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Baltarusijoje, Varanavos rajone, 
buvo apiplėšta bažnyčia. Vasario; 
mėn. buvo išplėšta Roduvės baž-' 
nyčia: išniekintas tabernakulis, iš-\ 
laužtos durys, pavogti kilimai, pa-: 
veikslai ir apie 10,000 rub. 

NAUJI POGRINDŽIO 
LEIDINIAI 

"Aušra" Nr. 24. 
"Vytis" Nr. 6 
"Tiesos flcelias" Nr. 16, Nr. 17. 
"Blaivybėje — jėga" Nr. 1. 

Leidinys pasirodė 1981 m. — 
Blaivybės metais. "Blaivybinio 
entuziazmo ugnelei visuomenėje 
kurstyti, gerai patirčiai publikuo
ti, blaivybės aktyvistams suburti, 
blaivinimo fronto veiklai plėsti 
organizuojamas šis kuklus leidi
nukas", — rašoma įžangoje. Lei
dinys "Blaivybėje — jėga" — 
blaivybinės veiklos propoguotojas 
ir jos šauklys. 

"LKB Kronika" sveikina en
tuziastus, kurie, gelbėdami alko
holyje skandinamą Lietuvą, ry

žosi leisti taip reikalingą leidinį 
— "Blaivybėje — jėga". 

Lietum, neužmiršk! 
Petras Plumpa (Čistopolio ka

lėjime), Petras Paulaitis (Mordo-
vija), Sergiejus Kovoliovas (Per
mės sr.), Viktoras Petkus (Per
mės sr.), Balys Gajauskas (Per 
mės sr.), Vladas Lapienis (trem
tis Tėjoje), Algirdas Statkevičius 
(Černiachovskio spec. psich. Ii 
goninė), Antanas Terleckas (Per 
mės sr), Julius Sasnauskas (Vil
niaus Saugumo kalėjime), Povilas 

i Pečeliūnas (Permės sr.), Vytautas 
; Skuodis (Mordovija), Anastazas 
i Janulis (Mordovija), Povilas Bu
zas, (Permės sr.), Gintautas les 
mantas (Permės sr.), Gemma-Jad 
vyga Stanelytė (Sverdlovsko sr), 

i Genovaitė Navickaitė ir Ona Vit 
kauskaitė (Panevėžio lageryje) ir 
kiti neša nelaisvės pančius, kad 
tu galėtum laisvai gyventi ir ti 
keti. 

(šiuo baigiame LKB Kronikos 
Nr. 47 perspausdinimą. Ryt pra-

Į dėsime „Aušros" Nr. 17.) 
Red. 

1 

Atsakymas ateistams j 
Roma. —**Ar valstybė Čeko-1 ir suvaržytas auklėtiniu priėmi-

slovakijoje užtikrina religinę lais- j mas i seminarijas. Valstybinhio-
vę?", tokia antrašte dokumenti- į se universitetuose buvo panaikin-
nę studiją atspausdino Romoje; ti teologijos fakultetai. Tikrina- j 
leidžiamas mėnesinis žurnalas "La ; mas kunigų ir seminaristu patiki- i 
Civilta' Cattolica". Platesnės ap- mumas valstybei. Yra diskrimi- • 
imties studijoje jėzuitas kun. nuojami mokiniai, norintys mo-
Ruilli atsako į Bmo Mokslu Aka- į kyklose dalyvauti religijos pamo-
demijos, Čekoslovakijoje, Ateiz- koše ir tėvai, kurie pageidauja, 
mo instituto direktoriaus Loukot kad ju vaikam būtu suteiktas re-
<ka paskelbtą straipsnį, kuriame ligmis auklėjimas, 
tvirtinama, kad Čekoslovakijoje 
yra pilnai įgyvendinta tikėjimo j 
laisvė ir priekaištaujama vadina i 
mai buržuazinei propagandai ir 
kataliku Bažnyčiai, kad fi tai nei- j 
gianti. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Chicago "Sun Times" dien
raštis vakar per 6 puslapius pa
skelbė pranešimą apie kardinolo 
John Cody tariamai nelegalias 
finansines transakcijas. 

— Sovietu vyriausybė, skatin
dama gyventoju prieauglį, paskel 
bė apie naujai įvedamus mokėji
mus. Už pirmą vaiką šeima gaus 
66 dol. ir po 132 dol. už kiekvie
ną sekantį vaiką. Motinos gaus 
mėnesinius mokėjimus per ištisus 
metus po vaiko gimimo. Sibire 
bus mokoma po 66 dol. per mė
nesį, kitose respublikose — po 47 
dol. 

— Žmogaus teisiu organizaci
ja Amnesty International kreipė
si į Čilės vyriausybę, ragindama 
pakisti politinius kalinius ir pa
skelbti, kur yra praeityje dingę 
suimtieji. 

—Jungtinių Tautų "informuo
ti šaltiniai" skelbia, kad Kurt 
Waldheim nutarė jau trečią kar
tą kandidatuoti į generalinio se
kretoriaus vietą. Rinkimai įvyks 
36-tos Generalinės Asamblėjos 
pradžioje. Ji atidaroma rugsėjo 
15 d. 

— Juodyjų organizacijos N a 
tional Urban League pirmininkas 
Vemon Jordan pasitraukė iš pa
reigų. 

— Egipto prezidentas Sadatas 
spaudos konferencijoje gynė Egip 
te pradėtas sankcijas prieš tarpu
savyje bekovojančias religines ir 
politines grupes. Jis kaltino JAV 
spaudą, kuri iškraipiusi Egipto 
veiksmus, neteisingai juos nušvie 
tusi. 

— Tarptautinis Valiutos fon
das suteBkė Indijai ilgalaikę 5.6 

, bil. dol. paskolą, kurią Indija pla-
Madridas. — Ispanijos vyriau- j abi socialistų valdomos, pasisakė j nuoja sunaudoti naftos pramonės 

SUSITIKIMAS BALFE 
SU DR. K. ĖRINGIU 

Ėringi s: „Lietuvai reikia suverenumo" 
Chicaga. — Trečiadienį, rug- Į rių projektų, darbų sustabdymą, 

sėjo 9 d. Balfo centro patalpose; p i a nų sužlugdymą Atskirai paė-
įvyko lietuviu spaudos, radijo, vi-; m U s , tai menki okupanto įstaigų l .nūs, tai uiciiM okupanto įstaigų 
suomenės atstovų pasimatymas! "žygiai", tačiau per ilgesnį laiką 
su dr. Kazio Ėringio, neseniai pa- Į tie 
sitraukusiu iš ok Lietuvos Daly
vavo apie 40 asmenų. Balfo pir
mininkė Marija Rudienė, suruo-
šusi svečio pristatymą, plačiau 
painformavo apie dr. Ėringio ke
lionės tikslus. Jis dalyvavo moks
lininku ekspedicijoje ir Lietuvą 
paliko birželio 22. Kelionės tiks
las buvo tarptautinė konferenci-

įvairūs nutylėjimai, neprilei-
dimai, įžeidinėjimai, atstūmimai 
sudaro nebepakeliamą sluoksnį. 
Kyla klausimas ko verti diplo
mai, darbai, medaliai? Ir šauna 
atsakymas: reikia aukotis, keisti 
kryptį, eiti į pražūtį, rizikuoti ka
lėjimu. Atsakymas pagrindinis, 
— Lietuvai reikia suverenumo. 

Po trumpo dr. Ėringio pareiš-
ja Sidnyje, Australijoje. Iš ekspe- \ k i m o b u v o keliami klausimai, ku-
dicijos jis pasitraukė Seychelų sa- I rie l i e t ė \ietUyįų sodybų naikini-
lose. 

Irano dvasinis vadas, šijitų sektos imamas, ajatola Khoineinį paskelbė, kad 
jis dvi savaites nesirodys, nes nori pailsėti, dvasiniai susitelkti. Nuotrau
koje jis apsuptas sargybinių ir gerbėjų. 

ISPANŲ DEBATAI 
DEL NATO PAKTO 

Opozicija reikalauja tautos referendumo 

T a proga, svečiui su inž. An-
tanu Rudžiu pakeliui užtrukus, < 
M. Rudienė nušvietė susirinku
siems Balfo planus ir rūpesčius. 
Ji pareiškė, kad jau kuris laikas 
JAV vyriausybė, kuri seka ir ne
mažai žino apie Balfo veiklą, vi
sais lietuvių pabėgėlių iš Rytų rei
kalais kreipiasi į šią organiza
ciją, ją informuoja ir prašo pagal
bos ir patarimų ir dr. Ėringio rei
kaluose JAV vyriausybė nemažai 
padėjo. 

mą, melioraciją, upelių, ežerų 
dingimą, naftos valymo įmonės 
prie Mažeikiu keliamą pavojų. 
Buvo klausiama apie lietuviu Tė
vynėje nuotaikas, ju atsparumą 
rusinimui, mišrių šeimų proble
mas, kolonizaciją. 

Svečias atsakydamas sutiko, kad 
okupacijos pavojų daug ir jie vi
si tautai pragaištingi, sodybos, 
ypač jų sodai naikinami. Visus 
svarbius pramonės įmonių steigi
mo klausimus sprendžia rusai be 
Lietuvos mokslininkų. Tautos at-

Naujas "Solidarumo" 
issukis valdžiai 

Gdanskas. — Lenkijos „Soli 
Žurnalas dokumentuotai įrodo darumo" kongrese įtakingas Var- Į 

čekoslovakų ateizmo ideologo pa- j šuvos jkyriaus pirmininkas pa- i 
teikiamų argumentų savo tezei iro į s i u l ė rezoliuciją, kuri reikalauja į 
dyti silpnumą, jau vien dėl to , ' Lenkijos seimą rinkti laisvuose,' 
kad valstybė Čekoslovakijoje, kaip I demokratiniuose rinkimuose.; 
jis pats pripažįsta, negali būti! Gdansko skyriaus vadovas pasiū- j 
neutrali religijos atžvilgiu, nes re lė pakeisti „Solidarumo" įstatuo-' 
ligija, valstybės įsitikinimu, visiš se įrašytą sakinį, kuris pripažįs-
kai svetima socializmui ir todėl, į ta valdantį vaidmenį komunistų 
anksčiau ar vėliau, turinti būti j partijai 
išstumta iš socialinio gyvenimo. 

Ateistu argumentus akivaiz-
Sie pasiūlymai viso kongreso 

dar nebuvo priimti, tačiau rezo-

sybė ir spauda pradėjo debatus '•• už Ispanijos įstojimą. Gonzalez 
apie Ispanijos įstojimą į Nato są-1 pasakė, kad Prancūzijos prezi-
iungą. Amerika ir Ispanija turi |dentas pademonstruotų didesnę 
karinių bazių sutartį, kuri baigia-j socialistų vienybę, jei jis sugrąžin
si rugsėjo 21. Šią savaitę paskelb-jtu Prancūziją į Nato organizaci-
ta, kad abi šalys susitarė pratęsti; ją, užuot kalbėjęs apie reikalą 
sutartį iki ateinančių metu gegu- į įtraukti į tą sąjungą Ispaniją, 
žės mėn. Ispanu vyriausybė tiki- Į Kaip žinoma, Prancūzija yra Na
ši iki to laiko įstoti į Nato. Tuo I to "politinė narė", tačiau yra iš-
atveju ispany sutartys su kitomis i stojusi iš bendros karinės organi-
Nato valstybėmis prarastu politi-1 zacijos. 
nę svarbą, turėtą iki šiol, pasakė! Ispanijos vyriausybė tikisi, kad 
Perez Llorca, užsienio reikalų mi- i parlamentas pasisakys už įstoji-
nisteris. imą. Tuo atveju laukiama greito 

Ispanijos socialistai, kurie prie- į pakvietimo iš Nato centro Briu-
šinasi Ispanijos įstojimui į Nato, Į sėlyje. Tuomet atskirų valstybių 
veda stiprią kampaniją. Jie reika-\ parlamentai turės patvirtinti nau-
lauja, kad šis klausimas būtų iš-ii^U narį. Jokios rimtesnės opozi-
statytas visos Ispanijos piliečiu c i J o s t a r P '5-kos nariu nesitikima. 
balsavime, nacionaliniam referen; Jei viskas eitų pagal planą, Ispa-
dume. Vyriausybė tvirtina, kad I n i i a *> kitų metU pavasario būtų 
klausimą nuspręsti turi papras-, ^* a t o n a r e i r Jos sutartys su JAV 

džiai paneigia ir pati gyvenimo į Huciju projektai laikomi nauju 
patirtis. Užgniaužus vadinamą- j iššūkiu partijai. „Tribūna Lu
ji "Prahos pavasari", kurio metu j du" rašo, kad „Solidarumo" at
buvo pradėta peržiūrėti anksty-! sišaukimas i kaimynines, socia-
vesniuosius religines laisvės var- I listines šalis yra bandymas kiš-
žymus, buvo atstatyta senoji pa- ' tis į kitu šalių reikalus, dar blo-
dėtis, dar kabiau sugriežtinant į giau, kada tos šalys yra Lenki-
Bažnyčios ir tikinčiųjų veiklos jai draugiškos, sąjungininkės. To-
suvaržymus. Atnaujinti griežti; kios rezoliucijos siekia pakeisti 
įsakai, draudžiantys bet kokią j kitu valstybių socialinę struktū-
kunigų ir net vyskupų veiklą be j rą. Laikraštis įspėja, kad „Soli-
vftlstybės leidimo. Buvo suma- į darumas" turi pakankamai Len-
žintas krašto seminarijų skaičius j kijos problemų ir „neturėtu kiš

tis į pasaulio, kuris mus supa. 
problemas". 

Sovietu „Tass" paskelbė, kad 
prie I-enkijos sienų vykstančius 
kariuomenės manevrus stebėjo 
Varšuvos pakto valstybių atsto
vai, ju tarpe Lenkijos premjeras 
gen. Jeruzelskis. Manevrai gali 
būti pratęsti. I^enkijoje lankosi 
JAV sen. Alan Cranston iš Ka-

Bus nacionalizuoti 
prancūzu bankai 

Paryžius. — Prancūzijos vy
riausybė nutarė nacionalizuoti 
26 prancūzų bankus. Ministerių 
kabineto posėdžiui pirmininkavo 
pats prezidentas Mitterrandas. 
Pareiškime pabrėžiama, kad na- lifomijos. Jis pasakė, kad sovietu 
cionalizavimas nebus konfiskavi- intervencija Lenkijoje sužlugdytu 
mas. Vyriausybė perims prancū- Į bet kurias viltis pradėti ginklu 
zu taupymo sąskaitas, o visi ban- j kontrolės derybas tarp Washing-
ku akcininkai bus atlyginti. į tono ir Maskvos. 

tas parlamento balsavimas. 
Vyriausybė tvirtina, kad įsto

jusi į Nato Ispanija gautu Euro
poje svarbų balsą. Iki šiol sutar
tis su Amerika ir Amerikos kari
nės aviacijos ir laivyno bazės Is
panijos teritorijoje "de facto" 
jau padarė Ispaniją Nato sąjun
gos nare. Pirmoji sutartis pasira-

dėl kariniu bazių gautų visai kitą 
prasmę. 

sustiprinimui. 
— Kinija yra gavusi iš Ameri

kos pašalpą nukentėjusiems nuo 
potvyniu gyventojams šelpti. 

— Libane vyksta tarptautinė 
konferencija palestiniečių tautai 
paremti. Britų aktorė Vanessa 
Redgrave paskelbė, kad ji daly
vaus dokumentiniame filme, ku 
ris parodys, kaip vokiečių naciz
mas turėjo įtakos žydų naciona
lizmui. Aktorė yra sena arabų 
draugė, ne kartą kritikuota Izrae
lio spaudoje. 

— Pirmadienį Amerika prisiė
mė kaltę dėl susidūrimo tarp 
JAV povandeninio laivo ir japo
nu žvejų laivo, kurio du jūrei
viai žuvo. Amerika apmokės lai
vo savininko nuostolius ir sumo
kės kompensaciją žuvusių gimi
nėms, paskelbė ambasadorius Ja
ponijoje Mansfieldas. 

