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Už laišką partijai 
— į psichiatrinę

Tik įspėjo, kad gresia neostalinizmas, ir okupantai pasiskubino tai patvirtinti ant j 
paties galvos

PORTUGALUOJ LAUKIAMA 
KOMUNISTU SUKILIMO

10

Vilnius.

1975 birželio 25 Mindaugas 
Tomohis parašė laišką Lietuvos 
KP CK, kuriame kalba apie ne- 
ostalinizmo grėsmę, reikalauja 
leisti vystyti krikščioniškąją kul
tūrą.

Birželio 27 i Tomonio darbo
vietę atvyko milicininkas ir pa
reikalavo, kad Mindaugas prisi
statytų j Vilniaus psichiatrinę li
goninę. Tomonis nepakluso. Tos 
pačios dienos vakare pas Tomo
nį. atvyko milicijos kapitonas ir 
mašina su sanitarais, kurie M. 
Tomonį nugabeno į psichiatrinę 
ligoninę Vasaros g. nr. 5.

Birželio 29 nuo infarkto mirė 
M. Tomonio motina. I laidotu
ves jis buvo išleistas paskutiniu

momentu, kai apie jį telefonu bu
vo pasiteirauta iš vienos Vakarų 
ambasados. Po laidotuvių Tomo
nis vėl turėjo grįžti į ligoninę. 
Pradžioje Tomonis buvo laiko
mas vadinamoje stebėjimo vieto
je, O vėliau perkeltas į I-jį sky
rių. Kol kas joks gydymo kursas 
nepaskirtas, vėliau žadama pa
skirti gydymą. Jo gydytojas — 
— Radavičius.

*
Viekšniai.

Žibikų kaimo gyventoja Jadvy
ga Grabienė 1973 buvo išvyku
si į JAV aplankyti savo sūnaus 
kunigo. Būdama Romoje Grabie
nė nusipirko sau ir giminėms

*

Sovietų "žvejai" 
seka

prancūzų laivus
Chflrbourg, Prancūzija. — Prie 

šio vakarinio uosto prancūzų a- 
tominiai povandeniniai laivai 
daro bandymus ir mėgina savo 
greičius. Tik už teritorinių van
denų prisistatė 13 sovietų viso
kio dydžio “žvejų” laivų su nau
jausiais elektroniniais išradi
mais ir seka prancūzų laivus.

Šuva, Fiji. — IS britų koloni
jos Gilbert ir Ellice salų Paci- 
fike atsiskyrė 9 nedidelės salos, 
sudarančios vos 11 kvadratinių 
mylių ploto, su 7,000 gyventojų, 
ir paskelbė savo nepriklausomy
bę.

rožančių. Tarybų Sąjungos pasie
nio muitininkai pas senutę Gra- 
bienę padarė smulkią kratą ir 
rastus rožančius jos akivaizdoje 
sutraukė .Pareigūnai norėjo atim
ti paskutinį rožančių, kurį Gra- 
bienė laikė suspaudusi rankoje.

—Niekada neatiduosiu šios 
brangenybės, — verkė senutė, 
— nors ir rankas man išsukinė
site.

Šių eilučių autoriui, prieš ke
letą metų, teko matyti rusų pa
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"Saugoti vaikus nuo 
bažnytininkų"

Mokytojai įpareigojami ir atostogų metu 
rūpintis šeimomis, "kurios dar laikosi religinių tradicijų'

MOKYTOJAS”

"... vasaros metu susilpnėja ir 
ateistinio auklėjimo poveikis. O 
tokia situacija stengiasi pasi
naudoti bažnytininkai, religin
gos senutės, kiti religinius prie
tarus skleisti nusiteikę asmenys. 
Jie suaktyvina savo veiklą. Ir 
pirmiausia jų žvilgsnis nukryps
ta į žemesniųjų klasių mokinius, 
į pradinių mokyklų auklėtinius, 
kurie vasarą iš tiesų labiausiai 
atitolsta nuo mokyklų. Tuo bū
du religininkai saldainiais ir ki
tokiais malonumais privilioję 
mažylius, bando apraizgyti vai
kus religinių prietarų voratink
liu. Dažnai tatai daroma be tė
vų ir vyresniųjų žinios bei suti
kimo... Mus jaudina, kai žaloja
mos jaunutės gležnos širdys, kai 
mažyliai mokomi veidmainiauti, 
kai jų sąmonė apraizgoma tam
sybės skraistėmis....

Tad vasaros atostogų metu 
kiekvienas klasės vadovas, kiek
vienas pedagogas, ypač pradinių 
kaimo mokyklų mokytojai, turi 
palaikyti glaudžius ryšius su tė
vais, dėmesingai rūpintis, kad į 
bažnytininkų pinkles nepatektų 
nė vienas vaikas... Ateistinis

Japonijos imperatorius Hirohito ir jo žmona Nagako. Jiedu šiuo metu 
lauko Ameriką.

reigūnų pogromą pasienio mui
tinėje, kaip jie grūdo į maišus 
iš žmonių atimtus rožančius, pa
veikslus, statulėles. “Kam jums 
tie balvonai?”, — tyčiojosi pa
reigūnai. Viena moteris paklausė:

— Kur jūs dedate atimtas 
šventenybes?

— Mes jas metame į 
ną, — atsakė pareigūnai.

Visų keleivių nuotaika 
prislėgta, kai kurie braukė 
ras.

auklėjimas, vykdomas per moks
lo metus, neturi nutrūkti ir va
sarą...” (1975. V. 30).

“Vasaros atostogos kelia kai 
kurias moksleivių ateistinio auk
lėjimo problemas. Dar pasitaiko 
atvejų, kai žemesniųjų klasių 
mokinius bandoma įtraukti j re
liginių apeigų atlikimą. Mokyto
jų dėmesio centre visą laiką tu 
ri būti tos šeimos, kurios dar 
laikosi religinių tradicijų. Būti
nas kantrus ir atkaklus indivi
dualus darbas su religingais tė
vais ir jų vaikais. Gerinti ateis 
tinį darbą daug pasitarnauja Lie 
tuvos TSR Ateizmo muziejus 
Tačiau bloga tai, kad dalis res
publikos mokyklų ekskursijas j 
šį muziejų organizuoja ne taip 
dažnai. Nepateisinamai mažai 
ekskursijų 1974 metais į Ateiz 
mo muziejų organizavo Vilka
viškio, Mažeikių, Šilalės, Šven
čionių, Tauragės, Telšių, Joniš
kio, Širvintų, Zarasų rajonų mo
kyklos” (1975. VI. 13).

Red. pastaba: Nepaisant visų 
valdžios įpareigojimų mokyto
jams, nuo pat vasaros pradžios 
dešimtys tūkstančių Lietuvos 
vaikų pradėjo ruoštis pirmajai 
išpažinčiai ir Komunijai. Nerei 
kia nei saldainių, nei mokymo* 
be tėvų žinios...

Kontrastai Palermo, Sicilijoj, priemiesčiuose: nauja statyba ir senos 
lūšnos

Italijos-Jugoslavijos
susitarimas

Roma. — Italija ir Jugosla
vija baigė 30 metų trukusį teri
torinį ginčą dėl Triesto ir jo a- 
pylinkių prie AčL-jes jūros. Su
sitarė, kad Italija išsižada visų 
teisių į teritoriją, kurią jugosla
vai dabar ir valdo, o Jugoslavi
ja pripažįsta Triestą neatskiria
ma Italijos dalimi. Susitarimas 
yra oficialus patvirtinimas to, 
kas 1954 Londone buvo sutar
ta ir iki šiol buvo laikoma tik 
laikinu kompromisu.

