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Perskaitęs duok kitom! 

MOŠŲ KALINIAI 
(Toinys) 

Ištrauka iš Povilo Pečeliūno 
laiško: 

... Kelionė iš Vilniaus per 
Pskovą, Jeroslavlį, Permę užtru
ko visą mėnesį (į vietą atvykau 
vasario 9) . Vasario 16 jau galu
tinai apsigyvenau paskirtoje vie
toje. Bet darbą gavau tik vakar, 
t. y. 21 d. Kol kas teks dirbti su 
skuduru ir šluota. Pasakyta, kad 
tokį darbą dirbsiu iki kovo 1 d., o 
paskui eisiu dirbti į valgyklą. Bet 
kaip bus iš tikrųjų, nežinau. 

Kadangi pasijutau turįs daugy
bę specialybių, tai galiu dirbti 
visur. Gintautas Iešmantas nuė 

nebegaunu, — nuo birželio mėn.,' 
laiškų. Vienas iš viršininkų man 
paaiškino, kad aš neturiu teisėsi 
su ja susirašinėti, todėl jos laiš-f 
kai, matyt, daugiau nebeateis.. 

Rašo Genovaitė Navickaitė: 
... Prieš keletą dienų gavau Jū-I 

su ketvirtą laišką. Trečio nega-f 
vau, matyt, paklydo bekeliauda' 
mas. Onutė Vitkauskaitė trečiai 
JŪSŲ laišką gavo, bet jame buvoj 
tik tuščias vokas ir baltas popie-| 
riaus lapas. Turbūt mūsų "globė 
jai" galvoja, jog mokam skaityti! 
ir iš tuščio lapo... Gautus laiškus! 
skaitau po kelis kartus, gilesnes! 

jo dirbti prie staklių, o Vytautas i m i n t i s permąstau. Jas galima pa-f 
Skuodis atsisveikino su mumis Je- tygmti su vaistais, kuriuos iš 
roslavlyje ir pasuko į Mordoviją. gerus, palengvėja... Po truputį Į 

Be abejo, Jums rūpi mano svei- I pradedame priprasti prie aplin-
kata? Žinoma, po tokios kelionės Ik o s- J a u i r triukšmas neatrodo 
sveikata negali būti gera. Bet d a - 1 t o k s nepakenčiamas kaip pirmo-
bar taisosi: gaunu vaistus... 

Nuraminkite mamą, tegu Ji ne
pergyvena... Visus sveikinu ir vi
siems linkiu daug gero, gražaus. 
Aš apskritai, savo likimu nesis
kundžiu. Kai sąžinė rami, kai šir
dyje gera, visa kita — niekai. 
Svarbu visur ir visada būti žmo
gumi. 

1981 vasario 22 d. 

Petras Plumpa savo 1980 m. 
spalio 9 d. laiške rašo: 

... Rašau Tau iš savo naujos 
poilsio vietos —Čistopolio kalėji
mo. Atvykau čia spalio 5 d. ir pa
gal aukščiau stovinčiu organų 
sprendimą turėčiau čia pratupė
ti ligi bausmės galo — 1981. 
XI. 19... 

Iš* Nijolės Sadūnaitės jau seniai 

mis dienomis. Greitai viskas pra-| 
bėgs, liks tik prisiminimai. Reikial 
tik džiaugtis ir ramia širdimi tar-| 
ti: 'Ta ip , Tėvel" 

Rašo Ona Vitkauskaitė: (iš
traukos) . 

... gavau JŪSŲ ketvirtą laiškutį 
Tik nebežinau, kas atsitiko su tre-l 
čiuoju laiškeliu: gavau tik vokąf 
ir baltą popieriaus lapą (laiškai 
išėmė cenzorius - rsd.)... Baigia-I 
si žiema, čia pat pavasaris, vasa-j 
ra, na ir... (laisvė - red.). O jei 
Dievas pareikalaus didesnės au
kos, būsiu laiminga, kad tik ga 
lėčiau prisidėti prie Didžiosios! 
Aukos... Alsuojant Dievo ir arti 
rao meile, joks vargas nebaisus,Į 
tik dar labiau užgrūdina... 

(Pabaiga) 

Popiežius stiprėja 
Roma. — Gemelli ligoninės 

gydytojas prof. Emilio Tresalti 
; pareiškė spaudai, kad popiežius 
į Jonas Paulius II-sis taisosi, jis jau 
i 15 dieny neturėjo karščio, jau at
gavęs vieną trčdalį savo po sužei
dimo prarasto svorio. 

Popiežius, kuris buvo sunkiai 
sužeistas gegužes mėn. atentate, 
dar turės žarnyno operaciją, po 
kurios laukiama jo visiško pasvei 
kimo. 

Sirija prarado 
dar vieną lėktuvą 

Beirutas. — Sirija pripažino, 
| kad lėktuvų kautynėse virš Liba
no teritorijos buvo numuštas vie
nas sirų lėktuvas. Izraelis pasigy-

I rė, kad pavyko numušti dar vie-
j ną Mig — 25, sovietu gamybos 
I lėktuvą. Nuo 1979 mėty balan-
1 džio mėn. tai jau 15-tas numuš-
| tas siru kovos lėktuvas. 

Palestiniečiai partizanai Izrae-
j lyje apšaudė pravažiuojantį au
tobusą ir sužeidė keturis asmenis, 

Senatorius Charles Percy, senato užsienio reikalų komiteto pirmininkas ir j vieną jų nėščią moterį- Uzpuo-
centrinės žvalgybos agentūros direktorius William Casey. Jis trečiadienį i limas įvyko 5 mylios nuo Jeruza-
penkias valandas buvo klausinėjamas senato žvalgybos reikalų komitete. Po j lės. Izraelio policija suėmė kelis 
uždarų posėdžių komitetas paskelbė, jog vienbalsiai nutarta atmesti priekaiš- i asmenis. 
tus, kad Casey netinka vadovauti žvalgybos organizacijai. Visi jam mesti 
priekaištai neturi pagrindo, pareiškė sen. Goldwateris, komiteto pirmininkas. 

REAGANAS LAIMĖJO 
ATSTOVŲ ROMUOSE 

Istorinis posūkis į kapitalistini kelią 
Washingtonas. — Liepos 29 

Kongresas, dominuojamas demo
kratu, 238 — 195 balsais patvir
tino prezidento Reagano pajamų 

partijos vadai. Projektas buvo at
mestas 238 — 195 balsais. Tada 
buvo balsuojama už likusį Reaga
no projektą ir jis buvo priimtas 

mokesčiu reformos planą, kuris į 323 — 107 balsais. įdomu, kad 

Kiek Vakarai 
Prancūzų ministras 

lanko Meksiką 
Paryžius. —Prancūzijos užsie

nio reikalų ministras Claude Che-
ysson išvyko aplankyti Meksikos 
ir kelių Centrinės Amerikos kraš
tų. Po pasitarimu su Meksikos 
prezidentu Portillo ir užsienio rei
kalų ministru Castaneda, prancū 
zų ministras sustos Costa Ricoje, 
Nikaragvoj ir Hondūre. 

. . . _ Naujoji Prancūzijos vyriausybė j 
VVashmgtonas. — JAV gynybos Į tas gynybai, kokios yra netiesio- kreipia didesnį dėmesį į Pietų' 

departamentas jau nekartą iš-;ginės išlaidos(kaip Vak. Vokieti- »Amerikos šalis. Prezidentas Mit-
reiske apgailestavimą, kad Ameri- j jos išlaidos Vakarų Berlyne). i terrandas Kanadoje buvo susiti
k s sąjungininkai neskiria pakan-1 Naudodama įvairius prisidėji-i kęs naujosios demokratų partijos 

laikomas istoriniu Amerikos pasi 
sukimu nuo centrinio planavi
mo į grynai kapitalistinį kelią. 
Vyriausybės nuomone, mokesčių 
planas bei kitos prezidento eko
nominės reformos sugrąžins į pri
vatų sektorių per ateinančius tre
jus metus apie 150 bilijonų do
lerių. 

Gegužės 7 d. prezidentas pra
vedė demokratų valdomuose At
stovų Rūmuose savo biudžeto pro 
jektą, už kurį balsavo be respub
likonų ir 63 demokratai. Trečia
dienio balsavime už vyriausybės 
mokesčių planą balsavo 48 demo 
kratai, jų tarpe ne tik pietinių vals 
tijų konservatoriai, bet ir pagar
sėję "liberalai". 

Prezidentas Reaganas labai pa
tenkintas savo pergale, tuoj pa
reiškė spaudai, kad šis Atstovų 
Rūmų balsavimas reiškia, kad 

prieš Reagano planą balsavo vie
nas respublikonas James Jeffors iš 
Vermonto. 

Reagano vyriausybės ligšioli
niai laimėjimai Kongrese laiko
mi įrodymų, kad prezidentas ge
ras, aktyvus, praktiškas politi
kas, žinąs, kaip ir kur "paspausti" 
savo politinius priešus. Jis lygi
namas su kitu "stipriu" politiku, 
— prezidentu Johnsonu. 

Pralaimėję balsavimą Atstovų 
Rūmų demokratų vadai pasveiki
no prezidentą telefonu. Rūmų pir
mininkas O'Neill palinkėjo geros 
sveikatos, o lėšų komiteto pirmi
ninkas Rostenkowskis pasakė: 
"Pone prezidente, tamsta esi kie
tas". 

? iš leidžia gynybai*! 
Gynybai mažiausiai skiria Kanada, Japonija 

LENKŲ PROTESTAI 
Trūksta maisto, įvairių vartotojų prekių 

karnai lėšų gynybos reikalams.', mo prie bendros gynybos maste-
Kongresas pareikalavo, kad būtų I lius, komisija nustatė, kad, kaip 
pravesta studija, kuri parodytų, į bežiūrėtum, mažiausiai prie tarp-
kurie sąjungininkai ir draugai iš-1 tautinės gynybos prisideda Kana-
leidžia gynybai daugiau, kurie 

Varšuva. — Vakar Lodzėje, 
antrame didžiausiame Lenkijos 
mieste su 840,000 gyventojų, įvy
ko didžioji demonstracija, kuri 
reikalavo daugiau maisto, dau
giau butų, daugiau visko, nes Len 
kijos ekonominė krizė pasireiš
kia įvairiausių prekių trūkumais. 
Ir ne tik prekių, trūksta vietų mo
kyklose ir darželiuose, trūksta 
darbo įrankių ūkininkams. Žemės 
ūkio komisija, pasižvalgiusi po 
valstybinius ūkius, pamatė, kad 
derliaus nuėmime daug mašinų 
negalės dalyvauti, nes trūksta 
padangų ar baterijų. 

Viena svarbiausių Lenkijos eks 
porto žaliavų yra akmens anglis. 
Savo kalboje premjeras generolas 
Jeruzelskis pavadino anglį deguo 
niu, be kurio Lenkija negalės 
kvėpuoti. Tačiau šiais metais d a r 
bininkai išsikovojo laisvus šešta
dienius, darbo disciplina pakriko, 

lių gali pristigti pačios Lenkijos 
reikalams. Apskaičiuota, kad elek 
trinės jėgainės ir fabrikai anglies 
atsargų teturi dešimčiai dienų. 
Daug kur dėl transporto sutriki
mų jau gresia elektros srovės nu
traukimas įmonėms, namų šildy-

mažiau. Gynybos departamento 
sekretoriaus asistentas tarptauti
nio saugumo reikalams Richard 
Perle vadovavo komisijai, kuri 
dabar tokį raportą parengė. Vy
riausybėje kilo ginčas, ar apsimo
ka raportą skelbti. Valstybės de-

vadą Broadbent, kuris neseniai 
lankėsi Kuboje ir Centrinėje Ame 
rikoje. Broadbent ir Mrtterrand 
abu yra Socialistų internaciona
lo nariai. Ši organizacija mano, 
kad komunizmą Salvadore galėtų 
nugalėti ne karo jėga, bet socia-

da. Visame Nato valstybių bloke 
ji išleidžia tik šiek tiek daugiau 
už mažytę Liuksenburgo kuni
gaikštiją. Danija, kuri tarp są-', linis teisingumas, reformos. 
jungininkų pirmauja, vienam gy J T 1* U, lAZl 
ventojui skirtame ekonominiame i l z r a c l l S baUOZia 
augime, išlaidų lentelėje iš 14 
valstybių yra aštunta, o karinių 

kuris veda į ekonominį atgimi 
mą. Jo mokesčių planas reiškia 
pirmą tikrą pajamų mokesčių su
mažinimą per 28 metus. Prezi
dento rėmėjai vadina šiuos vy
riausybės laimėjimus "Reagano 
revoliucija", kuri ištaisysianti 
nuo prezidento Roosevelto lai
kų Amerikoje darytas klaidas. 

Senatas, kuriame daugiau res
publikonų, už pajamų mokesčių 
sumažinimo planą balsavo 89 — 
11. Kadangi abiejų rūmų patvir
tinti projektai šiek tiek skiriasi, 
jų konferencijos komitetas šiomis !KO* 
dienomis skirtumus išlygins ir * a " 
pasiųs projektą prezidentui pasi
rašyti, manoma, dar šią savaitę. 

Pagrindinis klausimas Atstovų 
Rūmų balsavime buvo atmesti 
atstovo Rostenkowskio komiteto 
projektą, kurį rėmė demokratų 

partamento nuomone, kai kurie I jėgų nuošimtyje, lyginant jas su 
sąjungininkai gali įsižeisti. Pen-i darbo jėga, lieka 11-toje vietoje. 

i tagono vadai laikėsi nuomonės, mui ar apšvietimui. i, , _ . , A T. ., -, «~ • M .. ~m i kad raportas nėra slaptas. Jis tik Garažuose labai stinga alyvos , . «. m « . LSC v i.- e konstatuoja faktus. 
Atstovų Rūmų karinių reikalu 

komiteto narys, Michigano de
mokratas senatorius Gari Levin, 
gavęs raporto kopiją, įrašė kai 
kurias jo dalis į Kongreso proto
kolus. Gynybos departamento 
pareigūnai atidengė ir kitas ra
porto dalis. 

Studijoje sakoma, kad, tiriant 
atskirų šalių išlaidas gynybai, bu
vo laikomasi įvairių kriterijų: kurį 
nuošimtį visuminio gamybinio 
produkto šalis išleidžia gynybai; 
kuris darbo jėgos nuošimtis dir 

automobiliams. Kaltinamos refi 
nerijos, transporto tarnyba. Kai 
kurios įstaigos jau kalba apie ga
zolino normavimą, žmonės ragi
nami mažiau važinėti, taupyti, 
kaip padarė amerikiečiai ar jugo
slavai. 

