraustas perkraustfmas 
{vairių atstumi} 

TeL 376-1882 arba 376-3996 
iiiimiiiiiiimmiiiuiiiiiiuiimiiiiiirniiiiL 
sįswsBaw»sjįasjDBjĮsjsjįsxaawepĮsyB|ĮįBjs3BĮ 

SIUNTINIAI Į LIETUV4 
ir kitus kra$ti» 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ava. 
Chicago, m . 60632, t e i 9CT-599f 

Bnuom. (nuo spsi 1 d.) moderniš
kas S kamb. (2 mieg.) botas 2-me 
aukSte. 1V4 vonios. Kabinetinė virtu
vė, elektr. plyta. 250 doi. mėn. Tik 
suaugusiems, jokių gyvuliukų. 72-ros 
ir Francisco apyl. Skambint po 5:30 
vai. vak. tel 923-21SS. 

OVI NG 
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-8965 

Fabulous combo: steak and egss. Get it at 
the STEAK 'N EGGER. Where else? So 
delicious, so reasonable — likę 
everything at this delightful restaurant. 

2737 N. Clark St. 
549-2036 

Tradihonally beautiful glass is shown ui 
new expressions of Ught, color, teature 
and form at the unique Marilyn Faith 

your| Gallery. Beautiful to enjoy for years to 
come, and a fine investment too. 

148 E. Ontario. 
787-i 

R E A L E S T A T S 

Job hunting? AAA SECRETARIAL 
SERVICE has a complete resume service 
— consultation, editing, typing, printing, 
cover letters. Everything for suecess! 
CallSally! 

520 N. Michigan Ave. 
467-4043 

iiiiiiHiiiiiutiiiHiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniitiiiniinniiiiHiiiHi) 

2EM£ GERIAU NEGU AUKSAS 
Lsike paskutinių deSimt metų žemfe kaina, pakilo 25 kartus. LJEPONTŲ 
CKTJE. 141 r a t Ir Betl Road. trys mylios nuo Lemonto ir Orland Parko, 
ialla OLX> OAK COTJNTRT CIAJ3 gotto laukų — parduodami namų sta
tybai sklypai 100x150 p«dų ir didesni su visais miesto Įrengimais, kanali
zacija, vandentiekiu, asfaltuotais keliais, gazu. elektra, telefonu iemeje. 

Statybai paruosta 120 sklypų — kurių pusi Jau išparduota, dalis na
mais apstatyta ir apgyventa. Namų verte $120.000. - $160.000. 

Vietove labai patogi susisiekimui — su Chicagos miesto centru tik 10 
mtn., 18 mylių Marąuette Parkas, t mylios Leanontas ir Orland Parkas 

Vienos mylios atstume randasi pradine ir High mokykloa OLD OAJC 
COUNTRY CLJLTB s u erdvia banketam sale. 3a i ta statomas Prekybos cent
ras su įvairiomis krautuvėmis, banku, teniso aikštėmis. KatalBtu balnyila 
tik vienas blokas. 

Be to, Lemonto miesto ribose. Salia BIO RUN golfo lankų parduo
dami 1 akro sklypai su asfaltuotais keltais ir kitais Įrengimais Daugelis 
stų sklypu apaugę didžiuliais šimtamečiais ąžuolais. 

Sktypų kama OA000 ir aukščiau, įmokėjus $10,000 galima pirkti iš
mokėjimui 5 metams i i 12%. 

Visais pirkimo reflorieJs kreiptis 1 JUSTĄ UEPONĮ 
OLD OAK COUNTRY CLUB, 143rd k Parker Road, Orland 

TEL. na tmmm 

PACKAGE EXPRESS A«ENCT 
MARIJA 50REIKIK>r* 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rusies 

prekes. Maistas Iš Europos sandeliu. 
2SOS W. «S St.. Chicago. 1L S0SM 

TKL. — Wa &-S7S7 

E L E K T R O S 
rrsa>iMAj — PATaisncai 

Turiu Cbicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Tabnan Ave, 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

itiiinMtHiHiimnnmiiiiiiiiimmmimiin 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprasto*. Racijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2846 W. 68 St, teL 776-1486 

SJWMIIIiyilUlinilHIIUiMIIWI«liUIIMIIIM»*MMIMIIillUIIIIIIIIIIIUIIIUUIIIIIMlMUIIIIIII '•il»llllllHHlHIHIUIIIMmilUIIIIIIHI«Mlsl 

T A I S O 
SKALBIMO IR DZIOVTNTMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną DeCkJ 
TeL 58S-6C24 po S vsl vak. 

Kalbėti lietuviškai 

http://porcta.es
file:///rcher
http://AjthePoli8h-Amencansmorgasbord.ls.ven


Ačiū Tau, močiute ir mamyte 

• 

Ir vėl sugrįžo rugsėjis, o su juo 
ir įvairiopos lietuviškos veikios 
metas. įvairios organizacijos ima 
sparčiau krutėti, atgims kultūri
nė veikla. Žodžiu, į lietuviškąjį 
pasaulį sugrįžta tautinis gyvastin 
gumas. 

SaKa viso to vienas iš didžių
jų rūpesčių yra jaunosios kar
tos ugdymas, .lituanistinis švieti
mas. 

Juo kaip pirmaeiliu savo tiks
lu, be paliovos rūpinasi LB Švie
timo taryba kuriai talkina visi 
LB padaliniai, apylinkės, apygar 
dos. 

Dažnai spaudoje ir pokalbiuo 
se girdime LBnei daromu prie
kaištu, būk tai įi tik politikuo
ja, bet visai nesirūpinanti litu-
nistiniu švietimu, LB kaltinama, 
kad lituanistinėse mokyklose kas 
met mažėja vaikai. Žodžiu, už li
tuanistinio švietimo visas nesėk
mes, atrodo, turėtų būti kalta 
LB, jos darbininkai. 

Si pažiūra mano nuomone, vi
siškai klaidinga ir visi LB metami 
kaltinimai neturi pagrindo. O li
tuanistinio svetimo nesekmų 
ieškokime kitur, visą dėmesį 
kreipdami į save. 