Nuskendo laivas 
su maldininkais

yiaJincapuru, Brazilija. — A- 
mazonės upėje, apie 1,000 mylių 
nuo Atlanto, nuskendo laivas 
su maldininkais. Laive buvo 140 
žmonių, išsigelbėjo tik 90. Toj 
vietoj Amazonė yra 15 - 20 my
lių platumo.

Afrikoj miestiečių 
mažiausiai

New York. — B Jungtinių 
Tautų statistikos apžvalgų maty
ti, kad mažiausiai žmonių mies
tuose gyvena Afrikoje. Pvz. Bu
rundyje miestiečiai sudaro tik 2.2 
proc. visų gyventojų. Didžiausias 
miestiečių procentas tik Egipte 
— 43.2.

Lotynų Amerikoj miestuose gy
vena labai daug —Čilėje 76 proc. 
Venecueloje — 75.7. Azijoje dau
giausia miestiečių yra Izraelyje 

—84.3 proc., mažiausia Nepale 
—4 proc. Apie Kiniją žinių nė

ra.
Santuokų skaičiaus rekordas 

priklauso Afrikos Liberijai — 
— tūkstančiui gyventojų per me
tus tenka 39.2. Kūdikių mirtin
gumas didžiausias Pietų Afrikos 
juodųjų tarpe — 13.4 proc.

Ann Hatbor. — Michigano 
policija suėmė žmogų, kuris bū
tų vienas iš GM direktor. Wil- 
liam Schlebergo grobikų. Pas jj 
surado ir išviliotus 54,000 dol.

New York. — Jungtinės Tau
tos priėmė Izraelio kredencialus, 
ir tokiu būdu baigėsi arabų pa
stangos iš šios sesijos Izraelį iš
mesti.

Prieš Ispaniją
Briuseelis. — Europos Bendro

sios rinkos valstybės nutraukė 
prekybos derybas su Ispanija. 
Europos kooperatyvų susivieni
jimas, turįs 45,000 krautuvių 
Bendrosios rinkos valstybėse, 
atsisakė pirkti iš Ispanijos vai
sius ir daržoves.

Švedijos ir Suomijos transpor- 
tacijos darbininkai atsisakė bet 
ką krauti, kas pažymėta į Ispa
niją ar iš jos.

VVashingtonns. — “Wasbing- 
ton Post” spaustuvės darbinin
kai ne tik sustrelikavo, bet van
dalai ir mašinas sugadino. Laik
raštis kurį laiką neišeis.

Barbaras
Jungtinėse Tautose

New York. — Ugandos Idi 
Amin. Jungtinėse Tautose rei
kalavo išmesti Izraelį ir panai
kinti pačią valstybę. Savo visos 
ilgos, beveik dviejų valandų, 
kalbos, pasakė tik pradžią u- 
gandų kalba, o jo ambasadorius 
JT Khalid Kinene toliau ją skai
tė anglų kalba. Amin į JT at
vyko kaip į kariuomenės para
dą .— maršalo uniforma ir su 
visu rinkiniu medalių.

Jo kalbos metu iš salės išėjo 
Izraelio delegacija, išėjo ir bri
tų, kai jis ir juos pakritikavo 
už rėmimą “sionistų”. Amerikos 
delegacija neišėjo, nors Ir buvo 
pasakyta, jog “Amerika pasi
darė sionistų kolonija”, c “ČIA 
pasidarė žmogžudžių daliniu”. 
Siūlė sudaryti afrikiečių bloką 
su veto teise, panašiai kaip J. 
Tautose turi penki didieji.

| Idi Amin

Lisabona. — Socialistai įspėja 
Portugalijos valdžią, kad kraš
tutiniai kaSrieji ruošiasi pervers
mui. “Turime žinių, jog kraštu
tiniai kairieji pasiruošę ir budi”. 
Yra žinoma apie kai kurių dali
nių su pilna kautynių apranga 
traukimą prie Lisabonos aero
dromo, tikintis sukilimo atveju 
sulaikyti lojalių vyriausybei ka
rių atvykimą į Lisaboną,

Lisabonos stadione komunis
tų dominuojančios profesinės 
sąjungos surengė didelį susirin
kimą. Atvyko ir apie 1,000 uni
formuotų kareivių. Susirinki
mas sprendė ne kokius profesi
nius reikalus, bet buvo politinė 
demonstracija prieš Azevedo vy
riausybę.

Ne geriau vyksta ir kitose 
Lisabonos vietose. Vienas kari- 
n s dalinys, pasiųstas perimti 
iš komunistų kontroliuojamą 
Radio Club ir Radio Renacenca, 
susidėjo su komunistais, savo 
ginklus sunešė ant stogų ir pa
siruošė gintis. Per garsiakalbius 
pradėjo kalbėti prieš “fašistus” 
ir davė revoliucinę muziką.

Libane vėl tas pats
Beirutas. — Libano sostinėje 

naktį į ketvirtadienį atsinaujino 
kautynės. Kiek buvo aukų, ne
žinoma, bet iš viso buvo pagrob
ta ir dingo 60 žmonių. Kariuo
menės daliniai šaudėsi su abiem 
besipešančiom grupėm, falangis- 
tais ir muzulmonais.

Lenkai apie Kinijos 
tikslus

Varšuva. — Lenkų žurnalas 
“Sprawy Międzynarodowe” 
(Tarptautiniai santykiai) para
šė apie kolektyvinio saugumo 
idėją Azijoje, kurią taip perša 
sovietai, norėdami izoliuoti Kini
ją. Žurnale rašoma:

“Kinijos vadovai priešingi sie
nų nepažeidžiamumui Azijoje, 
nes jie turi teritorinių pretenzijų 
“kai kuriems savo kaimynams”, 
o antra — suinteresuoti išlaikyti 
tarptautinį įtempimą savo hege- 
monistiniams tikslams.

“Pekinas mėgina įbauginti A- 
zijos tautas Sovietų Sąjungos 
grėsme ir, pamiršę savo anks
tesnę imperialistinę poziciją, ra
gina Jungtines Amerikos Vals
tijas “laikyti Amerikos kariuo
menę Azijoje ir kituose rajonuo
se”.

“Praktiškai maoistai remia 
imperialistinius karinius paktus 
Azijoje, kurių uždavinys, pasak 
jų organizatorių, — “sulaikyti” 
komunizmą, palikti Amerikos 
kariuomenę ir bazes Pietų Ko
rėjoje, Japonijoje ir kitose Azi
jos valstybėse, plėsti ir stiprinti 
JAV karines bazes Indijos van
denyne ir Persų įlankoje.

“Kaip Pekinas duoda supras
ti Azijos šalims, kad jų para
ma kolektyvinio saugumo Azi
joje idėjai tolygi priešiškam ak
tui Kinijos atžvilgiu. Taigi KUR 
vadovai maoistai tiesioginiu šan
tažu mėgina užblokuoti bet ku
riuos praktinius žingsnius šioje 
srityje”, rašo žurnalas.

Maskva. — Portugalijos pre
zidentas Francisco Costa Gomes 
atvyko į Maskvą oficialiam vizi
tui. Tai pirmas atvejis, kad Por
tugalijos valstybės galva lanko- 
si Sovietijoj.

Gen. Otelo Corvalho buvo pa
prašytas tarpininkauti. Jis juos 
perkalbėjo, kareiviai sutiko iš 
radijo stočių išsikraustyti, kai 
gavo užtikrinimą, kad stotys ir 
toliau liks komunistų rankose.

