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KRATOS IR TARDYMAI 
(Tęsinys) 

1980 m. balandžio 18 d. apie 
16 vai. į Pranciškos Tuomienės 
ir Genovaitės Maeenskaitės na
mą, esantį Kapsuke, Dvidešimt
mečio g. N T . 3, įsiveržė grupė 
saugumiečiu. Patikrinę visus 
kambarius, pateikė tame name 
gyvenančiai nepilnametei Jo
anai Šukevičiūtei kratos sankci
ją ir liepė pasirašyti, grasindami, 
jei nepasirašysianti, ją išvešią į 
Vilnių. Tačiau mergaitė nepasi
rašė. Kratos metu buvo sulaiky
ta į šį namą atėjusi Genovaitė 
Paliaukaitė ir šio namo gyven
toja Birutė Briliūtė (muzikos mo 
kytoja). Kratos metu iš Birutės 
Briliūtės paimta: Rašomoji ma 
šinėlė "Erika", startinis pistole
tas, 6 magnetofono kasetės, R. 
Medvedevo knyga "Beprotystės 
klausimas", kun. Dudko "Po
kalbiai religiniais klausimais", 
Vainovičiaus "Kareivio Čionkino 
gyvenimas ir nepaprasti nuoty
kiai", "Abiturientai" (3 t . ) , 
"SOS iš anapus", "Fabiolė", 
"Danguolė". 

Saugumiečiai padarė kratą ne 
tik Tuomienės kambaryje, bet ir 
Genovaitei Mačenskaitei priklau 
sančioje namo dalyje ( be pro
kuroro sankcijos). Namo gyven
toju prašomi nepasisakė net pa
vardžių. Kviestiniai padėjo saugu
miečiams daryti kratą, ypač buvo 
uolus J. Cibulskas, atnešęs, kaip 

pavojingus antitarybi-

nai Babianskajai (laikinai gyve
nančiai šiame name) . E. Babians 
kajos kambaryje be prokuroro 
sankcijos buvo padaryta krat 
kurios metu paimta rašomoji 
mašinėlė "Ideal" ir kelios religi
nės knygos. E. Babianskaja po 
kratos buvo čia pat saugumiečio 
Valaičio tardoma. Senutė savo 
pareiškime prokurorui (1980. IV. 
23) rašė: "Atrodo būtu tikslin
giau nukreipti saugumo bei mili 
cijos akis kovai su girtuokliaujan 
čiais, ištvirkaujančiais, o ypač su 
nelegaliai gaminančiais alkoho
linius gėrimus žmonėms, o tikin 
tiesiams duoti ramiai gyventi, 
mokytis, darbuotis ir mums, se
niams — ruoštis laimingai mir 
čiai". 

Kratos metu saugumiečiai už
gauliojo ir šaipėsi iš šio namo 
gyventojų. "Kviestinis" Cibulskas, 
pamatęs nupieštą religinį pa
veikslą; šaipėsi: "Kas čia per par 
nografija?!" Radę ant stalo pa
ruoštą restauravimui NukryžiuO' 
tąjį saugumiečiai replikavo: "Tai 
kam tą savo sužieduotinį ant 
stalo pasiguldę laikote?" 

Apie krėtėju kultūrą ir elgesį 
galima spręsti iš to, kad nors na
me yra tualetas, jie priteršė šilu
miniame mazge. 

"labai 
mus reixmenis' — pačių sau-

atsivežtą lagaminą su 

1980 m. balandžio 28 d. anks
ti rytą saugumiečiai, vadovauja 
mi mjr. Daugalo, padarė kratą 
Genovaitės Navickaitės (suimtos 
balandžio 17 d.) bute, esančiame 
Kaune, Vašuokliu g. Nr. 4. Iš
krėtę kambarį ir garažą, nieko 

vai. Asmeni- nerado. Tuomet, net nepalikę 

gumieciu 
įrankiais. 

Krata užtruko 7 
nė krata išrengiant buvo padary j k r a t o s protokolo, išėjo 
ta Birutei Briliūtei ir sesutei Ele! (Bus daugiau) 

Kiek Irano šachas 
turėjo turtų ? 

Neįmanoma patenkinti Irano reikalavimą 
Teheranas. — Kaip paskelbė 

prancūzu spaudos agentūra, 
Irano prezidentas susirišo su JAV 
vyriausybe per Šveicarijos amba
sadą Irane ir buvo užtikrintas, 
jog Amerika principe sutinka pa
tyrinėti buvusią savo politiką 
Irane ir savo ryšius su buvusiu 
Irano šachu. Iranas, kaip žino
ma, reikalauja "atidengti Ame
rikos nusikaltimus prieš Irano 
liaudį". Tai esanti viena sąlygų l kai kilo įkaitų krizė. Jų sugrąži-

Sveicarijos bankai laikosi tradici
jos niekam neatskleisti savo tau
pytojų pavardžių ar sumų. Šacho 
valstybės finansininkai ir pata
rėjai žinojo, kur ir kaip investuo
ti sumas, kad niekas nežinotų 
šacho turtu apimties . 

Amerikos bankuose yra nema
žos sumos Irano valstybei priklau 
sančių pinigų, kurie buvo už
šaldyti praėjusių lapkričio mėn., 

IRAKAS NUTRAUKĖ 
SUTARTI SU IRANU 

Grasina atsiimti arabų žemes 

Asuncion miesto, Paragvajuje pareigūnai apžiūri automobilį, kuriame žuvo buvęs Nikaragvos prezidentas Anasta-
sio Somoza. Jo kūnas, apdengtas guli užpakalinėje sėdynėje. Nikaragvos vyriausybė paskelbė šio atentato neren
gusi, tačiau paskelbė valstybinę "džiaugsmo dieną". 

Atentate žuvo 
Anastasio Somoza 

Komunizmas atkeršijo savo prieini 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

paleisti Irane laikomus ameri
kiečius įkaitus. Valstybės depar
tamentas patvirtino, kad jau ku 
ris laikas Amerikos vyriausybė 
viešai ir privačiai yra pareiškusi 
savo sutikimą sudaryti atitinka
mą forumą, kuris išklausytu 
Irano skundu. Statoma sąlyga, 
kad toks Irano nusiskundimų ty 
rimas būtų rišamas su įkaitų 
paleidimu. 

Daug blogiau yra su Irano rei
kalavimu sugrąžinti Iranui vi
sus buvusio šacho turtus. Pati 
Irano vyriausybė, po daugelio 
mėnesių tyrimų, nežino kiek tų 
turtu yra. Matosi didelis skirtu
mas tarp sumos, kurią mini Ira
no vyriausybė (paskutinė suma 
buvo 32 bil. dol.) ir to, ką kalba 
šacho šeimai artimi patarėjai. 
Sakoma, kad Šachas turėjo užsie
niuose apie 200 mil. dol. 

Įvairių banky indėliai ir in
vestavimai daryti ne šacho, bet 
kitomis pavardėmis. Šacho tur
tus gaubia paslaptis, kurios neži 
no nei Irano revoliucinės vyriau-

nimas Iranui nesudarytu dides
niu problemų, užtektu preziden 
tui tik pasirašyti užšaldymo at
šaukimą. Iždo departamento ži
niomis, Amerikos komerciniuose 
bankuose užšaldyta daugiau kaip 
1 bil. dol. Dar apie 4 bil. dol. gu
li Amerikos bankų užsienio sky
riuose. Apie 500 mil. dol. yra pri
vačiuose, ne bankinėse, institu
cijose. Dar 400 mil. dol. yra pa
dėti pačiame iždo departamen 
te, gynybos departamento reika 
larm. Apie 1.8 bil. dol. yra Nevv 
Yorko Rezervų banke, šioje su
moje 1,2 bil. dol., investuoti j JAV 
vyriausybės bonus ir 600 mil. dol. 
padėta grynu auksu. Federalinio 
rezervo laikomos sumos šiuo me
tu būtų didesnės, pridėjus nuo
šimčius ir apskaičiavus aukso kai 
ny pakilimą. 

Užšaldymo atšaukimą galėty 
komplikuoti tai, kad Iranas ture 
jo atskiriem Amerikos bankam 
skoly. Sakoma, kad Irano skolos 
Bank of America, Citybank ir 
Chase Manhattan Bank siekia 

Asuncion. — Buvęs Nikarag
vos diktatorius Anastasio Somo
za Debayle trečiadienį tapo ge
rai organizuoto atentato auka 
Paragvajuje. Kartu žuvo jo šofe
ris ir sargybinis, kuris kartu ėjo 
finansinio patarėjo pareigas. Pa
ragvajaus policija nustatė, kad 
užpuolikai iš vieno namo palei
do automatinių šautuvų ugnį į 
pravažiuojantį Somozos automo
bilį, kurį tuo pačiu metu puolė 
teroristai iš pravažiuojančio au-
tobusėlio. Somozos kūne rastos 
kulkos. Jo geltonas Mercedes 
Benz automobilis visai sunaikin
tas teroristy paleistos prieštanki
nės granatos. Paskui Somoza va
žiavę trys sargybiniai apšaudė 
užpuolikų namą, manoma, kad 
sužeisti vienas ar du atentato da
lyviai, tačiau visi pabėgo. Polici
ja skelbia, kad namą prieš ke
lias dienas išnuomojo keli vyrai, 
kalbėję Argentinos ar Urugva
jaus akcentu. 

Nikaragvos revoliucinė san-
dinistų vyriausybė paskelbė 
džiaugsmo šventę dėl nuversto 
prezidento mirties. Amerikos 
valstybės departamentas pareiš
kė, jog šitokios smurto žudynės 
visada smerktinos. 

Somoza, kuris paveldėjo Ni 
karagvos valdžią iš savo tėvo, 
buvo priverstas pabėgti po revo
liucinio civilinio karo 1979 m. 

į Bahamas ir po tciy^psigj'veno 
Paragvajuje, kurio prezidentas 
suteikė jam politinę globą. Ni
karagvos komunistai buvusiam 
prezidentui grasino kerštu, kuris 
pagaliau pavyko. Somoza prana
šaudavo, kad vieną dieną jis su
grįš j Nikaragvą ir išmes komu
nistus iš valdžios. Paragvajuje li
ko jo sūnus Anastasio Somoza 
Portocarrero, buvęs karininkas, 
kuriam sandinistai irgi žadėjo 
mirties bausmę. 

Nevv Yorko kongresmanas 
John Murphy, buvęs Somozos 
draugas, kartu studijavęs West 
Point karo mokykloje, pareiškė, 
jog tarptautinis komunizmas vi
sada stengiasi likviduoti tuos 
menis, kurie sėkmingiausiai 
komunizmu kovoja. 

Ginčai Madrido 
pasitarimuose 

Madridas. — Europos saugu
mo ir kooperavimo parengiamo
je konferencijoje Madride, kur 
bandoma nustatyti darbotvarkė 
lapkričio 11 d. prasidedančiai 
pilnai konferencijai, kilo karšti 
ginčai. Ispanijos delegacija pri
statė planą, kuris rrmiasi Belgra
do konferencijoje naudotomis 
taisyklėmis. Vakary šalių delega-

— „The Nevv York Times" pir
madienį paskelbė, jog Simas Ku
dirka, kuris pagarsėjo prieš 10 
mėty pabėgdamas iš sovietų lai
vo, greit bus teidamas už daly
vavimą demonstracijose prie So-
viety Sąjungos ambasados. Jam 
gresia 100 dol. bauda ir 60 die
nų kalėjimo. Trumpame straips
nelyje paminėta Kudirkos pabė
gimo istorija. 

— Senato komitetas klausinė
jo prezidento patarėją Brzezins-
kį apie Billy Carterio skandalą. 
Patarėjas paneigė jam metamus 
kaltinimus ir susikirto su sen. 
Strom Thurmond (R-S.C). 

— Kinijos vyriausybė paskelbė, 
kad šiandien prasidės „keturių 
gaujos" teismas. 

— Valstybės pasekretorius 
Christopher lankosi V. Vokieti
joje, kur aptaria Ryty—Vakary 

su j ginklų kontrolės klausimus. Kanc
leris Heimut Schmidt pranešė, 
kad jis lapkričio 19 d. vyks į 
VVashingtoną susitikti su prezi
dento rinkimy laimėtoju. 

— Japonijoje įvyko korėjiečių 
ir japonu demonstracijos prieš 
P. Korėjos teismo sprendimą nu
bausti opozicijos vadą Kim Dae 
Jung mirties bausme. 

— Valstybės departamentas 
natikino Izraelio užsienio reika-

Bagdadas. — Irako preziden
tas Saddam Hussein trečiadienį 
oficialiai paskelbė parlamente, 
kad 1975 m. kovo 16 d nutar
tis su Iranu, pasirašyta Alžire, 
yra nebegaliojanti. Si sutartis, ki
toms arabų valstybėms spau
džiant, nutraukė ilgus Irano-Ira-
ko ginčus. Irano šachas, remda
masis gerai ginkluota kariuome
ne, privertė Iraką atsisakyti kai 
kurių teritorijų ir nustatė abiejų 
valstybių sieną Shatt ai Arab 
upės viduriu. Ši upė faktiškai yra 
Tigro ir Eufrato upių žemupys, 
kurį iki 1975 m. valdė Iralcas. 
Po sutarties pasirašymo Iranas 
nutraukė savo paramą Irano 
kurdams, kovojantiems prieš 
Bagdado vyriausybę ir netrukus 
kurdų sukilimas sustojo. Kurdai 
kaltino šachą, kad jis juos par
davė. 

Irakas kovas pasienyje pradėjo 
rugsėjo 2 d. Buvo paskelbta, kad 
iš Irano atsiimta 90 kv. mylių 
žemės, kuri iki 1975 m. priklau
sė Irakui. Savo kalboje Irako pre
zidentas pabrėžė, kad nuo šios 
dienos visas Shatt al-Arab van
duo yra Irako ir arabų. Irano 
ajatola Khomeinis esąs nė kiek ne-
geresnis už šachą. Jie abu turė
ję planus pagrobti arabų žemes. 
Ajatola tik prisidengia musulmo
nų tikėjimo skydu, kuris slepia 

daugiau glaudėsi prie nuosaikių
jų. 

Tarp teritorinių ginčų figū
ruoja ir trys nedidelės salos prie 
Hormuzo sąsiaurio r'ersų jūroje. 
Jas, britams pasitraukus, užėmė 
Irano šacho kariuomenė, tačiau 
Irakas turi pretenzijų salas at
gauti. 

Prasidėjus karo veiksmams, 
Irane neramumus ir sabotažo 
veiksmus gali pradėti vietiniai 
arabai, o Irake veiklą pagyvino 
šijitų sektos musulmonai, kurie 
laiko ajatola Khomeinį savo dva
siniu vadu. 

Mirė kun. M. Bugenis 
Iš Vilniaus rugsėjo 3 d. Vati

kaną pasiekė žinia, kad rugsėjo 
1 d. Dusetose mirė vietos alta
rista kun. Mykolas Bugenis. Ve
lionis kun. Mykolas Bugenis bu
vo gimęs 1888-ais metais, taigi 
buvo sulaukęs 92-jų metų am
žiaus. Kunigu buvo įšventintas 
1913 metais. Ilgai ir uoliai ėjo 
kunigo pareigas Rusijoje, buvo 
Omsko klebonas ir dekanas. 1930 
metais buvo sovietų suimtas ir ka
linamas įvairiuose sovietų kalėji
muose. 1933 metais spalio mė
nesį, drauge su vyskupu Teofilių 
Matulioniu ir kitais devyniais 
kunigais, nepriklausomos Lietuvos 

persu ekspansijos ambicijas, pa- j vyriausybės rūpesčiu buvo išlajs 

as 

sakė Husseinas, pažadėjęs, jog 
kiekvienas colis araby žemės bus 
atsiimtas, nes iraniečiai sulaužę 
1975 metų sutartį. 