LB krašto valdybos ir Švietimo 
tarybos dėjo, deda ir dės visas pa 
stangas, kad lituanistinės mokyk 
los būtų i§laikomos, kad jas lan 
kytų visų jaunų šeimų lietuviš
kasis prieauglis. Štai skaitome tik 
rai graudžius JAV krašto vakty-

Tios ir švietimo tarybos pirminin-
*kų atsišaukimą į lietuvius tėvus. 
Jie Šaukia: Atlikite, tėvai, tauti
nio sąmoningumo pareigą, bran
ginkite savo tėvų gražią kalbą, 
leiskite savo vaikus į lituanisti-

'•rtes mokyklas, kalbėkite su vai
kais šeimose tik lietuviškai. To 
reikalauja pavergta lietuvių tau-

LB institucijos rūpinasi ir litu 
anistinių mokyklų išlaikymu, 
finansine parama, kuri, kartais, 
gal mažoka. 
bJfitadaugiau gali LB padaryti! 
Argi jos darbininkų pareiga ieš
koti priemonių priversti tėvus 
domėtis lituanistiniu vaikų švie 

utimu? 
. - -Ne. Ši problema glūdi pirmiau 
* sią, pačioje Šeimoje. Ir tik .ji yra 
** kaltinama ir atsakinga, kad Šei-

9 ¥ — . 
(Atkelta iš 3 psl.) 

moję vaikai su tėvais nebekaltb 
lietuviškai, kad močiutė su vai
kaičiais grabalioja angliškai, "kad 
jaunoje kartoje ima šlubuoti 
tautinis sąmoningumas. 

Štai duosiu gražų pavyzdį, kaip 
net trečios kartos šeimoje vaikai 
kalba lietuviškai. 

Prieš daugelį metų Amerikon 

lieka didžiąją lietuvybės išlaiky
mo misiją. 

Tad neieškokime kaltės kitur. 
Jos ieškokime savyje. Vėlesnio
sios išeivijos jaunoji karta, augi
nanti šeimas, turi pati įsisąmo
ninti tautinio gyvastingumo iš
laikymu. Ji ir tik ji turi ieškoti 
kelių į lituanistines mokyklas. Ji 
ir tik ji turi pirmoji aukotis tam 
kilniam tikslui, įveikdama visas 
kliūtis ir stipriai prisidėti finansi-

atsikėlė tikrai mažo išsilavinimo i n i a l s ištekliais prie lituanistinių 
šeima. Cia jie susilaukė dukrelės 1 mokyklų išlaikymo. 
ir sūnaus. Vaikai augo amerikie-1 *ur ** bus du ar trys lietuviu-

*= 

m 

Jie turi siekti išganymo 
kaip tik santuokiniu ir šei
myniniu gyvenimu, o ne šalia 
jo. Taigi šeima visų pirma rea
lizuoja mūsų išganymą. Ji 
kreipia mus į išganymo kelią, 
ji padeda mums to išganymo 
siekti. Štai koks didelis ir atsa-
komingas yra krikščioniškos 
šeimos uždavinys — reali
zuoti išganymą. Tai begalinės 
vertės pašaukimas, didžiau
sias kokį tik galime įsivaiz
duoti. Santuokos ir šeimos kil
numas bei svarba prilygsta 
tikrosios Kristaus B ažnyčios 
kilnumui ir svarbai — vesti 
Įmones į išganymą ir atlikti tą 
pačią misiją, kokią turi Kris
taus Bažnyčia, 
n d J.V. 

tiškoje aplinkoje. Tačiau tėvas 
ir motina pasakė savo augan
tiems vaikams: niekada nedrįskite 
į mus kreiptis ar su mumis kal
bėti angliškai. Kol mes gyvi bū
sime su jumis, vaikai, kalbėsime 
tik lietuviškai. Nusistatymas bu
vo visą gyvenimą išlaikytas. Jų 
vaikai lankė tada parapines lie 
tuviškas mokyklas. Puikiai išmo 
ko lietuvių kalbą, raštą ir po 
penkiasdešimt su viršum metų 
jie kalba ir <rašo lietuviškai. Dar 
gražiau. Tos šeimos vaikai sukū
rė šeimas. Susilaukė taip pat vai
kų. Tada močiutė savo augan
tiems vaikaičiams pasakė: su mo
čiute ir seneliu kalbėsite tik lie
tuviškai. Ir nuostabu — trečio
sios kartos vaikaičiai kalba lietu
viškai. 

Pasitaikė proga močiutei, jos 
dukrai ir dukros dukrai nuvažiuo 
ti į okup. Lietuvą aplankyti ar
timųjų. Tada giminaičiai okup. 
Lietuvoje galvojo o kaip susikal
bėsime su ta Amerikoje gimusia 
ir augusią viešnia, kuri tikriausiai 
tekalba angliškai. 

Ir kai viešnias Vilniuje sveiki
no dėdės ir tetos, trečiosios kartos 
lietuvaitė pirmoji prašnekino lie 
tuviškai, išreikšdama džiaugs-
mą^galėjųsi sugrįžti į močiutės ir 
''senelio" kraštą. 
į^jOlmiaės su viešniomis šneke 
jo'tik lietuviškai ir stebėjosi, kad 
ir po tiek metų, net trečioje kar 
toje tebėra gyvas lietuviškas žo
dis. 
• {Viešnage . baigiant, giminės 

atsisveikindami viešnias, o tre
čiosios kartos lietuvaitę ypatingai 
gyrė už lietuvių kalbos brangini 
mą; ji pasakė, kad tai jos močiu
tės ir senelio ir tėvelių nuopel
nas. Ji čia pat apsikabino močiu 
tę ir mamytę ir bučiuodama jas 
pasakė: "Ačiū Jums, močiute ir 
mamyte, kad mane išmokėte lie
tuvių kalbos. Dabar tik pajutau, 
ką reiškia mokėti savo tėvelių ir 
senelių kalbą. Ją branginsiu ir 
vis daugiau ir daugiau jos moky
siuos, nes kalba mus dar stip
riau susirišo giminystės ryšiais. 

Šis pavyzdėlis rodo, kad šeima 
yra tvirčiausia lituanistinio švie
timo tvirtovė. Mokytojas — an-
ras didysis ramstis. Jis taip pat a 

kai ten tebūnie ir močiutės litu 
anistinė mokykla. Ir tai bus dide 
lė pažanga. 

Tada ir LB, atskubėjusi su sa
vo visokeriopa talka, daug padės, i 
Tad šie metai tebūnie gilaus su 
sirūpinimo lituanistiniu švieti
mu metai. Įveikime tolius, įveiki
me visas kliūtis sujungtomis tė
vų, mokytojų ir visuomenės 
jėgomis ir užtikrinkime (lituanis
tinio švietimo darbą ilgiems me
tams. To reikalauja tautinė savi
garba, to reikalauja ir mūsų pa
vergta tėvynė Lietuva. 