Tuo pačiu metu karo policija 
suėmė tris NBC televizijos ko
respondentus ir atėmė jų susuk
tą filmą iš komunistų demon
stracijos, kur priekyje eina ir 
uniformuoti kareiviai.

Portugalai nujaučia, jog ge
ruoju viskas nepasibaigs, rei
kia laukti ir naminio karo, to
dėl šią savaitę susidarė eilės prie 
bankų, visi nori atsiimti savo 
sutaupąs.

"Reakciniai
elementai"

Maskva. — Sovietų Tass pra
deda skųstis ir Portugalijos į- 
vykius vertina kitaip, nei prieš 
mėnesį: “Reakciniai elementai 
vėl mėgina pradėti gyventojų 
bauginimo kampaniją. Pastaro
siomis dienomis kai kuriuose 
miestuose susprogdintos provo
kaciniais sumetimais penkios pe
tardos ir bombos. Atsakomybė 
tiems aktams tenka fašistiniams 
agentams, tarnaujantiems kraš
tutiniai dešiniųjų tikslams”.

Silpnas 
bijo parodyti 

savo silpnumą

Paryžius. — “įSovietų valdžia 
bijo parodyti savo silpnumą, to
dėl ir persekioja tuos, kurie 
apie jų silpnybes kalba”, pareiš
kė Andrėj Amalrik ‘ “Le Figaro” 
korespondentui Maskvoje anks
čiau, negu jis, Amalrik, buvo iš
tremtas iš Maskvos. Jis jau at
kentėjo koncentracijos stovyk
loje ir išbuvo ištrėmime už savo 
knygą “Ar Sovietų Sąjunga iš
silaikys iki 1984”. Grįžęs į Mas
kvą pas žmoną, negavo leidimo 
čia gyventi ir buvo priverstas 
kažkur išsikelti. Jam buvo pa
siūlyta emigruoti į Izraelį, bet 
jis nėra žydas ir nuo pasiūlymo 
atsisakė. Kviečiamas su paskai
tomis į Ameriką, bet netiki, kad 
jam būtų duotas leidimas iš
vykti, o jeigu ir duotų, tai dar 
mažiau vilčių grįžti, o negrįžti 
nenori.

VVashingfonas. — Asmenys, 
kurie naudojasi federaliniu me
dicinos draudimu, Medicare, ki
tais metais už gydymąsi ligoni
nėse mažiausiai turės mokėti 
104 dolerius. Kitką sumokės 
draudimas. Iki šiol ligonys tu
rėdavo mokėti pirmuosius 92 
dolerius.

Pulaski, Tenn. — Iš Chieagos 
j Miami einąs Amtrak trauki
nys Floridian nuėjo nuo bėgių, 
ir apie 30 žmoniij buvo sužeista. 
16 jų buvo nugabenti į ligoninę.

KALENDORIUS

Spalio 3: šv. Evaldas, šv. Marija 
Jozefą, Milgintas, Laura.

Spalio 4: šv. Pranciškus Asy
žietis, šv. Aura, Mąstautas, Ei
vyde.

Saulė teka 6:48, leidžias 6:31. 
ORAS

Daugiausia saulėta 5r šilčiau, 
L apię 65 laipsniai.
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jau ketvirtis šimtmečio, kaip 
šis vienas iš geriausiai organizuo
tų lietuvių sporto klubų Ameriko
je ne tik puikiai reprezentuoja 
lietuviškas spalvas įvairiausiose 
futbolo aikštėse, bet užsiaugino 
prieauglį, kuriuo šiandien gali 
didžiuotis.

Tas prieauglis jau sudaro dau
gelio mokyklų bei universitetų 
komandų pagrindų ir pasižymi

NUO PABĖGĖLIŲ STOVYKLŲ 
IKI CITY HALL

JONAS JUŠKA
Po antrojo pasaulinio karo gy

vendami Europoje, pabėgėlių sto
vyklose, vieni dirbome, kiti mo
kėmės, treti sportavome. Kiti iš 
nuobodumo nežinojome kur 
dingti ir kaip laiką “užmušti”. 
Nostalgija sirgome ir gandus gau
dėme visi. Vienas tokių gandų, 
kiekvieno gražiai padailintas, 
kursavo tarp, futbolo žaidėjų: JAV 
futbolininkai uždirba fantastiš
kus pinigus, universitetuose stu
dentai žaidėjai diktuoja profeso- 
riaųis, kokius egzaminus jie lai
kys įr kokius ne. Fabrikai savo 
komandoms žaidėjus gaudyte gau
do, paskiria juos “bosais”, nerei
kia dirbti, leidžia tik futbolą žais
ti...

Kad europietiško futbolo žaidi
mas Čia nėra populiarus, aiškiai 
įsitikinome tik atvykę į šį kraštą. 
1950 m. birželio mėnesį Brazili
joje, Belo Horizonte, vyko Pasau
lio futbolo taurės varžybos, kurio
se JAV mėgėjų futbolo rinktinė 
laimėjo prieš pasaulyje dominuo
jančią Angliją rezultatu I-O.-Ang
lų prąlaimėjimas užėmė kvapą 
futbolu besidomintiems visame 
pasaulyje. Dėl neįtikėtinos per
galės mažiausia susijaudinta pa
čių laimėtojų krašte — JAV. Di
džioji spauda tik mažomis raidė
mis rezultatą paskelbė.

Sunki pradžia

Futbolo entuziastai nors ir ne
rado šiame krašte ko tikėjosi, des- 
peracijon nepuolė ir į stovyklas 
grįžti nesiruošė. Apsirūpinę pasto
ge ir duona, pradėjo rūpintis 
sportu ir žaidimais. Nedeklaruo
dami nepasiekiamų tikslų, suorga
nizavo Chicagoje pirmąją lietu
vių komandą. Išsirinko valdybą iš 
pirmininko Edm. Vengiansko ir 
narių: V. Numgaudo, L. Kriau
čiūno, K. Baltramono ir Ed. Šu- 
laičio. 1951 m. įsijungė į Natio
nal Soocer League. Pasivadinę 
Lithuanians, sutrumpintai Liths 
vardu, pradėjo rungtyniauti su 
įvairių tautybių komandomis. Ku
rį laiką parungtyniavus, pasidarė 
sunkų: laiko treniruotėms ne
daug, pinigų išlaidoms padengti 
dar mažiau. Žaidėjų prieauglio 
jokio: vietiniai lietuviai futbolu 
—- soocer nesidomi. Ir naujieji 
ąteiviai vos pradedantiems vaikš 
eiųti sūnums ėmė pirkti beisbo
lo lazdas ir pirštines. Futbo
lininkai prisijungė prie Perkūno 
sporto klubo. Nepritapo. Porą me
tų susirinko tik atskiromis progo
mis parungtyniauti su Toronto ir 
New Yorko lietuvių komandomis.

1955 m. vėl susiorganizavo. 
Pasivadino “Club Vainutas Lith- 
unian S. C.” Entuziastingai pra
dėję rungtyniauti National Soc- 
cer lygoje tuo pačiu Liths vardu, 
1956 m. laimėjo antros divizijos 
nugalėtojo vardą ir perėjo į pir
mąją diviziją. Pereinant į pirmą
ją div., komandą dažniausiai at
stovavo: J. Perkūnas, K. Baltra- 
monas, V. Omil jonas, R. Kožė- 
nas, Ę. Leifertas, A. Martinkus, 
A. Malinauskas, J. Kaunas, A. 
Blandis, J. Snarskis, V. Sipavičius,

ne tik geru žaidimu, bet ir spor
tišku elgesiu bėi drausme.