Irano užsienio reikalų ministe-
ris Ghotbzadeh pasakė spaudai, 
jog Irako prezidentas yra mela
gis. Prezidentas Bani Sadras pripa
žino, kad Irako karinės jėgos už
ėmė kelis pasienio punktus. Ira
kas turi prie sienos sutraukęs 
apie 50,000 kareivių, kurie gali 
pulti Irano Khuzistano provinci
ją, turtingą naftos šaltiniais. Sio-. ferencijoje dalyvavo 35 didesnių 
je provincijoje gyvena daug ara- įmonių atstovai ir apie 150 ats-
bų, kurie tuoj po revoliucijos kė- j kirų delegatų, atvykusių iš visos 

vintas ir sugrąžintas atgal į Lie
tuvą, kur dirbo įvairiose parapi
jose. Paskutiniu metu gyveno 
Dusetose, Zarasy apskrityje. Ve
lionio kunigo Mykolo Bugenio 
laidotuvės įvyko Dusetose. 

Tarėsi Lenkijos 
įmonių atstovai 

Gdanskas. — Apie 300 lenkų 
darbininkų komitetų atstovai su
važiavo į Gdanską svarstyti nau-
jy unijų steigimo klausimy. Kon-

ly ministerį, kad Amerika prie
šinsis Jungtiniu Tautų sumany
mui išmesti Izraelį iš nariy. 

— Iš prezidento Carterio per
rinkimo komiteto pasitraukė 
7im Kraft, kuris apkaltintas kokai
no vartojimu. Jį apskundė asmuo, 

cijos ispanų planui pritarė, ta-
liepos mėn. Jo tėvas buvo tero- j čiau prieš jį piktai išėjo Čekoslo-
ristų nušautas 1956 m. Kurį lai- vakijos diplomatai. Koaramsti- Į į— ][~į™i^įįįį^ 
ką šalį valdė jo brolis, tačiau jisinis blokas bijo, kad komerenci- • 
mirė širdies liga, valdžią Somo- joje bus keliami priekaištai dėl 
za paėmė 1967 m. Priverstas bėg- j Helsinkio susitarimų laužymo, 
t i iš tėvynės, Somoza kurį laiką 
gvveno Miami, vėliau persikėlė 

sybės nusamdyti advokatai. Ypač' apie 2 bil. dol. Šiems bankams 

tektų, prieš atiduodant užšaldy
tas sumas, derėtis su Iranu dėl 
skolų grąžinimo. 

Be to, apie 200 Amerikos biz
nio įmonių prarado po revoliu
cijos Irane ten investuotas su
mas, įvairius kontraktus. Tarp ty 
bendroviy, kurios galėty ieškoti 
nuostoliy atlyginimo yra: RCA, 
IBM, General Electric, Wes-
tinghouse, Rockwell Internatio
nal, General Motors, Bell He-
licopter ir kt., kurių ieškiniai sie
kia apie 3 b i l dol. 

ypač, dėl žmogaus teisių nepai-
svmo. 

— Turkijoje komunistiniy gru
pių teroristai nušovė Istanbulo 
policijos nuovados viršininką. 
Teroristai pabėgo. Salia nelega
lios komunisty partijos, kurios 
vadai slapstomi Rytų Vokietijoje, 
Turkijoje yra 42 pogrindžio or
ganizacijos, daugumas jy — pro
komunistinės. 

— Zimbabvės premjeras Mu-
gabe atleido iš pareigy kariuo
menės vadą gen. Peter Walls, ku
ris buvo kariuomenės viršinin
ku ir Rodezijos valstybėje. 

— Salvadore grupė teroristų 
užėmė Amerikos Valstybių orga
nizacijos būstinę ir pagrobė 7 
įkaitus. Grupė reikalauja paleis
ti Salvadoro politinius kalinius ir 
nutraukti opozicijos persekiojimą. 

— Amerikos Moterų balsuoto-
jy lyga paskelbė, kad prezidenti-
niy kandidatų debatuose nebus 
tuščios kėdės, kuri simbolizuotų 
prezidento Carterio nedalyvavi
mą. 

— Londone Tarptautinis stra
teginių studijų institutas paskel
bė, kad Sovietų Sąjunga ir jos 
sąjungininkai pirmą kartą pra
lenkė Ameriką ir jos sąjunginin
kus ne tik konvenciniuose gink
luose, bet susilygino ir branduo
linių giruklų kategorijoje. 

lė neramumus ir reikalavo auto 
nominių teisių. 

Irakas, nutraukdamas sutartį 
su Iranu, išsiuntė aukštus val
džios pareigūnus į visas arabų 
valstybes. Apžvalgininkai, stebė
dami įvykius prie Irako—Irano 
sienos, pabrėžia, kad paskutinia
me naftos valstybių suvažiavime, 
Irakas, kuris paprastai buvo lai
komas „radikalia" naftos šalimi, 

Negali susikalbėti 
su rusų pabėgėliu 

Washingtonas. — Valstybės 
departamentas nusiskundė, kad 
afganų saugumo policija Kabule 
ėmė persekioti diplomatus, kra
tyti jų automobilius ir apsunkin
ti įėjimą į JAV ambasadą. 

Ambasadoje priglaustas sovie
tų kareivis, kurio pavardė ne
skelbiama, sovietų teigimu, esąs 
paprastas nusikaltėlis. Kareivis 
įžengė į JAV ambasadą, atsineš
damas AK-47 automatinį šautu
vą. Kareivis šiek tiek mokąs vo
kiškai, tačiau Kabule atrastas ver
tėjas negali su juo susikalbėti. 
Amerikos ambasada Maskvoje 
paprašė sovietų užsienio reikalų 
ministerijos atsiųsti į Kabulą ru
siškai ir angliškai kalbantį dip
lomatą, kuris galėtų kareivį pa
klausinėti ir pabūti vertėju, daly
vaujant ir JAV diplomatui. Bi
joma, kad šis incidentas gali pa
skatinti Afganistano vyriausybę 
ištremti JAV ambasadą iš Kabu
lo. 

Lenkijos. Buvo ginčų dėl federa
cijos steigimo. Kai kurie darbi
ninkai siūlė laikytis solidariai ir 
vieningai, tačiau centrinės fede
racijos nesteigti,nes ją bandys 
perimti komunistų partija. Ge
riau būsią laikytis atskirai. Ta
čiau po ilgų diskusijų laimėjo na
cionalinės federacijos idėja, nes 
mažų įmonių atstovai skundėsi, 
kad jų unijos komunistų bus 
greit sutvarkytos. Darbininkai jo
se biją stoti į naujas unijas, net 
biją apie jas kalbėti. 

Sutartys su Kinija 
Washingtonas. — Prezidentas 

Carteris ir Kinijos vicepremjeras 
Bo Yibo pasirašė keturias sutar
tis: atidaroma keleivinių lėktu
vų linija iš Nevv Yorko į Pekiną; 
nustatomos taisyklės Kinijos teks
tilės pramonės gaminiams eks
portuoti į JAV; atidaromi abie
jų valstybių uostai prekiniams 
laivams ir konsuliarinė sutartis, 
leidžianti Kinijai atidaryti konsu
latus Honululu, Chicagoje ir 
Nevv Yorke, šalia jau turimų San 
Francisco ir Houstone. JAV ati
darys irgi tris naujus konsulatus. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 19 d.: Januarijus, Zu

zana, Girvinas, Praurimė 
Rugsėjo 20 d.: Eustakijus, Pi

lypą, Stegutas, Jolita 
Saulė teka 6:33, leidžiasi 6:55. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 75 

L, naktį 55 1. 
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METINĖS GOLFO 
PIRMENYBĖS 

1980 metų ŠALFAS Sąjun
gos met inės golfo pirmenybės 
įvyko Darbo dienos savait
galyje, Ras in River Country 
Club, Monroe, Michigane. Gol
fo mėgėjai iš įvairių vietovių 
pradėjo r ink t i s jau dieną prieš 
p i rmenybes , kad išbandytų 
kursą ir su juo susipažintų. 
Penktadienį registracijos i r 
s u s i p a ž i n i m o v a k a r e pa
aiškėjo, k a d užsiregistravo 108 
golfininkai , pasiskirstė į sep
tyn ia s klases , pagal pajė
g u m ą . V i s u s r ū p e s t i n g a i 
vaiš ino R i m a s ir Izabelė Kor
saka i . Svečiai pasidalijo įspū
džiais, susit iko pažįstamus ir 
nekan t r i a i laukė pirmenybių 
pradžios. 

Šeštadienį, 10 vai. ryto, dvie
j u o s e kursuose prasidėjo varžy
bos. J a u t ė s i į tampa. Visi norė-
j o t a p t i l a i m ė t o j a i s . 
Tarpmies t inės komandinės 
varžybos sukėlė konkurenciją 
t a r p įvair ių vietovių golfi-
ninkų; k a d laimėtų naujai 
įsteigtą pereinamąją JAV LB 
Kraš to Valdybos taurę. Anks
tyvą popietę grįžo žaidėjai iš 
kursų pilni įspūdžių ir nuoty
kių. Girdėjosi: „O, kad d a r 
truputėlį, ta i būčiau pataikęs 
tiesiai į skylę!" „Kad ne t a s 
vanduo, rezultatas būtų žymiai 
geresnis" . „Tos aikštelės to
kios greitos, sviedinukas r ieda 
ka ip ža ibas" . „Kad ne t ie 
aš tuoni a n t vienos skylės, t a i 
būtų buvę gerai". Pasitei
s inimų netrūko nei vienam. 
Rezul ta ta i rodė, kad čikagie-
čiai vy ra i vedė tik truputėlį 
a ts i l ikusius torontiečius, o 
detroit iečiams ant kulnų lipo 
klevelandiečiai . Pirmenybes 
tu rė jo l emt i s e k m a d i e n i o 
a n t r a s i s r a t a s . 

Pirmąją dieną taip pat vyko 
visų mėgiamos varžybos dėl to
liausio sviedinuko numušimo. 
J a s laimėjo dr. Raimondas 
Čerškus , numušęs 271 jardus . 
Ki tas varžybas, numušimą 
a rč iaus ia prie vėliavėlės vienu 
smūgiu , laimėjo Algis Rugie
nius , junjoras . 

Vaka re ŠALFAS Sąjungos 
Golfo komiteto pirm. J o n a s 
Baris sukvietė klubų vadovus 
golfo re ikalams ir ateities pla
n a m s aptar t i . Susitarta dėl 
suvienodinimo golfo taisyklių 
įvairiose vietovėse, persvars
ty ta s „handicap" sistemos nu
s t a t y m a s ir sugrupavimas kla
sėmis, kalbėta dėl naujų 
golfininkų, ypač jaunimo pri
t raukimo. Pasiūlyta, kad Golfo 
komi te tas būtų sudarytas iš 
Sąjungos kviesto pirmininko ir 
visų golfo vienetų vadovų. 
Daug kalbėta apie vėlavimą 
registruotis pirmenybėms ir 
nepareigingumą. Užgirtas šių 

pirmenybių pravedimo meto
das, žaidžiant dviejuose kur
suose ir kad viskas (nakvynės 
ir golfo laukai) buvo vienoje 
vietoje. Pasi tarime buvo atsto
vaujami visi vienetai. Disku
sijos vyko nuoširdžioje nuo
ta ikoje , nuosek l i a i . Vis i 
page idavo p a n a š i ų pas i 
tarimų reguliariai metinių pir
menybių metu. 

Grįžtant prie pirmenybių. 
Sekmadienio ry tas buvo lie
t ingas. Kursas šlapias ir dau
gelis abejojo, ar bus gal ima 
rungtyniauti. Aišku labiausiai 
susirūpinę buvo pirmenybių 
pravedėjai, Detroito sporto klu
bo Kovo vadovai. Tačiau žai
dimas pradėtas laiku, nors ir 
lietui lyjant. Tik golfiškas užsi
grūdinimas visus vedė į aikštę. 
Pusvalandžiui praėjus debe-

L. Kačiušytė ir R. Zulpa 

sys pradėjo skirstytis ir, kai 
išlindo saulė, vėl buvo puiki 
diena. Apie ketvirtą va landą 
i š a i š k ė j o į v a i r i ų k l a s i ų 
laimėtojai: 

Me i s t e r ių k l a s ė : 1. M. 
Petrošius (147), 2. R. Pana ra s 
(148), 3. L Prochnovv (149) visi 
čikagiečiai. 

V y r ų „ A " k l a s ė : 1. V. 
Ubeika (155) Torontas, 2. A. 
Petrulis (164) Detroitas, 3. V. 
Paukštys (165) Torontas. 

V y r ų „ B " k l a s ė : 1. J. Joga 
(167) Clevelandas, 2. R. Čerš
kus (169) Detroitas, 3. R. J anū
kai ti s (169) Detroitas. 

V y r ų „ C " k l a s ė : 1. V. Ur-
baitis (170), 2. B. Paulionis 
(176), 3. A. Razgait is (178) visi 
clevelandiečiai. 

Mote rų k l a s ė : 1. E. Kekš-
tienė (204), 2. I. Kymantienė 
(230), 3. G. Kuchalskienė (233) 
— visos torontietės. 

Sen jo rų k l a s ė : 1. E. Lapas 
(166) Chicaga, 2. E. Kuchals-
kis (171) Torontas, 3. P. 
Razgaitis (172) Clevelandas. 

J a u n i ų k l a s ė : 1. A. Rugie
n ius (201) Detroitas, 2. A. 
Slapšys (205) Torontas, 3. R. 

1980 m. moterų komandinių varžybų laimėtojos ir vadovai Liet. golfo pirmenybėse, Toronte. Iš k.: G. 
Stauskienė, A. Rugienius, G. Kuchalskienė, J . Paukštienė, E. Kekštienė, V. Petrulis, I. Kymantienė. 

Nuotr. J o n o Urbono 
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Vaitkevičius (247) Toron tas . 
Tarpmiest inių komandin ių 

varžybų rezultatai: I vieta 
Chicagos I k o m a n d a (939), II 
vieta Toronto I k o m a n d a (978), 
III vieta Detroito k o m a n d a 
(1010), IV vieta Clevelando ko
m a n d a (1030). Moterų klasėje 
k o m a n d i n e s p i r m e n y b e s 
laimėjo torontietės. 

Vakare įvyko pirmenybių už
baigimo iškilmės i r dovanų 
įteikimas. Ša l i a aukšč iau iš
vardintų laimėtojų, „Amžinos 
jaunys tės" specialę t a u r ę gavo 
J. Račyla iš Clevelando. Ko
mand inė pereinamoji t au rė ati
teko Chicagos I k o m a n d a i ir 
pirmųjų trijų komandų laimė
tojams buvo įteiktos indi
vidualinės taurės . Da lyv ius žo
džiu sveikino Sąjungos Golfo 
komiteto pirm. J o n a s Bar is i r 
Edva rdas Lapas , k u r i s , čika-
giečių golfininkų va rdu , pa
kvietė visus sekančia is meta is 
dalyvauti p i rmenybėse Chica-
goje. Sekė vaišės i r šokiai. 
Grojo Rimo Kaspučio „Roman
t ika" orkestras. Puikioje nuo
taikoje vaišinosi v i rš pusan t ro 
šimto golfininkų i r svečių iki 
vėlyvos nakt ies . 

A lg i s R u g i e n i u s 

. i ^ - — 
• 

Agis Rugienius (kairėje) sveikina Marką PetroSių, laimėjusį I vietą 
Liet. golfo pirmenybėse, meisterių klasėje. 

Nuotr. Jono Urbono 

I S O K U P U O T O S 
L I E T U V O S 

— M o t o b o l o aukščiaus ios 
lygos pirmenybėse Kret inga 
laimi prieš Voznesenską 4-2, 
tačiau iš pasku t inės vietos len
telėje nepajėgia i šs ikapstyt i . 

— F u t b o l o antrojoje lygoje 
Klaipėdos A t l a n t a s pra la imi 
Mogileve, be t pasiekia gražią 
pergalę Vitebske 1-0 ir tebe
stovi 5-je vietoje. 

— R a n k i n i o t a rp t au t in i s 
tu rnyras įvyko Šiauliuose. 
Halės Finhei t la imi prieš Ry
gos Celtnieks 19-17, Šiaulių 
„Tauras la imi pr ieš Panevėžį 
26-24, bet p ra la imi prieš vokie
čių Einheitą 21-23, kuris ir 
nusineša pirmąją vietą. Rygos 
pergalė prieš Panevėžį 19-14 
garantuoja jai a n t r ą vietą, 
trečioje vietoje pa l ikdami Šiau
lių „Taurą". 