Atvykus dr. Ėringiui, susirinkę! sparumą labai stiprina Lietuvos 
jį šiltai sutiko. Blykčiojant foto- į praeitis. T o fakto pavydi estai, 
grafų lemputėms, M. Rudienė jį į jie laiko lietuvius atsparia tauta, 
oficialiai pristatė, pakvietė Lietu- j kuri priešinasi, kiek galėdama, 
vos gen. konsule J. Daužvardienę į Lietuvoje naftos yra, tačiau la-
tarti žodį. Ponia konsule trumpai I bai giliai ir nedaug, todėl - eks-
pabrėžė, jog "mums kiekvienas; ploatuoti neapsimoka. Kiek pato-
lietuvis brangus ir mielas". Kiek \ gesni šaltiniai rasti Gudijoje. 
vėliau atvykusį tautietį pasveiki- į Lietuviai Tėvynėje seka užsie-
no JAV Lietuvių Bendruomenės į nio lietuvių radijo programas, Jie 
atstovas K. Laukaitis. ALTo pirm. j labai vertina JAV vyriausybių 
dr. K Šidlauskas. Lietuvos okupacijos nepripažini-

Dr. K. Ėringis, pradėdamas sa-; mo faktą. Kalbant apie koloniza
vo žodį, perdavė sveikinimus iš j ciją, pirmieji atvyksta rusai va-
Tėvynės, pabrėžė, kad jam dar Į gys ir inžinieriai, 
sunku atsipeikėti po lemtingo 
sprendimo. "Ten gyventi toliau 

Bendra ekspedicija 
Maskva. - -Antradienį iš Le

ningrado išp!au'<ė sovietu moks
lininku ekspedicijos laivas "Mi-
chail Somov". Jame 13 sovietų 

nebegalima", pasakė svečias. Jam 
teko pasirinkti šią kryžkelę, su
prantant, kad tai didelė morali
nė ir fizinė auka, didelė kančia. 

Papasakojęs apie savo jaunys
tę, studijas ir darbus, dr. Ėringis 
nušvietė, kodėl jam teko pasirink 
ti šį kelią. Svarbiausia, lemtin
giausia priežastis buvo nuolatinis 
slaptųjų organų, kaip KGB, ki
šimasis į mokslo sferą. Tai rafi
nuoti, iSbandyti, patikrinti ir pi a 
čiai vykdomi metodai, kurie nuo 

Baigdamas dr. Kazys Ėringis 
padėkojo susirinkusiems už šiltą 
dėmesį padėkojo už didelę Balfo 
paramą ir asmeniškai — Marijai 
ir Antanui Rudžiams už priėmi
mą ir globą. 

Padėtis Irane 
Teheranas. —Irano dvasinis 

vadas ajatola Khomeini paskel
bė, kad per ateinančias dvi sa
vaites jis pasitrauks iš viešumos 
ir pradės dvasinį susitelkimą, ku
ris prasidės šeštadienį. Jis įspė-

lat pažeidžia žmogiškąjį orumą. I jo vyriausybę, jog valstybės sau-
Pats okupacijos faktas, vertimas gumo įstaigose ir net dvasiškių 
gerbti okupantą kaip didžiausią 

syta 1953 metais ir nuo to laiko specialistu plaukia į Antarktikos 
pasibaigė Franco valdžios izolia
vimas Europoje. 

Socialistu partijos vadas Gon
zalez, pradėdamas kampaniją 
prieš įstojimą, pasakė, kad iki 
šiol joks vyriausybės narys nepa
aiškino, kokiu būdu Ispanijos 
saugumas sustiprės po įstojimo j 
sąjungą. "Mes nesame prieš Na
to, mes tik esame prieš Ispanijos 
įvedimą į tą organizaciją. Mes ne-

apyJm:<e°.. Helsinkyje į šį laivą 
įlipo ir 13 amerikiečių moksli
ninkų, nes tai hendra ekspedici
ja, kuri VVeddrlio jūroje studi
juos vandens sroves, gyvius ir au
galus. Norima r.ustatyti, kodėl ši 
jūra neturi >lediį, pasižymi įvai
riais gyviais, nnrs jūra yra netoli 
Pietinio ašigalio. 

— Amerikiečiai lakūnai nu-
norimr pakeisti pasaulio tvarką, skraidino keturis F-I6 karo lėk-
mes siekiame sumažinti tarptau- tuvus Izraeliui. Lėktuvų pristatv-
tinius įtempimus'', — pasakė i mas buvo du rrrnesius sulaikytas. 
Gonzalez. Dar teks pristatyti 10 lėktuvų. 

Socialistų ir įį vado Gonzalez — Chicagrje per rugpiūčio 
padėtis kiek apsunkinta fakto, kad : mėn. iškrito 6.35 coliai lietaus, trumpą atmintį ir kitą 
Vakarų Vokietija ir Prancūzija,! Normalus kiekis yra 2.73 coliai, j kietą, storą odą. 

Senatas klausinėja 
teismo kandidate 

Washirigtonas. — Senato tei
singumo komitetas pradėjo ap
klausinėjimus kandidatės į Aukš
čiausiąjį Teismą, pirmosios mo
ters tame teisme Sandros O'Con-
nor. Kai kurios "moralinės dau
gumos" grupės išėjo prieš, nes ji 
jaunystėje, būdama Arizonos sei
melyje, yra balsavusi už abortus. 
Atsakydama į klausimą, kandida
tė pareiškė, kad asmeniškai ji 
prieš abortus, kaip gimdymų 
kontrolės priemonę, yra nusista
čiusi. 

J kai kuriuos klausimus ji ne
atsakė, ypač į tuos, kurie gali iš
kilti prieš Aukščiausiąjį teismą. 
Sandra CConnor pareiškė, jog 
per savo viešąjį gyvenimą ji iš
moko du dalykus: vieną — turėti 

geradėją kasdien pažeidžia žmo
gaus dvasią. Okupantas bando vi
sokiais metodais įvaryti kylį tarp 
trijų okupantų tautų: lietuviu, es
tų ir latvių. Si žmogaus orumo že
min imo sistema viską daro, kad 
tautos užmirštų okupacijos faktą, 
bandoma įrodyti, kad tautos — 

partijos veikėjų tarpe gali būti 
išdaviku. Ajatola kaltino „super-
galybes", kurios sugebėjusios įkiš
ti savo agentus į valdžios įstai
gas. 

Paryžiuje spaudai pasirodė ne
seniai iš Irano pabėgęs žurnalis
tas, buvęs kalėjime ir per klai
dą paleistas. Jis papasakojo apie 
kalėjimo prižiūrėtojų žiaurumą. jau užmiršo. 

Toliau dr. K. Ėringis papasa- i Kaliniai verčiami stebėti sušau-
kojo apie nuolatinį slaptų įstai-1 dymus. juos pergyventi. Jam pa-
gų spaudimą, ignoravimą, Jvai-

Izraelis gaus 
erdves satelitą? 

New Yorkas. — Žurnalas 
„Newsweek" skelbia, kad Reaga-
no administracija, norėdama nu
raminti Izraelį, kuris rūpinasi 
Saudi Arabijai parduodamais 
žvalgybos lėktuvais, svarsto duo
ti Izraeliui šnipinėjimo erdvės 

čiam reikėjo žiūrėti, kaip buvo 
sušaudyti 300 kalinių, kurių 
kraujas jam tiško ant veido. Vi
sos už žmogaus teises kovojan
čios organizacijos turėtu pama
tyti, kas vyksta Irane. Ten nie
ko nėra, tik skausmas, kraujas ir 
teroras, pasakė buvęs laikraščio 
„Etelaat" reporteris Bashiri. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 11: Protas, Regulė, Gin-
satelitą. Izraelis jau seniai svajo- I tautas, Sungailė. 
ja gauti tokį žvalgybos satelitą, Į Rugsėjo 12: Valerijonas, En-
kurį prižiūrėti ir aptarnauti Iz
raelis turi žmonių. Bijoma tik to, 
kad Sovietu Sąjunga būtų paska
tinta panašiais erdvės satelitais 

turėti j aprūpinti savo sąjungininkus: Si
riją ir, gal, Libiją. 

svida, Diemedis, Mantminė. 
Saulė teka 6:25, leidžiasi 7:09. 

ORAS 
Apsiniaukę, su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 85 L, naktį 70 

m m m m m į Į 
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XVI-TOS ŠALFASS GOLFO 
ŽAIDYNĖS CHICAGOJE 

CHICAGO 1981 
1981 m. ŠALFAS sąjungos 

metinės golfo žaidynės įvyko 
rugsėjo 5-6 d. Silver Lake 
Country Club golfo laukuose. 
J a u dieną prieš nemaža grupė 
golfininkų pradėjo rinktis iš 
Clevelando, Detroito, Roches-
terio ir Toronto, norėdami iš
mėginti kursą, pamatyti visas 
jo pavojingas puses. Penkta
dienio vakare įvyko registra
cijos ir susipažinimo vakaras 
Oak Lawn Tovvers viešbutyje 
Čia svečius sutiko CLGK pirm. 
A. Kazakevičius ir organizaci
nio komiteto pirm. E. Lapas. 
Registraciją pravedė Alek
sandras Traška ir J . Cinkus. 
Užsiregistravo daugiau 100 
žaidėjų. L. Lapienė ir V. Pet
kienė registravo bankete no
rinčius dalyvauti svečius. Susi
pažinimo vakaro šeimininkė 
Stasė Bacevičienė rūpestingai 
ir nuoširdžiai visus vaišino. 
Bronius Racevičius rūpinosi 
baru. Užsimezgė kalbos, malo
nūs pereitų žaidymų prisimi-
nai ir rytdienos planai. Išaušo 
gražus šeštadienio rytas. — 
Ačiū Dievui, nelyja! — Kaip ak
muo nuslinko nuo širdies, ypač 
rengėjams. 

Prie Silver Lake golfo laukų 
plevėsuoja Lietuvos, Kanados 
ir Amerikos vėliavos, kurias 
iškėlė Bronius Racevičius su 
savo padėjėjais. Žaidėjai ren
kasi ant "patio". išpuošto lie
tuviškais motyvais, dail. Ados 
Sutkuvienės sukurtais plaka
tais, norėdami sužinoti, kas su 
kuo žais. Čia Jonas Cinkus vi
sus apdovanoja golfo rankš
luosčiais; tai mažas prisimi
nimas žaidynių Chicagoje. 
Truputį po 11-tos vai. pra

sideda žaidynės: vieni eina į 
šiaurinę, kiti į pietinę aikštę. 
J a u č i a m a į tampa: visi nor i lai
m ė t i , y p a č j a u n i m a s . 

Saulutei leidžiantis vakarop , 
grįžta žaidėjos, žaidėjai , įtei
kia savo rezul ta tus ir skuba 
prie nurodytos vietos, kur 
vyks toliausiai sviedinuko 
numušimo varžybos. Vytas 
Vai tkus su savo š t abu , įskai
t an t ir žmoną Aldoną, puikiai 
viską paruošęs, sužymėjęs nuo
tolius, tik eik ir la imę mėgink. 
Laimingais ia is išėjo: A. Dagys 
— 242 jardai , T. L a p a s — 241 
jardai ir 2 pėdos ir Algis Sima
navičius iš Toronto — 219 jar
dų ir 2.5 pėdos. Čia d a r ilgai 
dalinomės dienos įspūdžiais , 
pavakary suėjusi v iena lie
tuviška šeima. 

Sekmadienio ry t a s truputį 
debesuotas, tačiau t a s negąs
dina golfininkų: juk ši diena 
nulems rezultatus. 

Ankstyvą popietę gr įž ta pir
mieji žaidėjai, vėl a t iduoda 
savo rezultatus tu rny ro vado
vui Traškai ir skuba n a m o per
sirengti ir pasi ruošt i banketui . 
Į Silver Lake Count ry Club 
pokylių salę plaukia būr ia i gol
fininkų, jų draugų ir svečių -
maždaug apie du su puse šim
to. Banketo še imininkė L. La
pienė, jį p radėdama, pal inki vi
s i e m s m a l o n i a i p r a l e i s t i 
vakarą. J i iškviečia Golfo klu
bų pirmininkus ir ŠALFAS są
jungos golfo a ts tovą J o n ą Ba
rį. Sekant is sveikina CLG 
klubo pirm. A. Kazakevičius; 
po jo žodį t a r ia organizacinio 
komiteto pirm. E. L a p a s . Mal
dą sukalbėjo t ėvas Augus
t inas Simanavič ius iš Toron
to. Po vakar ienės sekė t rumpa 
meninė programa, kur ią atliko 
dr. O. N a k a s . Toliau sekė 
dovanų ir žymenų į teikimas. 
Labai gražias plaketes parūpi
no A. Dagys . Laimingųjų bu
vo daug, pavardės ir rezul tatai 
bus paskelbti sekant į kartą. 
"Vyties" orkestrui grojant , vi
si šoko ir l inksminosi ligi vėly
vos nakties. Šokiams baigian
tis, labai malonų žodį tarė 
Toronto golfo klubo pirm. Pet
ras S tauskas , pakv i e sdamas 
(pagal tradiciją) v isus kitiems 
metams į Torontą. 

L.L. 

Chicagos lietuvių golfo k lubo p i rm. A. K a z a k e v i č i u s ir 
ŠALP'AS są jungos o r g a n i z a c i n i o komi t e to p i r m . E. I^apas . 

V y t a s G e r u l a i t i s puikiai p a s i r o d ę s p i rmenybėse New Yorke. 
nuo t r . A r o 2 l i o b o s 

LAUKO TENISAS 

V. GERULAIČIO 
PUIKI PERGALĖ 

PRANEŠIMAI 

ŠAUDYMO 
P I R M E N Y B E S 

Papildydami ankstyvesnį 
pranešimą skelbiame, kad 
1980 m. Š. Amerikos pabaltie-
čių šaudymo pirmenybės jvyks 
1980 m. rugsė jo 6 ir 13 d.. 
Latvių meškeriotojų ir medžio* 
tojų klubo šaudykloje "Ber-
zaine", apie 40 mylių į šiaurę 
nuo Toronto. Ont . Vyk
do Kanados latvių sporto 
sąjunga. 

Rugsėjo 13 d. bus praves
tos pistoletų varžybos: neri 
botas pistoletas (Free Pistol) — 

6x10 šūvių ir s t anda r t i n i s pis
toletas (S tandard Pistol) — 
3x20 šūvių. Varžybų pradžia 
abi dienas — 9 vai . ryte. Daly
vių registracija — nuo 8 vai. ry
to. 

Visose rung tynėse vyks 
individualinės ir komand inės 
varžybos. Smulkaus kalibro 
šautuvų ir pistoletų rungtyse 
komandą sudaro 4 geriausiai 
šaudę kiekvienos tautybės šau
dytojai, o medžioklinių šautu
vų — 5 šaudytojai . Dalyvavi-
m a s a t v i r a s v i s i e m s 
pabaltiečių Šaudytojams vi
sose rungtynėse. 

1980 m . š . A m e r i k o s l i e 
tuv ių p i r m e n y b ė s bus išves
tos iš pabaltiečių varžybų. 

Prieš porą savaičių po pasi
kalbėjimo su Vyto Gerulaičio 
tėvu rašėme, kad Vyto šių me
tų tenisas stipriai smuktelėjo 
žemyn, daugiausia dėl to, kad 
jis buvo praradęs entuziazmą ir 
norą treniruotis . Jis tai pats 
patvir t ino viename pokalbyje 
su televizijos reporteriu per šių 
metų Amerikos pirmenybes 
New Yorke. 

Laukėme šių pirmenybių, — 
jos prasidėjo pereitą savaitę — 
nes girdėjome, kad Vytas bus 
pasiruošęs ir pasiryžęs, o taip 
pat. kad tai bus ir Rūtos, jo 
sesers, dar vienas bandymas. 

Rūta pralaimėjo pirmame ra
te prieš Ann Smith 6-4, 6-4, ta
čiau Vytas neapvylė. Pir
mame rate prieš stiprų J . 
Moore penktame sete demons
truoja savo seną klasę ir užtik
rintai laimi 6-3, Antrame susi
tvarko su Ekvadoro pažiba A. 
Certes 7-6. 6-1, 6-2, trečiame, 
savo senam priešui H. Solo-
mon neduoda net pasireikšti ir 
laimi 6-2, 6-1. 6-2. Ketvirtame 
rate jo laukia nauja šių dienų 
žvaigždė, Nr. 3 pasaulyje, jau
nas čekas Ivan Lendi, jau ke
lis kar tus laimėjęs prieš B. 
Borg ir J . McEnroe. 

Darbo šventės popietę daug 
lietuvių Chicagoje buvo prili
pę prie televizijos aparatų, o 
Flushing Meadovvs stadionas 
buvo sausakimšas . Vytas pra
dėjo su pasitikėjimu ir pasi
ryžimu. J i s greit laimi du pir
muosius setus 6-3 ir 6-4, bet 
trečiame ir ketvirtame Ix?ndl 
aš t rūs ir gilūs smūgiai vis daž
niau skrieja pas Gerulaitį ir jis 
iš lygina 6-3, 6-3. Penktasis se
tas pras ideda po 3 vai. žai
dimo, o Vytas geroje fizinėje 
kondicijoje ir jaučiasi, kaip 
"Li thuanian lion", ką po il
goko laikotarpio vėl išgirdome 
televizijoje. J i s vis drąsiau ir 
dažniau pradeda atakuoti prie 
tinklo, gerais refleksais ir ašt
riais smūgiais renka taškus. Ir 
netrukus jis atima iš I^ndl ser-
vavimą ir prasiveržia 4-3. 
Bereikia jam du kartus laimėti 
savo servavimą. Visas stadio
nas jo pusėje, o Chicagos lie
tuviai prie televizijos vos nemi
rė po keletą kartų. Vytas laimi 
abu servavimus užtikrintai, o 
tuo pačiu setą 6-4 ir rungtynes, 
pak lupdydamas trečią pasau
lyje. Sujaudinti Chicagos lie
tuviai tuoj pasiuntė telegramą 
su sveikinimais! 