Nenuostabu, kad Marąuette 
Parko aikštė ne tik gausiai lan
koma mūsų žiūrovų, bet joje su 
malonumu svečiuojasi kitos ko
mandos, jos nebijo ir teisėjai.

Šia proga Lituanikos futbolo 
klubui priklauso pagarba, sveiki
nimai ir geriausi linkėjimai.

J Linartas. Komandos vadovas 
Vyt. Miceika. Sužaista 28 rung
tynės, iš kurių laimėtos 22.

1957 metais pasivadino futbo
lo klubas Lituanica vardu. Sezo
ną pradėjo su trimis komando
mis: pirmoji, rezervas ir jaunių.
Jaunių komandos pagrindą suda
rė Cicero m. Morton aukštesnio
sios mokyklos mokiniai: Jonas 
ir Bronius Žukauskai, V. Pal- 
čiauskas, V. Bendikas, D. Vaši- Clumi 
liauskas, M. Leone, J, Kasparai
tis, A. Kleinaitis ir kt.

1959 m. iškovojo pirmos divi
zijos pietų sektoriaus meisterio var 
dą ir perėjo į aukščiausią Natio
nal Soocer lygos klasę — major 
diviziją. Laipiotojų komandoje 
žaidė: J. Perkūnas, H. Gavėnia, 
A. Malinauskas, E. Leifertas, A. 
Martinkus, R. Jenigas, N. Glie- 
dav J. Žukauskas, A. Damušis, J. 
Kaunas, M. McCluskey-Mikalaus 
kas, H. Jenigas ir A. Stulga. Tre
neris —‘Vilius Trumpjonas, va
dovas —Romas KoŽėnas. Ko
manda, nors ir pastiprinta Aloy
zu Kuniokiu iš Brazilijos ir Anta
nu Bavarskiu iš Anglijos, major 
divizijoje neišsilaikė, grįžo į pir
mąją. Dar du kartus, 1961 ir 
1965 metais Liths komanda iško
vojo pirmos divizijos meisterio 
vardą, ypač įspūdinga pergalė 
pasiekta paskutinį kartą prieš 
lenkų Eagles 1-0. Rungtynes 
Marąuette Parko aikštėje sekė 
daugiau kaip 1000 žiūrovų. Ko
mandą atstovavo: A. Jurkšaitis, J. 
Bavarskis, A. Nemanius, A. Klei
naitis, J. Kaunas, J. Žukauskas,
T. Strachovv, E. Skistimas. T. Ja- 
vorsky, M. McCluskey-Mikalaus- 
kas, H. Jenigas, E. Peteraitis, R.

Lituanicos mažiukų komanda. Stovi iš kairės: J. Kalvaitis, J. Montvila, 
P. Stachow, S. Jenigas, L. Jonikas, R. Stasiulis, J. Ruikis, P. Abed, T. Jo
nikas. Klūpo iš kairės: A. Jenigas, M. Jenigas, J. Paulos, J. Martinkus, 
R. McCluskey, P. Machow, E. Jenigas ir J. McCluskey

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS ODOS - 
PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Instituto garan
tuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pažįstamiems Ir sau. 
JIB 8 oz., 16 savaičių vartojimui. Jūsų užsakymus siųsti su 
$6.00 apmokėjimu — JIB LABORATORY, 1487 So. 49th Avė., 
Cicero, III. 60650. JIB Atstovybė, 2498 DaugaU Rd., Windsor, 12, 
Ont., Canada. JIB Skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10 
AV. Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69tl» St. Chicago; 
SOth Avė. & 14th St., Cicero; 1640 W. 47th St., Chicago, 2923 N. 
Milwaukee Avė., 1147 N. Ashland Avė., Chicago ir t. t.

Mutual Federal 
Savings and Loan

FRANK'S TV and RADIO, INC.
3248 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252

RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS' 
DIDELIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILUNOIS 60608
Peru Kalinauskas, Pretidat Phonet VIrginia 7.774? 

HOURS t Mon. Tus. Frl. 9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Pirmoji Lituanicoa komanda 1975 metais. Klūpo iš kairės: R. Galėnas, dr. Julius Ringus, K. Kąveckas, T. 
Laiidė, E. Hardi, B. Frame, V. Plkšrys ir Edm. Sinku as. Stovi iš kairės: A. Krygerys, Rob. Balčiūnas, R. Bar 
tašius, A. Dovydaitis, T. Grina, A. Lisauskas, R. Burneikis ir Ged. Bielskus — komandos vadovas.

Nuotr. P. Maletos

Libus, K. Pūdymaitis ir A. Bukas. 
Coach —iFrank Koos. Tai jbuVo 
paskutinis šuolis į major diviziją 
ir jis įvyko lygiai prieš dešimtį 
metų. Ir po trečiojo šuolio majOr 
divizijoje išsilaikyti nepavyko. 
Vyrų komanda, kartu su ja ir re
zervas, grįžo į pirmąją diviziją, 
kurioje varžosi ir dabar, Jos tre
neriu yra Don Brandonesio ir va
dovu inž. G. Bielskus.

Neišsilaikymo aukščiausioje 
klasėje pagrindinė priežastis — 
neužtenka savų talentų, Vokie
čiai, lenkai, jugoslavai, italai, 
graikai, meksikiečiai būdami skai- 

gausesni, dar gauna
pastiprinimų iš savų kraštų. 
Mums pastiprinimų gauti iš oku
puotos Lietuvos neįmanoma. Klu
bo vadovai tai suprasdami, sten
gėsi organizuoti savo prieauglio 
futbolo komandas: mažiukų, jau
nučių ir jaunių. Dirbti su jaunai
siais —neužtenka tik noro. Tam 
darbui reikia pasiruošusių ir pasi
aukojančių žmonių. Jų kaip tik 
dažniausiai ir trūksta. Kad ir mė
gėjiškais pagrindais suorganizuo
tas jaunųjų žaidėjų paruošimas 
davė matomų rezultatų: klubas 
išsilaikė per dvidešimt penkerius 
metus vien dėl to, kad prisiaugi
no savų žaidėjų. Jaunuosius žai
dėjus paruošiant ir organizuojant 
reikšmingai pasidarbavo: Vyt.
Miceika, Petras AmbutaviČiu, 
Povilas Žumbakis, Henry Jenigas, 
Vilius Trumpjonas, Jonas Juška, 
Stepas Vainis, dr. Edm. Ringus, 
Rimas Galėnas, dr. Julius Ringus, 
Aleksas Rimeika, Feliksas Lu- 
kauskas. Alb. Martinkus, Jonas 
Žukauskas ir Ged. Bielskus. Per 
Lituanicos žaidėjų paruošimo kli
niką praėjo apie 400 “sielų” pa
siryžusių tapti futbolo žvaigždė
mis. Jomis pasidaryti ne taip 
lengva: reikia talento,, valios ir 
disciplinos. Jei žaidėjais visi ir 
nepasidarė, kvalifikuotais žiūro-

vais tikrai gali vadintis. Būti žiū
rovu lengviau. Reikia tik kiek 
pinigų... ,

Be dalyvavimo National Soc- 
cęr. League pirmenybėse, Lįtuą- 
nicos komanda 12 sezpnų žaidė 
salės — indoor — pirmenybėse. 
Dalyvaudami varžybose dėl Peel 
taurės, dabar vietoje jos vadina
mos Gubernatoriaus, 1960 metais 
Liths pateko į finalą, kuriame 
prie kelių tūkstančių įvairiataučių 
žiūrovų lygioje kovoje pralaimėjo 
vokiečių Kickers komandai 1-2.

Šiais metais klube veikia Šešios 
komandos: vyrų, rezervo, mažiu
kų, jaunučių, jaunių ir veteranų 
—; Oldtimes. Organizavimosi sta
dijoje mergaičių komanda.