— K r e p š i n i o Europos jau
nių pirmenybėse Jugoslavijoje 
A grupėje kvalifikuojasi Jugo
slavija be pralaimėjimo ir Sov. 
Sąjunga su pralaimėjimu 100-
106 prieš Jugoslaviją. B grupė
je kvalifikuojasi I spani ja be 
pralaimėjimo ir Bulgarija. 
Pusfinaliuose Sov. Sąjunga 
lengvai la imi prieš Ispani ją 96-
74, o Jugoslavija prieš Bulga
riją 103-80. Tad finale vėl susi
t i k s S o v . S ą j u n g a s u 
Jugoslavija . Ka ip jau minė
jome Sąjungos r inkt inėje žai
džia kauniečiai R. Valikonis ir 
V. Krapikas . 

— S ą j u n g o s m e r g a i č i ų , ką 
tik laimėjusi Europos meis
terio titulą, išvyko gast rolėms į 
Š. Korėją. Toje r inkt inėje žai
džia J. Kšivickytė ir E. Rusec-
kaitė. 

Kauno „Žalgir is", kaip ži
nome, pereitais Sąjungos pir
menybėse laimėjo an t rą vietą. 
Nenorėtų apvilti Lietuvos ir šį 
sezoną. Artėjančioms pirme

nybėms j a u pradėjo ruoštis 
liepos mėn. viduryje su stažu 
Kaune, po to prie Baltijos jūros 
porą savaičių fiziniam paruo
šimui, t a d a keletą savaičių 
Alytuje su rungtynėmis prieš 
Lodzės L.K.S. 106-70 ir 118-83. 
Po to turnyras Vilniuje, kur 
laimi puikią vietą su perga
lėmis prieš Leningradą 107-105 
ir Kijevą 127-111. Rugsėjo mėn. 
laukia paskutinė stovykla 
Druskininkuose, o po to tur
ny ra s Tal ine ir išvyka į 
Čekos lovak i j ą (Amerikoje 
profesionalai taip nesiruošia!). 
P i rmenybės prasidės spalio 
mėn. 11 d. prieš Vilniaus Sta
tybą. 

L i t u a n i c a - C r o a t a n 0:2 
• 

P r a ė j u s į s e k m a d i e n į 
Lituanicos vyrų komanda pra
laimėjo prieš kroatus aiškiu 
rezultatu 2:0. Mačiusiems 
rung tynes toks rezultatas jo
kia staigmena, nes svečiai 
sužaidė pasigėrėtinai puikiai 
komandiniai , kai mūsiškiai tik 
pavieniai gynėsi atsimušinė-
dami kur papuola. Vartinin
kas Z. Balčiūnas, gynikai N . 
Markul inas ir Audrius Kry-
geris sužaidė nepraradę savi
mi pasitikėjimo. Ir sekančios 
rungtynės bus sunkios. 

Rezervo komanda laimėjo 
prieš Croatan 6:0. 

Po paskutiniųjų rungtynių 
pirmenybių padėtis mūsų sek
cijoje atrodo sekančiai: 

A u t o b u s u į r u n g t y n e s 

Šį sekmadienį, rugsėjo 21 d., 
Lituanicos vyrų komandos 
žais pirmenybių rungtynes 
prieš lenkų Eagles komandas 
Schwaben Center, Buffalo 
Grove, Illinois. Pirmoji ko
manda žais 1 va i . po pietų, 
rezervas 3 vai. 

Kad sudarytų žiūrovams 
galimybę pigiau ir patogiau 
nuvykti į rungtynes, pasam
dytas patogus autobusas , ku
ris nuo Lituanicos klubo, 2614 
West 69 str., išvyks 11 vai . ry
to. Suinteresuoti kviečiami 
rezervuotis vietas iš anks to 
minėtu adresu. 

V e t e r a n ų r u n g t y n ė s 

Šį šeštadienį, 5 vai. vakare , 
Lituanicos veteranų komanda 
žais primenybių rungtynes 
prieš vokiečių Kickers. 

Praėjusį šeštadienį mūsų 

nyje jie parduodami k a r t u su 
viešbučiu ir kelionės rezerva
c i ja . K i e k v i e n a m k r a š t u i 
pask i r tas t am t ikras skaičius. 
Argen t ina rodo nepap ra s t ą 
susidomėjimą, nes j au iš par
davė visus bilietus. 

— B u d a p e š t e V e n g r i j o s 
r inkt inė pralaimėjo Sov. Są
junga i net 4-1. Kur d ingo tie 
puikūs laikai su Puškąs , Koscis 
ir k i ta is? 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisiu daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago, 111. 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

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

J.&J.PHARMACY 
Wsta1, vitaminai, Importuoti kvepalai, gydomos iole* IrU, 

Važiuojamos ked&s, remontai Ir kt, pirkti ar nuomoti; 
Nemokama] supakuojama dovanas. 

Pristatymas nemokama! 
ANGELĄ ir VYTENIS DtRKIAl savirtnkal 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagai susitarimą 

R. Zulpa 

Komanda: 
Schwaben 
Lituanica 
Wisla 
Eagles 
Lions 
Lightning 

Rungt. 
11 
11 
10 
11 
10 
10 

Laim. 
6 
5 
6 
3 
2 
2 

Lyg. 
4 
4 
1 
4 
5 
3 

Pral. 
1 
2 
3 
4 
3 
o 

įvar. 
30:18 
15:10 
22:13 
20:18 
11:16 
10:15 

Taškų 
16 
14 
13 
10 

9 
7 

Kiekviena komanda turi su
žaisti po 16 rungtynių. Dar 
daug prakaito teks išlieti žai
dėjams ir ne kartą kvapą 
už ims aza r t i šk iems žiū
rovams, kol šių metų pirmeny
bės pasibaigs. J.J. 

veteranai po lygios kovos, pra
laimėjo prieš Rams rezultatu 
2:1. 

T R U M P O S Ž I N I O S 
— 1982 m. pasaulio futbolo 

p i r m e n y b ė m s I s p a n i j o j e 
bilietai jau parduodami. Užsie-
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Mutual Federal 
Savings and Loan [2 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, I L L 60608 

Peter Kazanauskas, Pres, Tel : 847-7747 
•CuiSi Mon.Tv.rri.9-4 Thur.*-S S«t. »- l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

JUBILEEYEAR į & 1 9 8 0 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
/at.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 
«*. popiet; treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPT0METRISTAS 

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

Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt 10-4:šeštad. 10-3val. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sėst. 12 iki 4 vai popiet . 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 8E 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
26*9 W 59 St. CMcafO 

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

ketv 10 iki 6 vai. Sestad lO i k i l va i . 

TeL JOT-44M, 373-5*0*, SM-««7ft 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
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 
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Neseniai Sovietų Sąjungoje 
buvo nukertama galva, kuri 
drįsdavo kitaip mąstyti negu 
Lenino nustatyta linija. Jei to
kie ir išvengdavo likvidavimo 
kulkomis, tai būdavo tre
miami mirčiai lageriuose. Da
bar šie reikalai pasikeitė. 
Daugelis dis identų vietoj 
sunaikinimo, ištremiami, išlei
džiami į užsienį. Tai daroma 

S ne todėl, kad režimas būtų iš 
esmės pasikeitęs, bet todėl, kad 
šauksmas dėl komunistinės 
diktatūros aukų pasidarė toks 
garsus, pasidarė pavojinges
nių už bet kurį paliekamą gy
vą, ištremiamą opozicionierių. 
Pakitėjimą atnešė ne Brež
nevas su savo sėbrais, o Sol
ženicynas ir kiti, kurie, at
skleisdami komunistų kruviną 
priespaudą, ėmė sprogdinti 
Maskvos propagandos balio
nus. Šie faktai išryškina, kad 
ta kryptimi laisvajam pasau
liui reikia eiti toliau ir drąsiau. 
Tai turi būti išeivijos misija. 
Progų tam yra daug. Jų pa
kankamai atneša "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronika", 
kiti mūsų pogrindžio leidiniai. 
Gerai, kad jie perteikiami ang
lų kalba "Violations" leidi
niuose bei dr. T. Remeikio kny
goje "Opposition to Soviet Rule 
in Lithuania 1945-1980" (Pasi
priešinimas Sovietinei val
džiai Lietuvoje). Tačiau dar rei
kia mums garsiau prabilti ir 
amerikiečių spaudoje. 

Dabar ima atsirasti naujų 
galimybių. JAV vyriausybė 
paskyrė kelis milijonus dole
rių ir sudarė teisininkų štabą 
kelti byloms vadinamiems ka
ro nus ika l t ė l i ams , talki
nusiems naciams naikinant 

""žydus. Teismas ras spren
dimą, ar čia kas būtų pakal
tinamas, bet susidaro proga ir 
reikalas priminti apie dau
gybę lietuvių, nukentėjusių sle
piant persekiojamus žydus. Iš-

_kylą reikalas pabrėžti, jog 
negalima užmiršti dabartinių 
nusikaltėlių — komunistų, ku
rie tebevykdo tuos pačius dar
bus, dėl kurių smerkiami na
ciai. Dabar naciai jau lavonas, 
o reikia kovoti su gyvais bu-

-jdfiUais. Amerikiečių laikraš
čiai", keldami kaltinimus taria
miems nacių koloborantams, 
darosi atviresni smerkimui ir 
tų dabarties nusikaltėlių, ku
rie kartoja, tuos pačius nacių 
darbus. 

Artėja dar viena ypatinga 
proga-šį reikalą pajudinti: ki
tais metais sukanka 40 m. nuo 
didžiųjų trėmimų. Reikia iš 
anksto ruoštis, kad būtų pa
brėžta ta didžioji skriauda mū
sų tautai, kai beveik kas de
š i m t a s l i e t u v i s b u v o 

'išgabentas į Sibirą. Įvairūs 
šaltiniai kalba, kad Sovietų 
okupacijos dešimtmečiais bu
vo išvežta apie 300,000 Lie
tuvos žmonių. 

Neturime nė jų pilnesnio są
rašo. Pirmųjų trėmimų sąra
šus, berods, buvo sudaręs Lie
tuvos Raudonasis Kryžius. 
Juos multiplikavo mūsų konsu
latas New Yorke. Atspaus
dintas tik labai ribotas eg
zempliorių skaičius, o sąrašai 
perankstyvi — iš pirmos oku
pacijos. Trėmimai tęsėsi kiek
vienais okupacijos metais. 
Minėtieji sąrašai buvo spaus
dinami išeivijos lietuvių laik
raščiuose, bet dabar jie išnykę, 
neprieinami. 

Pasaulio Lietuvių Archyvas 
jau paruošė pilnesnius, labiau 
patikrintus išvežtųjų sąrašus. 
Juos gal net ir šių metų pabai
goj išleis, bet ypač svarbu, kad 

jie būtų prieinami 1981 me
tais, kai sueina 40 m. nuo di
džiųjų trėmimų. 

Amerikos Lietuvių Biblio
teka jau yra surinkusi rank
raštį knygos "Lietuviai Sibi
re". Yra apie 250 Sibire darytų 
lietuvių nuotraukų: kapinių, 
laidotuvių, skurdžių sodybų, 
darboviečių. Žinoma, nebuvo 
galimybių daryti nuotraukų la
geriuose, kasyklose, miškų dar
buose, bet jau yra nuotraukų iš 
kolchozų. Tie leidiniai — tai 
paminklas mūsų tremtiniams. 
Jų išleidimas nebus pelnin
gas, bet tai reikalingas ir rei
kia tikėtis visuomenės pa
ramos. 

BADAS, NETVARKA IR KOMUNISTINĖ 
APGAULĖ 

Kelionė Lenkijon ir okup. Lietuva.Partija ir vyriausybė 

nusileido dirbantiems 

Lietuviai šauliai pasiryžo iš
leisti dar vieną Sibiro trem
tinio atsiminimų knygą. Gir
dėti, kad kai kurie neseniai 
ištrūkę buvusieji tremtiniai 
ruošia atsiminimus. Jie turi 
rasti gerą dirvą. 

Leidiniuose apie paskiras 
vietoves pradedama įtraukti ir 
Sibiran išvežtųjų aprašymus. 
Br. Kviklio knygoje apie Tel
šių vyskupiją randame sąra
šus kalintų kunigų. Tai turėtų 
būti daroma kiekviename lei
dinyje apie Lietuvos vietoves. 
Po Kražių skerdynių Ameri
kos lietuviai išleido knygeles, 
plakatus, net sukūrė daina. 
Kai kas išliko iki šių laikų. Ši 
dokumentacijos pareiga ne
mažesnė ir dabar. Lietuviai 
šauliai pasiryžo išleisti knygą 
apie bolševikų okupantų nu
žudytuosius šaulius. Dar yra 
gyvų giminių draugų, kurie tu
rėtų surašyti atsiminimus apie 
juos, ypač jų žuvimo aplinky
bes h* į leidinį įjungti; jei tik tu
rimą jų nuotraukas. 

Šios pastangos pagerbti sa
vo tautos kankinius tebūnie 
pavyzdys ir kitiems sąjū
džiams. Tiesa, turime mono
grafijas apie prof. Dovydaitį, 
vysk. Reinį, vysk. Borisevičių, 
betgi yra daugybė kitų, k.a. dr. 
Ign. Skrupskelis ir kiti kanki
niai. Ne daugelis bus pagerb
ti monografijomis, bet bend
r a s są rašas su galimai 
gausesniais duomenimis bū
tinas ir neatidėtinas, kol dar 
yra žmonių, juos atsimenan
čių. 

Savo žuvusiems draugams 
paminklus leidiniais visi ga
lėtų statyti. Įvairios profesi
jos, kaip rašytojai, profesoriai, 
žurnalistai, policijos tarnau
tojai ar paštininkai 

Jei kurie neįstengtų sudary
ti atskiros monografijos ar 
bendro leidinio, galėtų kuria
me nors žurnale įamžinti. Vis
gi būtų nenykstamai spaudoje 
pažymėta. O tai galima. Ilgų 
dešimtmečių darbu L. Kerulis, 
dirbąs Pasaul io Lietuvių 
Archyve, yra sudaręs trem
tinių bei nužudytųjų sąrašus ir 
mielai bendradarbiauja su 
besirūpinančiais tokiais už 
mojais. 

Mūsų tautos kančios atsklei
dimas yra svarbus ne vien 
kaip istorinė dokumentacija. 
Tai priemonė perspėti oku
pantą, kad dėl visų jo kruvinų 
darbų bus plačiai visame pa
saulyje šaukiama, kad ilgi jų 
aukų sąrašai liudys jų bar
bariškumą, kad nežmoniškos 
priespaudos faktai griaus jų 
propagandinius mulkinimus. 
Okupantas niekada nepasi
darys mūsų tautos draugu, bet 
juo garsiau šauksime dėl jo pa
darytų skriaudų, juo labiau jį 
stabdysime, kad tos skriaudos 
mažiau kartotųsi. 

J.Pr. 

Lietuvos lenkas iš Kanados 
nuvyko į Lenkiją aplankyti 
artimųjų. Jis Lenkijoje išbuvo 
visą mėnesį ir važinėjo po visą 
kraštą, aplankydamas arti
muosius bei susitikdamas su 
giminėmis net atvykusiais iš 
ok. Lietuvos. 

Lenkija išoriai, ypač mies
tuose atrodo neblogai, bet 
užkulisy blogai: nėra prekių, 
ypač maisto produktų. Wraclo-
ve (Breslave) jis išbuvo 6 die
nas. Jo artimieji per 5 dienas 
negavo nusipirkti nei sviesto, 
nei margarino. Tik šeštą dieną 
gavo nusipirkti kiek marga
rino. Dancige su maistu yra 
geriau. To miesto burmistras 
net paties Giereko pareikalavo 
Dancigo gyventojus geriau 
aprūpinti maisto produktais, 
kad vėl neprasidėtų sukilimai. 
Dancigo laivų statyklose dirba 
apie 19,000 darbininkų, kurie 
yra neramiausias elementas 
Lenkijoje dėl maisto produktų 
trūkumo. 

Ūkininkai 
Lenkijos ūkininkai nėra 

suvaryti į kolchozus. Čia že
mės ūkyje vyrauja sovehozai. 
Bet ir Iflda inkai apdėti di
deliais mokesčiais ir rekvizici
jomis. Vakarų pasaulyje tik ka
ro metu vykdomos rekvizijos, o 
komunistiniuose kraštuose 
rekvizicijos vykdomos visą lai
ką. 