Jurgis Jnušaitis 

— 1930 m. vasarą Kaune, pra I 
dėdamas savo literatūrinį vaka
rą, Balmontas nuo scenos prabi
lo lietuviškai. Publika jam sukė
lė triumfaliskas ovacijas. Apse
nusiam, sunkios emigranto da
lios išvargintam poetui šis suti
kimas galbūt priminė anas lai
mingas dienas, kai jo takus gėlė 
mis barstė rusų jaunuomenė. 

Balmontas 1931 metais Pary
žiuje išleido poezijos knygą 
"Siaurės pašvaistė", šios knygos 
paantraštė buvo "Eilėraščiai 
apie Lietuvą ir Rusiją". Pary
žiaus Sorbonos universitete ir sa 
vo kelionėse po Balkanų šalis 
Balmontas skaitė paskaitas apie 
lietuvių liaudies dainas. 

A. Sabaliauskas 
(Iš "šimtas kalbos mįslių.) 

MT. GREENWOOD FTNERAJL 
HOME persikėlė į 

5570 W. 95th St., Oak Lawn, UL 
TEL. — 445-3400 

Joseph A Dolik, įsteigėjas 
Robert B. Kuenster, direkt. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 6 d. 

Esame stumdomi ir paniekin
ti. Toks žmogus neturi praras
ti pusiausvyros, toks žmogus 
turi kovoti. Esame kankinių 
tauta, todėl turime mokėti ir 
kovoti. Niekas tiek kraujo ir 
aukų nesudėjo, kaip Lietuva. 
Reikalaukime už tai užmokesčio 
ir brangininkimę tą auką, ne-
sibarstykime. 

Kazys Pakštas 

ui apdraudę nuo ugnies Ir automo-
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
bilio pas mus. 

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

Telef. — GA 4-8654 

For eye care iaformataon 
Call SIGHTLINE — 425-6644 

This ts a public servioe of 
DK. JAMES G. CVSTARD and 

ASSOCIATES, Optometrists 
2537 W. »5Ui St., EvergTeen P a r k 

• • • • ».»•-»-•-< • • • - • • • • • • 
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Lietuvos atsiminimai 
• 

Radijo Valanda jau 39 metua ta r 
nauja New Jersey, New Tork; Jiį Con-
nectlcut lletuvlama ! į I 
Kas Šeštadienį nuo * iki 6 vai. po
piet ta W E V D Stoties New Torke 
IS30 kil., AM Ir nuo 7 iki 8 vai 
vak. S7.9 mef. FM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 

234 Smolit Drive 

Watabun«, N. J. 07060 

TEL. — 75S-MM (»1) 

IlIlIlIlHllllllllItllIlIlMlIlIUIIMIIimillIIII 
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V A L O M E 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
B U B N Y S — TeL R E 7-5168 

KILIMUS IR B A L D U S 

lllllllllHllimillllllIilIllMIlIlIlIlIlIHIlIllII 
C A W AIjCMINfcM IKSTALIiATIONS 
Namams dedame aluminija.ua **aid-
ing", •'sofflt" ir ••fascia" i r "seamlesa 
a luminum" nutekamuosius vazdžtua. 
Nemokamas apskaičiavimas. 

Kreipus į CHUCK teL 445-4872 
imimtiiiimimiiiiimiuiiiumimimumi 

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ KAJLTNTŲ 
KĄ ESATE MATĘ ! 

Taip pat persiuvame jūsų senus kailinius — 
atrodys vel nauji ! 

JAVUREK FURS, 6615 West Cennak, Benryn, m. 
Matter Cnarge TeL 484-0917 Visa — Lay Away 

WARSAW I 
6280 W#ft 6 M Strttt Ttl. 586-0410 

Polish Style Smorgaibord L H n e h . . . . . $3.75 
L U N C H H O U R S Mooday thru Friday 11.30 am to 2:30 pm 
D I N N E R H O U R S Mon. thru Thurs. 4 pm to 9 pm; Fri. & Sat 
4 to 10 pm; SUN. & HOLIDAYS — Noon to S pm. 
BANQUET ROOM Available For Aay Oocasion — TeL 586-0410 

— 

I 

I 

*An?ber H©l»days" 
1960 METŲ EKSKURSUOS l UETUVA Iš BOSTONO/NEW YORKO 

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE. 
Spalio 8 4 - $873.00 Gruodžio 2« d. — $779.00 

KELIONES J LIETUVĄ 1981 M. PRASIDEDA KOVO 25 D. 
Recktndja* Priimame Dabar. jgŽsŽN 

TRANS-ATUHTIC TRAVEL SERVICE, IHC. w 
393 West Broadway, Box 116, South Boston, Mass. 02127 — TeL (017) 268-8764 

MEMB6P 

Norintiems atsikviesti srlmines atostogoms Sutvarkome dokumentus. 
Trans-Atlantic Travel Service. Ine . vidaus ir užsienio agentūra, tur int i daugiausia 
patyrimo kelionių organizavime, jau nuo 1960 metų SEKM1NG-AJ ir RŪPESTINGAI 
išsiunčia visa eilę ekskursijų j LIETUVĄ ir į k i tas pasaulio Šalis. 

įstaigai vadovauja Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZTUNIENt 
Pricea are baaed on doubte oceupancy and a r e aubject to c.riaTigea. 

Fish Fry Friday Nighta. 
Lovely Banąuet Room, Weddings. 
Shovvers. Birthdays, Funeral Lunch-
eons. etc. Every Wed.: Spaghetti Nite 

Vour Hosts, KUN and SAM. 
2525 W. 71st St. 434-414* 

SKY\TEW RESTAURANT 
Atdaras 24 valandas. 

Salotų baras. 
Pietvakarių kampas 63 ir Cicero Ave. 

TEL. 767-1896 

Perskaitę "Draugą", duokite 
jį kitiems pasiskaityti. 

A D 
Negailestinga mirtis iš mūsų šeimos tarpo išplėšė my

limą sūnų, brolį 

A . f A, 
K U N . J O N Ą G R I G O N Į , 

kuris mirė 1980 m. 
Kazimiero kapinėse, 

GRIGANAVieiŲ 

rugpiūčio 12 d. Jis buvo palaidotas 
Amsterdam, N. Y. 

Šv. 