City Hali vizitas
Žinia apie E K. Lituanica — 

Liths organizuotą veiklą Su jau
nimu, populiarinant futbolo —r- 
soccer žaidimą Chicagos pietvaka
rių dalyje, Marąuette Parko apy
linkėje, pasiekė aukštuosius mies
to ir apskrities pareigūnus. Klu
bui ruoši antis įšvęsti savo veiklos 
dvidešimtpepkpttetį, UI. valstijos 
senatorius Frank D. Savickas, ly
dimas 15 wardo aldermano Ken- 
neth B.. Jakšy ir wardo atsto
vo J. Kulio,-, rugpiūčio mėn. 
19 d. pristatė.iLituanicos - Liths 
valdybos ir kdmandų atstovus 
majorui Richard J. Daley ir Cook 
county prezidentui George W. 
Dunne. Pasikalbėjime aukštieji 
pareigūnai ątidžiai domėjosi 
Liths futbolininkų veikla ir tei
giamai iją vertino. Komandų at
stovai minėtiems pareigūnams 
įteikė visų pasirašytus futbolus.

Majoras Richard J. Daley pa

R E C 
1. ft 1. PHARMACY 
2557 W. 691h Street 

Telef. PR 6-4363
PRI8TATTMA8 N E M OKA MAI 

Važiuojamos kėdės, ramentai ir kt. Įrankiai pirkti ar nuomoti. Impor
tuoti odekolonai. Kvepalai tr Fanny May saldainiai.
Apsirūpinkite vtta.inina.ie: apsisaugoti nuo persišaldymų tr širdies sustip
rinimui Vitaminą Ę. ir kk Turime ir gydomų žolių.

Nemokamai supakuojame dovanas.
ANGELA ir VYTENIS DIRBTAI, savininkai

PASSBOOK 
SAVINGS
the best way to sarajregulariy!

and
Gompounded 

Quartcrly 

OUR SAVING8 
CERTIFICATES J % 

EARN UP TO

skelbė 1975 m. spalio 11 d. F, K. 
Lituanica —Liths Day in Chi
cago.
LITUANICA — AURORA 4-3
Praėjusį sekmadienį Lituaųi- 

eos korpąnda žaidę Pepria mies
te prieš vokiečių Kickers, kuriuos 
ųugalėjo žymiai lengviaū, negu 
rezultatas 4-3 rodo. Po paskuti
niojo laimėjimo Lituanica turi 
16 taškų —tikri kapitalistai, ko
kiais jau nėra buvę paskutinius 
septynerius .metus. Šį kartą įvar
čius pelnė: V. Pikšrys 2, A. Do
vydaitis ir dr. J. Ringus po vieną.

Sekmadienį, 2 vai. p. p. Litu
anica žais paskutines pirmeny
bių rungtynes prieš vokiečių 
Rams Winnemac Parke.

. ' J. J- 

ŠALFO SUVAŽIAVIMAS
ŠALFO - metinis suvažiavimas 

įvyks lapkr. 8 d. Detroite. Klubų 
atstovai ir visi sporto darbuoto
jai kviečiami gausiai dalyvauti. 
Golfas

GOLFAS
“HOLE IN ONE”

Šią vasarą du mūsų Č.L.G.K. 
nariai pateko į garbingųjų golfi- 
nirikų būrelį, įmu-šdami golfo 
sviedinuką vienu smūgiu tiesiai 
į skylutę. Tai .-Leonas Gramulaiį- 
tis, lošdamas Olympia Fields 
Country Club ir Zenonas Petkus 
— Park Ridge C. C. Sveikiname.

RUDENS VARŽYBOS
Golfo sezono užbaigimo pir

menybės įvyks spalio 12 d. 10 vai.
(Nukelta į 4 pusi,)

P T A I
STEEPLES PHARMACY 

2434 W. 71 st Štreet
Tet 737-1H2; jeiTiž- 
daryta, tel. 776-4363

see us for
UtftlK* financin9a

AT OUR IOW RATES
VVITH REPAYMENT 

TO FIT YOUB INCOME

Iįinsuredi

U V

B
S -■
a

Subscrtptioa Rates: $25.00 — Chicago and Cook County, Illinois 
Elsewhere in U.S.A. $23.00. Canada $25.00. Foreign 
Cpuatrles — $26.00.
Chicago, Cook, UI.
Kanadoje 
Kitur

... , .,,«!■ Užsienyje
/ j:.'’ Savaitinle

Palto lilaidan matinant, pakvitavimai ui gautas pre~ 
dumerataa uesiunčiamt Ant DRAUGO prie kiekvieno skai- ; 
tytojo adreso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada* 
skaitytojas yra užsimokėjęs. :t.'

$25.00 $15.00 $10.00 $5.50 “
25.00 15.00 10.00 5.50
23.00 13.00 8.00 4.50 .»?■
26.00 18.00 10.50 650
18.00 8.60 —

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik iŠ anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą.

This publication is available in microfilm from:
= XEROX UNIVERSITY MICROFILMS

800 Zeeb Road, Ann Arbor, Mleb. 48100 
=ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIHIIIIIIIII ........ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUI^

■MU*

TeL PR 8-3229

DR. ANNA BALIUKAS
2858 VVest 63rd Street 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS 

Valandos Pa8al susitarimą

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

©449 So. Pulaski Road (Craivforil 
Medical Building) Tel. LU 5-6550

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuette M ei lirai Center 
6132 So. Kedzie Avė.

Vai.: pirpiad., antrad. lr ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro.

Šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai. 
Pagal susitarimą.

Ofiso telef. VVA 5-2670 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso RE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

yp.1. pirm., ketv. 1 iki 7 popiet, 
antrdd., penkt. 1-5, treč. tr šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DRk EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 6-2400

Yfcl.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. J—4 ir .7—9; antrad. ir penk- 
tad,Sėjštad. 10—S vai.

Ofs. toli 735-4477 Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės Ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6440 So. Pulaski Road 

• Valandas pagal susitarimą

Rezid. tel. — GI 8-6873

DR, W. M. EISIN-EISINAS
akušerija ns moterų ligos 

GINEKOLOGIN® CHIRURGIJA 
JĮJP Są.a Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 

" atsiliepta, skambinti: 511 2-0001.

A - Tel. — RE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

< Spceialybė Akių Ligos

8907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K g A 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 68rd Street
Pirmad., antrad., ketvirtad., ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak, šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

, : DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

rilou 3844 VVest 63rd Street 
: ;r: Valandos pagal susitarimą

~^DR.K.A.V.JUCAS
, -.489-4441 ■— LO 1-4605

jėi neatsiliepia 501-1070
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

Ofisai: 1002 No. VVestern Avenue.
5214 No. VVestern Avenue

Valandos pagal susitarimą

Visi telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Treėlad. 
tr šeštad. tik susitarus.

• Redakcija dirba kasdien' 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie- T ts> 
niais nuo 8:30 iki 12:00.