Senatvėje ūkininkai savo 
ūkius dažnu atveju parduoda 
valdžiai, nes jų vaikai nebe
nori dirbti ūkiuose—išbėgioj a į 
miestus. Miestuose skurdas, 
bet linksmesnis gyvenimas. 
Valdžia tokius ūkius nuperka, o 
ūkininkams moka pensijas ir 
dar jiems palieka sodybas su 2 
ha. žemės plotu. Jei ūkininkas 
gerai atliko valdžios uždėtas 
prievoles, jis gauna pensijos 
1,000 zlotų į mėnesį. Tas reiškia 
30 dolerių valdiška kaina arba 
8 dol. spekuliacine kaina, nes 
valdžia už dolerį moka 32 zlo
tus, o juodoje rinkoje už doleri 
moka 100-150 zlotų. Kiti ūkinin
kai pensijos gauna po 700 zlotų 
į mėnesį. 

Skolos 
Lenkijos ūkis yra chaose. 

Lenkija Vakarams skolinga 
apie 17 bil. dolerių. Ji nėra pa
jėgi už tą skolą mokėti pro
centus. Visus geresnius gami
nius ir maisto produktus 
parduoda Vakarams, o nema
žai tų gėrybių nusineša Mask
va. Lenkijoje užtenkamai yra 
tik vienos prekės — alkoholio. 
Jei čia perki prekes už juodoje 
rinkoje parduotus dolerius, vis-

J . VAICELIŪNAS 

kas pigu, bet mokant oficialią 
kainą, viskas brangu, nes kai
na pašoka 4-5 kartus. 

Amerikiečiai Lenkijoje admi
nistruoja 4 fabrikus, kuriuos jie 
pastatė. Jie tų fabrikų prekes 
išveža į Vakarus. Lenkai nepa
jėgė už tuos fabrikus mokėti 
skolų. Varšuvoje yra 4 gražūs 
viešbučiai, pastatyti vakarie
čių. Vakariečiai tuos viešbu
čius ir administruoja. Iš 
Vakarų pasaulio turistai čia už 
kambarį parai moka 32 do
lerius, o jei tokių turistų nėra, 
tai vietiniai gyventojai už kam
barį parai moka 32 zlotus. 

Nors aš apsistodavau pas 
savo giminaičius ar pažįsta
mus, bet privalėjau banke 
oficialiu kursu išsikeisti 210 
dolerių arba 7 dol. parai, nes 
mano kelionėLenkijoje buvo 
numatyta 30 dienų. Neofi
cialiai buvau išsikeitęs pinigų 
po 140 zlotų už dolerį- Lenkijoje 
juodoji rinka nėra taip jautri 
kaip yra Rusijoje ar jos oku
puotuose kraštuose. Lenkijoje 
žmonės gali turėti ir Vakarų pa
saulio valiutos. 

Butų problema 
Yra ir Lenkijoje likusių karo 

žymių. Kai kur matyti vienas 
namo galas nuskeltas, o kitame 
gale gyvena žmonės. Viena 
giminaitė su vyru po 12-kos me
tų laukimo gavo butą vienuoli
kos aukštų name. Nusipirko 
baldus ir apsigyveno. Dabar 
įsakyta visiems gyventojams iš 
to namo išsikelti, nes jo viena 
siena plyšta. Tai stachano-
vietiško darbo rezultatai. Rei
kia iš to namo išsikelti, o kur 
keltis — tie visi viršininkai 
nepasako. 

I š ok. Lietuvos 
Jo sesuo gyveno Lietuvoje. 

1941 m. ji su šeima buvo depor
tuota į Sibirą. Vyras žuvo 
lagery. Liko ji su dukra, nes gy
veno už stovyklos ribų.Dukra 
ištekėjo. Ji taip pat ištekėjo už 
ruso. Sibire, neskaitant lage
rių, geresni uždarbiai ir geres
nis aprūpinimas maisto pro
d u k t a i s , negu Europos 
Rusijoje, nes Maskvos val
dovai nori daugiau gyventojų 
patraukti į Sibirą. Net pensijos 
sibiriokams mokamos dides
nės — 120 rublių į mėnesį, kai 
Europoje — 40 rublių. Bet jie 
atsikėlė į vakarinę Rusiją ir ap
sigyveno Razanėje. Čia gyveni
mo sąlygos labai pablogėjo — 
teko tiesiog badauti. Pavasarį 
teko lauke kasti sušalusias bul
ves ir iš jų kepti blynus. Rudenį 

tų bulvių negalėjo pasiimti, nes 
tai visuomeninio turto grobs
tymas. Kai nenukąstos bulvės 
užšąla, tai pavasarį galima jų 
pasikasti. Tada tos bulvės jau 
nebepriklauso visuomenei. 

Iš tikrųjų visuomeninis tur
tas yra partijos turtas. Dėl to
kios netvarkos trūksta visokių 
maisto produktų, trūksta ir bul
vių. Kartais sesuo atvažiuo
davo į Lietuvą nusipirkti mais
to produktų, nors ir čia sunku jų 
gauti. Senatvėje su ryšubais 
tampytis taip pat sunku. 
Nutarė persikelti gyventi į Lie
tuvą. Kaune vienas rusas, kuris 
su šeima turėjo išvykti iš Lie
tuvos, sutiko keistis butais, bet 
jis prašė 7,000 rublių priedo. 
Kur gausi tuos tūkstančius, kai 
jie gyveno iš pensijos. O butas 
5-me aukšte. Name nėra kelto. 
Seniems sunku laipioti į 5-tą 
aukštą. Vėliau surado rusą 
Kėdainiuose, iš kurio taip pat 
išvyksta iš Lietuvos ir sutinka 
keistis butais. Jo butas pir
mame aukšte. Bet ir jis prašo 
4,000 rublių priedo. Aš savo 
1,000 dolerių pakeičiau į 4,000 
rublių ir įteikiau seseriai. J i su 
vyru turės žmoniškesnes gyve
nimo sąlygas. 

Razianėje per 4 mėnesius 
nebuvo galima gauti nusipirk
ti muilo. Miltų leisdavo nusi
pirkti 4 kartus per metus — 
prieš didžiąsias komunistų 
šventes po 5 kilogramus. Ką 
reiškia sunkvežimis miltų 
v i sam m i e s t u i . Žmonių 
susidarydavo didžiulės eilės. 
Paskutinieji miltų negaudavo, 
nes jų pritrūkdavo. Tai tau ir 
dovana spalio šventės proga! 
Bet dabar nesakydavo, kad 
miltus išvežame į Pabaltįjį, kur 
žmonės badauja, kaip saky
davo 1940-41 metais. Dabar 
žmonės badauja visoje Sovietų 
Sąjungoje, išskyrus komunis
tus. 

Lietuvoje geriau. Kaune kar
tais galima nusipirkti geros 
ruginės duonos. Jos atveža vie
nas lietuvis nuo Čekiškės ir 
Kauno turguje pardavinėja po 
80 kapeikų kilogramą. Tai tris 
kartus brangiau už valdišką 
duoną, bet ją greitai išperka. 
Lietuviai praktiški žmonės, tik 
ir jie dabar labai kenčia nuo 
okupanto. 

Komunizmas yra pasaulinis 
pragaras. Maskvos valdovai 
pasauliui rodo vieną medalio 
pusę, kaip gyvena komunistai, 
o neparodo antros medalio pu
sės — kaip gyvena liaudis, 
skurdžiai. 

Maskvoje yra daug gražių 
namų, bent iš oro taip atrodo, 
už Maskvos prasideda lau
žynai — brazilkos. Taksistai iš 

Besimeldžiantieji turkai darbininkai Essene, Vak. Vokietijoje, kur jie 
dirba vokiečių įmonėse kaip „svečiai darbininkai" 

KONGR. DERWINSKI 
APIE JAV GYNYBĄ 

Kongresmanas Edward 
Derwinski iš Illinois valstijos 
dalyvavo 19-tojo kvartalo 
(ward) respublikonų partijos 
darbuotojų vakarienėje Ever-
green Parke ketvirtadienį, rug
sėjo 11 d. Sakydamas prakal
bą vakarienės metu, kongr. 
Denvinski pareiškė, kad prezi
dento Carterio politika yra 
pavertusi JAV antrosios kla
sės karo jėga. Suminėjęs įvai
rius Carterio ėjimus ginkla
vimosi ir gynybos srityje, k.a., 
B-l bombonešio išvystymo 
sustabdymą, karo laivyno 
stiprinimo programos, ypač 
naujųjų „Trident" povande
ninių laivų, sulėtinimą ir t.t., 
kongresmanas pateikė savo 
nuomonę, kad: „per pasku
tinius trejus su puse metų 
prezidentas Carteris yra uždė
jęs veto daugeliui svarbių 
programų, kurios būtų įgali
nusios JAV pasilikti tokiomis 

Maskvos nevažiuoja, uždraus
ta, bet už kyšį taksistas kartais 
paveža vieną kitą kilometrą ir 
už Maskvos.C Čia jau lau
žynas: sena trobelė, kurios sto
gas siekia žemę, prie to na
melio didesnėje duobėje sena 
moteris plauna žlugtą. Ji ne
turi kultuvės, todėl tą žlugtą 
velėja su pagaliu. Tai komu
nistinė pažanga. 

Į Vakarus 
Skrisdami į vakarus, bu

vome nusileidę R. Vokietijoje 
papildyti benzino. Keleviai iŠ 
lėktuvo nebuvo išleisti. Rytų 
Vokietija primena Rusiją: 
spygliuotų vielų tvoros, medi
niai barakai, aerodrome didelė 
žolė. Kai nuskridome į Vakarų 
Vokietiją, čia jau europietiškas 
vaizdas. Aerodrome tvarka ir 
švara gal ir geresnė, negu 
Kanadoje. Kai grįžau į Kana
dą persižegnojau ir savo Šir
dyje pasakiau, kad daugiau į 
komunistų valdomus kraštus 
nebevyksiu, nes perdaug kai
nuoja nervų, ypač dėl mano 
sesers gyvenimo sąlygų. 

stipriomis, kokiomis joms 
reikia išlaikyti pasau l io 
taiką". 

Be to, kongr. Dervvinski 
pareiškė, kad prezidento Car
terio neaiški ir vis besikei
čianti gynybos ir užsienio poli
tika, kurios neryžtingumas yra 
tapęs kasdieniniu reiškiniu, 
yra paveikus JAV aliantų pasi
tikėjimą ir davus Sovietų 
Sąjungai paskatos išbandyti 
savo karines pajėgas. 

Lietuviai tarptautiniam 
kongrese 

Varginamos Bažnyčios — 
Kirche in Not, — 30-ajame 
kasmetiniame kongrese, kuris 
neseniai įvyko Koenigsteine, 
Vakarų Vokietijoje, ypatingas 
dėmesys buvo atkreiptas į 
sunkią religinę padėtį Sovietų 
Sąjungoje ir kituose komu
nistų valdomuose Centro ir 
Rytų Europos k raš tuose . 
Vieną pagrindinių pranešimų 
tuo klausimu kongrese skaitė 
ukrainiečių katalikų Bažny
čios vyriausiojo arkivyskupo 
kardinolo Slipyj atstovas 
archimandritas Husar. J i s pa
reiškė, jog krikščionių padėtis 
Sovietų Sąjungoje, ypač 
katalikų, nerodo jokių page
rėjimo ženklų. Tikint iej i 
Sovietų Sąjungoje yra ne tik 
beteisių piliečių padėtyje, bet 
dargi skaudžiai persekiojami. 
Ukrainos katalikų Bažnyčios 
kryžiaus kelias dar ir šian
dien yra nuklotas lavonais. 
Kongreso rengėjas olandas 
kunigas Werenfried van 
Straaten, iš savo pusės, at
kreipė dėmesį į masinį bažny
čių naikinimą Sovietų Sąjun
goje ir jos valdomuose 
kraštuose. 

Kongresas,prieš užbaig
damas savo darbą, specialia 
pareiškimu kreipėsi į Vakarą 
d e m o k r a t i n e s v a l s t y b e s , 
ragindamas jas šių metų 
rudenį Madride įvyksiančioje 
konferenci jo je E u r o p o s 
s a u g u m o ir b e n d r a d a r 
biavimo klausimais parei
kalauti, kad visur būtų pilnai 
įgyvendintos Helsinkio susi
tarimo garantuojamos pagrin
dinės žmogaus teisės, įskai
t a n t t i k ė j i m o l a i s v e . 

DVI SAVAITĖS 
PRANCŪZIJOJE 

DR. JUOZAS KRIAUČIŪNAS 

Mes šliejamėskartu su tais, kas liko dar tėvynei. 
Petys — petin, draugai, išlikę po kovos, 
Nors daug piktų kačių dar draskosi krūtinėj — 
Už viską mums brangiau gerovė Lietuvos! 

Dabar mums ne vis tiek, kas ruoš mūs ginti taiką. 
Kas pirmojo piliečio kėdėje sėdės, 
Kada tauta, kaip medis nugenėtas. • 
Dar daug pavasarių savo šakų gedės. 

(Iš Sibiro lietuvių poezijos) 
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Šitą rūmų dalį perėjusiems, siūloma, už atskirą 
mokestį, parodyti privačių karaliaus rūmų dalį. Čia 
vadovai sutelkia būrį žmonių, norinčių paaiški
nimus girdėti kuria nors daugiau pasaulyje varto
jama kalba, net ir rusiškai, ir grupei viską paaiš
kina ta kalba. Mes prisijungėme prie angliškai 
kalbančios vadovės. Perėjome per karaliaus 
medžioklinių šunų kambarius, pasitarimų kamba
rius, karaliaus ir karalienės miegamąjį. Lovos po 
šilkiniais baldakimais. Šiame kambaryje karalius ir 
karalienė buvo tikri kaliniai, jame buvo priimami 
karališko dvaro nariai, pasiuntiniai daug ką reikėjo 
atlikti viešai, net mažesnius gamtos reikalus. 
(Karalius turėjo naktinio puoduko maršalką.) Toliau 
pamatėme ir kitus karališkus miegamuosius, 
kuriuose karalius ir karalienė galėjo pailsėti jau 
niekeno netrukdomi, ypač ceremonijų nuvarginti. 

erdvus, didelis senoviškas rašomas su užtraukiamu 
viršum. Sako, karalius mėgo literatūrą ir pats kai ką 
rašė. Mėgo taip pat ir matematiką. Šis originalus 
stalas liko rūmuose nuo priešrevoliucinių laikų, nes 
buvo per didelis išnešti. Versalis revoliucijos metu 
buvo visai išplėštas. Restauruojant rūmus baldai 
padirbti pagal originalų modelį. 

Jei koks asmuo, turtingas ar vargšas, buvo kaip 
nors prileistas prie karaliaus, tai tas asmuo visada 
buvo ir karaliaus pavaišinamas. Tam tarnavo 
nemažas kambarys — valgomasis. Iš kambario 
didumo galima spręsti, kad tokių lankytojų nemažai. 
Dabar tas kambarys tuščias. 

Karalienės privatus miegamasis yra puošnus ir 
jaukus. Jame daug veidrodžių, brangių žvakidžių, 
nedidelių minkštų baldų ir stalelių su daug stalčių. 
Tokiame kambaryje karalienė galėjo pailsėti ir pasi
puošti. 

Paliekant karaliaus ir karalienės rūmus pajunti 
tiems buvusiems karaliams gailestį, nes jie, nors 
būdami absoliutiniai monarchai, buvo savo didikų ir 
ceremonijų vergai. Jiems reikėjo pabėgti į savo 
privačius kambarius pailsėti ir pasijusti žmonėmis. 

Kelionė ir įspūdžiai Liurde 

Prancūzijoje įruošti 
kambarių turi priva-
daugumos kambarių 
tualetų kambariais. 

Kelionei į Liurdą jau anksčiau įsigijome bilietus, 
o traukinys išeina tik po 9 vai. vakaro. Tuos 850 km 
ligi Liurdo traukinys važiuoja 9 su viršum valandų. 