žemdirbių unijos skundžiasi, 
kad dėl daugelio metų apleidimo 
privatiems ūkininkams būtinai 
reikia 600,000 šakių, 150,000 dal
gių, 7,000 tonų įvairaus dydžio 
vinių, apie 3,000 tonų grandinių. 
Daug lenkų, ypač jaunos poros, 
laukia butų. Normalus laukimo 

Nors Japonija nėra Nato 
narė, tarp sąjungininkų ji pasku
tinė ar priešpaskutinė visuose pa-

bailius valdininkus 
Tel Avivas. — Izraelio vyriau

sybė nutarė nubausti savivaldy
bių valdininkus, kurie pabėgo iš 
pasienio vietovių, kada jas pradė
jo apšaudyti palestiniečių raketos. 

lyginimo lentelėse. Ji prisideda j Kiryat Shmona gyvenvietėse, is 
daug mažiau, negu galėtų prisi-! viso 28-se vietovėse pabėgo daug 
dėti Prancūrija ir Olandija lai-! valdininkų. Kai kūne nemano su 
kosi gynybos klausimuose beveik 
taip, kaip pagal pajėgumą turėtų 
aikytis. Vakarų Vokietija, Belgi-

grįžti į pavojingus miestus ir ki
bucus. Viename kibuce liko tik 
viena pora neseniai iš Britanijos 

K l l M i i . 1 . » ap^ailf » v^ix. ._ . . . j«», — — j , - ; - . - - „ I - J l i t i 

ja i,'Norvegija, pagal jv H * * • I ? * ™ ? . S T S i S 
mą, 

anglies gamyba ir eksportai smar' laikas jaunavedžiams gauti nedi-
kiai nukrito. Pernai per pirmus 6 
mėnesius Lenkija pagamino ak
mens anglies 20 mil. tonų, o šie
met per tą patį laiką — tik 8.5 
mil. tonų. Šių metų produkcija, 
jau matosi, atsiliks nuo valstybės 
plano net 20 mil. tonų. Jei būtų 
daugiau anglies, Lenkija 

reikalus. Tik Turkija, Portugali 
ja, Graikija ir Britanija neša sa
vo naštą, kurią turėtų nešti.Ame 
rika, tuo tarpu, neša didesnę naš
tą, negu jai priklausytų. Ji padi
dino savo išlaidas gynybai 5 nuoš. 

ba kariuomenei, kuris nuošimtis į per paskutinius dvejus metus, ka-
yra karinėse jėgose; kaip keičiasi i da kitu išlaidos padidėjo nuo 2 
metinių biudžetų nuošimtis, skir- " " ~" 

šiek tiek apleidžia gynybos, gyventojai, kai kurie aukšti pa 

delį butelį yra 7 metai, tačiau, kai 
kuriuose miestuose laukiama 10 
ir daugiau metų. Daugelyje mies
tų mokyklose vaikai mokomi pa- Lodzės demonstracijose darbi-
kaitomis, nuo ankstyvo ryto iki ninkai nešiojo plakatus: "Kaip 
vėlaus vakaro. Vaikų darželiams i valgyti maisto korteles? Ar su pei-
trūksta pastatų, kurie sutalpintų. iiu ir šakute?" Miesto "Solidaru-

gautų 1120,000 vaikų. Mokykloms stinga Į mui" vadovauja VVisconsino uni 
versitete studijavęs ekonomistas daugiau svetimos valiutos, už ku-įknygų, sąsiuviniu ir kitų mokslo 

rią galėtų pirkti daugiau mėsos, priemonių. 
Šiuo metu Lenkija turi valiutos; Varšuvoje trečiadienį "Cora" 
tik tiek, kad galėtų nupirkti pusę:tekstilės įmonėje tris valandas 
mėsos, kurios reikia patenkinti streikavo 2.000 darbininkių. Pa-
pagal maisto korteles nustatytą našiai darbą nutraukė viena au-
mėsos normą. tobusų stotis. Poznanės ge'.ežin-

Jei kasyklų gamyba nepadidės i kelių stotyje darbininkai paleido 
( o korespondentai pasakoja, kad jvisas sirenas, kurios penkias mi-
po laisvų šeštadienių ir sekmadieįnutes "reiškė protestą". Czesta-
nių lenkai dažnai neateina į dar-Jehovoje apie 340 įmonių paskel-
bą ir pirmadieniais), akmens ang bė "įspėjamąjį streiką". 

Kropivvnicki. Jis pasakė miniai, 
kad Ix>dzės burmistras jam rodęs 
krūvą raštų, pasiųstų į Varšuvą, 
reikalaujant maisto produktų, bet 
Varšuva neatsakiusi. 

Lodzės demonstracijose dalyva
vo 10,000 žmonių ir 56 plakatais 
papuošti sunkvežimiai. Eismą 
kontroliavo vietinė milicija, ben 
dradarbiaudama su protesto ren
gėjais. 

iki 3.5 nuoš. Sis sąjungininkų ne
noras išlaikyti Rytų — Vakarų 
karinių jėgų pusiausvyrą, politiš
kai pavojingas, nes jis gali įtikin
ti Maskvą, kad kolektyvinis Nato 
budrumas ir pasiryžimas gintis 
silpnėja, sako Pentagono raporte. 

— Pakistane iš kalėjimo buvo 
paleista mirties bausme nubaus
to buvusio prezidento Bhutto 
našlė. Jos duktė dar kalinama. 

— FBI nustatė, kad atentate 
prieš prezidentą Reaganą kalti
namasis John Hinckle veikė vie
nas ir bendrininkų neturėjo. 

— Zambijos vyriausybė suėmė 
keturis darbininkų profesinių są
jungų vadus už streiko organiza
vimą. 

reigūnai, pasiėmė daiktus ir iš
važiavo. Dabar skelbiama, kad jie 
neteko savo tarnybų ir butų, nes 
laikomi dezertyrais iš kovos lau
ko. 

Kongr. R. Dornan 
rezoliucija 

Washingtonas. — Kongreso 
narys Robert Dornan iš Kalifor
nijos 27-to rajono (Santa Moni-
ca pakraščio apylinkės) pasiūlė 
įstatymą, kuris ragintų preziden
tą ir valstybės sekretorių iškel
ti Baltijos valstybių klausimą 
Jungtinėse Tautose. Rezoliucijo
je sakoma, kad Amerika nepripa-

Mire kun. K. Viršila 
^ Iš Lietuvos Vatikaną pasiekė 

Amerika pasuko teisingu keliu, I žinia, kad liepos 16 dieną Palan
goje staiga mirė Atakavo klebo
nas kun. Kazimieras Viršila. Ve
lionis buvo gimęs 1913-tais me
tais, kunigų įšventintas 1940-ais 
metais. Kun. Kazimieras Viršila 
palaidotas Atakavę pirmadienį — 
liepos 20 dieną. 

Domisi monarchija 
Londonas. — Britų geneologų 

įstaiga Debrett's Peerage Ltd., įs
teigta 1769 metais, gavo paklau
simų iš viso pasaulio apie princą 
Čarlį. Populiariausias klausimas: 

,kokia jo pavardė? įstaiga nurodo, 
jis pavardės neturi. Princas va 

dinasi: "Jo karališkoji didenybė 
princas Čarlis — Pilypas — Ar
tūras — Jurgis, Garterio (kojos 
raištis, kuris prilaiko kojinę) rite
ris, Bath ordino vyriausias riteris, 
Valijos princas ir Chesterio gra
fas, Korvalio ir Rotheasy kuni
gaikštis, Garrico grafas, Renfrew 
baronas, Salų lordas ir didysis 
Škotijos prievaizda". 

Kalbant apie pavardes, princas 
priklauso VVindsorų dinastijai, 
kuri galėtų vadintis Hanoverio 
dinastija, nes yra iš jos kilusi. 
Tinkamiausia princo pavardė bū
tų "Čarlis Hanoveraitis". 

Titulų ir dinastijos ryšių spe
cialistai nurodo, kad naujoji Va
lijos princesė nebus sosto įpėdinė. 
Po princo Čarlio įpėdinystės ei
lėje seka jo broliai Andrius ir Ed
vardas, o po jų sesuo Ona. Po jos 
seka du jos vaikai Petras ir Žara, 
o tada eina dabartinė karalienės 
sesuo Margarita. Tačiau Čarlio ir 
Dianos sūnus, jei toks gimtų, bū
tų pirmas įpėdinis tuoj po princo 
Čarlio. 

Šeštadienį karališkoji jaunave
džių pora išskrenda j Gibraltarą, 
iš kur išplauks jachta į povestu
vinę kelionę. įdomu, kad Ispani
jos karalius su žmona ir trim vai
kais irgi išplaukė į Viduržemio 
jūrą su jachta "Fortūna". Jis at
sisakė dalyvauti Čarlio vestuvėse, 
nes jaunasis atvyksta į Gibraltarą, 

Iranas reikalauja 
išduoti pabėgėlius 

Paryžius. — Buvęs Irano pre
zidentas Bani Sadras slapta pa
grobtu Irano karinio transporto 
lėktuvu atvyko į Prancūziją. Kar 
tu su juo atskrido lėktuvo pilotas, 
pulkininkas Behzad Moezi, kuris 
šacho laikais buvo šacho rūmų 
lakūnas, du aviacijos majorai ir 
Majoud Radjavi, Irano liaudies 
kovotojų "mujahedeenų" vadas. 
Jis pareiškė spaudai, kad Bani 
Sadras slapstėsi Teherane. Kores
pondentai mano, kad buvęs pre
zidentas į aerodromą atvyko per
sirengęs moters rūbais. Jis nusis
kutęs savo turėtus ūsus. 

Prancūzijos ambasadorius Te
herane painformavo Irano vy
riausybę apie pabėgėlių atvykimą. 
Iranas pareikalavo tuoj išduoti 
Bani Sadrą, kuris kaltinamas 
priešvalstybiniais nusikaltimais 
ir Radjavį, kuris birželio 28 su
sprogdinęs salę, kur žuvo apie 70 
Irano islamo revoliucijos partijos 
narių. Prancūzija atsisakė iš-
M bėgliu^ tačiau Pfreikalavo, j į j ' ^ \ 7 v y V s ^ n ^ n į ų -
kad Bani Sadras pažadėtų, kad jis 
nepolitikuos, gyvendamas Prancū 
zijoje. Čia gyvena Bani Sadro dvi 

žino imperialistinio trijų Balti-j dukros ir teta. Prancūzų policija 
jos valstybių užgrobimo. Drąsūs! paskyrė sargybą prie Bani Sadro 
tų tautų žmonės toliau rizikuo- buto. 
ja siekdami laisvės, todėl JAV tu
ri daryti viską jiems padėti. Ad- j Rezoliucija reikalauja, kad Ameri-
ministracija turi reikalauti, kad kos vyriausybė viską darytų. 
Jungtinės Tautos nubalsuotų, kad j kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Sovietų Sąjunga išvežtų savo kari 

ispanų rinčas. 

nes jėgas ir sugrąžintų į Baltijos 
respublikas visus ištremtuosius. 

okupacija būtų specialiomis radi
jo programomis, specialiais leidi 
niais iškelta pasaulio dėmesiui. 

KALENDORIUS 

Liepos 31 d.: Ignacas Loj., 
Gracija, Vainibutas, Lėtutė. 

Rugpiūčio 1 d.: Alfonsas, Vil-
tė, Sudavis, Gaudą. 

Saulė teka 5:42, leidžiasi 8:11. 

ORAS 
Nepastovus debesuotumas, tem

peratūra dieną 85 1., naktį 70 1. 
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NEGALVOJAME 
• NIEKO KEISTI 

šiame dienraštyje gegužės 
mėn. 13 d. tilpo J. Soliūno 
straipsnis „Sportas Baltimo-
rėje". Tame straipsnyje buvo 
glėbys puikių minčių, keletas 
malonių paglostymų, o tarp jų 
ir Sio skyriaus kritika arba 
„geresnio" formato pasiūly
mas. 

Truputį stebėtina, o gal net 
didžiulis žingsnis į priekį, kad 
vedamajame, ir dar mūsų spau
dos, tilptų sportinės mintys. 
Dar įdomiau, kad tos mintys 
kritikuoja to paties laikraščio 
skyrių ir jo bendradarbius (ir 
neapmokamus). Juk buvo 
lengvesnis kelias: duoti savo 
nurodymus ar pageidavimus to 
skyriaus redaktoriui arba jį, 

- paprasčiausiai, pakeisti kitu. 
Keletą mėnesių laukėme 

vienokio ar kitokio žodžio. 
Nesulaukus, norėtųsi paaiškin
ti, kodėl Sis skyrius yra toks, 
koks yra, ir kad jis nežada pasi
keisti. 

Dalinai atsakymas jau buvo 
Pr. Mickevičiaus straipsnyje 
„Ar nepasibaigs viskas driblin-
gu? Tik Pr. Mickevičius gal 
daugiau gilinosi į bendras 
problemas ir lyg ieškojo jų 
išsprendimo. Kitų komentarai 
buvo žodiniai, jie aiškiai pasi
sakė už dabartinį skyrių ir jo 
formatą. Juk kiekvieno laikraš
čio ar jo skyriaus tikslas yra 
turėti kuo daugiau skaitytojų. 
Teko patirti, kad skyrius turi 
daug skaitytojų ir yra mielai 
skaitomas. Prie tokio formato 
buvo prieita palaipsniui, 
daugiausia remiantis skaityto
jų pageidavimais. Tokiam 
formatui pritarė ir buvęs to 
skyriaus tvarkytojas a.a. A. 
Baronas. Šiuo skyriumi 
patenkinta ir ŠALFAS s-gos 
centro valdyba, o jos pirminin
kas Pranas Berneckas yra 
pasakęs: „Draugo" sporto sky
rius yra sąjungos oficiozas. 
Jame telpa centro valdybos 
pranešimai, varžybų kalen
doriai ir visas sąjungos spor
tinis gyvenimas". Nėra 
klausimo, kad visą tai deda
me pirmoje eilėje. Jame deda
mos žinios ir iŠ Lietuvos. Kiek 
žinoma, jos noriai skaitomos, 
ypač kai Lietuvos sportas yra 
pasiekęs aukštą lygį. Keletas 
pasaulio rekordų ir glėbys 
medalių Maskvos olimpiadoje 
(ir ankstyvesnėse) yra to 
įrodymas ir pasididžiavimas. 
Gal J. Šoliūnui tos žinios 
nebėra įdomios, jis jas vadina 
nerealiomis ir negyvenimiš
komis. Gal jam De Paul ar 
Alabama arčiau, ką norė
damas užakcentuoti, jis net 
iškraipo tiesą, sakydamas: 
„...dažnai apraSoma, kad 
Maskvos „Dynamo" supylė 
Sibiro burliokus..." Tokių ar 
panašių rungtynių Šiame 
skyriuje niekada nėra buvę 
aprašyta, net rezultatų nebuvo 
duota. Maskvos ar Sibiro var
dai buvo minimi tik rungty
nėse prieš Kauno „Žalgirį", 
Vi lniaus „Statybą" ar 
„Kibirkštį", Klaipėdos „Atlan
tą" ar Šiaulių „Granitą". Gerai 
žinome, kad tokiose ryngty-
nėse visada buvo kai kas dau
giau, negu rezultatas ar pats 
sportas, būtent—kova už tauti
nes spalvas, tautinę ambi
ciją... Dar pereitą savaitę A. 
Birutis Siame skyriuje pasako
jo, ką jis pergyveno Vilniaus 
sporto rūmuose moksleivių 
krepšinio rungtynėse prieš 
Maskvą. Juk visos sąjungos 
komandos gerai žino, kaip 
Kauno salėje sunku laimėti, kai 
tūkstančio žiūrovų širdys ir 
gerklės išreiškia savo jaus
mus. O gal dar atsimenate, kai 
po Vilniaus „Žalgirio" futbolo 

rungtynių žiūrovų jausmai vir
to demonstracija ir išsiliejo į 
Vilniaus gatves? Todėl ir toliau 
seksime Lietuvos sportą su 
malonumu ir minėsime Mask
vos ar Sibiro vardus, nes tuo 
lietuvišku sportu yra ko 
didžiuotis ir džiaugtis. Tai 
mums realu ir gyvenimiška. 

Sąmoningai nerašėme apie 
De Paul ar Alabamą ir nežada
me rašyti. Apie jas čia perpil
dyta vietinė spauda, radijo ir 
televizija, o apie De Paul perei
tais metais buvo ausys priūž-
tos iki apkurtimo. Ji buvo tiek 
išgarbinta, net apvainikuota 
meisteriu sezono pradžioje. 
Žinoma, to nepasiekė, nes 
nebuvo verta. Su įdomumu 
paminėsime tokį Princeton ar 
Syracuse, kur žaidžia Šimkus, 
Rautinšas ar kiti lietuviai. 

Taip pat neteisingas J. Soliū
no tvirtinimas, kad „Prancū
zijos galingieji krepšininkai 
pamokė ,.kvailus „ameri
kiečius". Bent mums ameri
kiečiai niekada kvaili nebuvo, 
ypač krepSinyje, lygiai, kaip ir 
Prancūzijos krepšininkai nebu
vo galingi, nors ir yra laimėję 
sidabro medali olimpiadoje ar 
4-tą vietą pasaulio pirmenybė
se. Ne kartą buvo minėta ir dar 
reikia pakartoti, kad krepšinio 
lygis Prancūzijoje labai aukš
tas, ką tvirtina jų laimėjimai 
prieš Maskvos „Dynamo", 
Jugos lav i jo s ar I ta l i jos 
stipriausias komandas, 30 
taškų skirtume prieš sąjungos 
vicemeisterį Kauno „Žalgirį", o 
taip pat ir prieš mūsų rinktinę. 
O kodėl tas lygis toks aukštas 
— atsakymas paprastas: ten 
žaidžia 150 amerikiečių! Rašy
sime ir toliau apie Europos ir 
pasaulio krepSinį, nes jis mums 
arčiau širdies, o be to, dažnai 
vienoje ar kitoje rinktinėje 
pasitaiko ir lietuvių. 

Rašysime ir apie Europos ar 
pasaulio futbolą, o ypač apie 
Vokietijos. Jis mums ne tik įdo
mus, bet ir artimas. Turime 
keletą šimtų mūsų futbolo klu
bo „Lituanicos" gerbėjų, kurie 
per 30 metų ištikimai sekė 
rungtynes Marąuette Parke ar 
kitur. Jie skaito „Draugą". 
Daugelis jų yra keletą jaunys
tės metų praleidę Vokietijoje, 
gerai pažįsta jos futbolą, 
vienas kitas skaito dar ir 
„Kicker", o keletas yra net 
žaidę Vokietijos klubuose, taip, 
kad jiems tos futbolo žinios 
apie Hamburgą ar Muencheną 
realios ir gyvenimiškos. Ir už 
jas tik padėkosime J. Juškai, V. 
Krikščiūnui ir O. GeSventui. 