Seimą nuoširdžiai dėkoja Norwich dioc, vysk. Daniel P. 
Reilly, kun. kleb. P. Millette, Plainfield, Conn., kun. A. Gri
gaičiui, Amsterdam, N. Y., kun. Z. Smilgai, kun. P. Jonaičiui, 
kun. V. Cukurui, kun. M. Cyvui, kun. Balčiūnui ir kitiems 
draugams kunigams, seselėms, laidotuvių direkt. Dougherty, 
giminėms ir pažįstamiems už šv. Mišių aukas, už užprašytas 
šv. Mišias, už atsiųstas gėles ir pareikštas užuojautas ir nuo
širdų rūpestį šermenų ir laidotuvių metu. 

-

Nuliūdę lieka: Motina. Ona Griganavičienė 

brolis Juozas ir seserys 

Verute ir Onute 

. r. 
i i f-., 

A. f A. WALTER B. PETKUS 
Gyveno Sv. Šeimos Vilioję, Lemont, 111., anksčiau gyv. 2440 W. 

Pershing Rpad, Chicago, Illinois. 
Mirė rugsėjo 4 d., 1980 m., 7:05 vai. vak., sulaukęs 89 m, am

žiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 69 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Sophie Petkutė ir Steila 

Lukienė, žentas Petras, sūnus Adolph, marti Mabel, 6 anūkai, 5 pro-
anūkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionio žmona buvo a. a Julia (Kiviliūtė). 
Priklausė Lietuvių Piliečių klubui. 
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 5 vai. vak. Petro Bieliūno ko

plyčioje, 4348 S. Califomia Avenue. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 8 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje vyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašom aukoti Sv. Šeimos Viliai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Dukterys, sūnus, žentas, anūkai ir prdanūkai. 

Laidot. direkt. Petras Bieliūnas. — Tel. LA 3-3572. 

A f A 
MARCIJONAI GAILIUVTENEI 

mirus, jos dukroms ONAI ZUBAVIČIENEI, MARYTEI 
LAUŽECKIENEI ir ANTANINAI RUČINSKIENEI ir jų 
seimams bei visai kitai giminei nuoširdžiausią užuojautą 
reiškiame. 

Povilas, Genovaitė ir Arūnas Grigalauskai 

M. Z. AUTO SERVICE 
Fonnerry Dan's Auto Service. Mariau ZwierzynskL owner 

464* SOUTH PAULINA SJTREET — PHONE: 376-6935 or 247-985* 
HOURS: Mon. thru Fri. 8 a.m. till 6 pm. Sat 8 a.m. till noon. Closed Sun. 

SPECIALI2ING M FOREIGN & DOMESTIC & DIESEL CARS 
REBUILD ENGINES — TRANSMISSIONS — FRONT END ALIGN1VF.NT 
COMPLETE TUNE-UPS—BRAKES—AIR CONDITIONING—RADIATORS 

aiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiuiuiiiiiiiiiiiimmiimiiumiiiHiiiiiiiiiimiiHii!! 
3 A- T V E R A S I 

LAIKRODŽIAI IR HtANGE&rYBtS | 
Pardavimas ir Taisymą* 

W «Mfa Street _ TM. KE 7-1941 : 

IIIIIIIII3 

A. f A. 
BRONĖ MARCINKUS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė rugsėjo mėn. 5 d., 1980 m., 10 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 31 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Kazys, sūnus Raymond, 

duktė Rita, Lietuvoje 3 seserys su šeimomis, mirusio brolio žmona 
su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Panevėžiečių klubui. 
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 5 vai. vakaro Petkaus Mar-

ąuette koplyčioje. 2533 West 71st Street. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 8 dieną. Iš koplyčios 9:30 

vai. ryto bus atlydėta į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoj gėlių, prašoma aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Vyras, sūnus ir duktė. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, 476-2345 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal ifornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

Mažeikai Evans A 

+ :-
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tek 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

• > 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 YV. 23rd PLACE Tel . VIrjcinia 7-6672 
2424 VV. b o t h STRFL7 Tel. REpublic 7-1213 

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. TeL LAfavette 3-3572 

JURGIS F. 
3319 SO. LITLANICA AVE. 

RUDMIN 
Tel. YArds 7-1138-3<J 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRFET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS -
1446 So 5<)th Avc. ( K E R O . 1LI 

BUTKUS 
Tel. OLympk 2-1003 

•• 

http://aluminija.ua


8 DRAUGAS, šegtadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 6 cL 

X Vytauto Didžiojo šauti*} 
rinktinė Chicagoje rengia lietu
vių Tautos šventės minėjimą 
rugsėjo 7 dieną. Tą dieną 10 
vai. ryte Brighton Parko para
pijos bažnyčioje bus pamaldos. 
Pamaldose organizuotai daly
vauja šauliai ir kitos patrioti
nės organizacijos su vėliavomis. 
Pamaldų metu giedos rinktinės 
choras. 12 vai. VD6 rinktinės 
namuose bus akademija su pa
skaita. Meninėje d vje daly
vaus rinktinės choras ir tauti
nių šokių grupė "Vytis". Pa
maldose ir minėjime visuomenė 
kviečiama dalyvauti, Įėjimas 
visiems laisvas. 

X Stasys Bikulčkis, daugiau 
kaip savaitę išgulėjęs ligoninė
je sveikatos tyrimams, jau grį
žo namo, Burbank, BĮ., ir vėl ga
lės tuoj pradėti savo darbus. 

X <J. Inkratas, Hamilton, Ka
nada, gražindamas bilietų šak
neles, prisiminimui savo miru
sios žmonos Elenutės, kuri la
bai vertino lietuvišką spaudą, 
paremti dienraštį "Draugą" pri
siuntė 5 dol. auką. Netekus žmo
nos reiškiame J. Inkratui užuo-

X Jau tik savaitė beliko iki 
"Draugo" banketo, kuris ruošia
mas rugsėjo 14 d., 4 vai. p. p. 
Jaunimo centre. Banketo pro
grama šiemet labai turtinga. 
Koncertinę dalį atliks solistai 
Dana Stankaitytė ir Algirdas 
Brazis, akompanuojant muz. 
Alvydui VasaičiuL Vakarienės 
metu ir šokiams gros naujai su
sikūręs orkestras "Aidas". Bi
lietus galima įsigyti "Drauge". 

X Sena Bradūnaitė rugsėjo 
10 d (trečiadienį) 7 vai. vak. 
(ne rugsėjo 16, kaip anksčiau 
buvo netiksliai paskelbta), Chi-
cagos miesto bibliotekoj, 6120 S. 
Kedzie Ave., kalbės ir rodys fil
mą apie liaudies dainas ir jų 
įtaką į lietuvius emigrantus. 
Paskaita įeina į miesto etninių-
kultūrinių programų seriją. Pro
jekto vadovė yra Ulinojaus uni
versitete lituanistiką dėstanti' jautą ir dėkojame už auką. 
Marija Stankuvienė - Saulaity-
tė. I r lietuviai yra kviečiami 
šias visam miestui skirtas pro
gramas gausiai lankyti. 

X Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
"Draugo" romano mecenatas ir 
nuolatinis rėmėjas, dėl kitų įsi
pareigojimų negalėdamas daly
vauti "Draugo" bankete rugsė-

X A. Mačiukevičius, grąžinda
mas bilietų šakneles, ir siųsda
mas 10 dol. auką, rašo: "Pride
du truputį malkų į Jūsų taip 
stropiai kūrenamą lietuvišką ži
dinį. Nuoširdžiai linkiu, kad jo 
žiežirbos skverbtųsi { kiekvieną 
gryčią bei rezidenciją, jei tenai 
plaka nors viena lietuviška Sir-

jo 14 d., atsiuntė 100 dol. auką į dis". Ačiū už auką ir gražius 
spaudai stiprinti. Nuoširdžiai linkėjimus. 
dėkojame už tokią auką lietuviš
kam žodžiui. 

x Lietuvos Dukterų draugi-

X JAV LB Vidurio Vakarų 
Apgardos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja p. p. J. Ankams, Baltic 

jos tradicii rudens balius i k«Py»*» savininkams, už paau-
įvyks spalio 4 d., Jaunimo cent-1 k o t a - ^ H s k a m * r a S u o l i l o t e r i -
re, 7 vai. vak. Programą išpil-
dys solistai Vaclovas ir Marga-! 

rita MomkaL Jiems akompa
nuos maestro Alvydas Vasaitis, 
Šokiams gros Laubimiro Bich-
nevičiaus orkestras. Sūta va-Į 
karienė ruošta p. Norvilienės. 
Puikių dovanų laimėjimui. Sta
lus ir bilietus įsigyti draugijos\ 
patalpose skambinant tel. 925-j 
S211 ir vakarais pas parengimų 
vadovę Valę Rumšienę skambi
nant teL 476-5059. (pr.) 

x "DAINAVOS" ansamblio 
statomo veikalo "ČIČINSKAS"; 

spektakliams lapkričio 8 ir 9 
dienomis bilietus jau galima įsi
gyti Gifts International (ponų 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 
St , teL 471-1424. Taipogi bi
lietus galima užsisakyti ir paš
tu tuo pačiu adresu. (pr.) 

x Baltic Blossoms genų par
duotuvė sveikina mielus savo 
klientus, sugryžusius iš atosto
gų ir primena, kad krautuvė 
atidarą įprastomis darbo valan
domis nuo pirmad. iki šeštad. 
tarp 9 v. r. iri 5 v. v. Skambin
kite arba atsilankykite — ma
loniai jums patarnaus Baltic 
Blossoms, 2451 W. 69 St , teL 
HE 4-2036. (sk.). 

x Lemento LB ruošia savo 
tradicinę gegužinę, Umbrasų 
ūkyje, 103 gatvė ir Lement I Chicago. — " Telef. 

jai ir kitus kepyklos gaminius 
Apygardos gegužinei, kuri įvy
ko birželio 29 d. Ottawa Woods 
Parke. (pr.). 

X Chicagos Skautininkių Dė
mesiui. Sesės skautininkės ir 
vyr. skautės (židinietės), norin
čios važiuoti į skautininkių su
važiavimą, kuris įvyks Clevelan-
de rugsėjo 26-28 dienomis. Pra
šome registruotis pas p . s. Da
nutę Vakarę teL 776-0085 iki 
rugsėjo 12 d. (pr.). 

X Ruduo yra gausus gėrybė
mis. L. Fondo valdyba tikisi, 
kad šis rudens vajus bus gau
sus įnašais bei naujais nariais. 
Antro milijono užbaigtuvės jau 
čia pat, spalio 11 d. Nariai ar 
nauji nariai siųskite savo aukas 
L Fondo raštinėn ir būsite įra
šyti lietuvybės išlaikymo istori
jon. L. Fondo adresas — 2422 
W. Marąuette Rd, Chicago, 
BĮ. 60629. (pr.). 

x Gerieji Grundig 21 bangos 
radijai su kvarco derinami pas 
Gradinską, 2512 W. 47 St , tel. 
376-1998. Atd pirm. ir ketv. 
12—6, antr. ir penkt. 9—6, šešt. 
9—4. (sk.). 

X Akiniai siuntimui \ Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio, 2437 Y2 W. Li-
thuanian Plaza Ct. (69th S t ) , 

Road, rugsėjo 7 dieną, 12:00 
po pietų. Bus skanaus maisto 
ir gėrimų, ir progos susitikti su 
draugais ir pažįstamais. Vai
kams bus pravedami linksmi 
žaidimai ir vyresnieji galės pa
sirodyti tinklinio varžybose. 
Taip pat veiks turtingas lai
mės Šulinys su įdomiom dova
nom ir staigmenom. Kviečiame įm' 

778-6766. (sk.) 

X Gintaro vasarvietėje, Michi-
gano ežero kopose, Union Pier, 
jūsų jau laukia nerūpestingos 
ir malonios atostogos, čia gali 
rasti malonų poilsį ąžuolų pa
vėsyje ar saulės spinduliuose, 
tiek šeimos, tiek pavieniai as-

Galima išsinuomoti 

visus. (pr.) 
x RAŠOMOSIOS maj. Uetuvišlm 

visom kafeom, GATDOM, vi-
tnodeliuose gaunamos L.iICA-

GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd Si., 
ir vakarais pas A. Daugirdą, te*.— 
476-7399 arba tiesiai iš SPARTA savi-

Į kambarius pagrindiniame name 
su pilnu išlaikymu arba moder
nius vasarnamius prie pat pa
plūdimio su virtuvės įrengimais 
ir patiems gamintis maistą ar
ba valgyti vasarvietės valgyklo
je lietuviškam skoniui pritai-

uintav. J. J. Giedraitis, 10 Barry Dr., i kinta šviežią ir sveiką maistą. 
čia yra lauko teniso aikštelė, 
stalo tenisas, biliardas, krepši
nis ir kiti žaidimai. Dėl infor
macijų ir rezervaci jų prašome 

E. Northpart N. Y. 11731. (sk. 
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėsimais -'r prieš-' 
namais nuošimčiais. Kreipkitės į į skambinti 616 — 469-S298 ar-
Mutual Federal Savings, 2212 Į ba rašyti: Gintaras Resort, 
Weet Cermsk 
VI 7-T747. 