Matėme princesių muzikos kambarį, su keturių Tuoj po pietų atsiskaitome su viešbučiu, kurio kam-
princesių portretais, Stradivarijaus smuiku ir kai bario kaina mums abiem 104 frankai (26 dol.) dienai. 
kuriomis gaidomis. Karaliaus darbo kambarys gana Mes turėjome kambarį su dviem lovom ir tualetiniu 

kambariu. Daug viešbučių 
senuose namuose ir tik dalis 
čius tualetinius kambariukus, 
svečiai naudojasi bendrais 
Žinoma, tada ir kainos pigesnės. 

Geležinkelio stotyje užrakinome bagažus apsau
gos dėžėje, stoties užkandinėje-restorane pavalgėme 
priešpiečius ir nuvažiavome pamatyti Liuksem
burgo stilingus rūmus bei prieš juos esančius erd
vius sodus, kurie rūpestingai tvarkomi. 7 vai. vakaro 
vėl stoties restorane, tik šį kartą antrame aukšte, pa
valgėme vakarienę. Čia baltomis staltiesėmis 
padengti stalai, puikus patarnavimas, jokios spūs
ties. Labai nustebome, kai sąskaita nebuvo didesnė, 
negu pirmame aukšte, kur daug žmonių, maži 
staliukai ir tik popierinė stalo danga. 

Stoties salėje, aukštai lentoje didelėmis rai
dėmis, 1—2 vai. prieš kiekvieno traukinio atėjimą ir 
išėjimą skelbiama traukinio numeris, atėjimo ar 
išėjimo laikas, perono numeris ir bėgiai, kur tą trau
kinį rasti. Traukiniai varomi elektra, vagonai ir 
sėdynės patogios. Vagonuose jokio triukšmo ar kra
tymo, nes vagonų ratai apsupti guma, kiti guminiai 
ratai, horizontalūs, saugo, kad vagonai nesimėtytų į 
šalis. Tikras malonumas važiuoti tokiais trauki
niais, o naktį galima ir nusnūsti. Temperatūra vago
nuose automatiškai reguliuojama. Miegamuosiuose 
vagonuose vietas reikia užsisakyti iš anksto, bet 
galima gauti ir neužsisakius, jei yra laisvų. Pirmos 
klasės vagonai, tokiu mes grįžome iš Liurdo, nedaug 
kuo skiriasi nuo turistinės klasės, tik čia kabinos 
aštuoniems žmonėms ir kojų tarpas labai platus. 

(Bus daugiau) 
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'ATEIK KAIP BROLIS IŠ 
DANGAUS" 

Rugsėjo 14 Clevelande buvo 
apvaikščioti Šiluvos atlaidai. Ši 
šventė Šv. Jurgio parapijai jau 
pasidarė tradicinė. Bažnyčion su 
sirinko, tur būt, trigubai dau
giau tikinčiųjų, negu paprastais 
sekmadieniais. Marijos vaikai 
garbina savo Dangiškąją Motiną 
ir prašo jos malonių sau, savo 
Tėvu žemei ir jos sūnums ir 
dukroms. 

Prieš pamaldas kleb. kun. B. 
Ivanauskas pašventino bažnyčios 
prieangy Dievo tarno ark. Jr-
gio Matulaičio paminklinę lentą 
su bareljefiniu jo atvaizdu ir įra
šu "Ateik kaip brolis iš Dangaus". 

Sumą laikė ir pamokslą pasa
kė Lietuvių pranciškonų provin 
ciolas kun. Paulius Baltakis. Gie
dojo Ryto Babicko vadovaujamas 
parapijos choras su soliste Irena 
Grigaliūnaite. 

Po pamaldų ir kavutės buvo 
trumpas ark. Matulaičio minėji
mas, kur pagrindinę kalbą pasa
kė svečias provinciolas. 

Akademijos pradžioje Rytas 
Babickas, trumpai papasakojo pa 
minklinės lentos atsiradimo isto
riją. Po pirmosios sunkios galvos 
operacijos, Ritas Babickas tikėjo 
si, kad jo baisioji liga nugalėta ir 
auglys pašalintas visam laikui, 
bet po trijų mėnesių auglys vėl 
pradėjo augti. Reikėjo daryti ope 
raciją, kuri pagal daktarus galėjo 
būti fatališka. Rytas, pasinaudo
jęs vienos New Yorko lietuvės pa s S 
tarimu (ji sirgo vėžiu ir pasveiko), IS 
kaip ir ji buvo padariusi, pave-ig 

S c-

dė save ir savo likimą ark. Jurgio 
Matulaičio globai. R. Babickas, 
prieš išvykdamas ligoninėn, at
sisveikino su artimaisiais, nes ne
buvo daug vilties, kad galės grįžti 
į jų tarpą. Kai Babickas nuvyko 
operacijai, daktarai atidarę gal
vos kiaušą, auglio nerado ir po 
dviejų dienų jį paleido namo. Grį 
žęs jis pradėjo dirbti kaip elektr. 
inžinierius savo darbovietėje, va
dovauti Šv. Jurgio parapijos cho
rui, darbuotis su oktetu bei Čiur
lionio ansamblio chormeisteriu. 
Kaip padėką Dievo tarnui ark. 
Jurgiui Matulaičiui, jis su žmona 
Aušra dedikavo šią menišką, įspū
dingą dail. Birutės Gedvilienės — 
Vilkutaitytės kūrinį. 

Prov. kun. Baltakis savo žody 
supažindino su ark Matulaičio 
gyvenimu ir ragino pažinti ir pa 
milti šį šventą vyrą. Lietuviai 
per 600 metų tegavo tik vieną 
šventąjį — Šv. Kazimierą. Mes 
esame apsileidę šiuose reikaluo
se. Ark. Matulaičio byla yra pas
kutinėje stadijoje. Dabar reikia 
dviejų dalykų: išgarsinti jo 
šventumą ir išmelsti stebuklų. 

Akademija buvo baigta Dievo 
tarno raštų ištraukomis, kurias 
perskaitęs Paulius Alšėnas. Akade
mijai vadovavo Pranas Razgai-

BALFO VA]US 
Balfas spalio 1 pradeda pinigi 

nį vajų, kuris tęsis visą mėne
sį. Bus išsiuntinėti laiškai, pra
šant aukos ir jas persiųsti sky-

aus ižd. Vytautui Jokūbaičiui. 
Į Abi lietuviu parapijos paskirs po 

vieną sekmadienį aukų rinkimui. 
Ir Šv. Jurgio ir Dievo Motinos N. 
P. parapijos sekmadieniais po pa
maldų budės Balfo skyriaus as
menys ir priims aukas. 

Visi lietuviai kviečiami nuo
širdžiai jungtis į šį labdaros dar
bą. Duosnią ranką Dievas laimi
na. Jūsų paaukotas doleris padės 
lengvinti naštą tų, kuriuos gy-
enime kankina senatvė, ligos, skur 
das ir alkis. Būkime gailestingi sa 
mariečiai! Į vaju kviečia Balfo 
skyriaus vadovybė. 

ATSISVEIKINIMAS SU 
DR. JURGIU BALČIŪNU 
Šią savaitę, rugsėjo 9 — 10 d. 

Jakubauskų šermeninėje, Dievo 
Motinos parapijos bažnyčioje ir 
Visų Sielų kapinėse, atsisveiki
nom su dr. Jurgiu Balčiūnu, pa
staruoju metu gyvenusiu Bolivar 
Ohio. Atsisveikinom su aktyvios 
veiklos lietuviu, vasarą ir žiemą, 
giedroj, per lietų ar sniegą, dary
damas ilgoką kelionę, pastoviai 
lankiusį visus didesnius Clevelan 
do lietuvių kolonijos renginius. 
Visada geros nuotaikos, visada ran 
dantį ką nors gero pasakyti susi
tiktajam. 

Dr. Jurgis Balčiūnas buvo gi
męs 1906 m. Pastaruoju laiku, po 
daugelio metų medicinos prak 
rikos, jau poilsiavo. Buvo pažiūrų 
ateitininku, krikščionių demo
kratų ir lietuviu bendruomenės 
ne tik veikėjas, bet ir nuolatinis 
rėmėjas. Į laidotuves buvo suva-

šeimos 

ir artimieji. Laidotuvių maldas 
šermeninėje ir bažnyčioje prave 
dė prel. Vytautas Balčiūnas. Šer 
meninėj atsisveikinant kalbėjo 
dr. J. Meškauskas, dr. J. Stankai
tis, J. Laučka, A. Kasiulaitis, P. 
Skardis, dr. H. Brazaitis, S. La-
niauskas ir V. Mariūnas. Atsisvei 
kinimo Mišiose prie altoriaus bu
vo penki kun gai: prel. V. Bal
čiūnas, kun. G. Kijauskas, kun. 
P. Patlaba, kun. B. Ivanauskas 
ir kun. J. Kidykas. Giedojo solistė 
Violeta Balčiūnienė. Į kapus ly
dėjo apie 50 automobilių. Atsis
veikinimo pietūs buvo Lietuvių 
namuose. 

Dr. J. Balčiūnas, po sunkios šir
dies ligos, mirė rugsėjo 6 d. Rug
sėjo 10 palaidotas Visų Sielų ka 
pinėse. Liko žmona dr. Bronė, 
vaikai — Aldona Zorskienė, dr. 
Birutė, Jurgis ir dr. Juozas. Taip 
pat broliai ir seserys bei kiti gi
minės. 

ŠV. KAZIMIERO LIT. 
MOKYKLOS 1979 - 80 M. 

GERIEJI MOKINIAI 

V C L A S S I Fl E D G U I D E 
B £ A L E S T A T E 

Marąuette Parke — 2638 West Lith-
nanrttg Piaza Court parduodamas 
namas su taverna. 5 kamb. butas. 
įrengtas beiamentas. Apsauga nuo 
potvynio. 2 maš. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos 
biznio, rinka kitam bizniui. 

Skambint — 776-4956 

6230 S. AUBANY AVE. 
atdaras apž iūrė j imui nigs. 18-19-20 d. 

n u o 8 ik i 7 vai. vakaro. 

MŪR. BUNGAJLOW 5 k a m b . (2 m l e -
<ami ) . N a u j o s spintelSs virtaivgje. P i l 
nas rūsys ir pastogė. K a r s t o v a n 
dens - gazq š i l i m a . N a u j a elektra. 
$46,900 a r b a ger iaus ias pas iū lymas . 

Dėl inf ormaeiu skambint — 
6 5 6 - 2 2 3 4 

Atdaras apžiūrėjimui 
vkmart rūgs. 21 d 1 iki 5 v. popiet. 

10546 S. 83rd Court 
PALOS TTTTJ.S 

i Gražus 3-jų miegamų "raised ranch" 
Speciali klasė: Kristina Biliū-į namas. 1% vonios. Ąžuolo grindys, 

naitė, Viktorija Burdett, Astra i «pintelės ir papuošimai. "Built-uV* vi-
Delvigaitė. 1 sk.: Rima Ješman-! rimui *™™s į oAai tS- j™«f * 
taitė, Vidas Barzdukas, Tada Li- Į £ * • - * • * — * *> **• 
šauskas. 2 sk.: Kristina Kasulai-
tytė, Rimas Šliažas, Andrius Pen-
kauskas. 3 sk.: Danius Šilgalis, 

(Nukelta į 5 psL) 

Kreiptis į sav. (angliškai) teL 974-9087 

tis, Šv. Jurgio parapijos tarybos į žiavę plačios Balčiūnų 
pirmininkas. 

liiiniiufiiiiniiuiuiuiiiiiiiinuuuiiiiuii* 
S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

ijlCtl. \ -U r<i.t>3l Hilu Uil i:.hv. 
penktadieniu perduodama nuo 4:00 
vai. p p. iki 5.60 vai. p.p. per tą pa
čią sU>t}. Šeštadieniais ir se<ma-
dli-i.(>,i> n u f..k) IK: d '.UI V H . :\S N I . 

Telef. 494-2413 
1490 A M . 

7150 S. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, I L L 60629 

broliai, sunūs, dukterys, gimines i „„„„„„ iimiiiiiimmiiiiiiiiuuiuiH 
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iAPSIPIRKITE DABAR! 

O \r* 
• 

INSTANT 
MONEY 
Turn old gold, 

diamonds, 
other jeivelry 

to cash! 
See the reputable com-
panies listed beloiv. 

U.S.A." 
VVe'll help you makethe right movė. 

JEI G A L V O J A T E 
PIRKTI AB PARDUOTI 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independentry ovvned and operetei 

R E A L E S T A T E 
• I — Į — • I • - I I I — • • — • - I I - •• • 

Mūrinis — 28 metų, 1% aukšto. 5 ir 
3 kamb. Arti 72-os ir Fairfield. Geras 
Nebrangus. 

Prie 72-os ir Sacramento. 3 kamb. ge
ras muro namas. 

Mūrine 5 kamb. rezidencija. 2$ metų. 
Prie 61-os ir Pulaski. 

BROKERIS P. ZUMBAKIS 
TeL — 7786916 

EVERGREEN PABK 
Mūr. bungalow. 3 miegamieji. Visos 
sienos tinkuotos. 2x/2 maš. garažas, 
šoninis įvažiavimas. Geros kokybes 
statyba 

Century 21 — Oakshire 
430 - 3900 

Marąuette Parke savininkas parduo
da 1 y2 aukšto 3-jų butų mūr. namą prie 
parko ir mokyklų. Nupiginu kaina. 
Skambint 776-1240. 

M I S C E L L A N E O V S 
Į - Į • • ! • • - — — -

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIUIIIIIIII 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIUIUUUIIIIIII! 

/EŠKAU PASKOLOS 
• « . • •» » « « » « « « • * • » * « • • • • * • * • • ' 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIilIlIlIlIllU 
IEŠKAU PASKOLOS — mokėsiu 

15% NUOŠIMČIŲ 
Galiu užstatyti Real Estate. . 

VACYS — 436-9667 
arba vakarais — 769-6259 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiHi 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

i 

m CALIF0RNIA APELSINAI sv. et. 

MICHIGAN BARTLETT KRIAUŠES 

Ready Cash! 
WE PAY TOP PRICES 

FOR 
GOLD 

DIAMONDS 
JEWELRY 

A visit to us will make your money 
grow 

R O Y A L REDEMPTION 
4 4 0 S. S ta te St., C h i c a g o 

P h o n e 4 2 7 - 6 5 4 2 

Top Prices paid for 
DIAMONDS 
JEWELRY 

GOLD 
POCKET VVATCHES \ 

Take your old jewelry out of that ; s 
drawer! We'll turn it into money! = 

J A M E S & SONS LTD. | 
Wentwor th Woods Shopping ĮĘ 

Center 
Calumet City, 111. 

Call 862-3800 

GOLD I GOLD ! GOLD ! 
A l s o SUver — Štampe — Colns 

BOTJGHT & SOLD — 1001 ITKMS 
Mon. & Tues . 10 to 7. Wed. 10 to 

9:S0, Thurs. . Frl., S a t 10 to 7 _ 
Sun. or Bven ing Ttty Appointnaent Į S 

Wi lUam •*. i « w i s , P r o p n e t o r r 
Stamper, Investm't Counselor i s 

sv. -| 9 et. 
bušelis $7-95 

McūfrOSH OBUOLIAI sv. 2 5 et. 
bušelis $7.95 

No. 1 RUSSET BULVES 10 sv. maišelis $-|.39 
2AU PIPIRAI sv. et. 

MICHIGAN MORKOS sv. 1 9 et. 

MICHIGAN C0NC0RD GRAPES — 
VYNUOGES — didelis krepšys (18 sv.) $3-49 

HALF&HALF pint et. 
RUDENS GĖLES — "MUM PLANTS" po $2-98 

4 už $1O-0° 
CANFIELD'S SODA dėžė $4-99 

6-pack $ 1 . 3 9 

EGG STORE 
D V I K R A U T U V E S 

6190 Archer Avenue 8744 S. Ridgeland Avenue 
Chicago, Illinois Oak Uwn, Illinois 
Tel. 284-8704 Tel. - 4304787 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiimiiiiniiniiiiiiit 
TELEVIZ IJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St , teL 776-1486 
i t i i i i i iHi i i i i i i i i iHi i i i i i imiHi i i i i i i i i i i i in i ' 

ISNU<»I. BUTAS — 2 dideli miega
mieji, didelis salionas, virtuvė su pus
ryčių kampeliu. Šildomas galinis DOE-
čius, priešakinis nešildomas. Butas 
naujai išdažytas, sutvarkytas ir salio-
ne naujas kilimas. Savininkas moka 
už vandenį ir gazą virimui ir šildy
mui. Nuomojama tik suaugusiems — 
vedusių porai arba dviem draugam. 
Be šunų be kačių. Vieta — Artesian 
tarp 61-os ir 62-os. Skambint po 5 v. 
vak. tel. WA 5-6126. 