IR GRAŽINA 
LAIMI 

Kalamazoo mieste su Chi
cagos Oak Park komanda žai
dė Gražina Rimkūnienė.Ji 
atstovavo Illinojaus valstiją, 
kurioje Oak Park laimėjo pir
mą vietą. Kalamazoo dalyva
vo 5 valstijų laimėtojai, ir juos 
visus nugalėjo Chicaga. Michi-
gan krenta 5-0, Indiana 4-1, 
Ohio 5-0, tik rimtą kovą užku
ria Wisconsin. Visos rung
tynės sunkios ir iš 3 setų. Gra
žina su savo partnere K. 
Holsinger laimi lemiamus dve
jetus 1-6, 6-1, 6-2 ir kvalifikuo-
jasi tolimesnėms varžyboms, 
kurios bus rugsėjo 18-l9d. In-
dianapolio mieste. 

IŠ LIETUVOS P A D A N G Ė S 

— K r e p š i n i o tarptautinį 
turnyrą Kaune netikėtai lai
mėjo Vilniaus "Statyba", o juk 
pereito sezono pabaigoje ji tu
rėjo stipriai pasitempti, kad iš
silaikytų aukščiausioje lygoje. 
Kietose rungtynėse "Statyba" 
nugalėjo Kuibyševą (su 230 cm 
ūgio centru A. Sizonenko) 77-
75, pralaimėjo Leningrado 
"Spartakui" 79-80, įveikė Tbi
lisį 112-92 ir pradžioje turnyro 
nugalėjusi čekų Ostravą ir 
Kauno "Žalgirį" 99-96 pasi

puošė pirma vieta. Kauno "2al-1 
gir is" laimėjo prieš Ostravą 
106-83, prieš Tbilisį 98-84, bet j 
pralaimėjo "Statybai" ir Kui-
byševui 84-91 ir liko trečioje 
vietoje. Čekų Ostravą turėjo 
pasitenkinti 5-ta vieta. 

Europos mergaičių pirmeny
bes Bulgarijoje laimėjo Sov. 
Sąjungos rinktinė, pusfinalyje 
nugalėjusi Vengriją 83-76 ir fi
nale Prancūziją 74-69. Su auk
so medaliais grįžo kaunietės J . 
Kšivickytė ir Eglė Ruseckaitė, 
kurios žaidė už Sov. Sąjungos į 
r inktinę. 

Filipinuose gastroliavo Sov. I 
Sąjungos jaunių rinktinė, besi
ruošdama Europos pirmeny
bėms. J i laimėjo prieš meisterį 
86-83 ir kitų dviejų miestų ko
m a n d a s 107-85 ir 117-78. Už 
rinktinę žaidė panevėžietis A. 
Masalskis ir kaunietis A. 
Venslova. 

I r k l a v i m o pasaulio jaunių 
pirmenybėse Sofijoje, Sov. 
Sąjungos rinktinės sudėtyje 
buvo 12 Lietuvos irkluotojų. 8-
vietoje Lietuvos merginos lai
mėjo antrą vietą, o dvivietėje 
S. Kučinskas ir R. Andrijaus
kas 1500 mtr. taip pat an t rą 
vietą. 

P l a u k i m o p i r m e n y b ė s e 
Maskvoje Aiškutė Buzelytė lai
mėjo pirmą vietą 200 m krū
tine per 2:36.60 ir antrą vietą 
100 m. krūtine. R. 2ulpa t a ip 
pa t laimėjo pirmą vietą 200 m. 
krūtine, taip pat an t ras 100 m. 
ir ketvirtas 200 m. kompleksi
niame. 

Futbolo jaunučių turnyre 
Rygoje puikiai pasirodė Lietu
vos jaunimas . Savo grupėje lai
mėję pirmas dvejas rungtynes 
jie nugalėjo Leningradą 1 - 0 ir 
kvalifikavosi finalinei grupei. 
Cia pusfinalyje jie pateikė 
staigmeną ir nugalėjo Maskvą 
5-3, tačiau finale pritrūko ener
gijos ir pralaimėjo a rmėnams 
1-3. 

V i l n i a u s " Ž a l g i r i s " pir
moje lygoje po serijos pui
kių pergalių pralaimi dvejas 
rungtynes iš eilės ir iš 6-tos vie
tos krenta į 9-tą. Klaipėdos 
"At lan tas" lygiomis sužaidžia 
Breste 2-2 ir pralaimi Gardine 
2-4. Laikosi 6-je vietoje. 

F U T B O L A S 
"Lituanicos" vyrų komanda 

žais pirmenybių rungtynes šį 
sekmadienį (rugsėjo 13 d.), 3 
v a i . p .p. pr ieš vokiečių 
"Kickers" Marąuette Parko 
aikštėje. 

Regis t rac i j a lietuvių golf ininkų t u r n y r u i . Iš k.: V. Izoka i t i s , L. 
Lap ienė , J . C inkus ir A. T r a š k a . Dešinėj — reg i s t ruo jas i 
Detroito golfo klubo pirm. V y t a s Pet ru l i s . 
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nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš jo 
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Kanadoje (kanadiSkais do l . ) . . . . $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 
Savaitinis $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. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

Kas nori savo artimą mylėti, tas pirmiau turi jį pažinti. 
K. Barnett 

TINKLINIS 
CHICAGOJE 

Pabaltiečių tinklinio pir
menybės, numatytos rugsėjo 
26-27 d., yra atidėtos į lapkri
čio mėn. 7-8 d.. Jos įvyks Chi
cagoje. Smulkesnė informa
cija bus išsiuntinėta vėliau. 

Advokatų Draugi ja 
VALDEMARAS B Y L A I T I S 

IR 
V INCAS B R I Z G Y S 

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

Visi tel. 7 7 8 - 8 0 0 0 
Valandos pagal sus i tar imą 

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

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

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 -5849 . rez. 388 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr , ketv. ir penkt. 1 1 3 0 
vai ryto iki 3 vai. popiet. 

Tel ofiso ir buto: OLympic 2 -4159 

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

Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrų* 
treč Sešt 12 rk i4va ! popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRiSTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel - GR 6 2 4 0 0 

Vai pagal SuSitarima pirmad ir Ketv 1 4;r 

7 9 antras) ir penkt 10 4 šeštad 10 3 vai 

Ofs tel. 735-4477: Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

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

Ofs HE 4 1818: Rez PR 6 -9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71 -mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pmnad antrad .ketvirtad "oenMad 
3 iki 7 v p p Tik Susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5 8 9 3 
Specialybė Akiu ligos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs 742 0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel 372-5222. 236 6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKiŲ LIGOS -- CHIRURGIJA 

Ofisai: 
U I NO WABASH AVE 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

r^ 

Lietuviai šaudytojai regis
truojasi bei informacijas gau
na pas ŠALFASS-gos Aau-
dymo komiteto vadovą Balį 
Savicką, šiuo adresu: Mr. Ba
lys Savickas, 349 Dixon Rd.. 
Apt. =2004, VVeston, Ont. M9B 
1T1. Telefonas: (416) — 244-
2267. 

f L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 
1-mas tomas. Telšių Vyskupija 

BRONIUS KVIKLYS 
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ se

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

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

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

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, b5!f5 West 6$rd St.} Chicago, IL 606*9 

Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitar imą 

J 

61 32 S Ked/ieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

Įstaigos ir buto tel 6 5 2 1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

ntPl-OMATE AMERICAN BOARH 
OF FAMILY PRACT1CE 

1407 So 49 tn Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šest 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
Contact lenses" 

2618 W 71st St - Tel 737 5149 
Va! pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Vai 

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai 

Tel REliance 5 1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai pirm antr . ketv ir penkt nuo 12 4 
va' pooiet ^ 6 8 vai vak Treč m sešt 
uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 

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

2454 West 71st Street 
pirm , antrad.. ketv ir penktad. 2 5 
ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tai 586 3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W « i 63rd Straat 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais paRal susitarimą 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

Vai pagal susitarimą antr. trečiad. 
ketvirtad 10 v r y t o i k i 6 v vakaro 

Tel - 778 3400 



Ateistės ataka 

PRIEŠ JAV 
TIKINČIUOSIUS 

Aiški JAV gyventojų daugu
ma yra tikintieji ir didesnis gy
ventojų procentas priklauso 
įvairioms tikybinėms bend
ruomenėms. Net ir masonai 
JAV-se gerbia religiją, kuo ne-
visada buvo galima džiaugtis 
Europoje. Organizuotas ateiz
mo sąjūdis, išskyrus komunis
tų, JAV-se nežymus. Šian
dieną ateizmo skelbėjas ir 
nešėjas komunizmas parodė, 
kokius žvėriškai baisius dar
bus gali atlikti žmogus be Die
vo ir todėl jie ateizmui sudavė 
didesnį smūgį kaip bet kas ki
tas. 

Tačiau JAV atsiranda pa
vienių asmenų, kurie kėsinasi į 
tikinčiųjų laisvę viešajame 
gyvenime reikšti savo tikybi
nius nusistatymus ir jausmus. 
Bene pirmaujanti tarp šių yra 
Madalyn Murray O'Hair, kuri 
pravedė JAV-se nuostatą, kad 
iš valdinių mokyklų būtų pa
šalinta malda ir Šv. Rašto nau
dojimas, kaip religinio susi
kaupimo priemonė mokyklose. 
Dabar susidarė jau tokia tvar
ka, kad valdžios mokyklose 
klasėje nebeleidžiama iš
kabinti nė Dešimties Dievo įsa
kymų, kurie yra ne kas kita, 
kaip pagrindiniai etikos, doro 
elgimosi dėsniai. 

Ir kokie gi to viso pada
riniai? Antgamtine tiesa ne
paremti dorovės dėsniai vaiko 
sąmonėje netenka labai svar
baus paskato jų laikytis. Da
bar belieka jam tik saugotis, 
kad nepakliūtų policijai, gal 
dar, kad nepamatytų moky
tojai, tėvai. Ir nieko nuosta
baus, kad nepilnamečių nusi
kaltimų procentas kaskart 
labiau auga, seksualinis palai
dumas didėja su liūdnais to pa
lydovais — apie milijoną per 
metus siekiančiais keliolikme-
čių nėštumais. Nepilnamečių 
procentas daugėja apiplė
šimuose, užpuolimuose, pa
degimuose. Policijos akis vi
su r nega l i p a s i e k t i , o 
baiminimasis viską matančia 
Dievo akimi išblėso. 

net kai kur kitur, ateistinio ko
munizmo kontroliuojamuose 
kraštuose gyventojai išsiko
vojo bent kartkartėmis pamal
das per radiją ir televiziją, o ta 
O'Hair Amerikoje nori sustab
dyti. 

Daugelis senesnių, daugelis 
invalidų, ligoninėse esančių, 
kurie negali nuvykti į pamal
das, nustotų to džiaugsmo 
bent per televiziją, bent radijo 
programose sekti Mišias ir ki
tokias maldas. Šioje srityje yra 
pilna laisvė. Nenori Mišių ar 
kitokios programos klausyti, 
nusuk tą stotį, pasirink kitą, 
bet jei iš viso bus pašalinta 
religinė programa komunika
cijų priemonėse, tikinčiajam 
jau nebelieka pasirinkimo lais
vės, ką ypatingai pajus invali
dai, ligoniai, iš lovos negalin
tieji pakilti sergantieji. Ta pati 
O'Hair net kėlė balsą prieš 
1965 m. suplanuotą maldos, 
susikaupimo žodį iš erdvėlai
vio, skriejančio aplink mėnulį. 

Jeigu visi nuleidę rankas ty
lėsime prieš tą pasikėsintoją 
prieš religinę mintį radijuje ir 
televizijoje, gali įvykti t a 
skriauda, kokia įvyko mokyk
lose. Bet čia ji dar mažiau te
gali turėti pagrindo kelti savo 
klaikius reikalavimus. Ameri
koje radijo ir televizijos stotys 
nėra valdžios, kaip yra mo
kyklos. Valdžios įstaigos ne
turi nė teisės varžyti religinės 
laisvės tų stočių programoms. 
Komunikacijos priemonėms 
netgi nėra griežtai uždrausta 
vaizduoti nusikaltimus, žmog
žudystes, apiplėšimus, net ir 
kai kada kitus nepadorumus, 
tai į ką gi bus panašu, jeigu 
bus imama drausti maldos, 
religinės minties perteikimą, 
kurį klausytojas ir stebėtojas 
gali laisvai priimti arba nu
sukti. 

LIETUVIAI, SIBIRAS IR 
GENOCIDAS 

Lietuviškų širdžių rauda 

Todėl šią religinę laisvę 
branginantiems reikia sukrus
ti. Reikia pasiųsti daugiau raš
tų, adresuojant Petition No. 
R.M. 2493, Federal Communi-
cation Commission, 1919 M. 
Street, N.W., Washington,D.C, 
20036. Turinys siūlomas toks: 
"I personally support the 
many religious programs that 
are broadcast over radio and 
television. It is against our 
American principle of freedom 
of religion to cancel those 
broadcasts. Many siek and el-
derly shut-ins depend on radio 
and television to fulfill their 

Labai reikšminga, kad tas jos w o r s h i p needs. I urge you to 
to it that such program-

Kai ta Madalyn Murray 
O'Hair 1963 m. iškėlė bylą, kad 
mokyklose būtų panaikintas 
religijos dėstymas, ji rėmėsi, 
kad jos sūnus William yra ne
tikintis ir kad dėl to yra prieš 
konstitucijos garantuotą lais
vę ateistą apsunkinti religijos 
dėstymu, kad ir neprivalomu, 
valdžios mokyklose. 

sūnus, pasiekęs 33 m. am 
žiaus, "Austin American" laik
rašty išspausdino pareiškimą, 
skelbiantį, kad jis pats pasi
darė tikinčiu. Savo pareiškime 
jis paskelbė: "Aš meldžiuosi, 
kad įstengčiau atitaisyti nors 
dalį to blogio, kurio priežas
timi aš esu buvęs... Jaučiuosi 
sunkiai atsakingas už sunai
kinimą tos moralinės ats
paros. Geriausias būdas išsi
laikyti šioje planetoje tai 
tikėjimas į Aukštesnę Galią. 
Tikėjimas yra stipri rišamoji 
jėga, kuri gali padėti as
meniui". Tikėjimas išgelbsti 
mus iš dvasinio bado, iš valios 
anemijos, iš grįžimo į bar
bariškumą, jei tik tas tikėji
mas protingas, be iškreipto 
fanatizmo. 

Sūnaus atsimetimas nuo 
Madalyn Murray O'Hair akci
jos motinos nesustabdė. Da
bar ji kreipėsi į federalinę 
komunikacijos komisiją ir jai 
Washingtone buvo paskirtas 
apklausinėjimas, kuriame ji 
ėmė kelti reikalavimą, kad bū
tų sustabdytas Evangelijos 
skelbimas JAV radijo ir tele
vizijos bangomis. Tuo reikalu 
ji įteikė prašymą su 27,800 pa
rašų. Jeigu jai pasisektų šį kės
lą prieš tikinčiųjų paguodą 
pravesti, būtų sustabdytos sek
madienio pamaldos per radiją 
ir televiziją. Net ir Lenkijos, ir 

Sibiras! Tai neaprėpiamas 
geografinis plotis, tai gamtos 
grožio spektaklis, tai beveik 
neištirtas planetas sausumos 
šeštadalis, tai tradicinė įvairių 
ekspedicijų ir katorgos kalėji
mų tėvynė, tai ledinuotas 
pragaras. Toks kiekvienas epi
tetas tinka ir pateisinamas. 

Sibiras yra teritorija, kuri 
apima visą Azijos kontinento 
šiaurę. Nuo Uralo kalnų iki 
Kamčatkos ugnikalnių yra 
šeši tūkstančiai mylių. Nuo 
amžinai įšalusių tundrų iki 
kalnuotų Kinijos sienų trys 
tūkstančiai mylių. Šį plotą 
prakerta pasaulio vandenin
giausios upės. Čia slypi milži-
niškiausi gamtos turtai: anglis, 
nafta, auksas 

see 
ming continues". Po tekstu pa
dėti savo parašą ir pilną ad
resą. Dar geriau būtų, kad tos 
pačios mintys savaip būtų iš
dėstytos, kas daugiau išryš
kintų įvairių žmonių asmeniš
ką susirūpinimą. Negalima 
leisti, kad viena karinga ateis
te, suagituodama būrį savo rė
mėjų, atimtų tą dvasinę atgai
vą iš milijonų Amerikos 
tikinčiųjų, ypač kai radijas, o 
dar labiau televizija darosi au
gančio masinio naudojimo 
komunikacijos priemonė. 