Road — Telef. 
(ak.) 

15860 Lakeshore Road. Union 
Pisr, MkJugan 49129. (ik.) 

X Lietuvos Dukterų draugi
jos visuotinis susirinkimas kvie
čiamas rugsėjo 7 d , sekmadienį, 
1 vai. p. p. Liet. Tautiniuose na
muose. Visos narės labai pra
šomos susirinkime dalyvauti. 

X Chicagos lietuvių styginio 
ansamblio metinis koncertas 
bus šių metų lapkričio 16 dieną 
Jaunimo centro salėje. 

X Kun. Gediminas Kijauskas, 
Dievo Motinos NP parapijos 
klebonas Clevelande, parapijos 
vardu atsiųsdamas 50 dol. auką, 
tarp kitko rašo: "Siunčiu para
pijos auką lietuviškosios spau
dos darbui paremti. Linkiu Jums 
ir visiems bendradarbiams kuo 
didžiausios ištvermės nelengva
me darbe. Esame dėkingi Jums 
ir visam laikraščio kolektyvui, 
nes tik Jūsų visų pasišventimo 
dėka išsilaiko mūsų spauda, o 
tuo pačiu yra gaivinama ir puo
selėjama mūsų tautinė gyvybė". 
Iš savo pusės redakcija ir ad
ministracija nuoširdžiai už auką 
dėkoja ir džiaugiasi jos darbų 
vertinimu 

X Grąžindami bilietu šakne
les, prisiuntė "Draugui" parem-
'ti aukų: 

V. Chaves, Chesterfield, Mo., 
20 doL, 

B. Šimukėnaitė, Grand Ra-
pids, Mich., 18 doL, 

Regina Geidukytė, Hamilton, 
Canada, 16 dol., 

Vladas Vailionis, Muster, Ind., 
15 doL, 

P. Tarnauskas, Paterson, N. 
J.,15 dol. 

Aukotojams "Draugo" vado
vybė ir parengimų komitetas 
labai nuoširdžiai dėkoja. 

x Margučio koncertas rengia
mas rugsėjo 28 dieną, 4 vaL 
p. p. Jaunimo centre. Programą 
atliks solistai N. Iinkevičiūtė ir 
V. Pauhonis. Bilietai Vaznelių 
prekyboje ir Margutyje, (pr.). 

X skautininkių dėmesiui! 
Skautininkių ir vyr. sk. židinie-
čių suvažiavimas įvyks rugsėjo 
27-28 dienomis Clevelande. Re
gistracijos mokesti (10 dol.), 
pavardę, laipsnį ir adresą siunčia 
sesei S. Gedgaudienei, 2216 Go-
ventry Rd., Ctevektnd, Ohio 
44118, te l (216) 321-4751 iki 
rūgs. 15 d Suvažiavimo pilnas 
mokestis 60 dol. (pr.). 

x Tautos šventės minėjimas 
bus rugsėjo 7 d Jaunimo cen
tre. Sekmadienį, 11 vai. ryto 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje bus at
našaujamos šv. Mišios už Lie
tuvą, o 12 vai. minėjimas su 
akademine ir menine programa, 
kurią atliks Urugvajaus lietu
vių jaunimas. Minėjimą ruošia 
Gage Parko, Marąuette Parko ir 
Brighton Parko Lietuvių Ben

druomenės apylinkių valdybos. 
Maloniai kviečiame visus kuo 
skaitlingiau dalyvauti, (pr.). 

X Reikalingas darbininkas 
Jaunimo centrui. Gyventi vie
toje. Dėl sąlygų skambinti telef. 
448-2323. 

X Moterą rekolekcijos Ce-
nade vienuolyne lapkričio 7—9 
dienomis. Registracija ir infor
macija pas Jūratę Norvilienę, 
tel. 636-2595. Pirmiau užsire
gistravusios gali pasirinkti kam-' 
barius, (pr.). 

x "Rambynas" tautinių šokių 
repeticijas pradeda rugsėjo 14 
d. Daugiau informacijų suteiks 
S. Bacevičienė teL 434-7085. 

(pr.). 
X šeštosios Šokių šventes Fo

to korespondentų k«misi ja ruo
šia Šokių šventės Atgarsius, 
Jaunimo centre, penktadienį, 
rugsėjo 19 d , 7 vai. vakare. 
Matysite Foto parodą, skaidres 
ir video. Visuomenė kviečiama 
pasidžiaugti šventės grožiu. 

Foto korespondentą komisija 
(pr.). 

x Terros prekyba uždaroma 
i. m. spalio pradžioje. Shio me
tu parduotuvėje vyksta galuti
nis prekių išpardavimas, labai 
nupigintomis kainomis. Asme
nys, norį pasinaudoti išparda
vimu prašomi paskubėti, nes 
pasirinkimas mažėja kasdien. 
Terra, 3237 W. 63 St , Chicago, 
IH. 60629. TeL 434-4660. (ak.) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Susipažįstant su Goodwill Industries Chicagos skyriaus veikla, vadovybe su 
lietuviais. B kairės: P. Baruska, menedžiares asistente Marija Endrijonie-
ne, įstaigos vyriausias direktorius Harry H. Woodward, Jr., įstaigos mene-
džiare Peggy Markey ir kun. J. Prunskis. 

CHICAGOS ŽINIOS 

J. JL VAUTYUSE 
—Darbininko koncertas bus 

lapkričio 16. Koncerto progra
mą atliks iškiliausios jėgos — so
listai Dana Stankaitytė, Stasys 
Baras, Jonas Vaznelis. Jiem. akom
panuos Alvidas Vasaitis. Tokiu 
būdu bus paminėta Darbininko 
65 metų sukaktis. 

— Tautos šventė švenčiama 
rugsėjo 7, skemadienį. Apreiški
mo parapijos bažnyčioje iškil
mingos pamaldos bus 11 vai. Pa
mokslą pasakys kun. Kazimieras 
Pugevičius. Po mišių parapijos 
salėje akademija su paskaita ir 
menine dalimi. Tą dieną bažny
čioje bus daroma rinkliava Re
liginei šalpai, kuri įvairiais bū
dais remia persekiojamą Bažny
čią Lietuvoje. 