Tilpo Siame skyriuje ir 
daugelio J. Šoliūno paminėtų 
raštingų žmonių straipsnių, 
pridedant dar ir dr. A. Vokie-
taičios; tilpo ir pasikalbėjimų 
su tokiais asmenimis, kaip 
pasaulio bokso meisteriai J. 
Šarkis ir M. Schmelling, ar net 
su buvusiu pasaulinio mąsto 
futbolo treneriu. Kad tų raštin
gų žmonių r a š a l a s jau 
apdžiūvo — tai, turbūt, ne mūsų 
kaltė. 

Nepretenduojame kartu su 
visais mūsų bendradarbiais į 
tokius raštingus žmones ar 
žurnalistus ir nesijaudiname, 
kad J. šoliūnas mūsų į jų tarpą 
nepriima. Bandome perduoti 
tik sportines žinias, kuriomis 
nemaža skaitytojų domisi ir 
tame pačiame formate, koks jis 
dabar yra. 

Pagaliau, pabaigai reiktų 
pažymėti, kad Sį skyrių dauge
lį metų redagavo pats J. Šoliū
nas. Mažai jame matėsi-*eHfl| 
tinių temų nagrinėjimo iš jo 
minėtų raštingų žmonių, dar 
mažiau bet kokių sportinių 
Žinių ir, turbūt, visai nieko apie 

Baltimorės sporto žaidynių atidarymo paradas. 

IŠ UNIVERSIADOS 
Rumunijoje vykstančioje pa

saulio studentų olimpiadoje 
dalyvauja ir keletas lietuvių, 
žinoma, daugumoje Sov. Sąjun
gos rinktinėje. 

Lengvojoje atletikoje 
vilnietis Arvydas Sabonis 
šuolyje į tolį padarė puikų 8.04 
m šuolį, tačiau to užteko tik 
ketvirtai v ieta i . Geriau 
pasisekė Linai Kačiušytei 
plaukime. Kaip žinome, ji il
goką laiką buvo nustojusi 
plaukti varžybose ir atrodė, 
kad daugiau iš viso nebe
plauks. Tačiau prieš mokslei
vių sportakiadą Vilniuje ji vėl 
pradėjo rimčiau treniruotis ir 
Bukarešte parodė savo seną 
formą. Ji nuplaukė 200 m krūti
ne per 2:35,85 min. ir laimėjo 
aukso medalį. 

Ramiai prasidėjusios krepši
nio varžybos jau spėjo sukelti 
nemažą sensaciją ir daug 
triukšmo. Kanados rinktinė, 
kurioje žaidžia ir Leonas 
Rautinš iŠ Toronto „Aušros", 
paklupdė amerikiečių rinktinę 
78-76! Rungtynės buvo labai 
karštos ir įtemptos, trumpai 
pertrauktos net muštynių, kai 
kanadienčių centras trenkė į 
veidą amerikiečiui. Jis buvo 
pašalintas iš aikštės ir ameri
kiečiai pasekmę išlygino. Deja, 
kanadiečiai paskutinėse sekun-
dėse pajėgė pasipuošti puikia 
pergale. Amerikiečių rinktinė, 
nors iki Šiol ir nebuvo pralai
mėjusi nei vienerių rungtynių 
per visas buvusias univer
siadas, šį kartą nėra geriau
sios sudėties. 

Kanados r inkt inė yra 
sudaryta daugiausia iš JAV 
studijuojančių studentų ir yra 
gero pajėgumo. Kad ši pergalė 
nebuvo atsitiktina, kanadie
čiams reikės tai įrodyti per 
rungtynes prieš Sov. Sąjungą. 
Šios rinktinėje žais S. Jovaiša 
iš Kauno „Žalgirio" ir, tikriau
siai, daugumas pagrindinės 
rinktinės žaidėjų. Kiek iš jų yra 
„amžinų" ar tikrų studentų, 
žinoma, niekada nepaaiškės. 

FUTBOLAS 
"LITUANICA" 

TURNYRŲ ĮKARŠTYJE 

Laimėję pirmąsias vietas 
"Lituanicos" ir St. Joseph, 
Mich., turnyruose, "Lituani
cos" vyrai praėjusį savaitgalį 
dalyvavo Buffalo Grove, 111., 
vokiečių klubo "Schwaben" 
suruoštame futbolo turnyre. 
Tame turnyre dalyvavo dešimt 
rinktinių Vidurio Vakarų ko
mandų iš Chicagos, St. Louis ir 
Milwaukee. Žaidynės vyko dvi 
dienas. "Lituanicos" koman
da, sudaryta iš jaunų ir tikrai 
žaisti norinčių žaidėjų, iš pen
kerių žaistų nepralaimėjusi nė 
vienerių rungtynių, pateko į fi
nalą. Būtų nusikaltimas atski
rai nepaminėjus "Lituanicos" 
lygiom (0-0) sužaistų rung
tynių prieš gerokai sustiprintą 
ukrainiečių "Lions" komandą. 
Jose mūsų trečiasis atsarginis 
vartininkas Stepas Venckaus-
kas "stebuklus" darė imdamas 
bet kokį kamuolį ir išlaikyda
mas savo "tvirtovę" nepai
mamą. 

Ki tose r u n g t y n ė s e 
"Lituanica" patiekė didelę 
staigmeną, įveikdama turnyro 
rengėją ir favoritą, rimtai pasi
ruošusią "Schwaben" koman
dą rezultatu 3:0! Su St. Louis 
komandomis mūsų vyrai tu
rėjo mažiau vargo. 

Finalinėse rungtynėse prieS 
Chicagos vokiečių "Kickers" 
"Lituanica" po lygios kovos 
pralaimėjo pasekme 1:2. 

"Lituanica" visuose turny
ruose atstovauja neatpažįs
tamai pakeista, atjauninta ko
manda, kurios ir žaidėjų 
pavardes sunku beateiminti, 
Jei ir atsiminčiau užimtų visą 
puslapį jas paminėti. Kai rei
kės pirmenybių rungtynėms — 
daugelis bus išvykę į universi
tetus. Pirmenybių rudens ra
tas prasidės rugpiūčio mėn. 23 
d. rungtynėmis prieš jugos
lavų komandą "Adria". Kad 

THE UTHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 

Second claaa poetage paid at Chicago, 111. Pubtiahed daily ezcept 
Sundaya, Legal Hohdaya, days after Christmas and Eaater by the 
Iithuanian Catholic Praaa Society. 

Publication Number (USPS — 161000) 

Subacription Ratas $42.00 — Chicago, Cook County, IDinoia and 
Canada. Elaewhere in the U.S.A. $40.00. Foreign countriee $42.00 

Pašto i»Į«idj»« mažinant, pakvitavimai ui gautaa prenumeratas 
nesiimdami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreao, gavus ii jo 
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

Chicagos „Neris' Baltimorėje rungiasi su Clevelando „Žaibu". 

De Paul ar kitų vietinių sporto 
mėgėjų aktyvumą. Jei tas 
skyrius būtų buvęs, kaip turėtų 
būti ar bent toks, kokį J. Šoliū
nas mums siūlo, būtume tikrai 
bandę eiti jo pėdomis. O dabar, 
jį suformavome tokį, kokį 
sugebėjome ar tokį, koks 
patinka ir patenkina mūsų 
skaitytojus. Ir nežadame, bent 
laikinai, jo keisti. 

Visada buvo lengviau kriti
kuoti... 

taip sektųsi rinkti pirmenybių 
taškus, kaip sekasi rinkti tro-
fėjas — niekam nedrebėtų kin-
ko8- J.J. 

slopintų žiūrovų nepasitenki
nimą, jis žaidė paskutines 20 
minučių prieš San Diego. At
rodo kad Cruyff nėra pakanka
mai patrauklus, nes į rung
tynes atėjo vos 10.000 žiūrovų. 
"Washington Diplomats" 
savotiškai apsidraudė ir moka 
Cruyff tik už rungtynes, kurio
se jis dalyvauja. 

Buvusiam Vak. Vokietijos ir 
F.C. Bayern golamušiui "Bom-
ber" Gerd Mueller, Fort Lau-
derdale "Strikers" moka pilną 
algą nors jis tik "saugoja" at
sarginių suolą. Ir tai ne dėl su
žeidimo, bet dėl to, kad vokietis 
treneris Eckhard Krautzum 
mano, kad Gerd Mueller da
bartiniu metu nėra pakan
kamai geras. Už "Strikers" pra
dėjęs žaisti vokiečių rinktinės ir 
"Eintracht" (Frankfurt) puolė
jas Bernd Hoelzenbein per 
rungtynes prieš San Jose 
"Earthąuakes" (4:1) pagaliau 
įmuSė savo pirmą įvartį. 

Raudonosios Kinijos futbolo 
rinktinė Vak. Vokietijoje lai
mėjo ir savo ketvirtąsias fut
bolo rungtynes. Būdami ištver
mingesni, kiniečiai prie 2.200 
žiūrovų nugalėjo futbolo mė
gėjų FC Bocholt komandą 3:1 
(0:1) rezultatu. Jie rungiasi su 
silpnesnėmis komandomis, žiū
rovų skaičiai yra tikrai menki, 
bet jie iŠ Sių rungtynių gerokai 
pasimoko. 

UNESCO "Fair-play" komi
tetas šiais metais "Fair-play" 
taurę įteikė buvusiam FIFA 
(tarptautinis futbolo komi
tetas) prezidentui Sir Stanley 
Rous už jo pastangas tobulinti 
futbolą bei stengimąsi išlai
kyti Sį visame pasaulyje po
puliarų sportą Svariu ir džen
telmenišku. Reikia pastebėti, 
kad tai ne visur pavyksta. 

Artėja įvairių Europos tau
rių žaidimai; pirmieji susitiki
mai jau suporuoti. Kaip pap
rastai pirmame rate favoritai 
ir stipresnės komandos susi
tinka su mažiau pajėgiomis ko
mandomis. Bet būna ir kitaip. 
Štai jau pirmame rate Skotų 
"Celtic" (Glasgow) susidurs su 
italų "Juventus" (Torino), ang
lų "Tottenham Hotspurs" su 
olandų "Ajax" (Amsterdam), 
"Dukla" (Praga) su Skotų 
"Rangere" (Glasgow). Mažas 
finansinis ir moralinis malo
numas jau turnyro pradžioje iš
kristi 

O. Gešventas 

DAR DU TURNYRAI 
Rugpiūčio mėn. 2 dieną "Li

tuanicos" vyrų komanda daly
vaus vokiečių klubo "Rams" 
ruošiamame Genoa City tra
diciniame turnyre, rugpiūčio 9 
dieną — lenkų "Eagles" tur
nyre. 

Dabartiniai komandos va
dovai Aloyzas Kunickas ir Ged. 
Bielskus pripažįsta, kad toks 
intensyvus dalyvavimas tur
nyruose jauniems žaidėjams 
duoda ir didesnį patyrimą. Rei
kia manyti, kad patyrimas nie
kam nekenkia. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 

SJSĮSJ— %metų 3men. 
Chicago ir Cook County $42.00 $25.00 $17.00 
Kanadoje (kanadiikaisdol.).... $46.00 $26.00 $18.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $42.00 $25.00 $17.00 
Užsienyje $42.00 $25.00 $17.00 
Kitur — Amerikoje $40.00 $22.00 $15.00 
Savaitinia $28.00 $17.00 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik i i anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymų. j 

JAUNIAUSIEJI 
FUTBOLININKAI 

KVIEČIAMI 

Kad "Lituanicos" furbolo 
klubas neliktų be žaidėjų — lie
tuvių žaidėjų — tėvai kviečia
mi paraginti savo sūnus išban
dyti talentus futbolo aikštėje. 

Šiuo metu suorganizuota 

"Lituanicos" mažiukų koman
da 9-11 metų amžiaus. Jiems 
vadovauja prityręs treneris Jo
nas Žukauskas. Treniruotės 
vyksta Marąuette Parko aikš
tėje antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais, pradedant 6 vai. 

Komanda, kad ir naujai suor
ganizuota, dalyvaus tos klasės 
pirmenybėse, žaidėjai lau
kiami. 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius ^agal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

te l . ofiso ir buto: Olympic 2-4159 

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

Kasdien 13 vai ir 6-8 vai vak. išskyrus 
treč Sėst 12 iki 4 vai popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - GR 6-2400 

Vai pagal Susitarimą pirmad ir ketv 14 ir 
7 9 antrad trpehkt 10 4 šeštad 10 3va! 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
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: rezM. 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 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. m. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel. 372-5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE. 

--
Valandos pagal susitarimą. 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7 6000 Rez GA* 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. IK. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir Sėst 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

Garsusis olandas Johan Cru
yff vėl žaidžia už "Washington 
Diplomate", bet praktiškai lai
ką praleidžia ant suolo, nes 
trumpą laiką žaisdamas už Mi
laną buvo sužeistas. Kad nu-

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

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

Visi tel 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 99 St. Chicago 

476-2112 
Vai oagal susitarimą Pirm , antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 

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

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

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 5863164: njmų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Vest M M Street 
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 
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 <r seit 
uždaryta 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

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

Tel - 778-3400 



Rusai nepriklausomoj ir 

OKUPUOTOJ 
Caro okupacijos metu lie

tuvių tauta buvo priversta pa
kelti sunkią kultūrinę prie
spaudą iš rusų valdininkų 
pusės. Bolševikų okupacijos 
metu, taip pat daugiausia ru
sams vadovaujant, vykdomas 
kruviniausias mūsų tautos 
genocidas ir visuotinė kultūri
nė, politinė, teisinė priespau
da, taip pat daugiausia rusams 
valdininkams, ypač Krem
liaus despotams vadovaujant. 

. Reikšdami griežčiausią protes
tą prieš tas rusų bolševikų 

: skriaudas ir terorą, vis dėlto ne
turime pamiršti, kad ir pati ru
sų tauta yra tų Maskvos des
potų p a v e r g t a ir kenčia 
panašiai, kaip ir mūsų tauta. 

Pačiai rusų tautai, nežiūrint 
jos kai kurių atstovų siautėji
mo, lietuviai yra parodę reikia
mą toleranciją. Tai liudija ir 
išeivijoje rusų leidžiamas laik
raštis "Novoje Russkoje Slo-
vo". Straipsnyje "Rusai nepri
klausomoje Lietuvoje" to 
laikraščio liepos 10 d. A.A. 
Sokolskij šviesiai aprašo Lie
tuvos kultūrinį ir ūkinį kilimą. 
a t g a v u s nepriklausomybę." 
Palankiai atsiliepia apie sosti
nės Vilniaus grąžinimą Lie
tuvai. Pažymi, kad nepriklau
somoj Lietuvoj rusų buvo apie 
130,000, ypač jų daugiau buvo 
Zarasų apskrity. Lietuvoje 
rusai galėjo iškilti į tarpą gar
sių advoka tų , kaip Šere-
metevskis, Bojevas, Tatarince-
vas, buvo garsus chirurgas 
Gusevas, turėjęs savo privačią 
kliniką, buvo žymių gydytojų, 
kaip Laurinavičius, Savickis, 
buvo pasižymėjusių veterina
rijos gydytojų, kaip K.A. So-
kolskis, buvo dantų gydytojų, 
kaip Gumeniuk, Gildė, O. 
Andrejevą. 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
galėjo laisvai gyventi ir buvęs 
Kauno gubernatorius Petras 
Veriovkinas. J i s carui buvo pa
taręs grąžinti lietuviams spau
dos laisvę, jis palaikė lietuvių 
kultūrinius užmojus ir, kai Lie
tuva atgavo nepriklausomybę, 
jam Ibuvo leista tapti Lietuvos 
piliečiu ir tai išgelbėjo jo gyvy
bę nuo raudonojo teroro, nes, 
iškilus revoliuciniam pavojui, 
jam buvo leista iš Peterburgo 
persikelti į Lietuvą, kur jis apsi
gyveno savo ūkyje ir ten šeimi
ninkavo. 

Kaip toliau liudija "Novoje 
Russkoje Slovo", Lietuvoje vei
kė 30 stačiatikių rusų parapijų, 
sujungiamų Lietuvos rusų 
eparchijoj, vadovaujamoj Lie
tuvos (drauge ir Vilniaus kraš
to) metropolito Eleuterijaus. 
Lietuvoje buvo 14 rusų pra
džios mokyklų. Kaune net vei
kė rusų gimnazija, tačiau ji bu
vo uždaryta, kadangi ten rusai 
buvo likę mažumoje. Daugumą 
moksleivių sudarė žydai. 