Religija — svarbus reikalas. 
Psichologas ir psichiatras Carl 
Jung skelbė, kad bjaurūs pri
mityvaus žmogaus bruožai dar 
glūdi visuose, pridengti mo
dernios civilizacijos šydu. 
"Tik krikščionybė,'skelbė prof. 
Jung, ' juos sukontroliuoja ir, 
jeigu krikščionybės bus nepai
soma, senosios baisybės vėl iš
kils". Kitas psichiatras K. 
Meninger savo knygoje skel
bė: "Tikrai ir pastoviai taikai 
reikia tikros krikščioniškos 
revoliucijos. Tai būtina sąly
ga. Religiją aš suprantu kaip 
nugalėjimą egocentriškumo 
pavieniuose ir bendrijose, su
ėjimą į ryšį su dvasine būtybe 
anapus visatos, harmoningai 
suderinant savo valią su tos 
Būties valia". 

J. Pr. 

J . GLIAUDĄ 

ningą režiminiam stabilumui 
formulę: tremti į Sibirą režimui 
nenorimus asmenis, neklus
nias tautas, o kartu ir krimi
nalistus. Taip ir prasidėjo geno
cido akcija/ dar nė genocido 
t e rmino profesor iui R. 
Lemkinui nenukalus. Taip ir 
prikergė Rusijos valdovai Sibi
rui žmonių kančių ir ašarų, 
žūties golgotiškąjį šešėlį. Sibi
ras tapo kančios ir apmaudo 
sinonimu. Carų ir sovietų 
režimai vienodai ištikimi tai 
nenorimųjų tramdymo siste
mai: Sibire visiems užteks vie
tos! 

Nepripuolamai giliausieji 
, Kalbininkai rusų. beletristikos protai — F. 

nurodo, kad žodis „sibir" kažin Dostojevskis, A. Čechovas, L. 
kurios Sibiro aborigenų gen- Tolstojus ir kiti — daug savo 
ties kalboj reiškia miegą. Gali
ma sutikti, kad milžiniškoji 
šalis, kuri pati savyje yra konti
nentas, miega. Ji dar nepa
budo iki pilnos savo ekono
minės reikšmės. Produkcjjos ir laikais, Tobolsko mieste, kuris 
energijos potencija tik pradėta garsėjo ne tiktai senomis tvir-
naudoti. Ir 30 milijonų gyven- tovėmis, bet ir katorgos kalė-

kūrybos puslapių skyrė Sibiro 
katorgoms, kalinių epopėjoms, 
kalinimo nehumaniškumui. 

Aš, gyvenęs Sibire caro 

tojų tik retais, izoliuotais 
būriais juda Sibiro platybėse. 
Nuo šešioliktojo šimtmečio 
Sibiras priklauso Maskvai. 
Sibiras yra neliesta žemė. 

Taip geraširdiškai ir palan
kiai modernioji amerikiečių 
periodika vaizduoja įvairiopą 
Sibiro problematiką ekono
minės pasaulio evoliucijos 
sąrangoje („Time" žurnale 
1973 balandžio 9 d. ar „Natio
nal Geographic" žurnale 
1976 vasary). Sibirui skirta išti
sos stirtos studijų įvairiomis 
kalbomis. Viena tokių, tiksliau
sia ir kompaktiškiausia, yra 
Antano Bendoriaus („Lietuvių 
Enciklopedija" t. XXVII). Lais
vos ekonominės iniciatyvos 
žinovai tikri, kad „free enter-
prise" sistemoje Sibiras būtų 
kitas, ne makabriškai gąsdi
nantis, bet viliojantis narsius ir 
išradinguosius. 

Nuo šešioliktojo amžiaus 
įvairios ekspedicijos Sibirą tir
ti padarė nemažai. Kukli 
imigracinė banga slinko 
paskui kariškus dalinius, 
stūmė aborigenus iš jų gyven
viečių, atneštoji degtinė naiki
no vietines gentis. Sibiro terito
rija buvo apstą tomą retais 
miestais, įsisavinama, sunko
kai suvirškinama. Daug kur 
tiktai aborigenų vietovardžiai, 
kaip Amerikoje indėnų vieto
vardžiai, liko liudyti — čia 
gyventa kitų, dabar išnaikintų 
tautų. Maskva atrado išga-

jimu (Omske panašiame kalėjo 
F. Dostojevskis), lyg pro mig
las atsimenu, kaip kartais gat
vėmis žengė į darbus katorgi
ninkų būreliai. Kaliniai buvo 
c n Ir o ii o t vfi orr « r» rl i n o m i Q 9 M *~*~~~j ~ i 0 - « - . » w . * , 

pakibusiomis ant kojų ir 
perjuostomis per liemenį. Rete
žiai buvo po kalinių marški
niais. Tai buvo švelnus meta
linis cvanksėjimas kas mielas 
žingsnis. Likimas lėmė man 
mažo vaiko akimis ir ausimis 
matyti ir girdėti tai, ką rodo . 
Dostojevskis savo „Užrašuose 
iš mirusiųjų namo". Lyg pro 
miglas tai atsimenu. 

Praeiviai sustodavo pamatę 
kalinių eiseną, išsitraukdavo iš 
kišenės kapeiką ir paduodavo 
vienam kalinių. Tai buvo tradi
cija. 

Kaip dabar? Ar praeivis gali 
prieiti prie KGB saugomo kali
nių būrio ir sušelpti kalinį? 
Sovietinis režimas „patobuli
no" katorgą, „pagerino" 
kančių egzekuciją, kalinimas 
yra „rimtas", be nuolaidų, 
žudantis... Naujai kalinimo 
sistemai piramidės didumo 
paminklą pastatė Aleksand
ras Solženicinas ir šalia jo šim
tai memuaristų, kurie ledi
nuotame Sibiro genocido 
pragare buvo ir išliko, arba 
perpasakojo žuvusiųjų odi
sėjas. 

Šitą režimo žiaurybę, kiek ji 
liečia lietuvius, įspūdingai 

palietė šiomis dienomis 
Amerikos lietuvių biblio
tekos leidyklos išleistas albu-
minio dydžio 216 puslapių 
tomas „Lietuviai Sibire". 

Knygoje apie 160 tremties 
gyvenimo nuotraukų, tremti
nių portretų, keli žemėlapiai, 14 
albuminio dydžio dailininko 
Jono Strungio iliustracijų, 
raštų faksimilės ir trys komen
tarai (prof. Mečislovo Macke
vičiaus, buv. tremtinės Elenos 
Juciūtės ir kun. dr. Juozo 
Prunskio). Knygos tekste 28 
nukentėjusiųjų atsiminimai ir 
28 autentiški deportuotųjų Sibi
ran laiškai. 

Šį epochinį lietuvių martiro
logijos veikalą redagavo kun. 
dr. Juozas Prunskis. Knygos 
įvadas parašytas angliškai. 
Atrodo, kad dvikalbiškumas 
šiam veikalui (anglų ir lietuvių 
kalba) ta ikytas , atneštų 
nepalyginamai platesnę infor-. 
macinę vertę. Tai priartintų šį 
martirologijos monumentą prie 
plačiausios amerikiečių masės. 
O ir komerciškai, tiražo atveju, 
atneštų apčiuopiamesnių paja
mų. 

Per ketverius metus leidyk
la išleido septynis albuminio 
formato informacinius veika
lus. Tai bendrai įvairiopo turi
nio informacija, nuo lietuvių 
kapinių tematikos iki knyg-
ženklių meno parodos. Šiuo — 
„Lietuviai Sibire" — tomu 
leidykla užgriebė tautos 
martirologijos sektorių. Tai 
dvidešimtojo amžiaus gėdos 
tema. Tai vis dar be ryškesnio 
laisvos išeivijos dėmesio išliku
si tema. Keli Sibiro kaliniai 
lietuviai, laisvę pasiekę, išleis-
dino, vargais negalais, be 
fondų, be reklamos — savo sibi-
rinės golgotos memuarus, nė 
platesnių atliepiu periodikoje 
nesulaukę. Vadinamoji „trečio
ji rusų emigracinės banga" 
dabar ištisom memuarų kaska
dom užpildo knygų rinką savo 
„sibirais" ir „gulagais". Ir 
masiškai veržiasi į kitakalbių 
knygynus vertimų pavidalais. 

Albuminis knygos pavida
las diktavo ir šiam formatui 
priderintą teksto formą. 
Iliustracija dominuoja, tekstas 
sukelia šiurpą savo nuoga 
realybe, savo — net nuostabu 
— lyrizmu, savo atvirumu. 

Žmonių medžioklės Lietu
voje neišvengiamas temos įva
das į tolimą Sibirą. Matymo 
laukas vis atsiskleidžia. Sibiro 

Kryžiaus kelius eina kunigai, seselės. Prieky kun. V. Dabušis, 
už jo Nek. Marijos Prasid. seselės iš Putnamo. 

Nuotr. K. Čėsnos 

ledo, žudančio darbo, ligų, 
bado, žmogaus išniekinimo, 
vargų temos įžengia ir prasi
deda pasakojimai apie košma-
rinę mūsų tautiečių egzistenci
ją Sibiro tremty. Knygoje nėra 
paliesta naikinimo lagerių 
tema, nes retai kas iš ten išliko 
pasakyti, papasakoti, paliu
dyti. Tiktai retkarčiais tas šiur
pas nuskamba ir šioje knygoje. 

Apie tai pasakoja Juozas 
Gaigalas, Balys Brazdžionis 
(iš šaltinio), Pranas Juodka, 
kun. J. Chojckis, Marija Skipi-
tytė-Garbačiauskienė. Apie 
„įsikūrimą" Sibiro dykvietėse 
pasakoja Andrius Tiškevičius, 
Domas Jurkus, Ona Gineitytė-
Prunskienė, Aldona Stulgins-
kaitė-Juozevičienė, Ona Šukie
nė, Julius Stirt, Monika 
Gaučienė, Julius Beresnevi
čius, Albina Balkutė-Mikalaus-
kienė, Jadvyga Eitutienė, dr. 
Mykolas Devenis, O. Puronie-
nė, St. Petersonienė, Eugenija 
Jackevičiūtė - Keresevičienė, 
tremtinys X, Liudas Odinas, 
Felicija Klečkauskaitė, Riman
tas Saveikis, Dalia Grinke
vičienė... 

Šiose prisiminimų skeveld
rose, kurios kartais užima 
keliolika puslapių, tremtiniškb 
gyvenimo vaizdai purto sąmo
nę, piktina, skaudina ir kelia 
krašto protesto jausmus prieš 
įžūliausiąjį, niekšiškiausiąjį ir 
kvailiausiąjį režimą. Kam to 
viso reikia? Su kuo kaunasi 
režimas? Tai tik liguistas sadiz
mas. Tai tiktai puvėsių slogi 
smarvė... Argi šitaip kvailai ir 
žiauriai tremtų savo žmones, 
sakysim, į šaltąją Aliaską 
Amerikos demokratija, ketin
dama apgyvendinti tą milži
niškąjį pusiasalį? Ir jeigu caro 
biurokratija 1867 metais nebū
tų Aliaskos pardavusi Ameri
kai, šiame dr. Juozo Prunskio 
redaguotame tome mes skai-
tytumėm apie badu mirš
tančius lietuvius tremtinius ... 
sovietinėje Aliaskoje. Tokia 
yra režimų oriešprieša! 

Per sovietinės vergijos metus 
350,000 lietuvių pateko prievar
tos būdu į Sibiro dykvietes. Ne į 
miestus, ne į kaimus, bet į 
tikras dykvietes, kur ligos ir 
badas tykoja žmogų, išrautą iš 
patogesnių civilizuoto gyve
nimo sąlygų. Ištremtieji turi 
likti ten neretai visą gyve
nimą, kurį fatališkai trumpina 
buitinės sąlygos, natūraliai 
ištautėti, dingti iš savo tautos, 
mirti. Jie visi — jauni ar seni, 
talentingieji ar eilinių gabu
mų, daugiau ar mažiau moky
tieji — išrauti iš tautos gyveni
mo, nebedalyvauja tautos 
vystymosi evoliucijoje. Tipin
gas genocido vaizdas. 

Keikia daug liudijimų — isto
rijai ir dabarčiai. Bet nėra 
fond11 tokiam reikalui! Todėl 
leidyklos iniciatyva išleisti šį 
veikalą įgauna gilią reikšmę. 
Juk, jeigu būtų finansinė talka 
tokiems memuarams leisti, jų 
daugiau ir būtų. „Lietuviai 
Sibire", kolektyvinių memu
arų rinkinys, tuo tarpu užima 
raktinę informacinę poziciją. 

Šimtai veidų nuotraukose, 
buities vaizdai, darbo scenos, 
kryžių paradai kapinėse, laido
tuvių (ir vestuvių) paveikslai. 
Viskas tai raginte ragina 
naudoti sibirinių kančių golgo-
tą kaip veiklų faktorių įrody
mams, kaip faktorių kovoj dėl 
laisvos valstybės atstatymo. 
Sibirinė tautos epopėja liudija, 
kad okupacijos faktas neišgy
ventas, aktualus, nes iki šiol 
okupantas įniršusiai kaunasi 
su okupuotos tautos gaivalin
ga rezistencija, kad okupacija 
nepripažinta ir tauta nėra 
sulamdyta. Šios medžiagos 
potekstėje žydi tvirtas liudi
jimas prieš režimo nehuma-
niškumą, prieš okupaciją, už 
teisę atstatyti suverenumą 
tautos gyvenamoje teritori
joje. Sie sibiriniai liudijimai — 
en bloc — yra platesnės poli
tinės reikšmės, kaip liudijimai 
dėl asmens laisvių persekioji
mo. 

(Bus daugiau) 
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Vincas neskubėjo grįžti prie Girinio buto. Jis 
važiavo pirmyn, suko į gatveles, stabdydavo 
automobilį, dūrė pirštu: 

— Žiūrėk, kaip jauku. Žiūrėk, akis išplėtęs. Šie 
medžiai pasodinti lietuvio rankomis. Šios gėlės žydi 
lietuvės meilėje. O čia balta tvorelė su varteliais, kaip 
nuotraukoje iš Lietuvos. O čia žaisliniai ančiukai ant 
žalios pievutės... 

Girinis apatiškai pasidavė Vinco valiai. 
Jaunuolis, kaip apkerėtas, sukinėjosi gatvėse, kaip 
nekilnojamojo turto verteiva, rodydamas rajono vertę 
pinigingam klientui: 

Tai buvo sintetinis gabios tautinės genties 
įsikūrimo paradas. 

— Pralaimiu, pralaimiu totaliai, — suriko 
Girinis. — Nebaus Dievas Amerikos, nes Trumanas 
įsileido Amerikon pulką šventųjų... 

Girinio ūpas smuko. Vėl jis gailėjosi atsikvietęs 
Vincą pokalbiui. Jis juto, kad galva ima skaudėti dėl 
vyno, dėl šitos dienos. Sukimasis gatvėmis ir gat
velėmis kankino. Kiekvieną kartą, kada Vincas 
pastumdavo automobilį iš sustojimo pozicijos, dėl 
senų automobilio sankabų automobilis šoko pirmyn, 
Girinio galva atsimesdavo atgal. J i s merkė vokus, 
kad akys neiškristų lauk. 

Jis pasivadino Vinco pagrobtuoju ir priverstas, 
tad per prievartą grožėtis Vinco rodiniais pro dulkiną 
automobilio langą. 

Pagaliau Vincui nusibodo važinėjimas, jis grįžo 
prie Girinio namų. Jie atsisveikino skubiai, bereikš
miai, vienas kitam nusibodę ir vienas kitam nesukėlę 
smalsumo savo vidiniais pasauliais. Galbūt abu 
pajuto, kad abu kyboja iliuzijų erdvėj? 

Galvos sopulys kankino Girinį. „Vynas 
nesuderinamas su automobiliu, kuris neturi šaldomo 
oro", jis padarė sofistišką išvadą, kada liko vienas. 

Jis stebėjosi, kad tas baltas vynas, kurį jis mėgo, 
toks išdavikiškas, kada vyno virškinimo sąlygos 
kinta. Tačiau, norėdamas atsiginti galvos sopulio, jis 
pasiėmė už ant stalo stovinčio butelio ir baigė gerti 
ilsėdamasis ant sofos. Jis pajuto nikotino stoką. Jis 
užsirūkė. Dabar prie sugižusios ir nesitaisančios nuo
taikos jis pajuto moters stoką. 