— Dr. Mikas Pakstys, New Lon
dono LB apylinkės pirrnirdnkas, 
ir dr. Elona Vaišnienė vadovauja 
Connecticut lietuvių komitetui, 

GRIUVO SIENA 
Buvo sužeisti 8 mūrininkai, 

kai Eik Grove Village priemies
ty griuvo 75 pėdų ilgio 20 pėdų 

RADIOAKTYVUS VANDUO 
Chicagai elektrą teikiančios 

Commonvvealth Edison bendro
vės atominėje jėgainėje Dresde 

aukščio siena nuujai statomo i ne esą dingę apie 350,000 galio-
komercinio pastato. Tarp su
žeistų yra ir J . Zeritis. 
POTVARKIS AUKLĖTOJAMS 

Blinois švietimo taryba pa
tvarkė, kad mokyklose būti\ 
jaunuoliams dėstoma ne vien 
kaip saugotis piktų ligų, bet ir 
skatinamas susivaldymas, doras 
gyvenimas. Šis potvarkis pa
skelbtas ryšium su teismo rei
kalavimu. 

ŠEIMOS TRAGEDIJA 
Trylikos metų kūdikio lau

kianti mergaitė drauge su jos 
15 m. amžiaus vaikinu patrauk
ti į teismą už nužudymą prieš 
ketverius įmetus paraližuoto 
mergaitės tėvo. Mergaitė Vivian 
Trice, gavusi iš savo vaikino re
volverį, nušovė savo tėvą Ben-
nie Trice, 69 m.,, gyvenusį 10336 
So. Rhodes g-vėj, Chicagoje. 
Tėvas buvo parahžuotas todėl, 
kad jį žmona buvo peršovusi. 
Mergaitė ir jos vaikinas nebelan
kė mokyklos. Mergaitė nesutiko 
su tėvu dėl jos vedamo gyve
nimo. 

PINGA GAZOLINAS 
Gulf Oil bendrovė atpigino 

gazolino galioną 3 centais. Ir 
kitų bendrovių gazolinas Chica
goje pamažu pigėja. 

AUSTRALIJOJE 
— Hobarte, Tasmanijos saloj, 

įsikūrė nauja australų krikščio
nių draugija ryšium su Simo Ku
dirkos apsilankymu. Tos naujos 
draugijos tikslas globoti lietuvius 
sąžinės kalinius (Lithuanian Pri-
soners of Conscience). Draugija 
dar neturi vardo, nei konstitu
cijos, tai laikinai vadinasi 
„Friends of the Captives". Susi
rinkimai vyksta kiekvieno mėne
sio pirmą pirmadienį, 8 vai. vak., 
Hobarte Migrant Resource Cent
ro patalpose. Draugijos pirmas 
tikslas sudaryti visų lietuvių ka
linių išsamią kartoteką ir tada 
tuos kalinius paskirstyti pavienių 
australu globai. Kiekvieno globė
jo pareiga kas mėnesį rašyti laiš
kus savo globojamam kaliniui, 
prie progos gal nusiųsti jam po
rą pirštinių, ar šaliką, ar pana
šią mažą dovanėle, už jį melstis 
ir klibinti įvairių valdovų duris 

siekiančiam išrinkti kongresmaną bei jų širdis, kad paleistų tą ka

nų radioaktyvaus vandens. Du 
jėgainės tarnautojai rasti nak
čia užmigę ir baiminamasi, kad 

Christopher Dodd į JAV senatą. 
Dr. Pakstys liepos 1 d. Wash-
ingtone ir liepos 18 d. Hartforde 
turėjo progą su kongr.Dodd pla
čiau aptarti lietuviams rūpimus 
klausimus. Per paskutinįjį susiti
kimą kongr. Dodd buvo labai 
susirūpinęs lietucvių demonstran
tų prie Maskvos ambasados su-

tas vanduo galėjo būti nutekėjęs I ėmimu Ojų tarpe esama kelių B 
į požemius. Bendrovė paneigia | C0011- valstijos) ir žadėjo detrpa-
šį įvykį, sakydama, kad nebuvo! stangas jiems padėti, 
tikslus vandens apskaičiavi- - Violeta Arbaite, Santa Mo-
m a j 3 I nica, Calif., Havaoų universitete 

į gavusi iš prekybinės administra-
LAIMĖJIMAS O ^ A R E cijos magistro laipsnį, nuo šio 

Chicagos O'Hare aerodrome' semestro pradžios pradeda dės-
bus statoma tarptautinė lėktuvų j tyti Calif ornijos universitete, 
stotis. Tai galino prezidento! FuUertone. 
Carterio sprendimas, leidžiąs \ Saulius Cyvas iš Chicagos 

rugpiūčio 24-29 d vadovavo 
Los Angeles moksleivių ateiti
ninkų stovyklai gražioje ameri
kiečių skautų stovyklavietėje 
netoli Panamos miesto. Jam 
talkino viešnia iš Detroito Ne-
verauskaitė ir vietos studentai 
ateitininkai — G. Grušas, A 
Mičiulytė, R. Bureikaitė ir, ži
noma, visi trys šaunieji Polikai-

Chicagos miestui pasikeisti že
mės plotais su Gynybos depar
tamento žeme, kur bus patogu 
statyti tarptautinio lėktuvų ju
dėjimo stotį. 

ILLINOIS MILIJONIERIAI 
Blinois valstijoje yra 35,595 

milijonieriai. Per metus jų skai
čius paaugo 14<7c 1980 Wealth 
Survey" apskaičiavimu, Blinois 
valstijoje kiekvienam 1,000 gy-Uia i Beveik visą laiką stovyk-
ventojų atitinka 3.12 nulijo- i loję išbuvo kapelionas kun. dr. 
nierių. V. Bartuška. Visą laiką stovy-

Į kloję vyravo pakiliai jauki nuo-
AFKALTINO 14-KA \ ta i į a i pavyzdinga tvarka ir lie-

14 žmonių, kurių penki b w ę ! t u v i š k a d v a s i a . stovyklautojai 
ar tebesą Cook apskr. tarybos j j s i t r a u k ė į akciją paremti Wa-

linį laisvėn. 
— Kun. Prano Vaserio 40 me

tų kunigystės sukaktis gražiai pa
minėta Melbourne. Iškilmingas 
mišias Šv. Jono bažnyčioj konce-
lebravo 4 kunigai. Pamokslą pa
sakė kun. Pranas Dauknys. Su
kaktuvinės vaišės suruoštos Lie
tuvių namuose. Jom vadovavo 
Viktoras Laukaits. Dalyvavo 
daug lietuvių. Kartu paminėta ir 
jubiliato 65 metų amžiaus sukak
tis. 