• Administracija dirba 1 
dien nuo 8:30 iki 4:30, še 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. *>6 Ii i.ff

Tel. ofiso ir buto OLymiplą 2^59

DR. P. KI5IELIUSw
GYDYTOJAS IR CHIRURCtA® 

1443 So. 50tb Avenue, Ctodno;
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vaf. 

ISniiyrua treč'
Šeštadie tiiais 12 ir vai. popiet

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER 1. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

3925 VVest 59th Streetfeup.
Vai.: pirmad., antrad., ketvU(Įįp.dpįį ir
penktad. nuo 12-4 vai. p ,'V.* '6-8 
vai. vak. šeštad. 12-2 val'.,'’'į>y p. 
trečiad. uždaryta,

DR. IRENA KŪRAI
GYDYTOJA IR CHIRT 
KEDIKIU IR VAIKŲ 

SPEOIAIJSTfi 
MEDICAL BUILDINf 

7156 South Western 
Valandos: Kasdien nuo IO vsto'tyto 
iki 1 vai. popiet. *.'■«-

Offiso telef. RE 7-118fE 
Re«id. telef. 239-29lik

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR

DR. J. MEŠKAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRŲKGAŠ 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street^

(71-os ir Campbell Ave.>, kampas)
Vai.: pirmad., antrad,, ketv. tr paąfet. 

Nuo 3 iki 7 vai. p. p. •> 
Tik susitarus > ,r™į"

TTO—
Tel. — 282-4422

DR. ROMAS PĮ,iiw* .'
AKIŲ LIGOS — CHIRIIKQįJAt 

Ofisai. m -
III N. IVABASH AV^.<‘"'18 

4200 N. CENTRAL AVĖ jSO
Valandos pagal BUsitartmųo’į

DR. FRANK PLE6KAS
OPTOMETRISTAS į ̂ >4; 
(Kalba lietuviškai)^ r,

. 2618 VV. 71,st St. — Tel. 737x5^9 •
Tikrina akis. Pritaiko akinius į/e 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. U ždariHtl' <!&£.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES Bftujsg 

PROSTATOS CHIRURGIJĄ,
2656 VV. 63rd Streeiį,- 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 vakare „ 

Ofiso tel. 776-2880; rez. 44&W45 
-- -------------------------- ;-----------

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Stvwet> 

Ofiso tel. RE 5-4410v 
Rezid. GR 6-0617

Valandos: pirm. tr ketv. nuo‘‘:¥^aL 
Iki 3 vai. p. p. ir nuo 7 ikj v.
antr. ir penkt. nuo 1-8 vai. j)į 

ir vakarais pagal sualta" ' '

DR. VYT. TAUI
GYDYTOJAS IR ____

Bendra praktika ir moterų figos 
Ofisas ir rez. 2652 W. 5»th[ St. 

Tel. PRospect 8-1223. ąi*::j)
Ofiso vai.: Pirm., antr., trė®. Ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6' iki 8 
v v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir Jfltu 
laiku pagal susitarimą.

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8xS|95

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGĄ 
2454 VVest 71st Street

Vai.: pirm., antrad. ketv. ir penkfed. 
2-6 lr 6-7 — Iš anksto susitarus

Tel., Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8107 VVest 71st Street 3Valandos: 1-6 vai. popiet. 
Treč. ir šeštad., pagal susitarimą

Ofiso tel. 586-3166; namų 639-<850

DR. PETRAS ŽLIOBA :
GYDYTOJAS IR 
6234 S. Narragansett Ay 

Vai.: pirm., aptr., ketv. 2-^ ir '^-8, 
penktad. 2-6, šeštad. pagal sualBf.riTną



liUtymlneg laisvės ir

SĄMOKSLININKŲ PAVOJAI
Nauji kalnai Bendrojoje rinkoje 1905 METAI LIETUVOJE

70 metų sukakties proga

JONAS MIŠKINIS
Nuo rugsėjo 27 dienos JAV-se 

įsigaliojo naujas įstatymas, pa
vadintas “Privacy Act of 1974”. 
Tai gana stiprus posūkis šio 
krašto teisinėje sistemoje, iki 
kraštutinumo stengiantis apsau
goti piliečių laisves ir teises. Pa
gal šį naują įstatymą pilietis turi 
teisę peržiūrėti valdžios įstaigų 
surinktas apie jį žinias ir net gali 
iškelti bylą prieš atitinkamą 
valdžios įstaigą, reikalaudamas, 
kad būtų pašalinta ar pataisyta 
apie jį surinkta informacija, ku
rią jis laiko klaidinga, pasenusia 
ar netikslia.

*
Įstatymo tikslas — apsaugoti 

piliečio privatiškumą. Įstatymu 
numatomos keturios pagrindinės 
apsaugos priemonės.

Nuo dabar vyriausybės įstai
gos negalės rinkti jokių asmeniš
kų informacijų apie pilietį be jo 
paties sutikimo. Jeigu kuri vy
riausybės įstaiga paprašys pilietį 
užpildyti kokį klausimų lapą 
apie jo asmenį, ta įstaiga turės 
pranešti, kam tos informacijos 
bus naudojamos, ir taip pat, ar 
tokių informacijų teikimas palie- 
kamas laisvai valiai ar jų būti
nai reikalaujama.

Valdžios įstaiga, kuri turi to
kias asmeniškas informacijas 
apie pilietį, negali tų informaci
jų perduoti kitai įstaigai ar pa
vieniam asmeniui be atitinkamo 
ąsmėns raštiško sutikimo. Išim
as tik daromos eiliniam įstaigos 
naudojimui, statistikos biurui, 
įstatymo vykdymo privertimui ir 
keliais kitais išimtinais atvejais. 
Jeigu kada valdžios įstaiga per
duos bet kokias informacijas 
apie pilietį, turi panaudoti pro- 
tihgas priemones, kad būtų už- 
tikrintas perduodamos medžia
gos “tikslumas, pilnumas, jos ati
tikimas laiką ir reikalingumą”.

Jokiu būdu valdžios įstaiga 
negali duoti piliečio pavardės ar 
adreso organizacijai ar asmeniui, 
sudarančiam pašto adresų sąra
šus, nebent tai būtų leista įstaty
mu.

Kiekviena valdžios įstaiga turi 
nors kartą metuose paskelbti 
“Federal Register” puslapiuose 
iriformaciją apie turimas asme
nų bylas. Turi būti nurodoma, 
kur tos bylos laikomos, apibūdi
nami asmenys, kurių bylos sau
gomos. Pirmieji tokie bylų pa
skelbimai jau turi būti pradėti 
nuo rūgs. 27 d. “Federal Register” 
leidiny, kuris randamas valdiš
kose bibliotekose. Bus skelbiami 
vard&i tų įstaigų, kurios renka 
asmens žinias apie švietimą, fi
nansines transakcijas, sveikatin
gumą, kriminalinius ir tarnybos 
atžymėjimus bei kitas informa
cijas.

Jeigu pilietis ras, kad jo byloje 
apie jį laikomos informacijos yra 
neteisingos, klaidinančios, pase
nusios, gali pareikalauti, kad bū
tų pataisytos, ir per 10 dienų pa
taisymai turi būti padaryti. Jeigu 
įstaiga atsisako ginčijamas in
formacijas pataisyti ir pilietis 
apeliuoja, įstaiga turi atsiliepti 
per 30 dienų.

Jeigu įstaiga ir toliau atsisako 
pataisyti, galima ją skųsti Fede
ralinio distrikto teisme. Pilietis 
turi teisę į savo informacijų bylą 
prijungti savus paaiškinimus.

Išimtį sudaro tik bylos Centri
nės žvalgybos agentūros (ČIA) 
ir Federalinio investigacijų biuro, 
bet tik tos, kurios tiesiai siejasi 
su privertimu, kad būtų laiko
masi įstatymų.

Jeigu asmuo mano, kad infor
macijos apie jį ČIA ir FBI bylose 
gali jam rimtai pakenkti, jis turi 
teisę tas bylas pamatyti, bet taip, 
kad tos medžiagos atskleidimas 
neatskleistų šaltinių — asmenų, 
perteikusių tas informacijas, jei
gu tie asmenys to nenori.