— Beverly, — jis pasuko telefono skaitmenis, — 
ar esi namuose? 

— Aš kalbu šiuo telefonu, ergo aš esu namuose, 
— atsakė mergina. 

— Jeigu tu kalbi telefonu, ergo tu egzistuoji, — 
sutiko Girinis. 

— Ergo tu esi girtas, — sekė atsakymas. 
— Aš turiu naujieną, — pasakė Girinis. 
— Kokią? 
— Aš myliu tave. 
— Pasenusios naujienos nesukelia sensacijos, — 

atsakė Beverly. 
—• Ar tu viena? 
— Ne. 
— Su kuo tu? 
— Su savo mintimis, — atsakė Beverly. 
Jos atsakymai jam patiko, jie taisė ūpą. 
— Beverly, pro membraną aš girdžiu tavo 

alsavimą. 
— Ir? 
— Ir tai viskas. 

— Sudiev, — atsakė mergina ir padėjo telefono 
ragelį. 

. — Dabar jis buvo patenkintas. Programa buvo 
pilna: vynas, nikotinas ir moteris. Jis nusitarė žiūrėti 
televizinę programą ir per pirmąsias kažin kokios 
niekinės programos minutes užmigo. 

Staiga jį pažadino bravūriška muzika. Tai buvo 
reklamos maršas. I ekrano erdvę, maršui grojant, 
žengė savo grožiu triumfuojanti Lora. J i buvo nuo
stabiai graži. Grimas ir šviesų versmės padarė iš jos 
deivę, vizija, idealą. Buvusi Vingros žmona, kurios 
lovon galvą pametęs Vingra ketino suguldyti jį su 
Beverly, ėjo baldų sankrovon. Ji sustojo prie rimto 
žmogaus dėmesio neverto objekto, prie lovos, ir savo 
gražaus veido mimika rodė susižavėjimą. Ji 
aistringai glostė lovos matracą savo dailiais, ilgais 
pirštais, vis atsisukdama j žiūrovą, kad šis matytų jos 
grožį ir mimiką. Maršas vis intensyvėjo kaip gašlus 
Ravelio „Bolero" ir siekėsi aistros apogiejaus. Lora 
atmesdavo atgal galvą, purtė garbanomis, žaibavo 
snieginiais dantimis ir burkuodama skelbė urbi et 
orbi: geriausia iš geriausiųjų . 

Tai buvo asmeniško triumfo spektaklis. Lora rodė 
savo nuosavą grožį. Girinis atsigavo iš įspūdžio, 
surado sprendimą: 

„Latvis įtaisė ne baldų, bet Loros grožio parodą". 
Jis įspaudė aparato mygtuką. Vaizdas sekundės 

bėgyje susitraukė į spindintį tašką. Taškas paskendo 
tamsiame ekrano stikle. 

Girinis prisivertė nusirengti, vis galvodamas 
apie Loros grožį, jausdamas, kad toks nuobiromis 
galvojimas apie Lorą parankesnis už sunkius svars
tymus apie šventuosius, kurie išgelbės Ameriką nuo 
Dievo rūsties. Jam buvo dar aišku, kad už Loros pasi
rodymus televizijoje Dievas baus Ameriką. 

(Bus daugiau) 
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VIENA DIENA NERINGOJE 
Liepos mėn. lietingą Amerikos I vadovu nurodymais uoliai ruošė-

ttautos šventė savaitgalį iš Wa- i si pilies puolimui bei jos apsau-
terburio išsiruošėm aplankyti sa-1 gai- Pasigirdus skambučiui, visi su | 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
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RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuviu Radk programa 

Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, 

MŪSŲ kolonijose 
Eliiobeth, N. J. 

KALBĖS VLADAS ŠAKALYS v o vaikaičius Vygantą ir Rimą, Į sirenka valgyklon, stoja eilutėn 
| kuriuos jų tėveliai iš VVashing-1 su padėklu, į būrį darbščios ir mie 

Jau nebe pirmas dešimtmetis, j t o n o kasmet atveža stovyklauti į! los šeimininkės įdeda įvairius pa
kai Elizabetho ir apylinkės lietu- j p u t n a m o seselių įsteigtą ir vado- \ tiekalus. O tos mielos, jaunimui 
visi renkasi minėti Rugsėjo a š - ; v a u ] - a m ą stovyklą — Neringą, pasiaukojusios šeimininkės per Bizn.i reikalais kreiptis j Baitic Flo-

1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainoj 
Ir Magdutės pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 

tuntosios — Tautos šventės. Ne 
žiūrint to, kad nemažas būrys 

Kai įvažiavom į Vermontą, vešli j eilę mėty yra E. Šaulienė su savo j * • • 

02127 Telefonas augmenija lietaus lašais apiber- I talkininkėmis ir seselėm gamina j ™J T * e \ ^ SUS?\ZZ 
tautiečiy sulaukė brandaus a m - j ^ „ ^ n u s i š y p s o j u S ) b l i z g ė . sveiką ir įvairų maistą, kepa lie-1 f™J^*f™^JUs^EįJ" * 

gėlių bei dovanų krautuve, 
So Boston. Mass. 
68 0489. Ten pat 

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

žiaus yra apleidę ir palikę šį jud 
rų, New York pašonėje esantį 
miestą, minėjimo tradicija bus tę
siama šiemet Rengėjai daro vis
ką, kad eiga būtų įdomi. Jie yra I kur tuoj sutikom kun. A. Saulai 
pasikvietę du tvirtus ir įdomius j *[ ir seselę Igne (Marijošiūtę) be 
asmenis: kalbėtoją Vladą Šakalį ir 
dainininką Benediktą Povilavi-
čiu. 

tuvišką duoną ir pyragus. Po pie- S j t e į̂delf pasirinkimą lietuviškų kny. jo vaivorykštės spalvomis. 
Į tų — laisvalaikis, susitikimai su 

Besigerint smo reginiu atsi- j s a v o t e v e l i a i s ^ i seneliais, kurie 
radom mes jau stovyklos aikštėje, a t v a ž i u o j a j u o s lankyti, kiti žai-

Kas yra Vladas šakalys? Jis yra 
pats pirmas lietuvis disidentas, 
sėkmingai prasiveržęs pro sovieti
nę geležinę uždangą ir laimingai 
pasiekęs laisvąją Ameriką. Šis jo 
prasiveržimas skamba lyg kokia 
fantastinės vieno žmogaups odisė
ja. Spaudoje buvo rašyta, kad tai 

džia sviediniais arba poilsiauja 
. . , savo nameliuose, 

siruosiancius Šv. Mišių apeigom M&lonu s t e b e t i > ^i berniukai 
11 vai. stovyklos salėje, o ne įp- nodaį t - e susidraugauja 
rastame beržynėlyje del he tmgo ( i r s u ^ | - ^ ̂  v a i k y s t ė j e 
oro. Pasigirdus skambučiui, is visų i š W o k § t i i § s a y o ^ ^ ^ k a r . 
namelių pasipylė jaunimas ir s u - ! t u s t k l a u d a v o s k a u t ų stovyk-
guzejo salen - koplycion užimti į l o s e J u ^ ^ b ū d a v o i r j a u n u t i s 
savo vietas, kurių daugumas per 
pamaldas turi tam tikras parei
gas. Mišių skaitymuose ses. Ignei 
akordeonu pritariant, iš jaunų 
krūtinių sklido lietuviškų Mišių 
giesmės, kurių aidas plaukė į 

vyras didelio ryžto, drąsos ir kie-! Aukščiausiojo sostą su prašymu 
to būdo. Tai žmogus, kuris antĮ k i s v ė s L i e t u v a L Kun. A. Saulai 
savo kailio pergyveno rusų oku
pantų paniekinimus ir daromas 
skriaudas. įvykiai ir vaizdai, ku
riuos šis patriotas matė Lietuvoje, 
dabar jo paties kruopščiai renka
mi bei grupuojami, bus išleisti at 
skira knyga. 

Okupanto padiktuotas gyveni 

tis Šv. Mišių auką pravedė suma
niai ir jaunimui įtaigojančiai, nes 
nė vienam neteko nutolti nuo pa 
maldžių minčių, beveik kiekvie
nas turėjo kokią nors pasitar-
navimo pareigą, įnešant Dievo 
garbei ir savo įnašą. Pamokslas 
praėjo pasikalbėjimo stiliumi apie 

mo režimas stūmė Vladą Šakalį į į Kryžiaus ženklą ir Kristaus prisi 
dvi galimybes: už nepaklusnumą 
į katorgą, arba į nelegalią veiklą 
savo krašte. Jis visa širdimi įsi
jungė į pogrindį, į disidentinio 
pasipriešinimo srovę. Tai iš jo pa 

kėlimo prasmės pobūdžiu. Koply
čios sienose kabojo meniškai pai
šyti lietuviškų posmelių atsaky
mai, kuriuos visiems sutartinai 
atsakinėjant, tuo metu, lyg Šven-

Antanas Saulaitis, kuris, tapęs 
dvasišku vadovu, dabar su didžia 
meile globoja praeities stovyklų 
atžalas Neringos stovykloje. 

Vienam iš vadovų, tik savaitę 
išbuvus, teko išvykti namo į Ka
nadą. Stebėjome, kai jį visi gra
žiai išlydėjo su didele procesija. 

Atsisveikinom ir mes su miela 
Neringa širdyje išsiveždami 
džiugų jausmą, kad lietuviai ne
ištirps svetimybių jūroje, kol gy
vuos tokios stovyklos, kaip Nerin
ga, Putnamo seselių ir jų vadovių 
dėka. 

K. C-nė 

m 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUILUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Martroy Electronics, 
Inc. 

Nemokamai Apskaičiuojamas 
Stereo — TV Darbas 

Su Šiuo Kuponu! 

2831 VVEST 63RD STREET 
9:30 vai. ryto — 6.-00 vai. vak. 

6 dienas savaitėj. 

Tei. (312) 434-5000 

reikalavo daug idealizmo ir jau- \ toji Dvasia, įskrido mažutis paukš 
natviško ryžto vykdant savo ide- I telis ir, paskraidęs aplink jaunuo
sius. Šis nepaprastos drąsos vyras j Hus, ramiai nutūpė palubėj. 
papasakos apie pasipriešinimo | B e m i u k a r n s einant prie komu-
augimą Lietuvoje, gyventojų nuoį n i j o S ) m Q s ų y i s u m i R t y s m a l d o j e 
taikąs, ir savo pergyvenimus so-; s k r i d o { A u k š č i a u s i ą j į D r a š a n t ^ 
vietų kalėjimuose. Štai kodėl ame- ; s e l ė m S j v a d o v a m s i r fietuviškam 
riciečių filmų gammtojaiyra taip j a u n i m u i s v e i k a t o s i r i § t v e r m ė s 
susidomėję Vlado žygiu. O tas zy- ; § { a m e n e t e i s y b i u ^jauktame pa
gis yra nepaprastas nes jis yra vie m^Lt 
nintėlis sulaužęs taip garsiai skel

t o j — 80% — 30% pigiau mokėsit 
už aptiruiidą mit. .erules Ir automo
bilio |>sis mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 Vo West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllliiilillliillllilii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio 

COSMOS PARCELS E X P R E S 6 
2501 W. 69th K . Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUV4 
TeL — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų ruiiu grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

• • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • . . < 

biamą nenugalimą sovietinės Po pamaldų kun. A. Saulaitis 
valstybės sieną. Reikėjo nugalėti | aprodė lietuvišką pilį, kurią sto 
KGB, alkį, šaltį, spygliuotų vie
lų tvoras, minų laukus, dresiruo
tų šunų uoslę. 

Solistas Benediktas Povilavi-
čius Elizabethe yra dainavęs jau 
gana senokai. Tai bosas, apdova
notas gražiu balso tembru, kuri 
jis puoselėja jau daug metų. Šią 
vasarą teko jį girdėti atliekant sa 
vo rečitalį. įspūdis buvo labai tei
giamas. Balsas apvaldytas, into
nacija švari, dainų išpildymas ge 
rai išbaigtas. Šeštadienį, spalio 3 
dieną, jo gražiu dainavimu galės 
gėrėtis visi minėjimo dalyviai. 
Fortepijonu palydės Matas Jat-
kauskas. 

Pa^al nusistovėjusį įprotį, šį tau 
tos šventės minėjimą rengia Eli
zabetho Tautinės sąjungos sky-1 
rius. Po oficialiosios ir meninės j 
dalies bus vakarienė, o po jos — 
Šokiai iki vėlumos. I minėjimą 
pažadėjo atvykti ir Simas Kudir 
ka su ponia. Tas visikas įvyks spa 

vyklautojai pastatė. Pilis įdomi, 
su apsigynimo vartais, kuorais ir 
laiptais. Tą dieną turėjęs įvykti is
torinis Pietario Algimanto vaidi
nimas dėl lietingo oro atidėtas 
rytojaus dienai. Gaila, taip ir ne
teko pamatyti tos misterijos. Sto
vyklautojai būreliais pasiskirstę 

miimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiimiiiiii 
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, skammnant po 6-os vai. vakaro. 

TeL 476-3950 
ininniiiniiiiiiiiutHiiiimiiimiminniuii 

l'ACKAGE EX PRESS AGESCY 
MARIJA -VOREIKIENft 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos gero* ruiiaa 

prekes. Maistą* M Europos •andSlių 
2CS08 W. 09th St., Chicago. III. S062S 

Tel. 925-2787 

NAMŲ APŠILDYMAS 
[statau naujus pečius ir vandens Sil 
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j pažinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8806 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkrauttymas 
Įvairių atstumų 

Tei. 376- 1882 arba 376-5996 
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TOWNE ROOFLNG 
COMPANY 

Serving Cicero and Berwyn 

Fiat Roof Specialistą 

Tel. (312>-863-5649 
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Sewer or Drain Troubles? 
CIRCLE SEWERAGE * PLUMBING 
Ali kinds of plumbing & sewer repairs, 
catch basins cleaned, repaired & re-
built. Guaranteed, licensed & bonded. 
Reasonable rates. 24 hr. service 7 days 
a week. Estimates: Call 2274)978. 

niniiiiiiimmitiiiiimmiimiiiiitiiimimi 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai. 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 

Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass biocks. Sinkos 
vamzdžiai išvaiomi elektra. J automa 

iiiHiiiiiniiHiinmiiiinmiiniiMiiHiiiiuui 

lio mėnesio 3 dieną Šv. Petro ir j ̂  gaijte kalbėti lietuviukai, palikite 
Pauliaus lietuvių parapijos salėje, Į 5avo pavardę ir telefoną. 
211 Ripley Place, Elizabeth, New j S E R A P T N A S _ 636-2960 
Jersey. Pradžia 7 vai. Auka — 17 
dol. asmeniui. Rengėjai kviečia 
visus ir visas pasinaudoti šiuo 
puikiu renginiu ir įdomiai pra
leisti laiką savuju tarpe. Bilietais 
aprūpina Petras Lukas — 351 -
0120, Vincas Misiūnas — 352 -
8430', Jonas Švedas — 965 - 0518, 
arba Julius Veblaitis — 687 - 4943 

Tad iki pasimatymo! 

šj. p. u-

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street *feL 776-4363 

J. & J. PHARMACY 
>*l»t^vnimhiilrr^rtuoflkv^)i\lai.oydorx)sžo»»fc'U 

Valiuojamos ktdSs. ramentai Ir kt, pirkti ar nuomotfc 
Nemokamai supakuojama lovanaa 

Prtetatymaa nemokamai 
ANGELĄ Ir VYTENIS DIRKiAI savininkai 

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

Telef. — H A 5-8063 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
tekast«wyli 

?»X»onS»nn«t 

H M Comfiouo<»»d 
OaMy and P«id QuarMrty 

—m ua for 
u( | | | | i financlng 

AT OOt 10W IATB 

DAR GALIMA GAUTI IS 
AUTORIAUS 

KUN. J. BU R K AUS 
K N Y G Ų : 

Du dv. Mt . patauUai . . . . W-50 
Terese NeunuuMiaitC S5.00 
Arti tikslo . . . : : : : : : : : U 00 
Meile* liepsna (vert.) anka 

Persiuntimas — auka 
Adr.: 90* RAMBLE ST. 