Lietuvos universitete dėstė 
rusai Jaščenko — romėnų tei
sę, Karsavinas — istoriją, 
Banevičius — rusų literatūrą, 
Jankovskis — mechaniką, 
Gorodeckis — medžiagų ats
parumą. Lietuvos balete šoko 
balerina Nemčinova, buvo ba
le tmeis ter ia i Zverevas ir 
Obuchov. Tarp jaunesnių bale
to personalo narių labiau pasi
žymėjo rusų kilmės — Maleina, 
Babuškinaitė, Sventickaitė, 
Adamovič ius , Kalinskaja. 
Tarp teatro rėži šorių buvo N. 
Vekov ir F. Pavlovskis. Lie
tuvoje net buvo susidariusi ru
sų teatro trupė, vadovaujama 
V. Bostunovo. Lietuvos sce
noje galėjo gastroliuoti Šalia-
pinas, Kačalovas, M. Čecho
vas,- Lipkovskis, Smirnovas, 
Kuznecova, Požemkovskis ir 
kt. 

Lietuvos universitete stu
dijavusieji rusai studentai bu
vo susijungę į "Rutenijos" kor
poraciją, o su skautais dirbo 
skautininkas A.A. Sokolskis 
(minėto straipsnio autorius). 
Lietuvoje ėjo rusų dienraštis 

LIETUVOJ 
"Echo", o kai jo redaktorius A. 
Buchovas grįžo į Rusiją, 
"Echo" tapo Rygos "Segod-
nios" priedu. 

Nors laikraštis sumini pa
skutiniu tautininkų valdymo 
laikotarpiu šovinizmo reiš
kinius, bet vargu ar tas prie
kaištas pateisinamas, ypač 
kad pabaigoje ir pats autorius 
tvirtina, jog "reikia pasakyti, 
kad apskritai rusų gyvenimas 
Lietuvoje vystėsi taikioje prie
lankumo dvasioje". 

Straipsnio pabaigoje auto
rius pabrėžia, kad, kai rau
donoji armija 1940 m. okupavo 
Lietuvą, prasidėjo rusamsir ki
toms tautybėms visokie sunku
mai. Visos rusų organizacijos 
buvo uždarytos, prasidėjo areš
tai, masinių trėmimų metu į Si
birą buvo išvežta ir nemažai 
Lietuvos rusų, o kai 1944 m. 
antrą kartą artėjo raudonoji ar
mija, žymus rusų skaičius, pa
likę viską, bėgo į vakarus ir pa
sklido po laisvąjį pasaulį. 

LMK FEDERACIJA TARPTAUTINIAME SUVAŽIAVIME 

Minėtus pačių rusų skelbia
mus duomenis apie lietuvių to
leranciją reikėjo atžymėti. Sių 
faktų akivaizdoje dar labiau iš
ryškėjo, kaip biauriai neto
lerantiški rusai bolševikai. 
Niekur Sovietų Sąjungoje už 
Lietuvos ribų negali veikti jo
kia lietuviška mokykla, negali 
būti leidžiamas joks lietuviš
kas laikraštis, negali įsisteigti 
jokia lietuvių organizacija. Ką 
jau kalbėti apie kitas vietas, 
kad net pačioje Lietuvoje ne
gali steigtis net blaivybės drau
gijos, ko net carai nedraus
davo. 

Bolševikų priespauda kruvi
nai žiauri. Iš "Kronikos" ir ki
tų pogrindžio laikraščių suži
nome vis naujų faktų apie tai. 
Bet gauname žinių ir iš kitų šal
tinių. Iš spaudos išėjo iš So
vietų Sąjungos ištrukusio ir da
bar Tel Avivo universitete 
dėstančio profesoriaus fylark 
Ya. Azbel knyga: "Refusenik. 
Trapped in the Soviet Union". 
Čia jis pasakoja, kad Sovietų 
Sąjungos mokyklų istorijos 
vadovėliuose neminimas Holo-
caust faktas. Jam buvo pasa
kyta, kad be specialaus lei
dimo jis negalės iš bibliotekos 
gauti pasklaidyti Sv. Rašto 
knygos. Sovietų Sąjungoje daž
nai statomi fabrikai, nesta
tant prie jų darbininkų butų ir 
prof. Azbel matė palapinių 
miestus, kur buvo prisiglaudę 
darbininkai. Jis pakartotinai 
vasarojo Palangoje ir liudija, 
kad ten daugėja rusų ir mažėja 
maisto. 

Prof. Azbel liudija, kad Sov. 
Sąjungoje taip paplitęs anti
semitizmas, jog žydai buvo 
šimtais, o vėliau tūkstančiais 
išmetami iš įvairių darbų. J i s 
lankėsi Vilniuje, Pabaltijy ir 
liudija, kad restoranuose ir 
kavinėse, kur patarnautojai 
paprastai mandagūs turis
tams, niekas neslėpė neapy
kantos okupantams. Tas prie
šiškumas taip ryškus, kad anot 
prof. Azbel, jei paklausi rusiš
kai kelio, atsako, kad rusiškai 
nesupranta. Jis pastebėjo, kad 
jau daug geriau jam sekėsi, kai 
jis pasisakė nesąs rusas, o žy
das. Anot prof. Azbel, "Jie ne
mėgsta žydų, bet nors gi kal
basi su žydu..." 

Prof. Azbel liudija, kaip skur
dus valstybinis gydymas Sov. 
Sąjungoje. Labai didelis trū
kumas medikamentų. Tuo tar
pu komisaras — specialios li
goninės, datos ar net iš caro 
buržujų perimti rūmai. Prof. 
Azbel vaizdžiai aprašo sun
kius tardymus, sekimus, gra
sinimus, iš tarnybos išmeti
mus, jungtinių su vakarų 
mokslininkais studijinių semi
narų išblaškymus, šeimų per
sekiojimus, paprašius vizos iš
vykti į vakarus. Tai dar vienas 
liudijimas kaip yra baisi ti
ronija — bolševizmas. 

J.Pr. 

Vienas iš Lietuvių moterų 
klubų federacijos (LMKF) tiks
lų yra kooperuoti su tarptau
tinėmis moterų organizaci
jomis, jose atstovauti lietuvėms 
ir ten kelti Lietuvos bylą. Tų 
tikslų siekdama, LMKF 1959 
m. tapo General Federation of 
Women's Clubs (GFVVC)nareir 
kasmet siunčia savo atstoves į 
jų suvažiavimus. GFVVC yra 
tarptautinė moterų organizaci
ja, turinti 12 milijonų narių. 
Dauguma jų yra amerikietės, 
bet apstu narių ir iš viso lais
vojo pasaulio kontinentų, 
susispietusių į šios organi
zacijos International Clubs 
sparną, kuriam priklauso ir 
LMKF. 

Š. m. Dirželio 7-11 d. vyko 90-
sis GFWC suvažiavimas Ce-
dar Rapids, Iowa, naujai pa
statytame suvažiavimų centre. 
Iš viso suvažiavime dalyvavo 
1563 narės. Tarptautinių klu
bų atstovių atvyko 34 iš Euro
pos, Filipinų salų, Korėjos, 
Egipto, Bahamų salų, Jamai-
cos ir Panamos. Sovietų oku
puotų kraštų moterims atsto
vavo dvi ukrainiečių moterų 
organizacijų atstovės, dvi Pa
baltijo Moterų tarybos ats
tovės ir Esčių moterų klubų 
federacijos pirmininkė. LMKF 
atstovavo pirmininkė Mar
garita Samatienė ir vicepir
mininkė Salomėja Valiu-
kienė. Kaip GFWC atstovė 
prie Jungtinių Tautų, suvažia
vime dalyvavo Pabaltijo Mo
terų tarybos garbės pirminin
kė Galia Žilionienė, kuri ten 
buvo pakviesta į komitetą ruoš
ti tarptautinę moterų kon
ferenciją šios dekados vi
duryje. 

Šių metų GFWC suva
žiavimo šūkis buvo "Unity in 
diversity: Blueprint — 21st cen-
tury". Organizacija akcen
tuoja vienybę, jungiančią skir
tingus interesus ir darbo 
metodus, padiktuotus narėms 
vietos sąlygų įvairiose vals
tybėse ir kontinentuose. Šių 
metų suvažiavimas ypač pa
brėžė organizacijos narių sava
noriško darbo didelį įnašą į jų 
kraštų gyvenimą. Suvažia
vime buvo diskutuojami įvai
rūs šių dienų moterims rūpimi 
klausimai: parlamentarinės 
bei įstatymų leidimo procedū
ros ir praktiški būdai paveikti 
įstatymų leidėjus, "mass me-
dia" įtaka, ekonominės prob
lemos, asmenybės ugdymas ir 
organizacijos vadovių privalu
mai, šeimos gyvenimas, svei
katos klausimai ir t.t. GFVVC 
yra konservatyvios orientaci
jos organizacija ir pritarimas 
prezidento Reagano politikai 
buvo akcentuojamas visų pa
grindinių kalbėtojų: JAV kon

greso nario, Texas demokrato 
Charles W. Stenholm, Inter
national Policy Research 
Corpora t ion p rez iden to 
Michael A. Daniels, Board of 
Accuracy in Media prez. 
Reed Irvine ir kt. Konferencija 
praėjo labai sklandžiai, pui
kios organizacijos ir griežto 
parlamentarinių procedūrų lai
kymosi dėka. 

Prieš bendrą suvažiavimo 
programą rytais būdavo po 8 
seminarus, kuriuose buvo dis
kutuojami įvairių GFVVC po
skyrių reikalai ir įvairių gru
pių specifiniai interesai. 
Lietuvėms svarbiausias buvo 
GFWC Žmogaus teisių semi
naras, sutraukęs labai daug 
klausytojų. Šis komitetas buvo 
įsteigtas 1978 m., remiantis 
Margaritos Samatienės pasiū
lyta ir suvažiavimo priimta r e 
zoliucija. GFVVC Žmogaus tei
sių komiteto patarėja yra M. 
Samatienė. Šio komiteto semi
narą vedė komiteto narė Mar-
garet McGrath. Ji skaitė refe
ratą, pradžioje nusakydama 
pagrindines žmogaus teises. 
Žmogaus teisėms rūpintis yra 
Amerikos tradicija, nes tai yra 
pirmasis kraštas pasaulyje, ku
ris buvo sukurtas ir remiasi 
žmogaus teisėmis. GFVVC per 
visą savo gyvavimą palaikė ko
vą už žmogaus teises. 1945 m. 
tai buvo viena iš moterų or
ganizacijų, pakviestų į San 
Francisco konferenciją, kur bu
vo įsteigta Jungtinių Tautų or
ganizacija. GFVVC rekomen
dacijos padarė įtakos, kad 
Žmogaus teisių komisija būtų 
įtraukta į Jungtinių Tautų 
chartą, palaikė tos chartos rati
fikavimą JAV senate ir pritarė 
Amerikos dalyvavimui Jung
tinių Tautų specialiose agen
tūrose. GFVVC yra reprezentuo
jama nevalstybinių grupių 
(nongovernmental observers, 
vad. NGO's) stebėtojų tarpe, 
kurios lanko Jungtinių Tautų 
posėdžius. 

Prelegentė M. McGrath pa
minėjo M. Samatienės siūlymu 
GFVVC 1979 m. suvažiavimo 
priimtą rezoliuciją, palaikan
čią JAV Saugumo ir koopera
cijos komisijos Europoje (U.S. 
Commission on Security and 
Cooperation in Europe) nomi
naciją visai Helsinkio nutari
mų vykdymo stebėtojų grupei 
gauti Nobelio taikos premiją. 
Prelegentė taip pat paminėjo ir 
šių metų M. Samatienės siū
lymą, kad GFVVC paremtų tos 
pačios komisijos nominuotus 
keturis Helsinkio grupių Sovie
tų Sąjungoje atstovus — rusų fi
ziką Yuri Orlov, žydą matema
tiką Anatoly Ščaransky, 
ukrainietį poetą Mykolą Ru-
denko ir lietuvį istoriką Vik

torą Petkų — gauti 1981 m. No
belio taikos premiją. 

GFVVC Žmogaus teisių komi
teto vardu prelegentė ragino vi
sas organizacijos nares susi
rūpinti žmogaus teisių gynimu, 
ragino, kad kiekvienos vals
tijos federacija turėtų žmogų, 
nuolat palaikantį ryšį su Žmo
gaus teisių komitetu, ragino 
adoptuoti sąžinės kalinius ir 
reguliariai jiems rašyti asme
niškus laiškus, naudojant 
LMKF Žmogaus teisių komi
teto atsiųstus pavyzdžius ir 
kalinių sąrašus. Baigdama M. 
McGrath ragino kiekvieną 
GFVVC narę dirbti, kad uni
versalus žmogaus teisių idea
las virstų universalia realybe, 
nes nė vienas žmogus nėra tik
rai laisvas, kol visi žmonės nė
ra laisvi. 

Antroji seminaro kalbėtoja 
buvo GFVVC pareigūnė Freda 
Nazeer, kuri painformavo apie 
įvairių JAV ir Jungtinių Tautų 
agentūrų darbą, ginant žmo
gaus teises. Po to vykusiose gy
vose diskusijose M. Samatienė 
kalbėjo apie praktiškus būdus 
padėti sąžinės kaliniams ir 
apie Helsinkio grupių narių 
darbą. Pabaltijo Moterų tary
bos atstovės prašė susirinku
siųjų neužmiršti už geležinės 
uždangos persekiojamų kraštų 
žmones. Ukrainietės prašė 
Žmogaus teisių komitetą pro
testuoti prieš jų kultūrininkės ir 
ukrainiečių Helsinkio grupės 
narės Oxanos Mechko pagul
dymą psichiatrinėje ligo
ninėje. 

GFVVC Žmogaus teisių komi
teto siūlymu ta protesto rezo
liucija buvo pravesta. Taip pat 
GFVVC suvažiavimo priimtas 
buvo LMKF pirmininkės M. 
Samatienės siūlymas paremti 
Helsinkio grupės 4 narių nomi-
navimą 1981 m. Nobelio taikos 
premijai gauti. Tarptautinių 

klubų atstovėms svarbiausias 
suvažiavimo įvykis yra Inter
national Clubs Luncheon, 
kurio metu jos turi progos pa
sakyti po trumpą kalbą, nusa
kančią jų organizacijos nu
veiktą darbą per praeituosius 
metus, jų tikslus ir siekius. M. 
Samatienė perdavė suvažia
vimui sveikinimus nuo lie
tuvių moterų laisvajame pa
saulyje ir trumpai nusakė 
LMKF veikimą JAV, Vokie
tijoje ir Australijoje. Ypač pa
brėžta buvo LMKF Žmogaus 
teisių komiteto Philadelphijoje 
veikla, teikiant informaciją 
delegatams Madrido konferen
cijoje, nuolat informuojant 
GFVVC ir vedant laiškų ra
šymo akciją mūsų sąžinės kali
niams. LMKF pirmininkė pri-
m i n ė ž m o g a u s t e i s i ų 
pažeidimus okupuotoje Lie
tuvoje, religinį persekiojimą, 
žmonių kalinimus ir trėmimus 
bei dabar ypač paaštrėjusią 
rusifikaciją. Ji pabrėžė, kad ne
žiūrint viso to, lietuviai tvirtai 
laikosi, gindami savo žmogiš
kas teises ir savo tikėjimą, ir ti
kisi vėl sulaukti laisvės. Kaip 
šviesus kovotojo pavyzdys bu
vo duotas Viktoras Petkus, lie
tuvių Helsinkio nutarimų vyk
dymo stebėtojų grupės vadas. 
Lietuvių moterų vardu M. 
Samatienė padėkojo GFVVC už 
jos nuolatinę paramą ir su
pratimą mūsų tautos kančių, 
prašydama maldų už jos žmo
nes. 

LMKF pirmininkės M. 
Samatienės kalba gražiai rišo
si su Pabaltijo Moterų tarybos 
pirmininkės Helgos Ozolinš, 
Esčių moterų klubų federaci
jos pirmininkės Jutos Kurman 
ir ukrainiečių moterų atstovės 
Ljuba Szandra kalbomis. Jos 
visos dėvėjo savo kraštų tauti
nius rūbus ir, pasibaigus prieš
piečiams, buvo apsuptos dau
gybės fotografų ir sveikintojų 
už jų prasmingas ir jaudinan
čias kalbas. 

E. Blandytė, P. Kindurienė, 
lietuviškų darbų talkininkės. 

E. Radvilienė, J. Dočkienė — 
Nuotr. J. Kuprio 

LMKF atstovavimas GFVVC 
suvažiavime buvo tikrai pras
mingas. Buvo išdalintas gra
žus pluoštas informacinės me
džiagos apie Lietuvą ir jos 
žmonių persekiojimą. Žmo
gaus teisių komiteto seminaro 
metu buvo ypač akcentuoja
mas reikalas neužmiršti žmo
nių sovietų okupuotuose kraš
tuose. Jau ketveri metai iš eilės 
GFVVC suvažiavimas priėmė 
M. Samatienės pasiūlytas lie
tuviams svarbias rezoliucijas. 
Jas pravesti tarptautiniuose 
suvažiavimuose reikia daug 
energijos ir sumanumo, už ku
rias LMKF pirmininkę M. 
Samatienę reikia nuoširdžiai 
sveikinti. 