♦
Visas šis naujasis įstatymas, 

kaip tikros demokratijos krašte 
žtnogaus asmens laisvė, yra gina
ma net iki kraštutinumo. Ši 
žmogaus teisių apsauga toli pa
žengusi ir labai ji skiriasi nuo

diktatūrinių kraštų, kur pilietis 
paliktas visiškam partijos, biuro
kratų savavaliavimui, neturi net 
būtiniausios teisinės apsaugos ir 
pačiuose teismuose, kaip tas dar 
bar labai ryškėja iš “Lietuvos 
Bažnyčios Kronikos” skelbiamų 
pavyzdžių.

♦
Normaliose sąlygose tuo visu 

demokratiniu laisvumu tektų la
bai džiaugtis. Vis dėlto dabar, 
gyvenant nenormaliose sąlygose, 
kur auga radikaliųjų savavalia
vimas ir kriminalistų siautėjimas, 
tenka susirūpinti, ar Amerika 
faktinai nėra nukrypusi į tokią 
padėtį, kur kriminalisto, nu
sikaltėlio teisių saugojimas yra 
uolesnis kaip nekalto žmogaus.

Minėtieji naujieji nuostatai 
gerokai suvaržys policijos ir kitų 
valdiškų įstaigų vykdomą krimi
nalistų ir prievartos vyksmams 
pasinešusių radikalų sekimą. Ga
li iškilti daug gaišto ir lėšų rei
kalaujančių teisminių bylų. Prie 
viso to nauji valstijų (pvz. Illi
nois) aukščiausių teismų spren
dimai skelbia jr apie mirties 
bausmės panaikinimą. Faktinai 
dabar tik žudikai ir teroristai sa
vo laisvu nutarimu vykdo mir
ties sprendimus, o teisingumo 
sargams ši atbaidymo priemonė 
atimta.

•
JAV teisinė sistema buvo ku

riama žmonių, kurie buvo išsi
nėrė iš anglų valdžios priespau
dos ir persekiojimo, be to, ta sis
tema brendo Prancūzų revoliuci
jos laisvių šūkių nuotaikose, to
dėl joje labai stipri' piliečio ap
sauga prieš valstybinę priespau
dą ir persilpną nekalto piliečio 
apsauga nuo . kriminalinio 'ele
mento. O ši apsauga ir naujai
siais laikais labai reikalinga. Štai, 
be pakartotinių pasikėsinimų net 
prieš tokį ramų prezidentą For
dą, jis vien rugsėjo mėnesį iki 
20 dienos turėjo net 320 grasini
mų gyvybei. \

Marksistai radikalai, grobimais 
ir bombų sprogdinimais plačiai 
terorizuoja įvairius pasaulio 
kraštus, ima kaskart stipriau 
siautėti ir JAV-se. Šitie veiksmai 
nėra tokie, kaip seniau — tik pa
vieniai prasiveržimai. Kaip tei
singai labai gerai dokumentuo
tame veikale “KGB” buvo ats
kleista, yra įvairuose komunisti
niuose kraštuose teroristams spe
cialios mokyklos, taigi jie yra 
valstybiniu mastu organizuoja
mi, paruošiami, apginkluojami, 
išskirstomi, o atlikę savo judo- 
šiškus darbus žino, kad bus gi
nami ir turės prieglaudą, kur su 
garbe bus sutinkami ir globoja
mi.

“Chicago Sun-Times” nigs. 
30 d. paskelbė, jog turima žinių, 
kad JAV-se yra apie 2,500 tų 
“sunkiųjų” radikalų, kurie daro 
slaptus susirinkimus, ugdo ry
šius su bombas sprogdinančiais 
teroristais, dirba kartu su Wea- 
ther pogrindžiu, naujojo pasau
lio išlaisvinimo frontu, negrų iš
laisvinimo armija, raudonųjų 
partizanų šeima ir kitais vardais 
pasivadinusiomis revoliucinėmis 
grupėmis JAV-se Juos visus jun
gia marksistinės, lenininstinės, 
maoistinės, revoliucijos JAV-se 
idėja. Savo slaptoje literatūroje, 
pvz. pogrindžio knygoje “Prairie 
Fire”, jie skelbia: “Mūsų galuti
nis tikslas yra imperializmo su
naikinimas, valdžios pagrobimas 
ir įkūrimas socializmo”. Jie, kaip 
skelbia laikraštis, dabar uoliau 
studijuoja marksizmą—leniniz
mą, stengiasi infiltruoti kitas or
ganizacijas. Jie slepia savo pri
klausymą komunistų sąjūdžiui, 
mokosi vartoti ginklą.

Esant šitokiems pavojams, ap
sunkinimas policijos ir sekimo 
įstaigų darbo yra labai rizikingas, 
ypač, kai radikalai, teroristai yra 
konspiratyviškai ruošiami (ko
munistų) valstybinėmis priemo
nėmis ir turi galingus slaptus 
globėjus bei užtarėjus užnugary,

J. Pr.

V. Europos Bendroji rinka išau
go į tokį didelį ekonominį milži
ną, kad viena ranka siekia Kana
dą, o kita komunistinę Kiniją. 
Visas vargas, kad jai trūksta dar 
dviejų porų rankų: vienos poros 
išlaikyti apkabinus trečiąjį pa
saulį, kuris Bendrąja rinka jau 
pradeda apsivilti, kitos poros — 
tvirtai laikyti suspaudus savo de
vynis narius, kurie kartais ima 
peštis ir spardytis arba vieni ki
tus laistyti vynu.

Rugsėjo 15 d. pirmasis komu
nistinės Kinijos ambasadorius Li 
Lie—Pi įteikė savo kredencialus 
B. r-kos prezidentui Mariano Ru- 
mor. Ligi šiol kom. Kinija daug 
kartų yra kritikavusi ir pašiepusi 
B. r-ką, kaip grynai kapitalistinę 
organizaciją. Pakutiniu laiku vis 
įtik pamatė, kad yra naudinga su 
kapitalistais bendradarbiauti e- 
konomiškai ir politiškai. Svar
biausia, kad kom. 'Kinija norėjo 
politiškai įdurti Maskvai, kuri 
ligi šiol B. r-ką vis dar oficialiai 
ignoruoja.

Tad B. r-kos rankos dabar tik
rai apglėbia visą pasaulį.

Reikia balanso svarstyklių

Tik ne taip sklandžiai B. r-kos 
vadovybei sekasi tvarkytis pačio
je savojoje organizacijoje. Vi$ kai 
kc per daug, kai ko per maža. 1973

ot šiais metais i supilta džiovinto 
pieno ' piramides $ięho milijono 
tonų svorio. 'Kaltinama V. Vokie
tija ir Prancūzija; Šalia pieno .pi-:?.' 
ramidžių pradėjo augti ir; švies
to pertekliaus kalnas, ‘ sveriąs 
283,900 tonų. Tą- -atliekamą pie
ną ir sviestą norėtų pirkti labda
rybės organizacijos-- betarpiškai 
Badaujantiems trečiojo pasaulio 
kraštų žmonėms, bet B. r-kps va
dovybė sako; kad ji tuos kalnus 
likviduotų tegali tik per savo re
gistruotus komercinius agentus, 
kurie ima nemaža . pelną. Koks 
biurokratizmasl Labdaringosios 
organizacijos neturi tiek kapita 
lo, kad tukintų prekybinius agen 
tus.