IŠ.YL'OM. KAMBARYS 
dirbančiam vyrui ar pensininkui. Ga
lima pasigaminti valgį. Kambarys 
beismante. 

6947 S. Washtenaw Ave. 

D £ M E S I O 7" 

^_ ^, 

V. S A S N A U S K A S 
Atlieka įvairius CEMENTO DARBUS: 

šaligatvius, laiptus ir kitokius. 
Skambint telef. — 

G R , 6 - 8 4 0 2 

NAMŲ APŠILDYMAS 
{statau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 
ALBEN BANYS, TeL 447-8806 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
įrengimais Marąuette Parko rajone. 

S Į Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
= j sąlygos. 
S Į 2 butai — medinis. 68 ir Maple-
2 i wood. Labai tinka giminingoms šei-
5 i moms. 
= Mūrinis bungalow Brighton Parke. 
5 ; 15 metų. Dė! ligos reikia skubiai par-
S Į U'.oti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Incoroe Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiu 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Redzie Av. _ 778-2233 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i 
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P L U M B I N G 
Ucensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 
'inHiiiiiiiiiiiiiimniuumimuiiHiimum 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir i i toli missto lei 
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — WA 5^063 

IliHIlililIIIIIIIIiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiillIlIlII 

DAŽAU NAMUS 
K LAUKO IR I š VIDAUS 

Darbą atlieku grafiai ir sąžiningai 
Nemokami apskaičiavimai. 

JONAS KLEINAITIS 
TEL. — 429-0772 

ilIlIlIlIlIlIlIlIilIliilUIIIIUIIIlIUUlUlIUliiil 
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NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiate* ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar ii lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jstns 
tu patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, iksmhinant po 6-tos v. vakaro 

TEL, — 476-3950 
£ » t 

MOSCELLANEOUS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4039 Archer Ava 
Chicago, Iii. 60632, teL 977.5980 

MB8BaMBM><S188flg9aSSgMaSSSBB»MB»WBM>l 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plaunaine tr vaškuojame 
viso rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL RE 7-5168 

imiiiimmmmmimiimiimiiiimiimm 
ALFRED ERICH SENN 
Jonas Basanavičius 

The Patriarch o f the Lithuanian 
* 

• - • 

National Renaissance 
Easteuropean biography Series 
No. 1. 

Išleido Orientai Research Part-
ners, Mass. 1980. Kietais virše
liais. Kairia su persiuntimu $10. 
Dlinois gyv. dar prideda 57 e t 
valstijos mokesčio. 
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M. A. Š I M K U S 
OTOOME TAX S E R V I C E 

N O T A R Y P V B L I C 
4259 So. Maplev.od, tel. 254-7450 

Taip pat daromi V E R T I M A I . 
GIMINU,* iškvietimai, pi ldomi 
P I L I E T Y B E S PRAŠYMAI Ir 

ki tokie blankai . 
lIllMilllllllllllllIMliJIIIMlIUlUUUIlUlIlll 

1001 OOIN SHOP 
S l S S S. Oak P a A Ave. . B e r w y n 

H bl. N. of the Bur l ington 

Call — 788-6880 

= V A L A N D O S 

-tMIlUlUIIIOUl 

9 vaL ryto M 8 vaL vak. — pirmadifauo iki peaktadieiiio. 
9:00 vai. ryta iki S 00 vaL vakaro šeštadieniais. 

9:t0 vai. ryto iki 4:00 vaL popiet sekmadifiisiB 

HllilIllIlIlIlIlIlIlMIHKIIIIIIIIIIlilllllIlUII 
!; į v a i r i ų prekių pas ir ink imas ne

brangia i iš mfisŲ sandeuo . 

OOSMOS P.ARCELS EXPBESS 
2501 W. 69 SL, Chicago, HL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiHimimiiiHiiiiimiMiiuiiiiiMiiiiunui 

u i a p d r a u d a nuo nen iea Ir a u t o m o -
\0&, — 2 0 % — 3 0 % pi«lau mokpsi t 
bi l io p a s m u s . 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 % Weat 95th Street 

Telet. — GA 4-8654 

ŠEIMOS MALDOS 
LIETUVIŲ KALBA 

• 
Per kan. B. Kuhn, OFM, ga

lite gauti lapelį su rytmetinėm, 
vakarinėm ir įvairiems reika
lams maldomis. Sis gražiai at
spausdintas lapelis (6 pusla
piu), kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženkleli su pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad-
ministrarijai: 4545 W. 63rd SL, 
Chicago, m. 60629. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St 

Chicago, IL 60629 
iiimmimiiiiiiiimiimu!UMiH!.!!iiH!itu 
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Sol. Praurlme Ragiene 
dainuoja 

Y R A Š A L I S 
14 skirtingų lietuvių kompozi* 

torių dainos ir arijos--6 su stygi
nio kvinteto palyda, 2 su klari-
neto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui 
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėles. 
Sofijos malda. Skamba, skamba 
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalis. 
Mylėk lietuvj ir kitos). 

Diriguoja: Arūnas Kaminskas. 
Plokšteles kaina su persiunti

mu — $8.85. Dlinois gyv. dar pri
deda 48 et. Dlinois vais. mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63 S t Chicago, IL 60629. 
imii i imiiHi i i i i i i i imii imii i i i i i immiim 

B I A L • S T A T K 

Perskaitė "Draugą" duokite 
jį kitiems pasiskaityti. 
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Rezidencinės ir Komarcin** 
Apartrnentai • Kondormniumai 

Nuosavybes 
, Nuomavimas FLORIDA 

REAI CB Angclt E* Kamiene 
REALTO* • • t BROKE* . . * 1 0 T * » T 

T ? C ^ T k r p p 1 37oi smf 6ouievar<a,n.PBt«r*bvrq SCOCH.P-I. ̂ ^?06 
T«Kfonai (SiV >*0'-24*e. Va(ca<-« (St>) >45-27)6 



Važiavom dieną, važiavom naktį ir privažiavom 
Kennebunkportą 

Mokytojų studijų savaite (8) 
JUOZAS MASIUON1S 

Mokslui nėra galo. Vieni pa
sitenkina pradžios mokykla, kiti 
aukštesniąja, treti stoja į univer
sitetus. Ir čia vėl vieni pasiten
kina bakalauru, kiti magistru, 
treti siekia net doktorato. Nevie
nodi buvo ir mokytojai. Dauge
lis iš Dainavos grįžo namo, bet 
keturi pasiryžo keliauti iš Dai
navos į Kennebunkportą, vieno
je studijų savaitėje baigę moks
lus, siekti jų ir antrojoje: J. Masi-
lionis, Pr. Masilionienė, Br. Ketu 
rakis ir A. Rūgytė. Tas pasiryži
mas buvo išankstinis, nes jau tu 
rėjome nusipirkę bilietus iš Jack 
šono, Mich., ligi Bostono, Mass., 
traukiniu. Nenorėčiau traukinio 
minėti, nes visi žino, kad Ame 
rikoje tai sena, atgyvenusi ir t. t. 
susisiekimo priemonė, pradėjusi 
ar jau ir baigianti bankrutuoti. 
Mokytoju ar tik mano priešai, 
sakys: "Pasiėmėte seną priemo 
nę, nes nauju nežinote... Yra 
dabar lėktuvai, raketos... Jus ir 
mokykloje turbūt tebevartojate 
senas priemones"... 

Traukinys iš Jacksono išeina 
4:49 vai. p. p. Iš Dainavos visi 
skirstosi jau anksti rytą. Stud. 
Arūnas Pemkus nuvežė mus į ge
ležinkelio stotį 11:30 v. r., nes ir 
jo laukia ilga kelionė į studentų 
stovyklą. Laiko daug, ir jį "žudė 

CLEVELAND 
(Atkelta iš 4 psl.) 

Kristina Motiejūnaitė, Vytas Zor 
ska, 4 sk.: Rimas Biliūnas, Ri
ma 2iedonytė, Aida Bublytė, Ju
lytė Minkūnaitė, 5 sk: Diana 
Staniškytė, Audrius Bankaitis, 
Ina Šilgalytė. 6 sk: Julytė Gela-
žytė, Audrė Apanavičiutė, Sau 
liūs Muliolis. 7 sk: Auksė Bankai 
tytė, Paulius Tallat-Kelpša, Linas 
Biliūnas. 8 sk.: Dalia Kašubaitė, 
Lana Vyšnionytė, Daina Mataitė. 
9 sk.: Vincas Staniškis, Saulius 
Bankaitis, Ingrida Nasvytytė. 10 
sk: Vida Kašubaitė, Jonas Mu
liolis, Edas Čepulis. 11 sk: Sigutė 
Bankaitytė, Vilija Ramūnaitė, 
Lina 2iedonytė. 12 sk: Jonas 
Bankaitis. 

Tėvu komiteto dovanas už 
ypatingą darbštumą gavo šie mo 
kiniai: Juozas Natkevičius, An
tanas Šiupšnys, Andrius Dundu-
ras, Jonas Natkevičius, Andrėja 
Jakulytė, Lilė Gelažytė, Vija Bub
lytė, Darius Minkūnas. Labai įdo 
mu, kurie mokiniai bus geriausi 
šiais mokslo metais ir kurie gaus 
dovanas? 

TRUMPAI 
— Dvidešimt penkerių metu 

vedybines sukaktis, su Šv. Mišių 
auka, rugpiūčio 27 d. atšventė 
Eduardas ir Aldona Bliumenta-
liai, o rugsėjo 12 d. Jonas ir Stasė 
Kazlauskai. Rugsėjo 20 d. atšvęs 
Donatas ir Nijolė Balčiūnai. Tai 
aktyvios mūsų kolonijos ir para
pijos šeimos. 

— Čiurlionio ansamblis spalio 
18 — 19 d. koncertuos Cincinna 
ti miesto ruošiamame festivaly
je. O spalio 25 — 26 d. koncertuos 
Detroite Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, sekmadienį, jie gie
dos Alfonso Mikulskio sukurtas 
Mišias. 

— Apie 40 Žaibo klubo sporti 
ninku rugsėjo 6 - 7 d. dalyvavo 
lengvosios atletikos varžybose 
Udora, On t , apie 50 myliu nuo 
Toronto, estų stovyklavietėje. 
Be Pabaltijo kraštu,^ dar dalyva 
vo lenkų, suomių ir ukrainiečių 
sportininkai. Clevelandiečiai vi 
soj eilėj sričių pirmavo. 

— Ateitininkų ruoštoji gegužinė 
Beachland parke, prie Erie ežero, 
praėjo su. pasisekimu. Dalyvavo 
apie 150 jaunimo ir suaugusių. 
Po gegužinės parko vadovybė pa 
sidžiaugė tvarkingai paliktomis 
aikštėmis ir užtikrino, kad bus 
mielai laukiami ir kitomis progo 
mis. 

— Kultūriniuose darželiuose, 
suruošta 35-ji Vieno pasaulio die 
na. Šiaisi metais ji rengiama Afro 
— American sodelyje. 

me", raitydamiesi tai ant vieno 
suolo, tai ant kito, perskaityda
mi nusipirktą laikraštį, nueida 
mi į valgyklą. Ir vis dėlto sulau
kėme 4:49 vai. ir traukinį, pavė
lavusį tik 5 min. Įsigrūdome į trau 
kinį, abiejose rankose nešdami 
po lagaminą. Einam ir nerandam 
vietos atsisėsti. Ne į tą pusę pa
taikėme eiti. Grįžtam. Einam 
atgal. Menkas malonumas eiti su 
dviem lagaminais svirduliuojan
čiu traukiniu. Pagaliau, perėję iš 
ilgai visą traukinį, radome vie
tą atsisėsti. Štai ir atsakymas 
tiems, kurie juokėsi iš mūsų se
nosios susisiekimo priemonės. Pa 
sirodo, ta priemonė dar labai 
naudojama. Antras atsakymas: 
ir mes būtume skridę lėktuvu, 
jei būtume gavę reikiamom die
nom bilietus. Taigi, ėstų šuo 
mėsą... 

Važiuojam ir žiūrim, kaip kiti 
praleidžia laiką. Kitoje takelio 
pusėje kaimynė geria 7-up. Ran
dame kažkieno paliktą laikraštį 
ir, pasidalinę keletą lapų, skai
tome. Kaimynė dėlioja kortas 
pati sau viena. Mes skaitome apie 
lenkų streiką. Kaimynė jau snau 
džia. Perskaitėme visus straips 
nius ir skelbimus. Toledo,Ohio, 
turime persėsti į kitą traukinį, 
bet jo nęra. Jis vėluoja visą va
landą, nes kažkur Indianoje su
važinėjęs žmogų. Po valandos 
laukimo atvažiuoja, ir mes susė
dam į žmogžudį traukinį. Patai
kom į gerą vagoną, nes geležin
kelietis nurodo, kur sėda Bosto
nan važiuojantieji. Įsėdam 11:20 
ir turėsime daug laiko ir miegui, 
ir apmąstymams. Mėginsiu susu 
nrootį jrisą Dainavos darbą. 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 19 d. a 

f/r 

Ctevelando Amerikos lietuvių klubas suruošė gražią gegu žinę su įvairiomis pramogomis 
masis pripils butelį vandens. 

. Varžosi jaunimas: kas pir-
\ uotr. V. Bacevičiaus 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Maspeth, N. Y. 

LIETUVOS VYČIŲ 110 
KUOPOS VEIKLA 

TAUPYMAS ENERGIJOS 

Norvegų mokslininkai siūlo 
ateity išgręžti gilius, iki vieno 
kilometro šulinius, ten prileisti 
vandens ir jį sušildytą atgal 

^ 

LIETUVOS BAŽNYČIOS 
I-mas tomas. Telšių Vyskupija 

B R O K I U S K V I K L Y S 
Teisių vyskupija yra 1-as tomas ii LIETUVOS BAŽNYČIŲ «e-

rijos leidžiamų knygų. 
"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 

palikti ateities kartoms galimai tikresni ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos įvadoje. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip1 

pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,51(5 West 6Srd St, Chicago, IL 606Ž9 

Dainavoje buvo trys istoriją 
liečiančios paskaitos: dvi dr. Br. 
Kaslo, kuriose stambiais bruo
žais buvo pažvelgta politinė Lie
tuvos istorija nuo seniausiu lai
kų ligi bolševikų okupacijos, ir 
dr. L. Sabaliūno, kurioje detaliai 
išnagrinėti 1938 — 1940 m. įvy
kiai. Okupuotos Lietuvos poezi
ją trijose paskaitose apžvelgė dr, 
R. Šilbajoris, savo įžya^umu ir 
dėstyrhb suprantamunSu stebin
damas klausytojus. Šiai grupei pri
skirtina ir kun. K. Pugevičiaus 
paskaita "Kaip įvykiai Lietuvoje 
mus įpareigoja". Visos šios pas
kaitos buvo skirtos Lietuvos oku
pacijos 40 m. sukakčiai paminė
ti. 

Gilesniam kalbos pažinimui ir 
žinioms pakartoti buvo skirta J. 
Masilionio penkių pamokų seri
ja "Vientisinis sakinys ir jo skyry 
ba". Br. Keturakis kas rytą 
mankštino stovyklautojus prak
tiška^ o vidudienyje dėstė sporto 
istoriją ir teoriją. 

Su mokykline praktika buvo 
susijusios dr. Pr. Domanskienės 
paskaita "Vaikų dėmesys pagal 
mokytoju sampratą ir psicholo
ginių teorijų duomenis", R. Rač 
kauskienės "Vaizdinės priemonės 
lit. mokykloje", I. Tijūnėlienės 
"Pagalbinės mokymo priemonės" 
ir J. Jasaičio "Lietuviškojo švie
timo dabarties problemos". 