Sveikinimai priklauso ir ilga
metei LMKF narei Galiai Žilio-
nienei, kurią šios kadencijos 
metu GFVVC vadovybė pakvie
tė atstovauti organizacijai 
Jungtinėse Tautose ir dirbti 
komitete, rengiant tarptautinę 
moterų konferenciją 1980-jo de
šimtmečio viduryje. 

Salomėja Valiukienė 

PABALTIECIU 
P O E Z I J O S PARODA 

STOKHOLME 

Poezijos diena Švedijos sosti
nėje jau yra pasidariusi tradi
cija — gegužės mėnesio pasku
tinį sekmadienį įvyksta ten 
poezijos „maratonas" poe
tams iš eilės skaitant eilė
raščius nuo ankstyvo popiečio 
iki pusnakčio. Šįmet ši Poezi
jos diena vyko Stokholmo 
Tautos name, didžioje salėje, 
gegužės 31 d. Jos programoje 
buvo taip pat ir latvių, lietuvių 
ir estų poezija. Tenka pridurti, 
kad tą Poezijos dieną savo 
kūrinius skaitė 30 poetų ir 
pabaltiečių poezija su savo liki-
miniu atspalviu nuskambėjo 
įtakingai. -Kristinos Berghol-
cos ir Jurgio Kronbergo skai
tomos estų J an o KapUnsko, 
Umaro Labano ir įvaro Ivaš
kos, latvių Veronikos Strėler-
tės, Vizmos Belsevičos, Knuto 
Skujenieko bei Gunaro Salinio 
ir lietuvių Tomo Venclovos, 
Sigito Gedos ir Janinos Degu
tytės eilėraščiai vieningai 
paliudijo Pabaltijo poezijos 
aukštą lygį. 

Puikus buvo redaktoriaus 
Esteno Šestrando pabaltiečių 
poezijos pristatymas. Jis nuro
dė, kad estų, latvių ir lietuvių 
poezija šiandien yra pasi
dariusi daugel pasaulio šalių 
jungiančia vienybe ir jų poezi
ja ir poetai nėra skirstomi į 
tokius ir kitokius. E. Šestrands 
yra švedų literatūros ir meno 
žurnalo „Artės" vyriausias 
redaktorius ir šio žurnalo š.m. 
3 nr. yra paskyręs Pabaltijo 
tautų poezijai ir menui. 

T. 
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Šį kartą Feliksas suėjo su lietuviškomis literatū
rinėmis recenzijomis garsėjančiu Giriniu. Apie jį 
Feliksas girdėjo, jo rašinių nebuvo skaitęs. 

— Atvykai laiku, — Vingra pagyrė Feliksą. — 
Tarsimės su Giriniu. Tavo žodis bus auksas. Ipolitas 
mano namuose kaip savas žmogus. 

Girinis, turįs įdomų Ipolito vardą, buvo bent 
trisdešimt penkerių, saikingai pliktelėjęs, stambia-
nosis, sarkastiško šviesių akių žvilgsnio. Nenatū
raliai atsilošęs, jis sėdėjo plačiame ruda-balta 
dryžuotame minkštasuolyje. Prieš jį ant japoniško 
piešinio poliruoto staliuko stovėjo manhatano taurė. 
Vyšnios kauliukas gailiai, lyg gyvuliukas užvertęs 
uodegą, gulėjo ant staliuko emalio. Ant skersines 
staliuko lentos juodame fone raižėsi auksiniai 
vulkanai. 

Girinis sugavo Felikso pavardę. 
— Jūs Vinco Rikanto brolis. 
— Vyresnysis, — bravūriškai atsakė Feliksas. 
— Pažįstu Vincą, — sakėsi Girinis, sekundei 

ilgiau palaikęs Felikso pirštus, nes Feliksas nepasi
tenkino galvos nulenkimu, bet „lietuviškai" — rankos 
paspaudimu susipažino su Giriniu. 

— Pažįstu Vincą, — murmėjo pro nosį Ipolitas 
Girinis. — Per universitetą. J is ten lipdo 
psichomagistrą. Dar kažin ką. Kas ten jo moksluose 
besusigaudys? 

Japoniško staliuko piešiny Feliksas dabar 
pastebėjo auksinių žuvėdrų, ir auksinės bangos buvo 
panašios į vulkanų pavidalus. Girinis pasiėmė už 
taurės. 

— Universitete aš klausiausi paskaitų apie es
tetiką ir kitas nesąmones, — dėstė Girinis. — Pasaky
čiau atvirai, apie pornografijos estetiką. Cha cha! 
Naudinga. Apsimoka. Laiko eikvojimas, savaime 
aišku. Bet universitetas įteigia drausmingą mąstymą. 
Juk anksčiau tame universitete per vargą ir prakaitą 
įsigijau meno bakalauro titulą, kuris reikalingas man 
kaip karvei balnas. Magistras prabanga. 

Jis laikė taurę panosėje ir pro taurės stiklą stebėjo 
Vingrą ir Feliksą, tarytum norėdamas matyti bordo 
nuspalvintus. 

— Vincas puikus vyrukas, — Girinis gyrė Vincą, 
— idėjų arsenalas. Tai, aišku, atsiduoda snobizmu. Bet 
būti geru snobu reiškia būti gyvu žmogumi! 

— Kas tai per snobizmas Vinco idėjų arsenale? — 
paklausė Feliksas gan nemaloniai nuteiktas Girinio 
tiradų salvėmis. 

— Aš laikau tai snobizmu, — sukikeno Girinis, — 
kiti gali laikyti tai antgamtišku įkvėpimu. Štai kas! 
Visai rimtai, nes slaptingai, Vincas prasitarė man, 
kad, gavęs magistro laipsnį, jis stosiąs... kur? ponai, 
kur? Atspėkite! Į vienuolyną. Jis tapsiąs vienuoliu ir 
kaip nors įsibraus į Lietuvos eparchiją. O Lietuvoj jau, 
brolau, pagarsės savo pamokslais! 

— Eik jau, eik! — suriko Feliksas. — Vincas 
niekad nebuvo fanatikas. Nei buvo jis pakenčiamas 
humoristas. Gal teosofas, bet saikingai skeptiškas 
teosofas. 

— Kiek žinau, tiek sakau, — pasakė Girinis. — 
Taip Vincas pasisakė su rimčiausia veido išvaizda. 

— Jeigu tai būtų jo apsisprendimas, — nesutiko 
vėl Feliksas, — jis ir man pasakytų, gal ir tėvui, nors 
apie tai pasakyti tėvui netiktų. Tėvas laukia anūkų. 

— Gal jis galvojo, imsiu, tai medžiaga romanui? 
— nuspėjo Girinis. 

Visiems trims vienuolio gyvenimo būdo tema atro
dė pikantiška, organiškai nepriimtinas gyvenimo 
būdas. 

— Dvasiškio gyvenimas yra pusė gyvenimo, — 
pasakė Feliksas. — Celibato našta dalina gyvenimą 
perpus. 

Jis pagalvojo: jeigu jis būtų dvasiškis, jis netektų 
minčių apie moteris, jis sutaptų su gyvenžiūra, kad 
moterys priklauso kitiems, visos be išimties kitiems. 

— Celibatas? — Girinis kilnojo taurę. — Cha cha! 
Putino temos nebe pikanterija. Kiek gi, ponai, riebių 
anekdotų. Dovo dvasiškių gyvenimas yra gerų šeimos 
romanų temos. Donelaitiška didybė ir rimtis. 

— Reformacija gyvena be celibato, — pasakė 
Vingra. 

— Ant gero tako, — pagyrė Girinis ir samprotavo: 
— Jeigu visi lietuviai būtų dvasiškiai, mūsų tauta 
išnyktų kartos bėgyje. Jeigu visi lietuviai būtų refor
matai, neturėtumėm Putino romano, ir vilniškė Vaga 
neturėtų ką leisti padidintais tiražais. 

— Štai jis, an t lentynos! įsiklauso į mūsų nuo
mones, — Vingra durstelėjo pirštu į plačią knygos 
nugarėlę, solidžiai, net įžūliai, įsiterpusią į margą 
rikiuotę lentynoje. Atrodė kunigo Vasario deka-
meronas nekolegiškai stumdo iš vieno šono Grušo 
knygą, kitu gi šonu spaudžia nuolatos verkšlenant) 
Baltušį. 

— Pokštavimų vartai platūs, — nepasitikėdamas 
Girinio sensacija, pasakė Feliksas. 

— Tai tau tema, Girini, — nutarė Vingra. 
Į taures įsiveržė dubonneto srovė. 
— Tu laiku, — Vingra vėl patikino Feliksą, — 

aptarsime, apie ką kalbėjom. Palikime literatūrai ir 
fantazijai pikantiškus bokačijus. O mes, realistai, prie 
realizmo. 

Jis pažiūrėjo į savo svečius: į plačiame 
minkštasuolyje besiraivantį Ipolitą Girinį, į per sofos 
vidurį atsilošusį Feliksą ir iškilmingai paklausė: 

— Ar esame lietuviai? 

(Bus daugiau) 
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"Plieno" vyrijos vyrai inžinieriai prie žuvusio Nežinomojo kareivio paminklo padeda vainiką. 

A U K S I N I S P L I E N A S 
Žmogaus gyvenime švęsti 50 

m. sukakti yra jau prasminga, 
bet juo labiau tai reikšminga or
ganizacijos įsikūrimo istorijoje, 
maždaug tokia mintimi kun. Pra
nas Garšva pradėjo pamokslą, 
atnašaudamas šv. Mišias mari
jonu koplyčioje, švenčiant Plie
no vyrijos auksinį įsikūrimo ju
biliejų. Vadovaudamasis vyrijos 
šūkiu: „Lietuviškumas, brolišku
mas, patvara ir darbas!", jis 
gvildeno jo gilią prasmę. 

PAGERBTI ŽUVUSIEJI 

Po šv. Mišių, gausiai susirin
kę „Plieno" vyrijos vyrai su šei
momis bei svečiais patraukė tie
siog prie Jaunimo centro, kur 
prie žuvusiems už laisvę pamink
lo pirm. inž. Algirdas Didžiulis 
ir inž. Juozas Augustinavičius 
(iš Clevelando, Ohio) padėjo 
gražų vainiką su vyrijos spalvo-

~ mis — žalia, balta, violetine. A 
"Didžiulis trumpu žodeliu sumi

nėjo žuvusius plieniečius vyrus 
— inžinierius: Dainiūną, Vikto
rą Lapą, Mečį Rėklaitį ir kt 

Vakare vyko iškilmingas 50-
-mečio minėjimas elegantiškoje 
salėje Chicagos šiaurėje 

'•'* Jubiliejinę šventę atidarė 
pirm. inž. Algirdas Didžiulis, 
pakviesdamas prie garbės stalo 
plieniečius inžinierius: Juozą 
Augustinavičiu, buv. vyrų vadą, 
Eugenijų Manomaitį iš Bostono, 
pagrindini kalbėtoją, Kristupą 
Daugirdą ir Tadą Varanką. 

Plieno pradžia 

Sveikinimu: „Stiprūs vyrai 
kaip plienas!" — pradėjo iškil
mingąją dalį. Vienos minutės ty
la buvo pagerbti mirusieji plie-

tyniškais šūkiais ir išausti savas 
tradicijas. Špagas pakeitė kūjis ir 
priekalas. Ant sveikų lietuviškų 
pagrindų išaugo vyrija „Plienas" 
su vyrais ir vyrukais, garbės vy
rais — globėjais profesoriais. Gar
bės vyrai — globėjai buvo inži
nieriai profesoriai: Stasys Dir-
mantas, Juozas Jankevičius, Pra
nas Jodelė, Silvestras Grinkevi
čius, Steponas Kairys, Steponas 
Kolupaila, Tadas Šulcas, Kazimie
ras Vasiliauskas, Jonas Šimoliū-
nas. Paskutiniais laisvės metais 
— 1941 m. — vyriją sudarė: 11 
steigėjų (10 gyvų), 7 garbės vy
rai — globėjai prof., 50 inž., 120 
studentų ir per 122 jaunų vyru
kų. 

Atsikūrimas išeivijoje 

Išeivijoje I-oji sueiga sušauk
ta 1954 m. vasario 21 d. Cice-
roje. Tada atšvęsta Plieno vyri
jos 23 m. įsteigimo sukaktis. 1956 
m. vasario 18 d. įvyko formali 
„Plieno" vyrijos atkūrimo suei
ga ir buvo išrinkta valdyba 

Australia; inž. St Didžiulis, plie-
nietis, Melbourne, Australia; 
adv. Algirdas Aglinskas, Korp! 
„Sūduva" buv. pirm. Chicaga. 

50-mečio šventėje dalyvavo Ja
nina Kolupailienė, „Plieno" vy
ro — globėjo prof. S. Kolupai
los našlė su dukra Evelina ir 
žentu inž. B. Masiokais. Svečių 
tarpe buvo kovose su rusais kri- Į tukas parvažiuoja, Kastukas parva-

vė ( in l Ged. Biskis) ir daug ki
tų garbingų svečių, ypač seniai 
matytas plienietis iš Bostono inž. 
Romualdas Budreika. 

Dar ilgai susirinkusieji bend
ravo prie puikių vaišių, šoko ir 
linksmai rezgė atgaivintas pažin
tis iš universiteto laikų. I n l E. 
Manomaitis linksmai nuteikė sa
vo sukurtais kupletais „Studento 
dvasia po 50 metų", kurio vie
nas posmas taip skambėjo: 
Pasipuošė plaukai Jau 

sidabrinėm gijom, 
Kitiems nušvito plikės ant 

galvos. 
Ir sveikata ne vieno tiek pašlijo, 
Kad alų keičiate ant pieniškos 

sriubos. 

Vyt. Litas 
ČIURLIONIS m JANKELIS 

Jankelis nuo senų laikų buvo 
Druskininkų vežėjas. Jau pirmai
siais Kastuko iš namų išvažiavimo 
metais Jankelis vežiodavo jį į Parie
tės stotį. Jis turėjo vieną arklį ir 
vežimą, paprastą vežimą — be lin
gių, 
apgaubta 
skirta keleiviams nuo lietaus apsau
goti, o pats vežėjas, Jankelis, sėdė
davo priešakyje, ant ožių. Kelionę 
„linksmino" skambalas, graudžiai ir 
ilgesingai skambantis plento pa
kraščiais. Bet mums, vaikams, — oi, 
kiek vilčių, kiek džiaugsmo jis su
keldavo! Jis mums skelbdavo: „Kas-

i — — — — — — — — t 

C R O S B Y ' S F O R 
B L U E B E R R I E S 

MĖLYNĖS 
Patys pasiskabyti. Atdara kasdien 

nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Va
žiuokite keliu I - M i Michigan, Išva
žiuokite Esit No. 1; važiuokite į pie
tus keliu M -239 . į dešinę ant 1000 N. 
— 1 mylią. 

TEL. — (219) 326-8712 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 

tiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiuiuuiiiuutiuimiii 
NAMŲ APSITVARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skambinant po 6-os vai vakaro. 

TeL 4764850 
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S0PHIEBARČUS 
RADIO SEOIOS VALANDOS 

Visos programos i i VTOP A 
lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
psaktsdienio perduodama nuo 4 vai. 

kurio užpakalinė dalis buvo Į PP- iki 4:38 vei. p.p. per tą pačią 
brezentine būda. Ji buvo ***• Šeštadieniais ir sekmadieniais 

ano 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Tetof. 434-241* 

14M AM 
7158 S. MAPLEWOOD AVE. 

CHCAGO. ILL. 60620 

vo 
nė 

inžinerių: pirm. A. Didžiulis, vi 
cepirm. ir sekr. J. Augustinavi 
čius, ižd. St Jokubauskas ir kan
didatas J. Stulpinas. 1956 m. ko-

10 d. buvo atšvęsta sidabri-
„Plieno" vyrijos sukaktis; 

1961 m. 30 m. sukakties šven
tė; 1971 m. — 40 m. šventė ir 
šiemet — jau pusė amžiaus at
žymėta. 