M T Snt lNGS, AR. 71901 

SIUNTINIAI j LIETUVA 
ir kitus kraitus 

VEDZINSKAS. 4059 Archer Avenue, 
Chicago. DJ. 60*32, tel. 927-5«80 

IIIIIIIUtlIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlll 

M. A. i I M K U S 
fNCOME TAX 8ERVICE 

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maplevrood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PIUF.TTB63 PRAflTMAI Ir 

kitokia blankai 
•itmmfrmnrmiiirmiiHiiHiiiiiiiHiiHiMii 

Mutual Federal 
Savinas and Loan _ 

2212 VVEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 
Petor Kazsnauskas, Prcts. Tel.: 847-7747 

I MDUBSt Nan.Tua.rrl.9>4 Thur.f-a Sat. 9-1 I 

SERVING CHICAGOLANDSINCE 1905 

B K A L B S T A T I 

\\\ 

H FLORIDA 
REAL ra An«eI* R 

ESTATE 

Rezidencines ir Komercinė* Nuosavybes 
ADartmenta* • Kondo^Miiumai • Nuoma»imas 

KEAJLTOR • • • BROKER • • • NOTART 
S701 Gutf Brvd.. St. Petersburg Beach, Fl. 33700 
Telefonas (813) 300-2448. VakAre (813) 347-2413 

P A R D A V I M U I 

FOR SALE — Living and dining rm. 
sets, 25 inch color TV Console, Air 
Conditioner — 10.000 BTU. 

CALL 2274830 

Jei kas norite nebrangiai įsigyti 
gėlių, rūbų, baldų ir kitų daik
tų — išpardavimas adr.: 

4917 S. Artesiaa Avenue 

MLSC£LLAK£OUS 

JOHN YERKES A SONS, INC. 
Plumbing & ?ewerage contractors 

"No job too large or too small" 
Water heaters 

6832 S. VVestern Ave. Call: 776-1300 

DUN - RUT CONSTRUCTION CO. 
5124 S. Ashland Avenue 

General remodeling & repairs. 
Roofing and siding 

Call: 4 7 1 - 9 6 6 5 

U N U O M N A M A — I O B B E N T 

IŠNUOM. apstatytas kambarys tvarkin
gam asmeniui; ir apstatytas 4 kamb. 
butas vedusių porai. Marąuette Parke. 

Skambint 476-2473 

ISNUOM. miegamas kambarys tvar
kingam vyrui. Atskiras įėjimas. 

4601 S. Kedzie Avenue 

BETTER JANITORIAL SERVICE 
Service owned by Mr. Ben HaIloway 
Ali jobs guaranteed. Service Mon. thru 
Fri., Sat. - Sun. Emergencies. Bonded 
& Insured. 9249 S. VVaUace Street 

CALL: 4 8 8 - 5 9 7 4 

aEJLF W A N T E D — VTBA1 

REIKALINGAS JAUNAS VYRAS 
SANDELIO DARBAMS 

6 valandas per dieną, 3 ar 4 dienas 
per savaitę. 

Skambint iki 4-os valandos popiet 
TEL. 5 9 7 - 7 2 6 0 

PROGOS — OFPORTUNIT1KS 

PARDUODAMA TAVERNA 

Biznis ir įrengimai. Patalpa nuomoja
ma sutartimi — "lease". Įsigyvenęs 
biznis. Apylinkėj 67-os ir Western. 

TeL 47641079 

R E A L E S T A T E 

ILLINOIS OUTDOOR 
3 POINT PROTECnON PLAN 

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

CALL: 3 3 8 - 3 8 6 0 

LITTLE VILLAGE SOUTH 
TeL 582-5855 

5674 S. Archer Ave. (Archer & Keeler) 
Open for Smorgasbord: Fri., Sat., Sun. 
11:30 a.m.-8:30 p.m. Fri., Sat. all day 
— $3.00. Sun. all day — $4.45. Open 7 
days for banąuets — Parties to 400. 

Table Service At All Time* 

Sewer or Drain Troubles? 
FOSSEY SEWERAGE A PLUMBING 
All kinds of plumbing & sewer re
pairs, catch basins cleaned, repaired 
6 rebuilt. Guaranteed, licensed & bond
ed — reasonable rates. 24 hr. service 
7 days a week. Estimates: 486-1372. 

W. K. TRUCK MOVING & HAUUNG 
Local and Long Distance 

E A 6 L E P L U M B I N G 
All Types of Plumbing and 

Repairs. 
Sewers & Drain Lines Rodded 

TeL — 247-6510 

ABC CYCLE A HOBBY SHOP 
Schwinn Bicyclea — Sales & Service 
Lionei H-O & N-Scale Traina and 

Suppliea — 10% to 20% Off! 
Lay-Away Plan Available 

4546 W. 83rd St. Call: 735-2666 

BILL'S MOVING COMPANY 
Local A Long Distance Moving 

Apts. & homes. Hourly or flat rate 
Insured — Free estimates 

CALL: 3 2 4 - 4 6 1 9 

Malonu bus praleisti vasaras ir žie
mos savaitgalius 4-rių miegamu, pu
siau i i rastų name. Michiana, Michl-
gan. 8 kamb. ir sieteliais uždaryta ve
randa yra erdvi vieta jums ir jūsų sei
mai. SveCiams priimti puiki vieta, nes 
25 p. salionas atsidaro į 19x9 pėdų 
denį. Pušinių lentų sienos, miega
mieji su balkonu. Akmenų židinys, 
geros kokybės baldai, tai keletą pui
kių ypatybių. Medžių pilnas kiemas 
daro Sį namą pilnai vertą jo $115,000 
kaina. 

Taip pat įskaitoma 40 pėdų paplū
dimio sklypas. 

Skambinkite dabar Carlson Real 
Estate susitarimui pamatyti. 

CARLSON REAL ESTATE 
3166 Lake Shore Drhre 

MIchigan City, Ind. 46369 
TEL. 219—872-1432 . . 

Savininkas parduoda liuksusinį mo
dernišką 2-jų butų po 2 miegamus 
mur. namą. Į vakarus už Kedzie Ave. 
$70,000.0. 

Skambint 737-0671 

6958 South Throop 
Chicago, Illinois 

CALL: 8 7 3 - 9 3 3 5 

RUZICKA'S CLUB MORĄ VTA 
Restaurant and Lounge 

4142 West 26th Street, 
Chicago, nilnois 

CALL: 5 2 1 - 1 6 4 5 

STEEL CITY TUCKPOnTNG 
8526 S. KIngston, Chicago 

Chimney Repairing, Window Caulking, 
Steam Cleaning — Free Estimates 

Call 3754597 or 375-6143 

C ^ E R A L HAULING A CLEAN UP 
GARAGE WRECKING 

^es'tiential — City Wide & Suburbs 
TE (312)—522-7917 or 

(312)—521-5419 
agaaaaaaasaaseaįaaaaa -rrm 

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

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

AA STAR SEWER SERVICE 
ELECTRIC RODDING 

Catch Basins Cleaned and 
Repaired 

CALL: 7 8 6 - 6 7 5 7 

Arti 73-cios ir Campbell 2-jų butų 
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500. 

Marąuette Parko apyL liuksusinis 12 
butų. Parduotas. 

Arti 60-os ir RockwelL Mūrinis 2-jų 
butų. Parduotas. 

Brlghton Parke mflr. 3-jų butų ir 
krautuvė. Parduotas. 

Dar turime pirkėjų ir 
investavimui. 

gerų namų 

"D & D 
COMPLETE HOME SERVICE 

Clean yards, Basements. Garages, 
Atties, etc. 

C A L L : 5 3 0 - 6 2 0 2 

GEORGE ALLEN ROOFING CO. 
Complete Line of Roofing 

Flat Roof Specialists 
Since 1912 

Call: 4 7 6 - 6 2 4 9 

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

CaB: 3 4 2 - 2 4 3 1 

PATTY'S HALLMARK SHOP 
Ford City Shopping Center 

Headąuarters for Hallmark cards 
Large seleetion of foreign cards 

7691 S. Cicero Ave. CMk 581-1616 

WEBER TRAVEL AGENCY 
Specialists in Eastem European Tours 

Call for special low prices after 
September lst! 

6865 W. Cennak RA, Berwyn, DL 
Call: 749-1333 or 242-1512 

ROYALTY RESTAURANT 
AND LOUNGE 

Open at 4 P.M. — 7 days a week 
3816 West OSrd Street 

TEL. (312V-7354415 

OTTR PRICFS ARE TOPS 
WE WILL MEET OR BEAT 
ANT PRICE!... WE BUT 

Ali grades >f paperą, news. card-
boards. all metais, ferroua A non-

"ferroua. Our trucka go anywhere 
ADVANCE PAPER STOCK 

1S4S H. Westera TeL 4M-96M 
Openlaly 7 to 4:10. Sat S to Nooa 

Skambinkit t e l 436-7878 

SLMATns REALTT 
2951 VVoBt 6Srd Street 

Insurance — Income Taz 
Notary Public 

Marąuette Parke parduodamas mūr. 6 
kamb. bungalo. Pilnas rūsys. 2 maš. 
garažas. Skambint tel. 476-1617. 

Apylinkė)e 67-os k Kedzie — 6 kamb. 
(3 mieg.) mūr. bungalow. Centrinis oro 
vėsinimas. Karštu vand. apšildymas. 
Apie $55,500. 

Telef. — 7 7 8 - 7 9 7 6 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
amų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notarlataa — Vertimai 

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

6629 S. Kedzie Ave. — 778-22SS 

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

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

R A L P H . TeL 4 6 2 - 8 9 2 9 

BARRETTS EXTERMINATING 
SERVICE 

Home & Industrial Work 24 Hour 
Service. Insurance Plans Available. 
(312)—488-7561 ar (312>-723-5S27 

SKELBKTTĖS "DRAUGE" 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomu lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi-

< šiems prieinamos. 

^^a<9<a<3^<3<V3^V3<V9<a«st>» > 

P e r s k a i t ę "Draugą", duok i t e 

ji k i t i e m s pas i ska i ty t i 



Sėdi jubiliatas Romualdas Nemickas (dešinėje) su žmona Elena, stovi sūnus 
dr. Rimgaudas Nemickas, surengęs jų pagerbimą. 

Nuotr. K. Pociaus 

ROMUALDUI NEMIGKUI 70 METŲ 

Mūsu kolonijose 
CLEVELANDE 
ŠILUVOS MARIJOS IK 

40 V AL. ŠVENTĖS 
ŠV. JURGYJE 

Clevelando lietuvių šv. Jurgio 
parapija Šiluvos Dievo Motinos 
Marijos šventę švęs rugsėjo 
8 d. ir rugsėjo 13 d. 

Rugsėjo 13 d., sekmadienį 
10:30 vai. bus iškilminga suma, 
po kurios, geram orui esant, 
bus procesija prie Motinos Ma
rijos grotos parapijos sode. Te
nai įvyks trumpos pamaldos, 
kurių metu bus meldžiamasi už 
kenčiančias seseris ir brolius 
pavergtoje Lietuvoje ir lietu-
vos laisvę. Jei lis, procesija ir 
pamaldos bus bažnyčios viduje. 

Kun. Juozas Bacevičius kvie
čia visus parapijiečius ir visus 
lietuvius šiose iškilmėse kuo 
gausiau dalyvauti ir prašyti 
Dievo Motinos užtarimo tėvynei 
ir broliams. Ypač laukia mer
gaičių ir berniukų dalyvauti 
procesijoje ir tuo būdu pareikšti 

suruošė į g a v o m ^ Dievo Motinai ir sa
vo ištikimybę lietuviškiems pa-

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
Gerbiamas Redaktoriau, 

Perskaitęs "Drauge" paskutinę 
kolegos Juozo Masilionio Moky
tojų Studijų savaitės, įvykusios 
Dainavos jaunimo stovykloje, 
apybraižą, negalėjau atsispirti pa
gundai pareikšti viešą padėką. Sis 
energingas ir daug nusipelnęs 
mokytojas taip gražiai ir įžval
giai aprašė studijų savaitę jkaA 
net studijų savaitėje nedalyvavę 
mokytojai ras daug naudingos 
medžiagos darbui patobulinti. Cia 
parodoma ir mūsų plačiajai vi
suomenei, kiek pasiaukojimo, 

energijos ir savo laisvalaikio pa
švenčia lietuvis mokytojas, kad 
tik lietuvybės ugnelė žėrėtu, kad 
nemirtu įkartu su mumis. Kolega 
Juozas Masilionis pagrįstai klau
sia Lietuviu Bendruomenės vado
vus, kada gi bus įvertintas ir pa- \ 
gerbtas išeivis lietuvis mokytojas- j 
taip gausiai jos dalinamomis 
premijomis? 

Albertas Misiūnas! 

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 11 d. 

Koks skirtumas tarp optimis
to ir pesimisto? Optimistas ma
no, kad jį nuveš į Sibirą, pesi
mistas, kad jam teks pėsčiam 
ten nueiti. T. 

Netoli didžiosios Chicagos esan seneliams — Elenai ir Romual-
čiame Highland, Ind., miestely- dui Nemickams belieka džiaugtis 
je gyvena darbšti ir veikli Ne- vaikaičiais ir skiepyti juose tau-
micku šeima. Į šį kraštą atvyko; tinę dvasią. 
kartu su didžiąja tremtiniu ban- į Staigmenį pagerbimą 
ga 1949 m. ir įsikūrė East Chica- į vaikai š. m. rugpiūčio 23 d. sū-
goje, Ind., o po kelerių metu, pa- j naus prof. dr. Rimgaudo šeimos j p r x ) fc a m s ū- ^iris^djomsT 
sistatę namą (rašau pasistatęs, Į sodyboje, Riverside, 111. Susirinko 

giminės, draugai ir kaimynai pa
sveikinti jubiliatą Romualdą ir 
palinkėti ištvermingu ir darbin
gu metų. 

Buvo įteikta daug asmeniniu 
1911 m. rugpiūčio 10 d. Narvy- į dovanu ir viena bendra giminių 
diškių vk., Obelių valsč., Rokiš- | ir draugų prasminga liaudies meis 
kio apskrity, ūkininku šeimoje, tro A. Paskočimo pagamintas me 
Užaugęs gavo darbą pašto valdy-1 kiškas 5 pėdy koplytstulpis, kad 
boję ir išdirbo iki antrojo raudo-!. Rūpintojėlis primintų pavergtą 
nojo antp'ūdžio. 1944 m. visa! bei terorizuojamą tėvynę ir glo-
šeima pasitraukė i Vokietiją ir ii- j botų jų šeimą šiame krašte. Tau-
giausiai išgyveno Hanau pabėgė- į tinės sąjungos East Chicagos sky 

rius, kurio steigėju buvo Romual 
das, įteikė pirmosios valdybos 
nuotrauką su visų parašais. Jonas 
Rimkūnas paskaitė Romualdo 

nes pats su visa beaugančia šei
ma ir draugų talka atliko dauge
lį darbų), į jį persikėlė, kur ir da
bar tebegyvena. 

Romualdas Nemickas gimė 

lių stovykloje. Susiorganizavus 
pašto tarnybai, įsijungė į ryšių 
palaikymą tarp plačiai išsibars-! 
čiusių ar pasimetusiu tautiečių. I 

per 25 metus visus sujungusios, 
lyg į vieną šeimą. Dalyvavo apie 
60 asmenų iŠ įvairių vietų. Pami 
nėtinas sūnus dr. Vidas su šeima 

mos. specialiai atvykę 
Yorko. 

iš New 

Ameriką iškvietimą gavo iš visai j garbei savo sukurtą baladę, 
nepažįstamų geraširdžių Felicijos i Visi susirinkusieji sugiedojo 
ir Igno Kolų, gyv. East Chicago- j "Ilgiausių metų", o Vyčio orkest-
je, Ind. Gavo darbą didelėje In- Į nri grojant, pasišoko, tarpusavy-
land Steel Co. plieno liejykloje, j j e pabendravo ir atnaujino beiš-
kurioje bedirbdamas sulaukė ir j žilstančias pažintis, kurios buvo 
pensijos. Lietuvoje, tremtyje ir j 
Amerikoje jungėsi į visuomenini 
darbą ir aktyviai dalyvavo Ame
rikos lietuvių tautinės sąjungos, 
Amerikos lietuvių tarybos ir Lie- i j r brolis dr. Bronius su dalimi šei-
tuvių Bendruomenės veikloje. Dar Į 
ir šiandieną aktyviai reiškiasi j 
Tautinėje s-je, būdamas tarybos j 
nariu, ir L. Bendruomenės Vidu- į 
rio Vakarų apygardos valdyboje, j 
Bendradarbiauja spaudoje, o lais- Į 
valaikiu mėgsta ir pameškerioti. 