A. Rinkūnas ir dr. D. Tamu-
lionytė supažindino su savo pa
ruoštais vadovėliais, kaip mokyti 
lietuviškai nemokančius. Ir vie
nas ir kita pademonstravo, kaip 
pamokos pravestinos praktiškai. 

Aktualiesiems švietimo reika
lams buvo skirti J. Kavaliūno, 
buv. Švietimo tarybos pirm., ir J. 
Plačo, naujojo Švietimo tarybos 
pirm., pranešimai bendraisiais 
švietimo reikalais ir dr. J. Rač
kausko pranešimas apie Pedago
ginį lituanistikos institutą. 

Tai tokie dalykai buvo svars 
tyti Dainavoje. O dabar esame 
kažkur pakeliui į Kennebunkpor 
tą. Traukinys lekia ir lekia. Už
tenka ir man sumoti, laikas pa
snausti. 

Traukinys pavėluoto laiko ne 
atgavo, bet dar pusvalandį pridė 
jo. Vietoj Bostone atsiradę 3:15, 
išlipome 4:45 vai. p. p. Gaila, kad 
nepavėlavo dar kelias minutes: 
būtume traukiny išbuvę visas 

Šiuo metu kuopos nariais yra 
centro valdybos pirm. Pilypas 
Sakbeikis, 2-ras vicepirm. Jonas 
Adomėnas ir Lietuvių reikalu 
vedėjas kun. Kazimieras Pugevi- į bažnyčią 
čius. Taip neseniai visai neveik
li kuopa šiandien yra viena stip
riausių, turinti 170 narių, kuope
lę jaunių ir pasižymi savo veik
los pločiu. Maspetho vyčiai su
pranta, kad neužtenka gerai iš
vystyti visuomenišką veiklą, bet 
labiausiai vyčiams reikia atsižy
mėti savo šūkiu — Dievui ir 
tėvynei. Todėl religinė veikla 
vyčiams labiausiai rūpi. Maspet 
ho vyčiai veikia lietuviškos Atsi
mainymo parapijos globoje. Jų 
'uždavinys prisidėti, kad ta para
pija būtų lietuviška. Vyčiai jau
čia pareigą dalyvauti savo parapi 
jos lietuviškoje sumoje, ypač Lie
tuvos švenčių minėjimuose, sek
madieniais, ypač kiekvieną 3-ąjį 
mėnesio sekmadienį. Vyčiai jau
čia pareigą palaikyti chorą. Vy
čių vadovai supranta, kad na
riams reikia aukos atvykti į pa
maldas lietuviškon parapijon. 
Bet be aukos vyčiai nebūtų vy
čiais. 

ir lietuvių tautos laimėjimus. Jis 
pasakė nuoširdų pamokslą, pa
minėdamas istorinį lietuvių pa-1 traukti, tokiu būdu šildyti na-
maldumą į Mariją. Sumą laikė m u s . Tai būtų kelis kartus pi-
kun. Stasys Raila, L. vyčių 110jgiaU) n e į j tolimą šiaurę ga-
kuopos dvasios vadovas. Religinis į bentį skystą kurą ir juos šil- j 

dyti. minėjimas baigtas Lietuvos him 
nu. Lietuvos vytis ir Gedimino 
stulpai Lietuvos trispalvė puošė 

Būk savo noro viešpats ir sa
vo proto tarnas. 

E. Eschenbach 

AtA 
CLEMENS PAVILONIS 

PAVILON 
Gyveno Chicago. Illinois. 
Mirė rugsėjo 17 d., 1980 m. 
Gimė Lietuvoje. Anykščių kaime. Amerikoje išgyveno 67 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helen (Mikulicz), 2 sūnūs 

Clemence J. Pavilon, marti Patricia, ir Edvvard J. Pavilon. anūkai: 
Clemens J., Vicki A. ir Joseph E., kiti giminės Lietuvoje ir Brazilijoje. . 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje. 6845 S. Western 
Avenue. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 20 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvykągedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marti ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Jonas Evans, Jr . ir Stasys Evans — Tel. 

737-8600. 

Vyčiai organizuoja tautiniu 
šokių ir žaidimų grupes, lietu
vių dainų ir giesmių ratelius, 
kviečia kalbėtojus apie Lietuvos 
kultūrą, istoriją. Lietuvių kalbos 
gilinimas ir jos mokymasis yra 
vyčiams labai gyvas uždavinys. 
Jie organizuoja kalbos kursus, 
mielai šnekasi lietuviškai ir yra 
susirūpinę jaunesniuosius sudo
minti lietuvių kalba. 

LIETUVIU TAUTOS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

Pamaldos buvo rugsėjo 7 d., sek 
madienį, gražioje lietuvių baž
nyčioje. I šį minėjimą Atsimainy 
mo parapijos bažnyčioje su vė
liavomis įžygiavo Lietuvos vyčiu 
110 kuopos nariai ir kiti lietuviai., 
Parapijos choras, vadovaujamas 
varg. Vytauto Kerbelio, giedojo 
"Sveika Marija". Klebonas kun. 
Pranas Bulovas pasveikino susi
rinkusius pasimelsti už Lietuvą 

24 vai. 
Čia pat Trailway autobusų 

stotis. 5:15 išeina autobusas į 
Portlandą. Spėjam. Apie 8 v. v. 
atsirandame Portlande. Neprisi
skambinę į vienuolyną, paimam 
taksi ir už 40 dol. nuvažiuojam į 
Kennebunkportą. Brangu ar ne 
— nesvarstom, nes esam pavar
gę kaip šunys. Bet kam skųstis? 
Važiavome savanoriais, tikėda
miesi, kad kas nors, sužinojęs mū 
sų didelį veržimąsi į mokslą, su
teiks mums mokslo troškimo jei 
ne doktoratą, tai bent felčeratą... 

Pagaliau įvežė mus į Kenne-
bunkporto pranciškonų vienuo
lyno kiemą. Kai įžengėme į 
mums skirtus kambarius, buvo 
lygiai 9 v. v. Kai išmiegosim, ap-
skaičiuosim, kiek valandų kelia
vom nuo Dainavos ligi Kenne-
bunkporto. O gal kas iš skaityto
jų, kol mes miegosim, tą neleng 
vą darbą atliks? 

A. t A. 
jo žmonai dr. 
gilią užuojautą 

Dr. JURGIUI BALČIŪNUI 
m i r u s , 

BRONEI ir visai ŠEIMAI reiškiame j 

VALENTINA ir FELIKSAS 
ZUBINAI 
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1 DRAUGAS, penEtar'ienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 19 d. 

X Dr. Giedra ir dr. Rimas 
Sidriai išvyko trijų savaičių 
atostogų į Europą ir daugiau- i 

a lankysis Ispanijoje. Kaip 
akių ligų specialistą dr. Rimą 
Sidrį kabinete pavaduos sūnų 
dr. Linas Sidrys, kuris su šei
ma iš savo tarnybos Floridoje 
jau atvyko j Streator, Dl. 

X "Blick in die Zeit m " , nau
ja, praplėsta laida, parašy ta 
prof. Juozo Ere to (Joseph Eh-
ret), kuris daug kartų ir daž
nais raštais mini ne tik bendrą
ją pasaulinę politiką, bet ir Lie
tuvos okupaciją, dabartines 
jos kančias ir tautos viltis prisi
kelti, šioje knygelėje giliau 
žvelgia į dabartinę politiką ir 
politinių bei valstybinu pajėgų 
pasiskirstymą. 

X Lietuvių fronto bičiulių Chi-
cagos sambūrio trumpas susi
rinkimas — išvyka bus šį sek
madienį, rugsėjo 14 dieną Atei
tininkų namuose Lemonte. Pra
džia 3 vai. p. p . Jeigu būtų blo
gas oras, viskas vyktų viduje, 
yra pakankamai vietos. Bičiuliai 
su šeimomis ir svečiais maloniai 
kviečiami dalyvauti. 

X Juozas Končius yra Moks
leivių ateitininkų sąjungos nau
jos centro valdybos iždininkas. 
Rugpiūčio 16 d. laidoje jo pa
vardė per klaidą buvo praleista. 
Už klaidą atsiprašome. 

X Dr. Algimantas Kabaila, 
N. Š. V. universiteto Sydnėjuje 
Statybos inžinerijos profesorius, 
šiuo metu ka r tu su savo žmona 
Vida (Mikailaite) lankosi J . 
Am. V-bėse. Lydimas Vyt. 
Statkaus, lankėsi "Drauge", ku r 
susipažino su spaudos darbais, 
domėjosi lietuviškomis knygo
mis. Iš Chicagos šį pirmadienį 
skrenda į Bostoną, Putnamą i r 
New Yorką, iš ten į Washingto-
ną, D. C , ir Austin, Tex., k u r 
dalyvaus savo profesijos kolegų 
mokslinėj konferencijoj. Lap
kričio mėnesį grįžta atgal Aus
tralijon. 

X Alfredas KleinaitLs iš 
Brighton Parko ateinantį sek
madienį bus europiško futbolo 
(soccer) vienas teisėjų žaidynė
se, kurios bus rodomos per t e 
leviziją. Buvęs Lith. žaidėjas 
pateko dėl savo žinių ir teisė
javimo sugebėjimų tik kelių a t 
rinktųjų tarpan, nors kandida
tavo į šį postą apie tūks tant i s 
sportininkų. 

X Romos Olšauskaitės ir Sau
liaus Kuprio moterystė šv. Mi
šių metu bus palaiminta šį šeš
tadienį, rugsėjo 20 d., 2 vai. p . 
p. šv. Antano par. bažnyčioje, 
Cicero mieste. Vestuvinės vai
šės bus 6:30 vai. vak. Jaunimo 
centro salėje. Jaunoji yra Ele
nos ir Edvardo Olšauskų duktė 
ir jaunasis Marijos Kuprienės 
sūnus (tėvelis a a. Vaclovas 
Kuprys prieš kelerius metus 
miręs). 

X Aldona Veselkienė, ketvir
tadienį, rugsėjo 25 d., 12:45 
vai. po pietų Šv. Kazimiero se
serų vienuolijos patalpose kal
bės apie lietuvių juostas ir jų 
simboliką bei tradicijas, pailiu
struodama skaidrėmis juostų 
raš tus ir tautinius drabužius. 
Po to bus užkandis ir proga 
pasisvečiuoti. Susidomėję i r į 
pensiją išėjusieji kviečiami da
lyvauti 

X Sofija Bptkūnienė, St. 
Charles, UI., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 8 dol. auką. 
Ačiū. 

x Joseptiln? Stepononrich, 
Lowell, Mass., maloniu laišku 
mus pasveikino, atnaujino pre
numeratą ir aukojo 10 dolerių. 
Už paramą dėkojame. 

X Kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas gimęs ir augęs Lie
tuvoje jau pripažintas ameri
kiečių visuomenės. Mes čikagiš-
kiai turėsime progos jo kom
pozicijų koncertą išgirsti spalio 
25 d. Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijoj. Koncertą 
rengia L. Fondas. Bilietai gau
nami J. Vaznelio prekyboje. 

(pr . ) . 

X Gerosios Sylvania TV su 
kvarco derinimą pas Gradinską, 
2512 W. 47 St., tel. 376-1998. 
Naujos žemos kainos, (sk . ) . 

x Buv. Lietuvos Policijos 
tarnautojų klubas "Krivūlė" 
rengia 25 metų sukaktuvinį ban
ketą, kuris įvyks šaulių salėje, 
rugsėjo 20 d., 7 vai. vak. Vi
suomenė prašoma rezervuoti vie
tas tel . 5234)168. 

(pr.) 

x Terros prekyba galutinai 
uždaroma spalio mėnesio pir
mąją savaitę. Nuo rugsėjo 15 
d. krautuvės darbo valandos 
pakeistos šia tvarka: Pirmad. 
ir ketvirtad. 12—8 vai. vak.; 
antrad., penktad., šeštad. nuo 
10 vai. ry to iki 5 vai. vak. Tre
čiadieni i r sekmad krautuvė 
uždaryta, (sk.). 

X "Vyties" Tautinių Šokių 
grupė, vadovaujama Violetos 
Atkinson, kviečia naujus šokė
jus nuo 20 metų amžiaus regis
t ruot is šį sekmadienį, rugsėjo 
21 d., 7 vai. vak. 2417 W. 43 
S t r e e t Tel. 423-5646. ( s k ) . 

IŠARTIIRT0LI 
J. A. VALSTYBĖSE 

Jaunimo simpoziumas tautiniais ir politiniais klausimais Dainavoje per LFB studijų savaitę. 
Nuotr. V. Maželio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Apolinaras Bagdonas, že 
maitiškos tarmės puoselėtojas, j « 3 | £ j . 
rugsėjo 21 d., sekmadienį, tuo
jau po pamaldų LB Marąuette 
Parko apylinkės valdybos ruo
šiamame Tautos šventės minė
jime skaitys savo kūrybą dviem 
kalbom. 

X Jonas Klimas, Gary, Ind., 
atsiuntė malonų laišką linkėjo 
sėkmės savo dienraščiui i r čia 
proga parėmė mūsų spaudos 
darbus 25 dol. auka. 

x J. Cesna iš Oak Lawn, UI., 
buvo atvykęs į "Draugo" admi
nistraciją, užsiprenumeravo vie
neriems metams "Draugą", nu
sipirko knygų už didesnę sumą 
ir paliko 5 dol. auką. širdingas 
ačiū. Kartu su juo atvyko ir 
A. Kairelis, kuris taip pat įsigi
jo knygų už didesnę sumą. 

LB VAKARONĖ 

Pasibaigus vasarai ir atosto
goms, laikas visiems grįžti atgal 
prie darbų ir užsimojimų. Rug
sėjo 12 d., penktadienį, Jaunimo 
centro kavinėje, Vidurio Vaka
rų apygardos valdyba suruošė 
vakaronę. Šio vakaro tikslas bu
vo perduoti žmonėms Bendruo
menės atliktus darbus ir trum
pai apibūdinti ateities planus. 

priežasčių apygardos j J į ^ i p a r e igota pade 
valdyba nutarė suruošti šiuo lai 
ku tokią vakaronę: 1 rugsėjo , 
mėnuo, tai tradicinis Bendruo
menės mėnuo, kuomet visos apy 

nesulaukė per daug žmonių, betjnizacija veikia. Buvo kalbama 
buvo tikrai džiugu matyti, kaip j apie "Pasaulio lietuvio" žurna-
visos apylinkės dirbo kartu be i lą. Romas Kasparas kalbėjo, kad 
jokių skundų. Taip pat Laukai-' bandoma vis didesnį ir naudin-
tis pagyrė apylinkes dėl birželio gesnį žurnalą išleisti, ir kad de-
15-tos dienos minėjimo. Cia vėl damos pastangos , kad "Pašau -
buvo puikus pavyzdys organizaci 
nio bendradarbiavimo. Pirmi
ninkas Laukaitis taip pat trum
pai apibūdino IX tarybos sesiją, 
kuri bus laikoma Chicagoje, spa
lio 25 — 26 dienomis. Apygar-

AUSTRALIJOJE 

linkės renka aukas paremti Ben
druomenę ir jos darbus. 2 rūgs 
pradžioje vėl prasideda lituanis
tiniai mokslai, ir 3. atostogoms 

ti organizuoti sesiją ir joje dirbti, 
apie tarybos 

veiklą ir narių sąrašas buvo per
skaitytas. 

Sekantis pranešimas lietė švie 
timo reikalus. Juozas Plačas pra
nešė, kad mokinių skaičius ma-

pasibaigus, visi vėl pradeda" p i l - ^ 8 daugumoje mokyklų. Yra 
nu tempu prisidėti prie organiza- nuomone pareikšta, kad ne visi 

tėvai pakankamai atidžiai atlie 
ka savo pareigas, būtent, atvež
ti vaikus kas šeštadienį ir rūpin
tis jų darbais ir auklėjimu. 
Daina Kojelytė nepaprastai įdo

miai kalbėjo apie savo praleistą 
vasarą su Brazilijos lietuviais 

cinio darbo. 