„Plieno" vyriją žodžiu sveiki
no: inž. Jurgis Damas — Korp! 
Grandis; dr. Alb. Garimas — 
Korp! „Fraternitas Lituanica'^; 
dr. L. Ignatonienė — „Patria"; 
inl J. Jurkūnas — „Neo-Lithu-
ania", in l K. Burba — frater
nitas Baltiensis". Ypač šiltai ir 

mečiai inžinieriai. Sugiedojus jautrai pasveikino arch. Bronė 
himną, pagrindinę kalbą pasą-1 Kovienė, ALIAS Chicagos skyr. 
kė inž. E. Manomaitis. Apgailės- Į pirm., ir Stasė Semėnienė — 
tavęs, kad spalvas bei kepurę! Korp! „Filiae Samogitiae" var-
prarado Berlyne, jis suglaustai; du. Daug sveikinimų prisiuntė 
ir įdomiai, kartais su humoru i raštu: Quand City Engineering 

tusio buv. vyrijos vado inž. Me
čio Rėklaičio našlė Halina Plau-
šinaitienė su vyru Antanu ir sū
numi prof. Gintaru Rėklaičiu ir 
jo žmona dr. prof. Janina, daly
vavo partizaninėse kovose su bol
ševikais žuvusio plieniečio inž. 
Viktoro Lapo sesuo St Semėnienė 
ir jo brolio žmona Vilhelmina. 

Broliai ir draugai 

Jubiliejuje dalyvavo „Plienui" 
broliškos korporacijos: Korp! 
„Fraternitas Lituanica" (atsto
vai — dr. K. ir dr. J. Aglinskai, 
dr. S. ir dr. M. Budriai, dr. A 
ir dr. O. Garimai); „Patria" (dr. 
O. Mironaitė ir dantų gyd. A 
Mačiuikienė); draugiškų Korp! 
„Grandis" (inž. V. Naudžius); 
Korp! „Fraternitas Baltiensis" 

'i l (dr. A Giedraitis); Korp! Ramo-

į s 

žiuoja, din, din, din..." Ir vaizdas 
po vaizdo grūdosi vaizduotėje, vie
nas kitą išstumdami, vienas kitą 
pralenkdami. Ir štai laukuose susto
ja Jankelio būda, iš jos išlipa Kas
tukas, o vaikai apspinta j}. 
J. Ciuriionytė (B ..Atsiminimai 

apie M-K. durlionT) 
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peržvelgė „Plieno" vyrijos nuei
tą auksinį kelią. 

Vienuolika iniciatorių 1931 m. 
vasario 23 d. steigiamojoje suei
goje V. D. universiteto techni
kos fakultete įkūrė „Plieno" vy
riją. 

Devynetas garbės vyrų 

and Science Council, Daven-
port, IA; inž. Jonas Grudzinskas, 
buv. Vyrijos vadas, Sydney, Aust
ralia; inž. Algirdas Nasvytis,buv. 
Vyrijos vadas, Cleveland, Ohio. 
inž. Viktoras Dargis, buv. Vyri
jos vadas, Toronto, Ont.; inž dr. 
Mykolas Baublys, „Plieno" vy-

Vokietija; inž. , ras — inžinierius, 
Steigėjai užsimojo nusikratyti' Česlovas Stasiulis, vyras —stei-

svetimų marškinių — korporaci- \ gėjas, Pompano Beach, FL; in-
jų kopijavimo vakarų nusistovė- j žinieriai — Kmitas, Pacevičius, 
jusiu tradicijų su špagom ir lo-' Tymukas, plieniečiai, Adelaide, 

CONKLIN 
ROOFING I N C 

ROOFING • S I D I N G 
S H E E T M E T A L 

3 8 4 - 8 6 7 5 o r 
6 4 7 - 8 0 2 3 

TILING P L Ū S 
Complete bathroom & kitchen remodel-
ing. Ali phases of tiling furnished & 
installed. Ali work guaranteed. Free 
est. 

Call Mark Milės at 
282 -5526 . 

MARTIN BYRNE 
PLASTERING 

Personalized estimates tailored for any 
individual reąuirements. "Our services 
and prices can not be surpassed". 

Call 2 8 3 - 6 1 8 2 

LOUIS DOUIAS FURS 
Custom mink coats and other furs. 
Factory prices, re-styling, clean and 
repair. Storage available. 

17 N . State S t , Salta 884 
Chieago, IL 80882 Tel. (312) 782-2283 

iiiiiiiiiiiiiniiiiiHiuiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiii 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vei ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
tavo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
I M I H I I I I I I U I M I I I I I I H U I I I i m 1 f l l l l l l l » t f » l m 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiuiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

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

2346 W. 69 S t , tai, 776-1486 
iiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiuiuuuuuuiii 
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V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plaunama ir vaškuojame 
visa rOMų grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

"SKESiBKrrfiS "DRAUGE" 

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

A&J.PHARMACY 
êsntMtiapoitMOtfiospslsi gydomos fco»« r t t 

IsMts. ramentai Ir kt, pirkti ar nuomott 

CLASSIFIED ADS 
IANUOMOJAMA — POB KENT 

ISNUOM. 8 kamb. butas Bridgeporte. 
Pageidaujami suaugę arba pensinin
kai. Skambint po 5 vai. vakaro tel. 
748-2728. 

ISNUOM. 6 kamb. butas (3 miegami) 
Marąuette Pke. Pageidaujami suaugę. 
Skambint 942-4742 arba 476-4145. 

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

BAKRETTS EXTERMINATING 
SERVICE 

Home & Industrial Work. 24 Hour 
Service. Insurance Plans Available. 

(312)-488-7Ml or (312)—723-5327 

GENERAL HAULLNG & CLEAN UP 
GARAGE WRECKING 

Residential — City Wide & Suburbs 
TEL. (312)—522-7817 or 

(512)—521-5419 

Martroy Electronics, 
Inc. 

Nemokamai Ap«fc»w.w»|«.mm 

Stereo — TV Darbas 
Su Šiuo Kuponu! 

2831 WEST 63RD STREET 

9:30 vaL ryto — &O0 vai. vak. 
6 dienas savaitėj. 

TeL, (312) 434-5000 
iiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiii 
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
is mūsų sandėlio. 

OOSMOS PABCELfi E3CFBES8 
2501 W. tSth S t , Chieago, IL 

SIUNTINIAI 1 UETVV4 
Tei. — n&vm 

iiiimiiiiiiiiiii 
Vytautas Valantinas 

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

- Teist — WA sasts 

NAMŲ APftILDYMAS 
įtfSfSB naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius. 

ALE V BANYS, Tslsf. 447-88M 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ Ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

vyrijos auksines sukakties minėjime prie garbes stalo ii k. inži-
sJsrisi: Tadas Varanka, Kristupas Daugirdas, pirm Algirdas Didžiuli*. Euge
nijus Manomaitis ir luošas Augustinaviciua 

WORK-RITE CO 
SEAMLESS G U T T E R S 
ALUMINUM SOFFIT FASCIA 

AND SIDING 
6901 W. Archer 

5 8 6 - 4 0 3 3 

EMBASSY ROOFING 
Hot asphalt — tar & gravel - roll -
shingles. Time payments — reasonable 
estimates. Senior citizen discount. 
"Our reputation is your assurance of 
quality". Call R a y Kaz lauskas at 
235 -6666 . 

ERN'S SHOE REPAIR 
747 S. California Ave . , Chgo . 

722 -6046 
Shoe repair, shoe dyeing. Repairs on 
shoulder bags. handbags & safari 
bags. "Highest quality at lowest pri
ces". 

ROUTE 12 RENTAL 
1701 N. Rand Rd., Arl ington Hts . — 
(1 .3 -1404 femile S. E. of P a l a t i n e 
Rd. Complete selection of tools for 4o-
it-yourself repair, maintenance St 
landscaping with this ad $3 off on 
rentals over $15.00. 

MONT CLARE ROOFERS 
INDUSTRIAL - COMMERCIAL 

RESIDENTIAL 
REPAIRS OR REROOFING 

CALL 6 3 7 - 8 9 8 8 or 
6 3 7 - 4 6 1 1 

LEYDEN MASONRY 
Al! types of brick & 

Cement work 
Glass blocks & fireplaces 

Tuckpointing 
349 -1272 

: GAUTAS NEDIDELIS KIEKIS PARDAVIMUI ISTORINIO 
m KARINIO TURINIO LEIDINIU: 

1. Suomių - Sovietų karas (1939 - 1940) P. Žilys. 172 psl. . . $1.75 
$2.00 
$1.00 
$1.25 

2. Praeities Pabiros. V. Biržiška. 352 psl. Kieti viršeliai 
3 Vaidevutis. Z. RaulinaitU. 64 psL 
4. Galindai priei Romą. Z. Raulinaitis 80 psl. 
5. 5 Pėstininkų DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinais 

1920 metais. Kazys Škirpa. 124 psL $1.25 
8. Apuolės užpuolimas. Z. Raulinaitis. 100 psL $125 
7. Kelias j Lietuvos Nepriklausomybes atstatymą. 

Jonas Purinas. 96 psl _ $125 
8 Žygis { Lietuvą. Peter Suchenwirt. 36 psl. $125 
9. Karaliaus Mindaugo pulkas. J. Variakojis. 120 psl $1.75 

10. Hunų žygis į Prūsus. Z. Raulinaitis. 32 psl $1.00 
11. 1410 metų karas su kryžiuočiais ir Žalgirio motis. 

O. Urbonas. 94 psl. _ _ $125 
12. Prtei Vikingų audrą. Z. Raulinaitis. 72 psl $125 

Visas kartu užsisakant, kainuoja 20 dol. su persiuntimu. 

B B A L B 8 T A T B 

73-eia Ir Rlchmond — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas. 
Didelis ir gražus kiemas. $48,000. 
72-ra ir Wasbteoaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 mas. garažas. $51.500. 
82-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000. 
55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininko 
paskola už 12%. 
Marouette Parko apyL — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virs $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui. 

SIMAITIS UEALTY 
Insurance — Income Tai 

Notary Public 
2951 W « t 65rd S t n e t 

TeL 438-7878 

famnmntttmmmniiiiiiinttHiMiiHii}** 
RŪTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-223S 
IIIIIIIIUIIIIIIHIIIUII 

ases 
KODRL MOKĖTI NUOMĄ? 
Lai nuomininkai padeda Jums išmo

kėti paskolą - morgičių už Sj gražų 3-jų 
aukštų, 8 butų namą gražioj 67-os 
ir Whipple apyl. Marąuette Parke. 

5 maS. mūro garažas su nauju sto
gu. Naujai uždaryti porčiai. Nauji ki
limai koridoriuose. Naujai dažyti lan-
B"-

3 butai po 2 miegamus ir valgo
muoju. 

3 butai po 1 miegamą ir valgomuo
ju; ir 2 "garden apis." — rūsy. Kieto 
medžio grindys ir papuošimai. Visuo
se butuose virimui pečius ir Šaldytu
vas. Puikiam stovy. 

Kreiptis | savininką po C vat vak. 

TEL. 927-6987 

PAJAMOMS NUOSAVYBĖ — 2 na
mai po 3 miegamus. Aluminum apkal
ti. Viename name pastogė ir pilnas rū
sys. 75 x 125 pėdų sklypas. 2 maS. ga
ražas. Harvey, 111. Skambinkite tar; 
6 ir 9 vai. vak. teL 331-5423. 

D Ė M E S I O 

SIUNTIMUI | LIETUVA 
ir kitus kraštui 

NEDZINSKAS, 4058 Archer Avtnue, 
Chieago, DL 89SS2, tel. 827-5880 

illllllllillllllllllllllllllllMIIIIUIIIIIIIIlliul 

M. A. t I M K U S 
INCOME TAJC SERVICE 

NOTART PUBLIC 
42M S. Msolenrood, tsL 254.74M 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU Ukrtetimai. pildomi 
PlLIETTBtta PRAŠYMAI Ir 

kitokia bkudud. 
•iiiinmiiiiHimmninmHiimutiiiimmii 
IIUIIHIIHIIIIIMIIIIItlIlIlinilllllllllllllllllt 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 876- 1882 arte S76-5S96 
IIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIMIIIUlUlUlllllllllli 

DRAUGAS, 4545 We*4 6Sr4 St , CUeBfift, DL 9MS9 
niinois gyventojai dar prideda 85 e t valstijos 

' • « M W » M « t M i m m M i i i m i w w m M n i i i i I — — — S I • • * • • « • • . 

FRANK ZAP0LIS 
S206V8 Wert 95th StoeM 

Tetof. OA 44654 

Rezidencines ir Komercinės Nuosavybes 
Apartmentai • Kondomimuma! • Nuomavimas FLORIDA 

RFAT D3 Angelė E. Kamiene 
ESTATE 

RKALTOS • • • BROKER • • • NOTART 
J701 GuH Brvd, S t Petersburg Beach, R 33786 
Telefonas (813) 388-2448. Vakare (813) 347-2413 

Wrih Liberty & talke 
Amerikiečių premijuota, PAU

LIAUS LEONO knyga, kurio 
Je atvirai ir drąsiai nagrinėja 
i o krašto negeroves bei pevo 
Jo* ir tiesU keUos J saugų viaa) 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynes ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidą į Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pust. 
Spaudė Morkūno spaustuve. Kaina 
su persiuntimu $3.48. 

Užsakymus siųsti "DRAUGO" 
adresu. 

A DREAM OF FREEDOM 
ANDRĖS KUNG 

Four decades of national surrival 
versus Russian imperialism in Esto-
nia, Latvia and Lithuania. -

1940-1980 
Published in 1980 by Boreas Pub-

lishing House, Cariff, Great Britain. 
Hard Cover, 272 pages. 

Autorius yra estų kilmes, gimęs 
1945 m. Švedijoje. Jis yra psrales 24 
knygas švedų kalboje, kurios daugu
moje yra išverstos į anglų, vokiečių, 
japonų, latvių, norvegų,, suomių ir | 
kitas kalbas. 

Kaina su persiuntimu $18.80. 

UZsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4MB W. atrd Straet. 

Cskago, n . 88828 

niinois gyventojai dar prideda $1.05 
valstijos mokesčio. 

sacasseses 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE., 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 
WIIWIMII.IIIIIIiaiMIMNIHIt»*8aWa*»l 

duokite 
jj kitiems pasaskaltytJ. 
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MOSU KOLONIJOSE 
Lemom, m. 

SUMODERNINS 

GELEŽINKELIO STOTĮ 

VYTAUTO SMETONOS 

KONCERTAS 

Pianistas Vytautas J. Smetona 

Šių metų liepos 22 ir 23 die
ną St. Louis simfoninio orkestro 
solistas buvo pianistas Vytau
tas Smetona, atlikęs Liszto f or-
tepiono koncertą Bs-dur. Diri
gentas — jaunas Miehael Mor
gan šiais metais, laimėjęs Vie
noje dirigentų konkurse pirmą 
vietą. Koncertas vyko S t (Louis 
priemiestyje Queeny Park gra
žioje gamtoje. &e vasaros kon
certai yra publikos gausiai lan
komi, ypač dėl labai populia
raus "Pops" koncertų dirigen
to Richard Hyman. 

Jis, pristatydamas publikai 
Vytautą Smetoną, kaip specialią 

ateitininku namai), dvi senelių 
prieglaudos (viena iš ju lietuviu), 
kelios bažnyčios, įvairiausiu krau
tuvių (yra ir apsipirkimo cent
ras), keli bankai; taipgi ir fabri-

Į kų (prie kanalo) ir kitokių įmo-
Per Lemonto miesto centrą tie- j n į u ; kelios vaistinės ir keli gydy-

siasi Illinois Central Gulf Rail- į tojų Įkabinėtai. Dabar jau stato-
road" kompanijos dvikelis gėle- Į m a ir ligoninė. 
cinkelis, kuriuo, be prekinių trau- ' 
kinių, kasdien dar kursuoja ir ke- Andrius Laukaitis 
Ii greitieji keleiviniai traukiniai. 

TK; c— M •, • L St. Louis, M o . 
Pne State ir New gatvių kam- ' 

po yra mažas nekokios išvaizdos 
pastatėlis, stotimi vadinamas. 
Tas pastatėlis — stotis statytas 
1853 metais, taigi jau 128 metų) 
senumo. Prie stoties, ta pati kom
panija turi nemažą žemės sklypą. 
Jis neišlygintas, vietomis žolė ap- į 
žėlęs, visai neparuoštas automo
bilių pasistatymui, bet dienos me- j 
tu visada betvarkiškai p.igrūstas 
automobilių.Pasirodo, kad dauge
lis Lemonto ir artimesnių apylin- ' 
kių gyventojai, dirbantys Chica-
goje ar Joliete (Chicago 25 my- j 
lios, Jolietas 10 m.) čia palieka ; 
savo automobilius, o darban išva-1 
žiuoja traukiniu. 