Romualdas Nemickas 1937 m. į 
sukūrė šeimą su Elena Saulyte ir i 
išaugino bei išmokslino 3 vaikus { 
(du gydytojus ir gailestingąją se- j 
šerį): dr. Rimgaudą, žinomą šir- į 
dies specialistą, dr. Vidą, dabar j 
gyvenantį ir dirbantį New Yor- Į 
ke ir dukrelę Dalią, turinčią ma- ! 
gistrės laipsnį. Visi vaikai sukūrė j 
šeimas ir augina savo vaikus, o 

40 valandų atlaidų šventė šv. 
Jurgio lietuvių parapijoje bus 
švenčiama spalio 3—4 dienomis. 
Ji prasidės spalio 3 d, šeštadie
n i pavakario šv. Mišiomis. (tai 
šv. Pranciškaus Asyžiečio šven
tės išvakarės) ir užsibaigs iš
kilminga suma sekmadienį Visi 
parapiečiai, buvę parapiečiai ir 
visi kiti maloniai kviečiami šio
je religinėje lietuviškoje šven
tėje gausiai dalyvauti 

Linkime Romualdui Nemickui j 
dar daug darbingų ir sveikų metų. j 

A. Juodvalkis! 

A. f A. ANTANAS PETRAITIS 
Gyveno East Chicago, Indiana. 
Mirė rugsėjo 9 d., 1981 m., 6:15 vai. vakaro, sulaukęs 77 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Janina, sūnus Romualdas, 

marti Otilija ir 4 anūkai, sesuo Albina su šeima Rochester, New 
York, Lietuvoje 2 seserys Marija ir Ona su šeimomis, ir kiti gimi
nes, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Prusecki koplyčioje, 3831 Main Street, East 
Chicago, Indiana. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, rugsėjo 12 dieną. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Pranciškaus parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Sv. Kazimiero lietuvių kapines Chicagoje. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti ir •""fr^ 

Laidotuvių direktorius Prusecki — Telef. 219—397-0288. 

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos H WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuc 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stot}. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
ano 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 4S4-241S 
1490 AM 

7159 S. MAPLEWOOD A VE. 
CHICAGO. ILL. 60629 

E u r o p i e t i š k o * K a l d r e s 

P A L A T I N E D R A P E R I E S , INC. 
10% NUOLAIDA ut naujas ir atnaujinta* kakim — pūkinės, plunksninės 
ar vilnines, vokiški, čekiški ar vietiniai audeklai. Importuotos plunksnos 
ir pūkaL sis pasiūlymas baigsis spalio SI &, 1961. 

RAŠYKITE AR SKAMBINKITE 

P A L A T I N E D R A P E R I E S , INC. 
132C N. MILWAUKEE AVENUE 

Chkago, EL 00822 
TEL 2 7 < . 0 2 « d 

4241 S. ARCHER AVENUE 
Chicago, IL 00632 

TEL, 5 2 3 - 1 3 2 3 

f 
UllimiHlllHMIlIlItlIllIlHIHIIIM'-'JHHIMIIt S I U N T I N I A I Į LENKIJA 

Siunčiame jūsų sudarytus siuntinius arba sudarysime siuntinius 
iš įvairių prekių. Pageidaujamos prekės: Cukrus, Crisco, kava, skal
bimo milteliai, skutimosi peiliukai, bandažėliai ir 1 1 . 

PULASKI TRAVa AfiENCY 
6050 S. Pulaski _ Tel. 581-1200 
5621 W. Fulterton — Tel. 889-6473 

Kreiptis į GRAŽINA OLSZEWSKA 
Kasdien nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
Seštad. nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. popiet 

PROGRBSSIVE DRTVTNG SCHOOL 
VAIRAVIMO LEIDIMAI GAUNAMI — pigiausiai, lengviausiai. grei-

^ 

čiausiai. Illinois valstijos, tarptautiniai, įvairių katagorijų (sunkve-
žimams, traileriams). 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke Tai puoini dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 do! 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd 
St, Chicago, IL. Illinojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio 
mtlIlIlMIlIlIlIlIltlItilIlIlIliUUItilIHIlMtU 

^ĮIUIIIlMIlIlilItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlMIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimillllllllllllMIIMII^ 

I GERIAUSIA DOVANA BET KŪMA PROGA | 
1 S O L . D A N O S STANKAITYTfiS | 
| (įdainuota iiehmikii) | 
i O P E R Ų A R I J O S 1 
I Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. | 
= Dirigentas Alvydas Vuaitta = 
= GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, i 
| CA V ALERIA RUSTICANA IR KITOS. § 
| Kaina su persiuntimu $10.95, Uisokymus siųsti: | 
| DRAUGAS, 1,5 k5 W. 6Srd St, Chicago, UL 606*9. | 
E UI. gyventojai dar prideda 80 et valstijos mokesčio. = 

P A D K A 

*3HZ9*W 
A. A 

J U O Z A S T A R A S E V I Č I U S 
Mirė 19S1 m. liepos 17 d. ir buvo palaidotas liepos 20 d. 

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Dėkoju gerb. kan. V Zakarauskui už maldas laidotuvių ko

plyčioj, švC Merg Marijos Gimimo bažnyčioj atnašautas šv. Mi
šias, pamokslą, už palydėjimą į kapines ir apeigas jose. 

Dėkui sol. J. Vazneliui už giesmes pamaldų metu. 
Nuoširdus ačiū jo laidos karininkams — karsto nešėjams 

ir aukojusiems jo atminimui žurnalui "Karys". 
Mano padėka gerb. Dr. F. Winskūnui už rūpestingą priežiūrą 

velionio jo ilgos ligos metu. 
Dėkoju visiems aukojusiems šv. Mišioms, atsiuntusiems gė

les, užjautusiems mane žodžiu, raštu, bei spaudoje, visiems pa
gerbusiems velionį savo atsilankymu ir maldomis koplyčioje, 
bažnyčioje ir palydėjusiems į kapines. 

Ačiū laidotuvių direktoriui D. Petkui ir jo padėjėjams už 
suteiktus velioniui paskutinius patarnavimus. 

Visiems, visiems nuoširdus ačiū. 

Žmona STEFA TARASEVIČIENE 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.f A, 

BRONĖ MARCINKUS 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios ne
tekome 1980 m. rugsėjo 5 d. 

Už jos sielą iv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 12 
d., šeštadienį, 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a a. Bronės sielą. 

Nuliūdę: Vyras; sūnus ir duktė. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad 1981 m. rugsėjo 8 d. Vakarų Vokietijoje, Kemtene, 
mirė mūsų brangi mamytė, senelė ir sesuo 

A A 

STEFANIJA RINGIENĖ 
Laidojama ten pat rugsėjo 14 dieną. 
Nuliūdę: Sūnūs Steponas ir Ričardas Ringiai 

su Šeimomis 
brolis Leonas ir sesuo Paulina MarchaU 

A. f A. 
JUOZUI LIUBINUI mirus, 

reiškiame gilia užuojautą jo broliui kun. 
Broniui Liubinui, žmonai Ninai ir visiems 
artimiesiems. 

ALGĖ, ADOLFAS ir SILVIJA ŠLEŽAI 

A.fA. RIMUI KLEVUI 
tragiškai žuvus Hamiltone, Kanadoje, jo tėvams GENEI 
ir LEONUI bei sesutei MARGARITAI reiškiame gilią 
užuojautą ir drauge liūdime. 

VINCAS IR EMILIJA MIKALONIAI 
ANTANAS IR JADZĖ GEDRIMAI 
JUOZAS RUMBUTIS IR ŠEIMOS 

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 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
To1of/^r«3c V A ws\r« rj i TA -i -> 

'aM'iiiiiiiiiiiimuiniiu iimuiMiiiuiiiinč' 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tei. 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., Chicago 
1410 So. 50th Av. , Cicero 

Tei. 47fr-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



X Šiluvos atlaidų procesija 
bus šį sekmadienį, rugsėjo 13 
d. Renkamės su vėliavomis, mo
terys su tautiniais drabužiais 
Marijos aukšt. (mokyklos kieme 
1 vaL po pietų. Iš čia procesija 
eis j 6vč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kur bus at
laidų pamokslas ir palaimini
mas. Parapijos klebonas kun. 

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 11 d-

f x I V Austė ir dr. Mindaugas 
Vygantai inž. Antano Rudžio 
70-ties metų amžiaus sukak
ties proga Balfui, kurio centro 

i pirmininkė yra Maria Rudienė, 
įteikė tūkstantį dolerių atžymė
t i Sukaktuvininko veiklai. 

x šiandien, rugsėjo 11 d., 
prasideda Jaunimo centro vaka
ronių sezonas. Pirmoje vaka
ronėje kalbės Irena Kriaučeliū-
nienė tema: "Kinija moters 
žvilgsniu" ir rodys skaidrių iš 
kiniečių gyvenimo. Vakaronę 
rengia JC Moterų klubas ir kvie
čia visus dalyvauti. 

x šv. Kryžiaus ligoninė pra-
Ant. Zakarauskas kviečia visus j neša, kad per liepos mėnesį sa-
parapiečius. visas lietuviškas or- vanoriai paaukojo 4,657 valan-
ganizacijas ir pavienius asmenis i das ir išvežiojo maistą 1,778 
procesijoje ir pamaldose daly- į sergantiems asmenims į namus, 
vauti ir parodyti meilę Šiluvos! Norintieji savanoriškai padirbė-

i t i prie maisto ligoniams išve-
! žiojimo, prašomi kreiptis telef. 
i 434-6700, ext. 160. 
{ 

x SoL Jonas ir Natalija Vaz 
nettai, Gifts International pre-

' kybos namų savininkai, baigia 
niuose namuose. Lietuviška Chi- i atostogauti vakarų Europoje ir 
cagos visuomenė kviečiama gau- ; šį savaitgalį tikisi sugrįžti į Chi-
siai pagerbime dalyvauti. Dėl i cagą. Ta proga siunčia visiems 
informacijų ir rezervacijų pra-. gerus linkėjimus, 
šome skambinti iki rugsėjo 20 į 
dienos tel. 925-0282 arba 737- ] 
1920. Pagerbimą rengia pašau- ^ v į u r i n ė T j a u n o s i o s kartos i P u b H k o n ' l n U n o i s 1 ^ ° 8 išvyka j Malonu buvo lietuviškame subu 
liecių sudarytas komitetas, ku- " i :—' ' 'K~~" '""" "™" —A™.,*-, ™, TO„,^,« vai 
riam pirmininkauja dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. 

Svč. Marijai 

X Vysk. Antanui Deksniui 
yra rengiamas 75 metų amžiaus 
ir 50 metų kunigystės minėji
mas trečiadienį, rugsėjo 23 d., 
7 vai. vakaro, Lietuvių Tauti-

CHICAGOS ŽINIOS 
SIAURINA SUSISIEKIMĄ 

Chicagos miesto susisiekimo 
vadovybė nusprendė panaikinti 

žintas įnašas už negautas pamo
kas. Jei mokinys negali užbaigti 
numatytos pamokų sesijos dėl 
ligos a r jei mirtų, studijai te -

7 mažiau naudojamas susisieki-j r e i k i a xamok^i ^ d u o t a s pamo-
mo linijas ir sumažinti autobu- j k a g A t l y & i n i m a s neturi pra

šokti 2500 dol. metams. 

MAŽIAU KELEIVIU, 
DAUGIAU PINIGŲ 

Pakėlus miesto susisiekimo 

sus 58-se kitose susisiekimo! 
linijose. 

IŠGELBĖJO ŠVILPYNĖ 

Pakelto traukinėlio vairuoto 
jas I. M. Phillips,41 m., važauo- j y a ž m ą C h i c a g o ; j e 1 0 c e n t U ) u e -

sumažėjo keleivių pos 
8%, 
mil. 

menes} 
tačiau pajamų gauta 4.5 

dol. daugiau. 
MINIOS VENECIJOS NAKTĮ 

Stebėti iliuminuotų laivų, k u r 

Ateitininkų kongreso dalyvių nedidelė dalis matyti, klausant paskaitų. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Aldona ir Antanas Rauchai, 
Palos Hills, BĮ., visuomeninin-

" Draugo" skaitytojai ir nuošir-

AUKŠTI PAREIGŪNAI 

RESPUBLIKONU IŠVYKOJE 

kviesti, bet negalėjo a tvykt i , a t 
siuntė sveikinimo laiškus ir te-

damas Jackson Parko linija pa
matė atvirame lange, trečiame 
aukšte, pasvirusį vaikutį, kuris 
kiekvienu momentu galėjo nu
kristi. Phillips ėmė taip smar
kiai triūbyti savo signalu, kad 
tai atkreipė gyventojų dėmesį ir i b u v o atliekamos ir įvairios pro-
kūdikis buvo išbelbėtas. gramos, bei žiūrėti leidžiamų fe-

ŠOKIŲ ĮSTATYMAS : jerverkų į vadinamą Venecijos 
naktį Chicagoje rugpiūčio 29 d. 

Illinois gubernatorius Thomp- b u v o s u s i n n k ę apie 200,000 žmo-
Nuotr. Jono Kuprio | s o n pasirašė naują įstatymą, „jų. Paradui vadovavo laivas, 

tvarkantį Šokio studijas, kur k u r i u o plaukė mere J. Byrne. 
anksčiau buvo pastebėta suk
čiavimų. Naujais nuostatais 
reikalaujama, kad studija raštu 
sudarytų sutartį su atėjusiu 
mokytis šokių, pažymint atly
ginimą. Mokinys gali nutrauk
ti sutartį ir jam tur i būti grą-

tančius įvairiom išdaigom linlcs-
mino profesionalas magikas 

: legramas, įvertindami lietuvių , Ted Trasco. 

30 DARBADIENIŲ 
PRALEIDŽLA 

Penktoji metinė Lietuvių Res- i respublikonų pozityvią veiklą. j mu ekrane 
Visiems buvo įdo-
pamatyti Vytauto 

į gamtą įvyko sekmadienį, rug- vime bendrauti su Illinois val-
Jasinevičiaus filmą iš preziden
tinio kandidato Ronald Reagano 

Chicagos miesto susisiekimo 
tarnautojai dėl ligos ir k i tų 
priežasčių per metus praleidžia 
po 30 darbadienių. Planuojama 
tai sustabdyti. Miestui tie pra
leidimai sudaro 20 mil. dol. nuo-

pradeda veikti sekmadieniais stolių, 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p. p. • 
Visais krautuvėlės reikalais: PERŠOVĖ PLfcšIKĄ 

X Dariaus - Girėno lituanis
tinė mokykla f Jaunimo centre) 
mokslo metus pradeda šį šešta
dienį, rugsėjo 12 d.. 9 vai. ryto. 
Registracija ir pamokos tesis 
iki 12 v a i 

X Pensininkų sveikatos rei-

ZT~ °~ . """.T"." 7 T . . , ~. ~ I piūčio 30 d. Gražiuose brolių į stijos prokuroru Tyrone C. Fah-1 apsilankymo Marąuette Parke. 
rxs ^ r a, -įgijo a " e a i 3 ! s k r i p k u sodu<^e Lackporte su-Įner, valstijos sekretoriumi J im j Nestigo laiko ir laisvės tarpusa-1 ^ e i p t i ^ i S .^Endri Jonienę telef. I š kasininkės rašteliu 

į "Draugo" banketą - koncertą, 
kuris bus rugsėjo 19 d. Jauni
mo centre. 

x Morrtrealio "Gintaro" an
samblis net vasaros metu ruo
šėsi visai eilei naujų pasirody
mų. Ansamblis koncertuos 
Chicagoje rugsėjo 26 d. Penk-

narei-
_ _ _ _ „ . _ _ _ „ , „ 925-2221. Toliau spalio 25 d. Į k a l avęs poros tūkstančių dolerių 

bendrauti ir pasidžiaugti saulė- Į rxrwinski, Respublikonų par t i - I kė išimtinai geras, aplinka gra- ] atvažiuoja Los Angeles dramos pinigų, plėšikas Thomas E. Hus-
« I J * i J*»*«V ™ ~:~~.; I M nMurronta ^ n m i tr^či *riei' i teatras. Atveža mums parody- +*>~A ?Q ™ u « - j i ;x -KT__».V 

sirinko daugiau 250 asmenų pa-1 Edgar, kongreso a ts tovu E<1 i vio bendravimui. Oras pasitai 
tski, 

jos centro komiteto ta vasaros pabaigos diena. Sve- jos centro komiteto vicepirmi-
čių tarpe buvo ir nemažas bū-1 ninke Retty Heitman, valstijos 
rys įvairių oficialių valdžios i atstovais — Herbert Huskey, 
pareigūnų, o kiti, kurie buvo • Baar Topinka ir Jane Barnes , 

įlllinois gubernatoriaus a ts tove 
! Matilda Jokubowski, komisionie-

Rita (Baraitė) ir dr. To- į re Pat Throwbridge, Lietuvių 

ža, programa įdomi, todėl visv 
nuotaika buvo pakili ir svečiai 
nenorėjo skirs tyt is iki pat su
temų. 

Malonu buvo ir rengėjams, 
matan t gerai nusiteikusius sve-

tead, 38 m., bandė iš Nor th 
ti "Živilę", kurią režisuoja D. • gank McClurg Court pasišalin-
Mackialienė. Spalio 30 d. ki taj t i . bet jį peršovė sargas. Pa 

grobti pinigai atrasti. Plėšikas 
buvo tą patį penktadienį operuo-

vakaronė, kurios programą pra
nešim vėliau. 