— Brisbanės „The Catholic 
Leader" rugpjūčio 5 laidoje kun. 
Pr. Dauknys rašo apie „Persekio
jimus Lietuvoje". 

KiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHNiniiimm* 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. t". 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 77G-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, BĮ. 60629 

uniiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiuiimiiiiiiimii 

x P. V. TJrbutis, Tighthouse 
Point, Fla., grąžindamas bilietų 
šakneles ir siųsdamas 10 dol. au
ką, rašo: "Vienintelis mūsų 
ginklas kovoje su visais ir viso
kio kailio priešais čia tremtyje 
ir Tėvynėje yra mūsų spauda — 
mūsų mielas "Draugas". Ačiū 
už auką ir gražius žodžius. 

x Alekas Ptanys, gyvenąs 
Mississauga, Ont, Kanadoje, šių 
metų "Draugo" romano premi
jos mecenatas, grąžindamas iš
platintų bilietų šakneles už 30 
dol., pridėjo dar 10 doL auką 
spaudos reikalams. Jo prisiųsti 
40 dol. kaip tik ir yra spaudai 
paremti. Mūsų mecenatui labai 
nuoširdžiai dėkojame. 

X Gražindami bilietą šakne
les, "Draugui" paremti dar 
pridėjo aukų po 10 dol. šie as
menys: 

A. Pvastauskas, Richmond 
Hts., Ohio, 

S t Vilinskas, Vindsor, Conn., 
G. Barščiauskas, Waukegan, 

m, 
V. Plečkaitis, Toronto, Ca

nada, 
Ignas Pakulis, Chicago, UI. 
Z. Ziupenys, Chicago, DL, 
V. Girdvainis, Chicago, HL, 
A. Stapulionis, Sodus, Mich., 
Valė Berulienė, Chicago, HL, 
Jurgis Apanavičius, Cieve-

land, Ohio. 
Anelė Grigelienė, St. Leonard, 

Canada, ir 
Marija Malcienė, Montreal, 

Canada. 
Visiems lietuviškos spaudos 

rėmėjams už paramą ir auką 
"Draugo" vadovybė ir parengi
mų komitetas nuoširdžiai dė
koja 

pareigūnai, bus teisiami už ap
gaules mokesčių srityje. Jie 
padarė apie 33 milijonus nuo
stolių valstybės iždui, sukčiau
dami nuosavybių įkainavime 
mokesčių reikalui, tą darydami 
už kyšius. 

IŠ KUR TARŠA 
Užbaigti laboratorijos tyrimai 

nustatė, kad Chicagos paplūdi
mių tarša ir bakterijos atsirado 
iš Hammond miesto kanalizaci
jos ir iš Lever Bros bendrovės 
muilo fabriko. Dėl šios taršos 
Chicagoje buvo uždarytas re
kordinis skaičius paplūdimių. 

AREŠTAVO BĖGLĮ 
Chicagoj areštuotas Eric Dale 

Holley, 33 m., ir sulaikytas, kol 
įneš 50,000 dol. užstato. Jis bu
vo anksčiau areštuotas Vokieti
joje su vogta kredito kortele 
ir keturiais netikrais pasais. 
Atvežtas į JAV, bet buvo pasi
slėpęs nuo teismo. 

shingtone prie rusų atstovybės 
areštuotus demonstrantus. 

BRAZILIJOJ* 
— Kazimieras šimka, 80 me

tų, mirė liepos 23. Velionis bu
vo kilęs iš Kovarsko valsčiaus, 
Ukmergės aps. Brazilijon atvy
ko 1929, gyveno Mookoj ir 
Maua. 

— Jonas Norkūnas, eidamas 
83-sius metus, mirė rugpiūčio 2. 
Kilęs iš Utenos aps., Gatelių 
k. Gyveno daugiausia Mookoj, 
vertėsi prekyba. Brazilijon emi
gravo 1928 metais. 

— Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenė išleido Alf. Petraičio 
ir J. Juodelytės - Butrimavičie-
nės paruoštą portugalų — lietu
vių kalbų žodyną. Tiražas 1000 
egz. 

— Jonas Lasevičhis, sulaukęs 
84 metų, rnirė rugpiūčio 1. Gy
veno "Vila Zelinoj. 

Advokatas J0HAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. - 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

"»S«~ i ^ 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už tavo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KIELAI 
Tel. — 434-9655 

miimiiiiiiimimiiiiitiiiuiiimiiiHinmiii 
CARPSNTRY 

S T A T Y B O S D A R B A I 
Namų pataisymai — Priestatai. 

Nauja statyba 
Apdraustas ir sąžiningas darbas. 

PETRAS GRIGALIŪNAS 
TELEF. — 9251518 

uiiitimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimimimiiiMtitii 

AABAli—24 VAL.. 
Centr. krosnys A 

PATARNAVMA8 
Boileriai iSvaiomi 

ir pataisomi. Naujos dalys {dedamos 
visų iMlrbysčtų krosnims: Oaao — 
Alyvos—Anglių. Per 27 metus atite
kamas sreros Kokybes darbas ui pri
einamą kainą. T>VSIAJP HEATINO 
CO. 423-2270 ar 234-7212. 

Nemokamai įvertinsime jfeg 
namą. Jokio įpareigojimo. 

Century 21—Ermn i. Michaeta 
4637 S. Archer Ave. 254-8500. 
Ray Wertelka kalba lietuviškai. 

FRANK'S PTZZA * RESTAURANT 
Apen during remodeling. The workf s 
best pizza and sandvriches, Italias and 
American dinners. 

EVERYTHTNG H6ME MADE 
8723 Wert 6Srd St - TeL 58S4144 

Akademinio Skautų sąjūdžio studijų dienose po prof. Rimvydo Silbajorio pa
skaitos dalinasi nuomonėmis (iŠ k.): Liuda ir Vyt. Germanai, Vyt Mikūnas, 
Juozas Uubinskas. Edm Korzonas, prof. Šilbajoris ir Nerija Linkevičiūtė. 

Nuott. R. Km/nuo 

MmimiiiniimiiMiimimiiimmuimimii 
SpecUl! ProfeMonal 
Carpet deastog by 

CARPKT CARE STSTEMS 
Any stze Livliig Rm, A Rali $2».t*. 
Uvln« A Dintng Rm. * Hali $3».»5 

Authoriied application: 
Seotciigftrd Ctfpet Protector 

CaU Joaeph E. Wrfgbt (S12) 44&-8t«S 
iMiMiiiiintiMuiiMiiKimuiiiiitimiiuiifin 