Daugiausia važiuoja Chicagon, 
į jos centrą (downtown). Labai 
patogu, nes Chicagoje sunkiau 
su automobilių pasistatymais. Be 
to, važiuoti automobiliu Chica
gon trunka ilgiau negu traukiniu. 
Čia atvažiavę, rytais lengvai ran
da vietos, o vakarais grįžę visai 
neilgai trunka pasiekti namus. 
Geležinkelio stoties pastatas visai 
nepritaikytas modernaus gyveni
mo reikalavimams. Nėra net ge
ros šviesos nei viduje, nei lauke, 
nekalbant apie kitokius kelei
viams patogumus. Nėra nei ce
mentinių peronų — paaukštini
mų. Keleiviams sunku į trau
kinį įlipti arba išlipti. Taip kelei
viai ir vargsta ypač senesnieji. 

Dabar Lemonto mieste val
džia ir geležinkelio savininkai su
sirūpino ir pradėjo planuoti, kaip 
daugiau pritaukti keleiviu. 

Pagal sudarytus planus, žadama 
stoties pastatą pagrindinai per
tvarkyti, o aplinką pagražinti. 
Pastatas bus atnaujintas ir įreng
ti patogumai traukinio laukian
tiems keleiviams. Bus padaryti 
peronai —paaukštinimai, kad ke
leiviams būtų patogu į trauki
nius sulipti ir išlipti. Taipgi sto
ties pastate, lauke ir pero
nuose bus įtaisytos geros šviesos. 

Miesto valdžia labai rūpinasi 
ir sudarinėja planus Lemon
to centrą pertvarkyti ir pagražin
ti. Nori taipgi, kad ir geležinke
lio stotis su aplinka pagražėtų ir 
gyventojai daugiau pamiltų gele
žinkelį, juo daugiau naudotųsi. 
Todėl miesto valdžia nori gele
žinkelio kompanijai padėti: suras 
ti daugiau vietos automobilių pa
statymui. Planuotojams dide
lis klausimas: jeigu padidėtų trau 
kiniais važinėjančių keleivių skai
čius, kur jie, atvažiavę stotin, pa
sistatytų automobilius? Atsira
do ir gera išeitis. Per miestą, iš
ilgai geležinkelio yra senas be
veik jau visai išsekęs didelis grio
vys, kadaise buvęs kanalas. Jis ge
rokai prišiukšlintas ir tik gadina 
miesto centro vaizdą. Planuoja-
jama jį sutvarkyti užverčiant že
mėmis ir jo vietoje įrengiant au
tomobiliams pastatymo aikštę, 
kur jų tilptų keli šimtai. Kelei
viams į stotį nueiti tebūtų tik blo-

Lemonto miestas, gražioje kal
votoje vietovėje. įkurtas prieš du 
šimtus metų. Pro Lemontą dar te 
ka platoka Des Plaines upė. Ji te
ka per Chicagos miesto centrą ir 
įteka į Michigano ežerą. Čia. 
taipgi, yra "Sanitary and Ship" 
kanalas, vakaruose sujungtas su 
didžiomis upėmis o rytuose su 
Michigano ežeru. 

Sio koncerto atrakciją, paklau
sė, ar kas nors iš publikos ži
no, kaip reikia ištarti jo var
dą — Vytautas. Pats pabrėžęs, 
kad kirtis krenta ant pirmo 
skiemens gražiai ištarė — Vy
tautas Smetona. Jis tęsė, kad 
St. Louis simfonija tradiciškai 
kas vasarą parenka jauną so
listą pirmam pasirodymui su 
vienu iš didžiųjų Amerikos sim
foninių orkestrų ir pabrėžė, kad 
tai pirmas Smetonos pasirody
mas su didžiuoju orkestru, bet 
po to be abejo seks ir daug ki
tų. Pianistas trėjo publikoj di
džiulį pasisekimą. Į koncertą 
buvo atsilankęs ir nemažas bū
rys St. Louis lietuvių. 

Programoje buvo pažymėta, 
kad pianistas yra paskutinio ne
priklausomos Lietuvos prezi
dento vaikaitis. S. T. 

KAI LIETUVIŠKI UŽRAŠAI 
RUSŲ BUVO DRAUDŽIAMI 

Pasitaikė, kad aš ryto metą su 
broliu Juozu turėjau važiuoti į Pil
viškius. Ir matom: prie kaimų lie
tuviški užrašai. Broliui baisi staig
mena. Jis net pašoko nuo sėdynės. 
Tą valandėlę Juozas turbūt nuste
bęs klausė savęs: „Kas galėjo be jo 
žinios tai padaryti?" B pradžių jis 
nė nepagalvojo, kad naujasis „vei
kėjas" sėdi šalia jo, širdyje šypso
damasis. O aš paslaptį stengiausi 
išlaikyti ir todėl, kad manęs namie 
už tai niekas nebūtų paglostęs. Bet 
greitai yla išlindo iš maišo: apžiū
rėjęs Naudžių kaimo lentelę, tėvas 
įsitikino, kad ji padaryta iš statinio, 
paimto iš jo tvarto pašalės. Vadi
nasi, ir užrašų meistras čia pat tu
rėtų būti. 

J. Rimantas (Iš „Petras Rimša 

pasakoja") 

UNIVERSAL CONSTRUCTION 
COMPANY 

Aluminum siding, soffit, fascia, 
gutters, roofmg, concrete work, 
decorating stones. Complete remodel-
ing bathrooms, kitchens, basements. 
Low prices. Free estimates. Licensed 
*K 70078. Call Paul at 745-8733. 

KNOTT 
CONSTRUCTION COMPANY 

Roofing of all kinds. 
Complete chimney service. 

Porch Repair. 
924-1781 o r 878-3072 

AAA CONCRETE 
DRIVEWAYS — PATIOS — 

SIDEWALKS 
STOOPS - GARAGE FLOORS 

HIGH QUALITY. 
REASONABLE RATES 

981-8692 

GARDENING ENTHUSIASTS 
SPECIAL 

BLACK DIRT 
AT $35 FOR 6 YDS. 

SAPLINGS AT GREATLY 
REDUCED PRICES 

981-8692 

ALL RIGHT REMODELING 
A N D ROOFING 

All types of roofing. Dry wall and 
taping. Carpentry work. 

O ALL — 784-5085 

BfJDGET SEWER AND PLUMHNG 
RODDINO AND DRAINTNO 

Basto chargv cmij $SO.OO 
M aot open — no diaigc 

Orer twenty ye*rs ezperience 
"Tough problema are our apecialty" 

CALL — S5S-8S87 
V > « 9 a > 9 « 9 » 9 ^ 9 » 9 « 9 a < 2 

FRITZ CARPETS 
LNSTALATION * REPALBS 

CALL 58S . 1019 
muiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiimmiiii 

tniiniiuiiniiNiimiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii 
DAN THOMAS 

PALNTLNG t DECORATING 
Interior, Esterior, Wallpapering 

TEL. - 589.1412 
II) 

Lemonto gyventojai savame 
mieste turi kėgliavimo (bowling 
lanes), golfo laukus, miško sau-
gones, parką su maudymosi ba
seinais, įvairiems žaidimams aikš 
čitt, skaityklą. Yra pradžios mo
kykla ir gimnazija, vienuolių va
dovaujama privati gimnazija, ku
nigų seminarija, (šalia lietuviu 

Brangiam tėveliui 
A.f A. JONUI BELECKUI mirus, 

sūnui VYTAUTUI su šeima reiškiame 
nuoširdžia užuojauta. 

DANUTĖ IR ALFA ARLAUSKAI 
ALĖ IR ANDRIUS BUTKŪNAI 
ALDONA IR DAVA DULAIČIAI 
ONUTĖ IR JUOZAS PELECKIAI 
DANUTĖ IR ALFA VELAVICIAI 
ALBINA IR JONAS VYŠNIAUSKAI 
ERNA IR ANTANAS ŽALKAUSKAl 

DOtroit, Michigan 

A. f A. VALENTINAS KUDIRKA 
Gyveno Chicago, Illinois. Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė liepos 29 d., 1981 m., 2 vai. ryto, sulaukęs 66 m. a m l 
Gimė Lietuvoje, Sakių apskr., 2virgždaičių valse. Amerikoje iš

gyveno 21 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Viktorija (Žemaityte), 3 

krikšto sūnūs: Zigmas Rybis, Anthony Paulauskas ir A. Kripas; Lie
tuvoje sesuo su šeima ir brolio duktė su šeima; kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Priklausė Marquette Parko Liet. Namų Sav. organizacijai, Lie
tuvių Bendruomenei, Lituanicos Sporto klubui ir Chicagos Angiijos-
Britanijos Liet. klubui. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 
71st Street. Laidotuvės įvyks šeštadienį rugpiūčio 1 dieną. Iš ko
plyčios 9-tą valandą ryto bus atlydėtas j Švenčiausios Mergelės 
Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero liet kapines. 

Nuoširdžiai kviečiu visus: gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdus 2MONA. 

Laidotuvių direkt Donald A. Petkus, Tel. 476-2345. 
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Brangiai motinai 

A. f A. IZABELEI PEMKIENEI 
m i r u s , 

sūnui dr. KAZIUI PEMKUI su ŠEIMA ir ARTIMIE
SIEMS reiškiame gilią užuojautą. 

CHICAGOS LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
SAMBŪRIS 

A. {• A. Danutei Čerekienei-Toalauskaitei 
mirus, 

jos vyrui ALGIRDUI, sūnums ROMUALDUI ir RAI
MUNDUI, tėveliams VALEI ir EDVARDUI TOCILAUS-
KAMS, GIMINĖMS ir ARTIMIESIEMS nuoširdžią už
uojautą reiškiame ir liūdime kartu. 

SALOMĖJA ir ANTANAS ASTRAUSKAI 
JŪRATĖ ASTRAUSKAITĖ 
KRISTO SŪNUS JONAS ir DAIVA ASTRAUSKAI 
PETRĖ ŠIPAILIENĖ 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefone — YArds 7-174 1-2 

SlilHIIIHIIItlllliHlli>liMIHmiltiIHIIHIIIIHIWIIIIIinillimmnillllMHIMIiniHIIMIWIl»JS 

Į GROBIO IR NAIKINIMO 2YGIS f 
Z. RAULINAinS I 

"Lietuvos Karinas Istorijos rastai". Išleido "KARYS" 
I 1979. Spausdino Tėvų Pranciškonų spaustuvė Brooidyne. 
| Didelio formato, 176 pusi. Kieti viršeliai. 

Kaina su persinnthnn 10.00. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St, Chicago, IL 60629 

Dlinois gyventojai dar prideda 54 e t valstijos mokesčio. 

Iflllllllllllllllll IUIIIIIWIIMIMHIIIIIIIHIimHllllln 

Ką tik išėjo iš spaudos MARUOp AUKOTAITttS 
naujas romanas: 

"ANT MARIŲ KRAŠTO", 
pagrindinė mintis: meili, auka, tragedija ir kova, 
herojiškumas ir humaniškumas, Lietuvos istorinis 

duelis, plačių pašiūru. 
Knyga turi 408 pusi, kaina su persiuntimu 10.95 dot 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Ą5+6 W. 6Srd Stnet 

Chicago, fU. 606**9 
minom gyv. dar prideda 00 et valstijos mokesčio. 

PASSBOOK 
SAVINGS-. 

InterMt Ratt* 
riM) on S*nni» 

Intajrsjajt Govnpounooo 
0«ily and *M f H n s S 

ut foc 
UflM^ finaneing. 

AT 0UI 10W RATB 

Mutual Federal 
Savings and Loan I 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Pstsr Kszsnauskss, Pres. Tel.: 847-7747 

I aouaa, lton.Tua.rrl.S-4 Thur.VS t a t . * - l 

SERVING CHICAGOLAND S1NCE 1965 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 7378600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

-

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

•.:: 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chic.igo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47o-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

f 
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X Draugo" gegužinėje rug-
piūčio 2 d. marijonų vienuolyno 

x "Draugo" gegužinėje rug
piūčio 2 d. gros orkestras "Ai
das", kurį sudaro Darius Poli-
kaitis. Tomas ir Povilas Stroliai 
ir Tomas Valaitis. Jų orkes
tras jau daugiau kaip metai 
gražiai reiškiasi įvairiuose ren
giniuose. 

X Per trejetas šimtų tarimė-
kieme ir sodelyje galima bus! ^ų laukia tų laimingųjų, ku-
gauti įvairių lietuviškų valgių. j rįe atvyks j "Draugo" geguži-
Vyriausia šeimininkė yra Kot- nę rugpiūčio 2 d-, sekmadienį, 
ryna Repšienė, kuri tą dieną j marijonų paunksmėje žaliuojan-
dirbs su savo pagelbininkėmis. į čiame sode prie "Draugo" lai-
Veiks labai turtingas dovanų' mėjimai nuostabūs keramikos 
paskirstymas. Laimės šulinyje i (dail. E. Marčiulionienės), pa
bus arti tūkstančio pilnų biiie- veikslas (dail. dr. A. Lipskio), 
tų vertingoms dovanoms gauti, sidabro kavos servizas, madin-
Veliausiai gautos dovanos yra gi "siurprizai", daug įdomių ir 
iš "Baltic Hossoms", iš "Play-! nelauktų dovanų. 
house" ir iš daugelio pavienių! _ . A - - .. 
asmenų, kurie nuoširdžiai re-1 x " D a m o s ' »»<*>««*> (2656 
mia lietuvišką spaudą, ĮW- 7 1 s t S t - C ^ S 0 ) s a v u u n -

\ kė Julija Liutikienė paskyrė 
X Dr. Petras flioba, gyv.; kaip dovaną "Draugo" geguža-

Barrington, I1L, su šeima iš- j nei laimėjimo keliu laimėti ne
vyko į Vancouver, Kanadą, kur\ apmokamus pietus vienai porai. 
visą savaite dalyvaus medici-i _ _ „ . „„ , 

j _». . , . . . . X Dr. Domas Mieuta, Wauke-
nos gydvtoTu konferencijoje.! " , * w , " n a - "«"«•* a "~ 

I gan, 111., mokėdamas prenume
ratą, pridėjo ir 15 dol. auką 
lietuviškos spaudos 

X Aras Lintakas, Birutės ir Labai ačiū. 
Juliaus Lintakų sūnus, studijuo
jąs Dlinois technologijos institu
te, pagal kultūrinio pasikeitimo 
programą buvo išrinktas vykti 
į Prancūziją ir vienerius metus 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
k JL VAUTYKUt 

— Š. m. rugpiūčio 8 d. 7 vaL 
v., uždarant ALKR iMoterų są
jungos seimą, meninę progra
mos dalį atliks sol. Nora Brazu-
lienė ir sol. Julius Kazėnas. 
Jiems akomponuos muz. Regi
na Brazaitienė. Koncertas vyks 
po R. Petrutienės medžio dai
lės darbų parodos atidarymo. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
atsilankyti. 

— Po metinio susirinkimo 
naujai išrinkta Philadelphijos 
Balfo valdyba pasiskirstė pa
reigomis: M. Čepulis — revi
zijos komisijon, F. Andriūnas 

Dr. P. 21ioba grįš į darbą Chi-
cagoje rugpiūčio 17 d. 

Kongr 
cijos. 

Edw. Oervinski aiškina lenkams parodą Kongr. Dervinski dedasi ir prie Vytauto Skuodžio laisvinimo ak-

CHICAGOS 2INI0S 
PIRKS BA2NYCI4 

Chicagos miesto tarybos fi
nansų komitetas pritarė suma
nymui nupirkti uždarytą Svč. 
širdies bažnyčią, 11652 South 
Church St., už 40,000 doL nuo 
Chicagos arkivyskupijos ir lai
kyti ją kaip architektūrini pa
minklą. 

SUSIJUNGĖ TEATRAI 
Victory Gardens ir Rody Po-

litic teatrai Chicagoje susijun
gė ir savo vaidinimus turės Ro
dy Politic teatre, 2261 N. Lin
coln Ave. Victory Gardens tea
tras gavo iš MacArthur fondo 
15,000 dol. paramos. 

APSAUGA NUO 
IŠNAUDOJIMO 

Chicagos miesto leidimų ko
mitetas priėmė naujas taisykles, . — pirmininkas, kun. K. Saka . . . 