Vakarą atidarė ir pravedė apy
gardos sekretorė Agnė Katrlisky-
tė. Į garbės prezidiumą buvo pa
kviesti šie asmenys: Pasaulio Lie 
tuviu Bendruomenės valdybos 
pirmininkas Vytautas Kamantas, I Tikrai buvo linksma klausytis 

X Aukomis po 
dienraštį parėmė: 
liūs, A. K. Grina, 
Marija Ruboniai. 

5 dol. savo 
Edm. J. Mi-
Antanas ir 

P . Jurjonas. 
Elena Liškevičienė, Vytautas 
Mažeika. Albertas Stočkus, A. 
Micuta, Pranas Aglinskas. Pra
nutė Domanskienė. Visiems dė
kojame. 

X Aukų atsiuntė: 4 dol. — 
V. Cyvas; po 3 dol. — Ant. Zu-
bavičius, Andrius C Kablick, A. 
Bražėnas; po 2 dol. — J. Bernot. 
J. Jurkėnas, E. Pakulis. Emili
ja Zubrickienė. H. Jasinis, V. 
Narkus: 1.50 dol.— Juozas Ma
žeika, K. Cherniauskas. Visiems 

I dėkojame. 
Į 

X Ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 21 d., visi vykstame į ge
gužinę Ateitininkų sodyboje, 
127-ta g-vė ir Archer Ave., Le
monte. Įvažiavimasiš 127-tos 
gatvės ir St. Vincent seminari
jos kiemo. 11 vai. bus pamaldos. 
Programą išpildys studentai ir 
moksleiviai. Bus sportas jauni
mui ir žaidimai vaikams. Šeimi
ninkės paruoš daug skanių val
gių. Kam patogu, prašome at
sivežti savo kėdes. (pr) . 

X Lietuvos Dukterų draugijos 
d\idešimtrnečio veiklos seimas 
šaukiamas spalio 3 d.. Jaunimo 
centro kavinėje 9 vai. ryto. 
Dalyvauja atstovės. Tą pačia 
dieną 6 vai. vak. parodos atida
rymas mažojoje salėje. Paro
doje bus galima apžiūrėti iš 
Lietuvos atvežtus j audeklus, 
drožinius, odos dirbinius, ginta
rus, lazdas, pypkes, žirgus, dė
žutes, vazas su gintarais ir daug 
kt. Visus eksponatus atvežė 
Pupelių šeima iš Bostono. Visa 
visuomenė prašoma gausiai da
lyvauti. Viską pamatyti ir už 
prieinamą kainą įsigyti. Paro-

I da atidaroma su vaišėmis ir jėji-
I mo auka. Paroda tęsis 3 vaka

rus ir 2 dienas. (pr.). 

Pasaulio lietuvio" žurnalo ad
ministratorė Daina Kojelytė, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo tarybos sekretorius Juo-! 
zas Plačas, kuris šiuo metu eina 
pirmininko pareigas, ir Vidurio 
Vakarų apygardos pirmininkas 
K. Laukaitis. Kavinėje susirin
ko nemaža grupė svečių. Jų tar
pe matėme Danguolę Valentinai 
tę, V. V. apygardos sekretorę ir 
Gage Parko apylinkės pirminin
kę, Juozą Šlajų, Brighton Parko 
pirmininką, Juozą Masilionį, Pr. 
Masilionienę, ČALM direktorių, 
Vytenį Šilą, V. V. apygardos kon
trolės komisijos pirmininką, Vac
lovą Kleizą, PLB vicepirminin
ką, Zigmą Žiupsnį, PLB vicepir 
mininką sporto reikalams, Stasį 
Jokubauską, Vidurio Vakarų apy 
gardos vicepirmininką, Romą Kas 
parą, "Pasaulio lietuvio" redakto 
rių, Kostą Arą, Cicero apylinkės 
pirmininką ir dr. Ferdinandą 
Kauną, tarybos narį. Taip pat at
silankė Algis Regis, kuris šiuo 
metu yra Illinois Lietuvių respub
likonų lygos pirmininkas, dr. Al
gis Paulius, PLB vicepirmininkas 
specialiems reikalams. Džiaugia
mės, kad tiek daug svečių atvy
ko paklausyti apie Bendruomenės 
reikalus. Pirmas kalbėtojas buvo 
Kazys Laukaitis. Jis pakalbėjo apie 
apygardos valdybos atliktus dar
bus per vasarą. Lietuviu dienos 

apie šiuos lietuvius, kurie su vi
som jėgom stengiasi išmokti lie
tuvių kalbos ir kultūros. 

PLB pirmininkas Vytautas Ka 
mantas kalbėjo apie nuveiktus 
PLB darbus ir tada apibūdino 
ateities planus. Buvo kalbama 
apie visas pasaulio bendruome
nes ir kaip lietuviai visur sten
giamasi įsikurti ir dirbti savo dar 
bus ir atlikti pareigas. 

Prieš pradedant diskusijas, 
Daina Kojelytė dar trumpai pa
kalbėjo apie VVashingtone suimtą 
jaunimą ir prašė visas apylinkes 
išsiųsti laiškus prezidentui ir 
kitiems pareigūnams. Taip pat vi
si svečiai buvo raginami užsipre
numeruoti "Pasaulio lietuvį". 
Diskusijas pravedė Kazys Lau-

.kaitis, kuris taip pat padėkojo 
Algiui Regiui ir Amerikos Lietu
vių respublikonų federacijos pir 
mininkui Anatolijui Miliūnui, už 
jų darbus ir pastangas pakviesti 
prezidentini kandidatą R. Rea-
gan į Marąuette Parką. Si padėka 
buvo karštai priimta visų svečių 
plojimu. 

Klausimų buvo įvairių. Ypač 
daug buvo klausiama apie artė
jančią IX tarybos sesiją. Laukai
tis kvietė visus atsilankyti sesi
jos atidaryme ir atdaruose posė
džiuose. Bus visiems puiki proga 
stebėti (kaip Bendruomenės orga-

lio lietuvis" išeitų reguliariai 
laiku. Atrodo, kad visa publika 
buvo tikrai sudominta ir sužavė
ta Dainos Kojelytės paskaita apie 
savo darbus Pietų Amerikoje. Bu 

pareikšta parama PLB kultū-

— JAV kongreso atstovas 
Dante B. Fascell, saugumo ir 
bendradarbiavimo komisijos pir
mininkas, y ra pareiškęs susirū
pinimą dėl pastaruoju metu 
Lenkijoje vykusių įvykių impli
kacijų Madrido konferencijai. 
Kongreso rugpiūčio 25 sesijoje 
Fascell kėlė klausimą dėl lenkų 
vyriausybės pasiryžimo vykdyti 
Helsinkio ir kitų tarptautinių 
susitarimų įsipareigojimus. Kon
greso atstovas Fascell ragino 
JAV delegaciją į Madrido kon
ferenciją vardu suminėti areš
tuotuosius Lenkijos įvykių me
t u ka r tu su Sovietų Sąjungoje 
bei Čekoslovakijoje areštuotų 
bei persekiojamų žmogaus tei
sių gynėjų pavardėmis. Taip 
pa t ragino JAV delegaciją reikš
t i Sovietams nepasitenkinimą 
dėl Vakarų radijo laidų tran
sliacijų trukdymo. 

— Alma Vilkaitė - Stoškienė 
šį pavasarį baigė 
universitetą ir gavo dantų gy 
dytojos daktaro laipsnį su gydy 
mo ir chirurgijos specialybe. | į į į T į į į 
Naujoji daktare pradėjo dirbti 
ka r tu su Rolandu ir Danute 
Giedraičiais jų ofise: 3151 Glen-
dale, Bl., L o s Angeles. Calif. 

— Spalio 
Kalifornijos j M e l b o u r n o 

— A. a. Antanas Pranaitis 
mirė Melbourne, sulaukęs 79 
metų amžiaus. Po gedulingų 
pamaldų palaidotas Springvale 
kapinėse. 

A. a. Jonas Gudauskas mi
rė Adelaidėje, būdamas tik S7 
metų amžiaus. 

— A a Edgaras Muoeniekas, 
mirė Perthe, širdies ligos pa
kirstas, 57 metų amžiaus. 

— Pertho Lietuvių namai mi
ni pirmąsias metines. Pernai 
Eugenijus Stankevičius, jauni
mo vadovas, išleido atsišauki
mą, kurį baigė: "Mes, jauni
mas, prašome visų rimtai ap
svarstyti savo lietuviško židinio 
projektą ir paremti jo įsikūni
jimą". Bendruomenė išklausė 
jo balsą ir per keletą mėnesių 
surinko 50,000 dolerių ir įsigijo 
salę. 

5 d., sekmadienį, 
Lietuvių namuose 

šaukiamas ALB apylinkės susi-
| rinkimas, kuriame bus rodomas 

ai susuktas filmas 
apie sovietų koncentracijos sto
vyklas. 

— Balys Valentinavičius, 65 
90039, telef. 660-1205. Dr. Al- i metų, mirė liepos 23 dieną Mor-
ma Stoškienė yra veikli skautė, j well mieste. 

Brighton Parko. Chicagoje, lietuviai parapijos gegužines metu. 
Nuotr. P, Maletm 

VO 
rinei veiklai su kitais pasaulio 
kraštų lietuviais. Atrodo, kad dau 
guma lietuvių sutinka su buvu
sio PLB pirmininko Broniaus 
Nainio pastangomis lankytis Pie 
tų Amerikoje ir pakviesti jų vie
netus į Šiaurės Ameriką ir kitus 
kraštus. Vytautas Kamantas taip 
pat atsakė daug klausimų apie 
PLB valdybos ateities planus, 
ypač 1983 metams planuojamas 
Pasaulio lietuvių dienas Chica
goje. 

Vakaronė atrodo buvo visiems 
įdomi ir naudinga, ir Vidurio 
Vakarų apygardos valdyba pla
nuoja ruošti įvairias informaci
nes ir kultūrines vakarones. 

Agnė Katiliskytė 

PAG3ERBTA S E S E L Ė 
JULIJA STANKUS 

Daktarai, seselės, draugai ir 
giminės susirinko sekmadienį, 
rugsėjo 14 d., Tautinių namų 
salėje pagerbti žymią šv. Kry
žiaus hgoninės laboratorijos 
vedėją seselę Juliją S tankus , 
Šv. Kazimiero seserų kongrega
cijos vienuolę, švenčiančią 50 m. 
vienuoliško gyvenimo jubiliejų. 

Seselė Julija nuo jaunystės 
dienų svajojo tapti vienuole. 
Jaunystėje gyveno Brighton 
Parke. Įstojusi vienuolynan, 
baigusi gail. seserų mokyklą, 
50 metų vienuole būdama ji ne 
vien skyrė savo gyvybę Dievui, 
bet pasišventė savo profesijai li
goninėje nuo 1932 m., vesdama 
ligoninės laboratoriją. 

Svečiai buvo pasveikinti gi
minaitės Mrs. Zink ir sugiedoję 
seselei Julijai "ilgiausių metų", 
svečiai susėdo prie stalų, ap
krautų skanėstais. Pr ie garbės 
stalo sėdėjo ir jos sesutė Marija 
Stankutė, kuri su pagalba gimi
nių ir draugų paruošė šią p u o t ą 

Kiti prie garbės stalo buvo 
prel. D. Mozeris, Nekalto Pras i 
dėjimo parapijos klebonas, kur i s 
sukalbėjo maldą, sesuo Doro-
tea, Šv. Kryžiaus ligoninės di
rektorė, sesuo Margareta, direk
torės pagelbininkė, S tasys ir 
Ona Piežai i r giminės. 

Barbara Zink pravedė pro
gramą, kuriai paįvairinti savo 
poeziją anglų ir lietuvių kalbo
mis padeklamavo Vida Tumaso-
nienė, dr. Vacio Tumasonio 
žmona: 

"Jau daugel metų, kai ji ta r 
nauja, 

Dievui, altoriui ir menkam 
žmogui, 

Jos daug ligonių, net nežinojo. 
Kiek brangaus laiko j iems 

paaukojo" — 
gyvai deklamavo V. Tumaso-
nienė. 

Seselė Julija kukliai padėkojo 
| visiems dalyviams, t a r d a m a : 

JAV Lietuvių Bendruome
nės tarybos suvažiavimas bus1 

spalio 25 ir 26 dienomis Chica-J 
goję, Sheraton — Midway Innj 
viešbutyje. Suvažiavimą šau- į 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Londono Lietuvių sporto 

ir socialinio klubo salėje rugsė
jo 7 d. buvo surengtas Tautos 
šventės minėjimas. Kalbėjo Lie-

kia JAV L B tarybos prezidiu-1 tuvos atstovas V. Balickas, o 
mas, kuriam pirmininkauja inž., meninėj programoj Anglijos lie-
Vytautas Izbickas, guv. Bosto-! tuviai pirmą kartą turėjo pro-
ne. Suvažiavimą globoja Vidu- Į gos išgirsti čikagietę solistę ir 
rio Vakarų apygarda, kuriai j aktorę Eleną Blandytę. 
pirmininkauja Kazys Laukai
tis. 

— Žurnalistų vakaronė bus 
spalio 5 d., sekmadienį, 4 vai. 
p. p . Latvių salėje, 1955 River-
side Drive. Pakelsim vyno sti-! 
klą už "Lietuvio Žurnalisto"! 
naują žurnalo numerį. Dainuos; 
viešnia K. Vidžiūnienė iš Arizo-į 
nos ir vietos dainininkai Vincas '• 
Saras, Stasė Pautienienė, Lucija į 
Mažeikienė, Emanuelis Jarašū- Į 
nas, Danutė Barauskaitė. Klevą į 
Vidžiūnienė, fleita Kristina Mic-1 DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTfc 
kūtė ir smuikas Raimundas | LU? "prašoma dr. J. Vaišnoro., MH. 

— Nottinghamo DBLS sky
rius suruošė Tautos šventės mi
nėjimą rugsėjo 6 d. Programą 
atliko solistė ir aktorė Elena 
Blandytė, Britanijos lietuvių 
tautinių šokių grupė "Lietuva" 
ir vietinės Nottinghamo pajė
gos. 

— Didžiosios Britanijos Lie
tuvių bendrijos sąskrydis bus 
rugsėjo 27 d. Manchesteryje. 
imiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmiimiiiiiiii 

Mickus, akompanuoja Raimon
da Apeikytė. Meninė patarėja 
sol. A. Dičiūtė - Trečiokienė. 

"netikėjau, kad tur iu t iek myli
mų draugų ir giminių... te Die
vas laimina jus visus". 

Į seselės Julijos jubiliejų at
vyko giminės — Ona i r Jurgis 
Liebick iš Sacramento, Calif. 
Tarp svečių buvo matyti dr. C. 
Vygantas su žmona dr. Augus
te, daktarai J u a n ir Nancy 
Ugarte, dr . Niomi Corsi ir jos 
vyras, dr. Nicolas Giuliano ir jo 
žmona, dr . Arlinda Sivva ir jos 
vyras, dr. Antanas Brizgys ir dr. 
Ramunė Brizgys. dr. Janina 

j Yokša, dr. R. S tanke ir jo žmo
na ir Donna Parker , seselės Ju
lijos laboratorijos pagelbinin
kė, laboratorijos technikai, tar
nautojai ir talkininkai. 

St. P. 

knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Kajga yra tik teologinė, ji dėl ĮCK. 
mių vietovių aprašymo ir dėl io« 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
jovėmis. Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina $3.00. Galima ją įsigyt! 
"Drauge". 
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Kelias į altoriaus garbę 
J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 

Gaunama DRAUGE. 
iMiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiHiiunniiiiiiu 

LIETUVIAI, JŪSŲ LAUKIA 0AYTONA, BEACH, FLĄ,! 

Riverwood 
PORT ORANGE CITY, DAYTONA BEACH. FLA. 

Nauja, gražiai planuojama gyvenvietė. 
Ideali visais atžvilgiais vieta lietuviams gyventi. 
Od Atlanto vandenyno tik 5 mylios. 
Planuojamas "Lithuanian VUlage". 
Įvairaus išplanavimo namai. 
Aukita namų kokybė, kainos prlemamos. 
Užtikrintas investavimas. 
Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio supamoje, aplinkoje. 
Sprendimą darykite dabar! 

Informacijas teikia ADOLFAS ANDRULIS, 
7 TALO CmCLE, PORT ORANGE, FLA. 32018. TEL. 904—7«1-3825 