Ir paskutinė naujiena — Jau
kalai ir kultūrinė programa So- tadienio vakare, t. y. rugsėjo 25 į x 
dybos pažmonyje šį sekmadienį j d., Jaunimo centro kavinėje busi mas Kisieliai rugpiūčio 18 d. su-1 Respublikonų federacijos pirmi 

I čius. Aišku, visi įvertino brolių nimo centro Moterų klubas nori 
; Vlado ir Kazio Skripkų svetin- j paruošti virimo knygą greitų ir 

nuo 2 vai. p. p. 
laukiami. 

Užkandis. Visi j "Gintaro' ' naujai išleistos muzi- silaukė trečiojo sūnaus — Alek- j ninku Anatolijum Milūnu 

tas Northwestern ligoninėj. 

NUSKENDO NUOTAKA 

Robert Mandel iš Chicagos 
kinės plokštelės sutiktuvės, i so Juozo. Tuo džiaugiasi vyrės- į kitais. 

X Vysk. Antanas Deksnys, 
kiek pasilsėjęs po Ateitininkų 
kongreso, lanko savo artimuo
sius ir draugus Chicagoje. Jis 

Plokštelės 
Kristinos 
jektu. 

viršus papuoštas į nįeji jo broliai Gilius ir Tadas, | § i o s sėknungos išvykos orga 
Makauskienės 

ir j gumą leidžiant i r platesnei lie-! skanių receptų. Kiekviena narė i 
Į tuvių visuomenei pasidžiaugti prašoma švariai ir tvarkingai I susituokė su Geralyn Klocek i š 

. | jų gražia sodyba. Išreikšda- j parašytus receptus perduoti M. Park Ridge. Jie išvyko į Hava-
Juodval- jus povestuvinėn kelionėn. Bė

re- j nardydama vandeny jaunavedė 

x Lietuvos Vyčių chorui 
kartu su kun. I. Urbonu aplankė 21-mus metus vadovaująs muzi 

pro-(seneliai Stasys ir Elena Barai, j ^^yįj^ p ravedimu"ir svečių I1"1 P a d ė ką . rengėjai šeiminin- Į Macevičienei arba O 
1 Enna ir dr. Alfonsas Kisieliai i kvietimu' daugiausiai rūpinosi I k a m s * t e i k ė P° dovanėlę, o visi Į kienei, kurios sutiko tuos 

y P«rf dr Bronio Kaštoną-! Liet. Resp. lygos centrinio ko-! d a l v v i a i entuziastinga daina į ceptus surinkti suskirstyti ir nuskendo. 
X Frol. dr. Bromo luisto pa *' v , ™ i f l « 0 n w a a i Jiems palinkę*) "Ilgiausių me- paruošti spausdmimui. Susinn-; ___, 

skaitą "Lietuvos teisės kodifi- Į rniteto pirm. rvazniueras v 1 1 8 * 8
 t „ n^^+^n T ;«+«,^.. •»«««,-ir "Draugo" redakciją, o vaka- kas Faustas Strolia ir choro vai- i kacijos reikalingumas" vyks rug- j ir lygos ypatingų reikalų direk- j J i k ^ ^ . 

re buvo pagerbtas savųjų tar- dyba kviečia visus choristus i i sėjo 18 d. 7:30 vai. vakare Jau- t o r e Reeina B^driįauskienė. 
pirmąją šio sezono repeticiją! n imo centro kavinėje Chicagoje. t Visi 
rugsėjo 10 dieną 8 vai. vak. L. Į Visi, besidomį Lietuvos valsty-, pasiskirstę ir vykdė įvairius iš-
Vyčių salėje. Yra laukiami ir ' b ^ teisiniu palikimu, kviečiami i vykos darbus. Užimti i r pa-
nauji choristai. Lietuvos Vyčių; apsilankyti. Paskaita organi-' vaišinti tokį gausų svečių būrį, 
choras yra seniausias lietuvių i zuojama ryšium su darbo pa- į d*1*0 b u v 0 nemažai. Lygos val-

Amerikoje. Jis j baigtuvėmis išsaugoti nuo suny- Į^ 0 * 1 džiaugiasi susilaukusi ma-
Vyriausybės! 

tų". Penktoji Lietuvių Respu-1 kimui pirmininkavo S. Endrijo-
os MOKYKLŲ BIUDŽETĄ 

pe pas vysk. Vincentą Brizgį 

X Dainų šventės, kuri Chica
goje vyks 1983 m - i jaunių cho
ro repertuaro komisija turėjo 
posėaį ir nutarė šventės reper
tuarą. Komisiją sudaro visi ak
tyviai su jaunimu dirbą dainavi
mo mokytojai — Vytautas Gu
tauskas, Darius Polikaitis, Ona 
Razutienė, Rasa šoiiūnaitė, 
Faustas Strolia ir Pranas Za-
ranka. 

Visi lygoT valdybos nariai buvo į b u v o sėkminga. IR 
JC MOTERŲ KLUBAS 

PRADEDA DARBA 

choras visoje 
puikiai reprezentuoja lietuvišką Į kimo Lietuvos 
dainą lietuvių ir amerikiečių vi- j žinias" 
suomenei. Vien šiais metais da- ' 
lyvavo Chicagos Daley centre, ; 

lonios talkos iš Elitos Benderie-
jnės, Danos Milienės, Marijos 
Donskienes. Birutes Vlndašie-
nės, Laimos Jurkūnienes, Liuci-

X Llroanicos Tuntas pradeda 
sueigas rugsėjo 13 dieną, sek
madienį, 10 valandą ryto Jauni
mo centre. fpr.). 

X Iffinos universiteto, Chica-
Marijos aukštesniojoį mokykis i g° C i r c l e - registracija r u d e n s , ^ Maldūnienės ir kt., kur ios 
je ir šią vasarą Illinois valsty-'' ketvirčiui bus rugsėjo 16-17 d. \ VOB ^jo v a i š int i išalkusius 

Įver t inkime! š i e lituanistikos kursai dėstysi-: svečius, nes visų apet i tus ypač 
' mi rudenį: OLSTH 101, pradinis j žadino Jono Mežinsko i r Kra-

kalbos kursas, antr.-penkt., 9 sausko lauke an t anglių kepa-
""* ' mos lietuviškos dešros. J temp-

binėje parodoje. 
šį chorą ir junkimės į jo eiles. 

išvyka | nienė, sekretoriavo S. Burokienė, 
o kava ir pyragais vaišino M. Chicagos mokyklų finansų va-
Saliklienė. Prie kavos puoduko dyba patvirtino mokyklų biu-
dalinomės siūlymais ir patari
mais, kaip geriau viską atlikti. 

A i Iikanderienė 
Jau vasara praėjo — prasi

deda įvairūs renginiai, nors, at
rodo, pasėdžiai i r pasitarimai 
net nebuvo sustoję. Jei ne ta, 
tai kita organizacija rinkosi, ta
rėsi, posėdžiavo. ,. , . » .. .. . 

_ r , . T . _ įvesti garbės zymemo įteikimo 
Rugpiūčio pabaigoj Jaunimo į ^ . . 

BUS PAGERBTA 

ALRK Moterų sąjungos seime 
1977 m. buvo iškelta graži min
tis: atžymėti iškilias lietuves ir 

X Lietuvos Dukterų draugi- v a l ryto LTTH 104, vidurinis 
Ja prašo narių dalyvauti šilu- j kalbos kursas, antr.-penkt., 2 
vos atlaidų procesijoje rugsėjo Į v a j _ popiet, LTTH 221, lietuvių 

X A. a. Rašyt. Atoyzo Barono 13 dieną, sekmadienį. Kas gali ; proza, antr., ketv., penkt., 1 v. 
vienerių metų mirties sukaktį su tautiniais rūbais, nes daly 
minint, šv. Mišios už jo sielą bus vausime su savo vėliava. Rink-
atnašaujamos rugsėjo 13 d., simės prie 
sekmadienį, 10:30 vai. ryto šv. ' 12 vai. dieną 
Antano bažnyčioje, Ciceroje. Sv. i 
Mišių metu giedos sol. Dana 
Stankaitytė. Seimą prašo prisi
minti velionj savo maldose. 

(pr.). 

Marąuette Parko, 
10 akrų prie pagrindinio kelio. 
30 mylių nuo Wisconsin Delis. 
M . (312) 471-1702 arba (GOS) 
28&310L (sk.) 

draugijos 
Pinnininkė 

(pr.). 

X Baltasis "World Renais-
sance" laivas pradės malonią 
kelionę iš San Juan miesto. PLB 
organizuojamos išvykos — gruo-

x Wfeeonsin'e, 200 mylių nuo dzio mėn. 5 d. — dalyviai turės 
4 sklypai po progos pamatyti šį senąjį ispa

nišką miestą, pasigrožėti pasta
tais, visą savaitę maloniai patin
giniauti. Registruotis šiai ke
lionei, iki spalio 1 dienos pas: 
American Travel Servke Bureau, 
9727 South VVestern Avenue. 
Chicago. BL 60643. Tel. (312) 

X Chicagos Lietuvių Uu\au-
tn)u -Medžiotojų klubas rugsėjo 
13 d., sekmadieni, rengia gegu
žinę Saulių namuose. 2417 W. 
43 rd St., Chicagoje. Veiks vir
tuvė, baras. šokiams gros 
Evaldo orkestras. Pradžia 12 
vai. dieną. Jėjimo auka 1 dol. 

Kviečia klubo valdyba 
(pr.). 

x ftv Kazimiero Paminklų 
dirbtuvė, priešais kapinių. Vili
mu* Nelsonas savininkas, patar-

238-9787. 

popiet. LTTH 227, lietuvių kultū
ra, antr., ketv., penkt., 12 vai., 

patalpų Į vidurdienį. Už kiekvieną kursą 
gaunamos keturios įskaitos. Ne
galint nustatytu laiku dalyvau
ti, LTTH 104 ir 221 kursus ga
lima atlikti kitu laiku, susita
rus su dėstytoja. Ihformac.jai 
skambinti slavistikos sekretorei 
— 996-4412 arba dėstytojains 
Gintarui Aukštuoliui ir Marijai 
Stankus-Saulaitei — 996-5465. 
Primintina, kad šį rudenį litu
anistikos programa bus vertina
ma studentų skaičiaus pagrindu-

X Emilija ir Romualdas Bfel-
kevičiai, Brockton, Mass., mums 
rašo: "siunčiame loterijos bilie
tų šakneles ir 10 dol. "Draugas" 

tai teko padirbėti ir Kaziui Bal
čiūnui, besistengiančiam numal
šinti svečių troškulį. Gi jaunoji 
talkininkė Ramoną Talandytė 
guviai dirbo visus aprūpindama 
maisto kuponėliais. 

Išvykos programa buvo gana 
įvairi ir kiekvienas dalyvis galė
jo rasti ką nors jį dominančio. 
Politika besidomintieji turė jo 
progos susipažinti ir pabendrau
ti su amerikiečiais valdžios pa
reigūnais. Muziką mėgs tan tys 
galėjo gėrėtis visą laiką iš juos- j išgėrę vyną, 
telių ir plokštelių sklindančio- i neštis namo 
mis lietuviškomis dainomis ir j 
melodijomis. Pokštus mėgs- Į 

centro Moterų klubas turėjo sa
vo posėdį. Pirmininkė S. Endri-
jonienė pasveikino susirinku
sias ir pr is ta tė naujas nares, 
apgailestavo, kad vasara praėjo 
ir kvietė visas vėl imtis darbo. 
O darbo, atrodo, vis yra5'ir yra. 

Pradžiai — sezono atidary
mui — rugsėjo 11 d. 7 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje vaka
ronė su įdomia programa. Ne
gali juk viską pasakoti, kas bus 
— kas veikėjai, ką atliks (gal 
skaitys, gal dainuos, o gal pa
šoks), paskui nebus įdomu. 
Ateikit ir patys įsitikinsit, kad 
buvo ver ta atsilankyti. Dar bus 
ir kita staigmena, būtent, kad, 

stiklinaitę galėsit 
Stiklinaitės gra

žios: su Jaunimo centro vaizdu. 
Jaunimo centro krautuvėlė 

(sk.). 
Parduodamas automobili* l a n k o m ū s 4 Pastogę nuo atva- j 

ziavimo dienos į šį kraštą. Yra 
visada laukiamas. Linkime jums 
visiems sėkmės". Ačiū už para
mą ir linkėjimus. 

— 1981 mt. Chevette, automati
nė transmisija. 2 durų. Telef. 
436-3585. (sk.). 

x Iš Chicagos i New Yorką 
ir atgal — 159 dol., į Los Ange
les ir atgal — 268 dol.. 7 dienos 
Karibų jūroje laivu — 589 dol., 
1 savaitė Hawaii — 499 dol. 

nauja lietuviams virš 60 metų t (lėktuvas ir viešbutis). Visais 
Atdara iranėną nuo 8 v. r. iki 
5 v v Dnme toje pačioje vie-
toje Bl-rl DHtai, t. y. trečioji 
k a r u tune patarnavime. Adr. 
9914 W. l l l t h S t , tel. 233-6SS5. 

kelionių reikalais kreipkitės į: 
Algis Grigas — Four-Way Tra
vel Service, 3455'Ą W. 63rd St„ 
Chicago, 111. 60629. Telef. (312) 
471-2500. Mūsų patarnavimai 

(sk.) jums nieko nekainuoja! (sk.). 

X A. Juozapavičius, Hamil-
ton, Kanada, B. Astašauskas, 
Baltimore. Md., grąžindami bi
lietų šakneles, atsiuntė po 8 dol. 
aukų. K. Sapočkinas, Toronto, 
Kanada — 7 dol. Ačiū. 

x Sąnarių negerovės ir kova 
su jomis — 592 Alvudo radijo 
paskaita šį šeštadienį. 8:45 vai. 
ryto Sofijos Barkuvienės radijo t 
šeimos valandos metu. ' 

tradiciją 
Pirmoji lietuvė buvo pažymė

ta mūsų visų gerbiama ir my
lima Lietuvos generalinė konsu
le Juzė Daužvardienė. Jai buvo 
įteiktas pirmasis Garbės žymuo. 

Ta tradicija tęsiama toliau. 
Šiais metais ALRK Moterų są
jungos seime, Clevelande, susi
rinkusioms delegatėms buvo 
pranešta, kad kuopų balsai su
skaičiuoti i r žymiausia lietuve 
išrinkta Marija Rudienė. Ji sa
vo gerais darbais yra žinoma 
ne tik Chicagoje ir Amerikoje, 
bet ir daug toliau. 

Ja i pagarbą išreikšti ir gar
bės žymenį įteikti ruošiamas 
pobūvis šių metų lapkričio 8 
dieną 3 vai. p. p. Lietuvių Tau
tiniuose namuose. Giminės, geri 
pažįstami, organizacijų nariai 
pagarbą parodys, atsilankydami 
į pobūvį. Daugiau bus paskelb
ta vėliau arba galima paskam
binti rengėjoms Em. Prose 
460-3849 arba Gr. Meiluvienei 
523-3899. Gr. M. 

džetą, tuo patvirtindama ir nau
ją sutartį su mokytojų unija. 
1982-1983 mokslo metais numa
toma 48 mil. dol. deficito, ir d a r 
reikės (59 mil. dol. mokytorjų 
pensijų fondui. 

ĮKLIUVO KYŠININKAI 

Patraukt i teisman adv. M. J . 
Hauslinger, 73 m., adv. D. L. 
Shannon, 66 m., adv. J . L. Wit t , 
41 m., ir mokesčių įstaigos t a r 
nautojas Th. Richards, 35 m., 
už kyšius, norint numažinti mo
kesčius už nuosavybę. 

LIETUVIAI SIBIRE 
Knyga — albumas su daugybe 
mūsų tremtinių ir kalinių atsi
minimų, laiškų, su gausiomis 
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš 
spaudos. Paruošė kun. J. Pruns-
kis, iliustravo dail. J . Strungys, 
apipavidalino dail. P. Aleksa ir 
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos 
Lietuvių Biblioteka. 216 psl., 
kaina $21.80, su persiuntimu. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 45*5 W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629 

niinoia gyv. dar prideda $1.40 
valstijos mokesčio. 

Gerai nusiteikusios viešnios Liet. Respublikonų išvykoje. 1$ k.: Illinois 
valstijos atstove Jone Barnes. Respublikonų centro komiteto vicepirm. iš 
Washingtono Betty Heitman, komisionierė Pat Throwbridge ir 111. valstijos 
atstovė Judy Barr-Topinka. 

Naotr. Vyt. 

Ką tik išėjo iš spaudos MARIJOJ AUKSTAITfiS 
naujas romanas: 

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

duelis, plačių pažiūrų. 
Knyga turi 408 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Ą5*5 W. 6Srd Street 

Chicago, TU. 606t9 
Illinois gyv. dar prideda 80 et. valstijos mokesčio. 