Uauskas - vicepirmininkas ben- j saugančias automobilių taisymą 
diiems reikalams. M. Raugienė i n u o apgaulių. Pagal naują tvar-
- vicepirmininkė socialiniams, | ka> A n a v u s pataisymą, galu-

GELBĖKIME VYTAUTĄ SKUODI! 
Jau kelis kartus šio dienraš-. demokratas), jų gyvenvietes ir;dale) 618—457-3653. 

spaudos ir informacijos reika-. tina sąskaita negali būti dides-

universiteto technologijos fakul
tete. A. Lintakas į Prancūziją 

reikalais ("foreign 
Šiam pareigūnui pasakyti, jog 
pageidaujate, kad jūsų kongres-
menas pasirašytų rezoliuciją 
(House Resolution Nr. 200), re
miančią Benedict Scott — Vy
tautą Skuodį (paminėkite abi 
pavardes). Taip pat praprašyki-
te, kad jūsų kongresmenas pa

čio puslapiuose skelbėme infor- j telefono numerius. Už Chicagos j Pasiekus kongresmeno ištaigą 
paramai, j macį-u a p i e akciją gelbėti Lie- i & apylinkių esančioms įstai-1 Susiskambinus su savo kon-

! tuvos politinį kalinį Vytautą ! g o m s pažymėti "area code" nu- į gresmeno įstaiga, paprašyti pa-
~ v TW m .~.wW r*ft» ! Skuodi Taip pat raginome vi- m e r ia i . Nepažymėtiems, "area į reigūno, kuris rūpinasi užsienio 

chogue, N. Y., Leo Dambraus-1 akcijos, šiandienos *?**JT\ iJJarold Washington (D, 

S JAV Atstovų Rūmų nariai 779-lOOU, 
x Daktarai Kazys Ambro-1 D o u g h e r t y ; Donnelly, Collins,; 3. Martin Russo (D, boutn 

išskrido liepos 29 d. Jis buvo zaitis, Adolfas Šležas ir Petras F e n w i c k ^ Boe yra pasiūlę re-;Holland) 353-8093. 
tautinių šokių grupės vienas šo- ŽBoba remia "Draugo" geguži- zoiiudją Vytautui Skuodžiui i 4. Bdward Derwinski (R, 
kėjų. | nę, kuri bus sekmadienį, rug- i geibėti Plačiau apie tai rašo-! Flossmoor) 448-3500, J sirašytų kongresmenų Dougher- j 

_ . . . ' piūčio 2 d., prie "Draugo" pa- j J , v a k a r dienos "Draugo" pir-1 5. John G. Fary (D, Chicaga) ; t y i r Donnelly paruoštą laišką; 
buvusf' • S b S ' T e n Z ė ^ m S t a l p ų ' . i t e i k < i a m i v e r ^ . d o " \ majame puslapyje. Norima, kad į 353-7251, j L Brežnevui Skuodžio reikalu. 

lams, A. Gailiušis _ iždo sekre-1 n ė k a i P 1 0 ^ " * d o L 

torius, V. Šuopys sekretorius, j 10,000 l WASHJNGTONA 
M. Sušinskienė — iždininkė. _ . .. . . , 

Chicagos unijų vadai planuo-
! ja į Washingtoną pasiųsti 10,000 
demonstrantų, protestuojančių 
prieš Reagano taupymo progra
mą, kuri paliečianti gyvybinius 
reikalus. 

Stasys Kazimieras Jonaitis, į 
^ 3 O T L K T S £ U T J S J S ^ J ^ ^ ^ ^ ^ i r ^ C į S ^ P a d ė t ų ! 6. HenryX^Hyde (R, Bense- j ~ į į « į k o n g T C Smenų i ^ i - j A d ^ ^ A d e ^ J o n ^ s ^ , 
ieveriy ' s h o r i T l n d 7 « tem&l™™ * * " * " * * dalyvauti, j prie šios rezoliucijos. Visi lie-1 ville)^3834381. gos gali būti nesusipažinę su I gyvenantis Grand Rapids, Mi-
ir Kazys su šeima Toronte, Ka
nadoje. Bus laidojama ateinan
čios savaitės pradžioje. 

X E. Radvilienė ir J. Doekie-
nė yra įsijungusios į "Draugo" 
pikniko skanėstais besirūpinan
čių štabą. Jos ruošiasi ir Put-

kuo greičiau! 7. Cardis Collins (D, Chicaga) j Vytauto Skuodžio byla ir* gaU! c h i S a n
: baigė Ferris State Cd-tuviai raginami 

paskambinti savo rajono atsto- į 353-5754, 
vo įstaigai ir prašyti, kad kon
gresmenas prisidėtų prie akci-

X Kun. Ant. Saufcutfe, Pas. j ^ g e g e ^ i j o s Vytautui Skuidžiui padėti. 
Liet. Bendr. švietimo reikalų, fc R į S L y , p. Rindurie- j teikalzs skubus, nes JAV At-

> meta, m V—-1 ^ ^ K e ž i n a i t i e n ė s u S o d e i . ! stovų Rūmai ateinančią savaitę 
kienės parodys savo 'mezginius.! skirstosi atostogų. 

K?s yra jūsų kongresmenas? 
X Pensininkų vasariniai svei-! pirmiausia reikia sužinoti, 

vicepirm., šiuo metu yra Vasa
rio 16-sios gimnazijoje ir dirba 
su jaunimo vasaros stovyklose. 
Jis rugsėjo mėn. pirmąją savai- j 

8. Dan Rostenkowski (D, Chi
caga) 431-1111, 

9. Sidney R. Yates (D, Chi
caga) 353-4596, 

10. John E. Porter (R, Evans-
ton) 491-0101, 

11. SFrank Annucio (D, Chi
caga) 353-2525, 

12. Philip M. Crane (R, Mt. 

Užkandis vietoje ir išsineštinai. į cagoje gyvenantys gali skam- 13. Robert McClory (R, Lake 
binti"City of Chicago Election I Bluff) 336-4554, 

tę dalyvaus Europos lietuvių j katos reikalai Sodybos pažmo- į ̂ ^ yra jūsų rajono ("Congres-
studijų savaitėje Prancūzijoje, nyje šį sekmadienį nuo 2 v. p. p.; sį0nal district") atstovas. Chi-1 Prospect) 394-0790, 
kur eis kapeliono pareigas. 

X Zigmas Krūsnis, "Draugo" 
ofseto presmanas, liepos 29 d. 
vakare buvo neatsargios vairuo
tojos sunkokai sužeistas. Dabar 
guli Central Community ligoni-i 
nėję dr. A Maciūno priežiūroje. 
Atrodo, kad yra įlaužtas kaulas, i e g u ž i n e i j Ajllsas paaukojo 
kurį reikės ilgesnį laiką gydyti. | d a u g dnonos pyniSų k tortų. 

X Laisvmfcimės iš kavos ver-1 "Draugo" gegužinė ruošiama I tono įstaigas galima pasiekti. 
gijos — 589 Alvudo radijo pa-' prie "Draugo" patalpų rugpiū- į skambinant "Capitol Hill ope-
skaita šį šeštadienį, 8:45 v. r čio 2 d. Automobilius bus gali-i rator". Telefonas: 
per Sofijos Barkus radijo šei-i ma pastatyti "Draugo" aikštėje; 3121. Pasakius kongresmeno O 0 Q _ 7 9 3 « 7 6 0 

mos valandą, i ir prie Shop-N-Bag parduotu-j pavardę, telefonistas sujungs Į ^ ~ ^ _ , ' 
1 v^s. J su norima įstaiga. 

Visi laukiami 

x Baltic Bakery (4627 So. 
Hermitage Ave., Chicago, Ui.), 
J. Ankaus vadovaujama, yra 
visų lietuviškų parengimų rėmė
ja. Pernai ir šiemet "Draugo" 

Commission" telefonu: 269-
7981. Taip pat kalima skambin
ti "Federal Information Center" 
telefonu: 353-4242. 

Kaip pasiekti kongresmeno 
įstaigą | 

Visų kongre ^enų Washing-| 

14. John N. Erienborn (R, 
Glen Ellyn) 668-1417, 

15. Tom Corcoran (R, Otto-
wa) 815--434-5666, 

16. Yynn M. Martin (R, Rock-
ford) 800—892-0740, 

17. George M. CBrien (R, 
Joliet) 815—740-2040, 

18. Robert H. IMichel (R, Peo-
202-224- i ria> 309-673-6358. 

19. Tom Railsback (R, Mol-

paprašyti daugiau informaci
jos. Jiems galite pasakyti, kad 
JAV Kongreso protokoluose 
("Congressional Record" Vo-
lume 127, Nr. 112) liepos 23 d. 
laidoje yra išspausdinta kon
gresmeno Edward J. Dervinski 
kalba, kurioje yra suminėti visi 

lege Big Rapids, Mieh,, vasario 
mėn., gaudamas bakalauro (Ba-
chelor of Science) diplomą iš 
Automotive Heavy Eąuipment 
technologijos. Dabar dirba kaip 
Senior Advisor Precision Cars 
pataisymuose. Jie parduoda ir 
prižiūri Mercedes-Benz, Volvo 

svarbieji" faktai apie Vytau tą^ Volkswagon automobilius. 
Skuodį, taip pat žinomą, kaip; 
Benedict Scott. 

Raginkime ir senatorius 
JAV Senate dar nėra konkre

čios akcijos V. Skuodžio reikalu, 
tačiau, nepatvirtintomis žinio
mis, Illinois senatoriai Charles 
Percy ir Alan Dfacon ruošia Se
natui panašią rezoliuciją, kaip 
Atstovų Rūmuose. Kuo grei
čiau skambinkite savo senato
riams, kad ši rez oliucija būtų 
pravesta, nes Senatas jau šią 
savaitę pradės atostogas. 

AUSTRALIJOJE 
— Trėmimų minėjimą suruo

šė Pabaltiečių komitetas Perthe, 
latvių salėje. Minėjime dalyva
vo daugiau kaip 300 žmonių, jų 
tarpe nemaža lietuvių. Lietuvių 
vardu kalbėjo LB apylinkės pir
mininkas Eugenijus Stankevi
čius. 

20 MEL SUSISIEKIMUI 
Chicagos regionaliniam susi

siekimui VVashingtonas nuspren 
dė paskirti 20 mil. dol. 

ABC STEAM PROCESS 
CARPET & FURNITURE 

CLEANING 
Extra powerful. Truck mounted unit. 
Quality work — Reasonable prices. 
Save SS — Do it right the first time. 

599-0404. 

A. A D COCK & SONS 
TUCKPOINTING 

CAULKING - CHIMNEYS 
SHINGLE & HOT ROOFING 

FREE ESTIMATES 
L0W PRICES 

424-6593 

QUALITY CONSTRUCTION 
"Workmanship to satisfy the most 
d e m a n d i n g customer" . Custom 
ca rpen t ry work. Remodeling — 
Aluminum Siding. Roofing — Porches. 
Free reasonable estimates. 

643-7738. 

BATHTUB REFINISHING 
Thermal — Chemical fusion method. 
Tub, tile & sink. Ali colors custom 
blended. Written guarantee. 

Alchemated Porcelain 
Reflnishing. 

312-286-1950. 
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I DR. ANTANAS KUČAS S 

X V. Jokūbaitis, Euclid, Ohio. 
pratęsė "Draugo" prenumeratą Į X Sofija Budrienė, Chicago, 
savo artimam asmeniui ir dar 111., padovanojo dvi gražias pa-

JAV senatorių Washingtono 
įstaigas galima pasiekti tokiu į 5 

20. Paul Findley (R. Pitts- P a č i u b M u » k a i P kongresmenų = 

Nenorintys skambinti į Wa- field) 800—252-8517, 
Fhingtoną. gali skambinti į kon- 21. Edward R. Madigan (R, 
gresmenų vietines įstaigas. Čia Lincoln) 217—735-3521, 

pridėjo 5 dol. auką. Nuoširdus: galveles, jos pačios jsiūvinėtas p a t e i į i a m e JAV kongresmenų iš 22. Daniel B. Crane (R, Dan 
ačiū. ! lietuviškais raštais, šias pagal 

vėles bus galima laimėti "Drau
go" gegužinėje rugpiūčio 2 d. X niinois gydytojų išvyka 

bus rugpiūčio 9 d., sekmadienį, 
"Gintaro" vasarvietėje. Union! 'x B. Prasatiskas, OLomita. 
Pier, Michigan. Td. 616—469- į Cal.. Eglė Rūkštelytė - Sund-
3298. Laukiami gydytojai,! atrom, Forest Park, UI., Kazys 

Illinois pavardes pagal rajonus ville) 217—446-7445, 
("Congressional district"), jų i 23. Melvin Price (D, East St. 
partiją (R—respublikonas, D—l 24. Paul Simon (D, Carbon-

J. žemeckas, Indianapolis, Ind., 
A. M. Senkus, Easton, Pa., už
sisakė naujausių leidinių už di
desnes sumas. 

odontologai ir kiti medicinos 
darbuotojai su artimaisiais ir 
draugais. Iki pasimatymo. 

(pr.) 
x MakmkM atostogos toive '• x Araia Stančikas, St. Char-

— Pasaulio Lietuvių Bendruo-1 les. UI., prie prenumeratos mo-
menė ir Jaunimo sąjunga kvie- kesčio pridėjo ir 6 dol. auką. 
čia visus kelionėn laivu po Ka- j Nuoširdus ačiū. 
ribų jūrų salas — 1981 m. j * Radavičių šeima, gyv. New 
gruodžio mėn. 5 d. Informacija Britam, Conn., buvo atvykusi 
ir registracija pas Amatoui į Chicaga ir ta proga aplankė 
Tmvel Service Bureae, 9727 S. "Draugą- ir įteikė 5 dol. auką, 
Wcstern Avearoe, Chicago, m Dėkojame. 
60643, teL (312) 238-9787. 

fsk.). x Brighton Parko Uetuvių 
X šv. Anteno TWupymo u* Namų savininkų dr-ja ruošia 

Skolhamo Bendrovei, Wfflow- antrąjį šių metij ptionką rugpiū 
brook. m., yra reikalinga pa čio 9 d., sekmadienį, 12 vai. 
tyrusi tarnautoja dirbti pilną Vyčių salėje, 2455 W. 47 St. 
laiką kaip kasininkė (teller). 
Prašome kreiptis į Demfe Gri-
bauskM šhm teL: 789^777. 

(pr.) 
x Bridgeporto restoranui rei-; 

kalinga virėja (kalbanti lietu-į 
viskai ar angliškai). Skambinti, 
Gražinai telef. S26-276L (sk.) i 

Bus laimės šulinys, užkandžiai 
bei dovanų paskirstymas. Šo
kiams gros E Knoll orkestras. 
Visi nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti. 

Draugijom vaidyba 

(pr.) 

—skambinant "Capitol HUl ope-
rator". Dlinois senatoriai taip 
pat turi įstaigas Chicagoje: 
Charles Percy—353-4952; Alan 
Dbcon — 353-5420. 

Nedelskite 
Nepagailėkite kelių centų ir 

kelių minučių laiko. Kongresme-
nams ir senatoriams balsuotojų 
nuomonės ir norai yra labai 
svarbūs. Paskambinkite savo 
atstovams, o po to paraginkite 
kitus savo šeimos narius, kai
mynus ir draugus tą patį pada
ryti. 

ARKTV. JURGIS MATULAITIS f 
MATULEVIČIUS f 

| Gyvosios krikščionybės apaštalas I 
I Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORE į 
= Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie i 
1 Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracine ir vienu©- 1 
| lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą kriki- 1 
s čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos 
s Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir pralyti 
s šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. 
| Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. 
E Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: | 

I DRAUGAS, Ą5tf W. 6Srd St., Chicago, IL 60629 | 
^uiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiuiHiiiiiiiunHuiiimiHiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuimiiaf 

Dalia Grybinaitė, savanorf Vasario 16 gimnazijos mokytoja, atsisveikina 
iš mergaičių bendrabučio vedėjos pareigų pasitraukusią Marytę Dambriū-
naite Šmitienę fltair*j^. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

l iepos 31 d. 
1498 m. italas Christopher 

Columbus surado Trinidad salą. 
1790 m. JAV valdžia suteikė 

pirmą patentą Vermonto gy
ventojui Samuel Hopkins už 
procesą gaminti potašą. 

1917 m. Pirmojo pasaulinio 
karo Flandrijos mūšis prasidėjo. 

1964 m. JAV erdvėlaivis 
"Ranger 7" žemėn persiuntė 
pirmąsias stambaus plano mė
nulio nuotraukas. 

1971 m. "Apollo 16" astro
nautai 6V2 valandų elektriniu 
automobiliu važinėjo ant mė
nulio paviršiaus. 

r? 
LIETUVOS BAŽNYČIOS 

1-mai tomas. Teisių Vyskupija 
IRONIUS KVIKLYS 

Teisiu vyskupija yra 1-as lomas ii LIETUVOS BAŽNYČIŲ se
rijos leidžiamu knygų. 

Leidinys gerai panioitas. Talpina baZnyčių nuotraukas, o taip 
palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiikreiptą mūsų balnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietimų kartot matytų, 
kiek daug meniskų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos Žmo
nes amiių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos jvadjje. 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uzdokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių iSeivijoje. Dideho formato, 405 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuve. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu 
Illinois gyventojai dar prideda $120 valstijos mokesčio. 

U 

^ 
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