Vyno karas
šiuo metu svarbiausioji B. r-k‘Ps 

problema yra Italijos ir Prancūzių 
jos vyno karas. Jis kilo prieš 18 
mėnesių, kai Prancūzijoje gyve
nantieji italai vyno pirkliai pra
dėjo iš Italijos importuoti pigų 
vyną, jį maišyti su geru pran
cūzišku vynu ir pardavinėti, kaip 
gerą prancūzišką vyną. Vien tik 
1974 m. to vyno importuota už 
350 mil. dolerių. Prancūzijos vy
no gamintojai, žinoma, pakėlė 
tikrą skandalą. Protestai pasiekė

Moteris baltame 
chalate

DR. K. PAPROCKAITE-ŠIMArnENR

GYDYTOJO MIRTIS

Saulė metė paskutinius savo spindulius ant 
Brooklyno Veteranų ligoninės stogo ir pasinėrė Į mels
vą okeano vandenį. Iš neišmatuojamos dangaus beri
bės kilo mėnulis. Pirmoji nakties žvaigždutė suspin
dėjo danguje. Pakilo švelnus vėjelis. Medžių šakos su
siūbavo ir vėl nurimo. Balti debesėliai išsisklaidė ir 
dingo. Žuvėdros būriavosi nakties poilsiui.

Nuostabiai buvo ramus pavasaro vakaras. Tą be
žadę vakaro tylumą sudrumstė už baltų ligoninės sie
nų pacientų dejavimai, kosėjimai ir kliedėjimai. Kai 
kurie ligoniai vartėsi lovose nuo vieno šono ant kito, 
ieškodami patogesnės padėties. Mirties šmėkla Švais
tėsi po palatas, ieškodama aukų.

Budinti sesutė išnešiojo pacientams vaistus. Ji 
juos apklojo ir palinkėjo jiems ramios nakties. Sesutė 
prigesino šviesas ir apleido palatas. Ji atsisėdo prie 
rašomojo stalo ir žymėjo į pacientų ligų istorijas 
duotus jiems vaistus.

Staiga suskambėjo telefonas.
— Sesute, pasigirdo balsas ragelyje. — pri

ėmėm J jūsų skyrių pacientą — dr. Caruzo. Aš manau 
jūs jj prisimenate, nes jis pas mus jau nebe pim%

lr nenorimo vyno potviniai

A J. STANIUS

Prancūzijos vyriausybę. 'Impor
tuotųjų negalima bausti, ries B, 
r-kos taisyklės leidžia be jokių lei 
dimų bet kokias prekes įsivežti 
iš bendruomenės kraštų. .

Nepaisant to, Prancūzijos vy
riausybė įspėjo Italiįps vyriausy
bę, kad, apsaugodama nuo kon
kurencijos savo vyno pramonę, 
nuo 1976 m. pradžios italų vyną 
muituos. B. t-kos Agrikultūros 
ministeris Pierre ’tąrdinois, pats 
būdamas prancūzas, turėjo įspė
ti Paryžiaus kolegą Bandėt, kad 
nauji muitai yrą, priešingi B 
r-kos prekybos nuostatams.

Italijos vyriausybė pagrasino 
Prancūzijos vyriausybei, kad bus 
pakelti muitai ųi prancūzų pie
no produktus, įvežamus Italijon. 
Jei prancūzai nenusileis, italai 
bandys ieškoti teisingumo Vy
riausiame Europos teisme Liuk
semburge.

Į šį vyno kairę įsijungia Vienas 
B. r-kai nepageidaujamas ele
mentas, kenksmingas nė tilę ats
kirų narių ekonomijai, Įjet įj’ pa
čios organizacijos prestižui — tai 
nesutarimas ii nesugebėjimas iš
spręsti tarpusavio problemų. B. 
i -kos vadovybė dar neišrado tp- 
kių svarstyklių, kuriomis galėtų 
naudotis kiekvienas bj‘ndrųome- 
nės narys, kaip išvengti kas per 
da^'ir^iFer^aia.,J:v;-^;:,

1 iB^drdjl'į^ka'šiuo niefcu turi 
300 milijonų butelių vybo’dau- 
^aūšiai praiVpŠblišktt, ku<,^ę)tį‘ 
kuo škubiau panlubtj ,šĮV!o/nt» 
tatyta • ikairtĮiįf.; ftrihąsfg /įirkįyi 
tuoj atsiradę —r tai -'Sovi. Rusija 
Ji' -sutįpka;nupirkti
mą vyną, bet -savo siūloma' kai
na, kuri mėkaona už pigiausią vy
ną. B. r-ka tada turėtų 17 mil. 
dolerių nuostoli*. Kitaip sakant, 
turi duoti subsidiją pramūzi 
italų vyno gaiftiAtoįja'ms. B.-, r-kos 
vadovybė sutiktų sumokėti 7 mil. 
dol. subsidiją, bet Sovietų pasiū
lymas yrk nepriimtinas. Kai ku
rie B. r-kos nariai pareikštų stip
rų protestą; ypač Britanija, dėt 
ko jos sAvo piliečių taksomis turi 
padėti Sovietams. Juk sviesto sub
sidijų klausimas dai.nėra mijęs.

Laimei atsirado daugiau kli* 
jėntų: kai kurios Afriljdš; tautės 
ir JAV-bės. Vis tik Lardinois daug 
lengviau atsikvėptų, jei pirklių 
atsirastų iš B. r-kos narių. Jis 
kreipėsi į Britanijos vyriausybę 
Londone, kad ji sumažintu už iš 
Italijos ir Prancūzijos importuoja 
mą vyną muitus. 'Dabar britai 
net ir už pigiausio vyno butelį 
uždeda 1 dol. muite. Juo geres

nis vynas, juo didesnis muitas. 
V. Vokietija pakankamai turi sa
vo gamybos vyno. . Taip pat 
kreiptasi į Skandinavijos kraštų 
vyriausybes, kad jos padėtų B. 
rikąi sustabdyti prancūzų —ita
lų vyno karą.

V. Vokietijos vyriausybė, pri
tariant britų vyriausybei, vėl ke
lia klausimą, kad pagrindinai 
reikia perorganizuoti B. rinkos 
žemės . ūkio produktų . reguliavi
mo taisykles, normuojant tų pro
duktų gamybą, kur reikia padi- 
diirarit; kur .reikia . sumažinant. 
Bet.turint galvoje, kaip pamažu 
juda visų bendruomenės projek
tų svarstymas, vargiai vyno ka
ras ar kitas panašus konfliktas 
h kokių nors naujų pertekliaus 
kalnų išaugimas bus greitai ir 
palankiai išįprendžiąmas.

Be to, B. r-kos vadovybė turi 
skaitytis ir su savo narių pilie
čiais. Vien tik pietų Prancūzijoje 
yra 33,500 vynuoges auginančių 
ūkių. Visoje Prancūzijoje apie 
pusė milijono. Prancūzijos vyriau
sybė nesutiks, kad tie ūkiai nu
kentėtų ir pakenktų jos eksportui 
Vynuogių augintojai jau yra pa
rodę, ką jie gali. Praeitą vasarą 
sulaikė italų importuoto vyno ve
žamus baseinus kalyje. Juos ati
darė ir 22,000 galionų vynų nulei
do į pakelės griovį. Šitokie įvy
kiai B. r-kos nęcementuoją, bet 
ją ardo. ■ '

; Australijoje sukonstruota labai 
jautri stereokamera, kuria kruti 
nės ląstą operuojant galima foto
grafuoti širdį. Vienu Objektyvu 
išsyk galima gauti du širdies 
atvaizdus iš skirtingų pusių. Rei
kia manyti, kad ši stereokamera 
medicinoje turės pasisekimą, jm

Etiopijos Valstybė pergyvena didžiulę ekonominę krizę. Daugelis žmonių 
miršta badu. Kraštui reikalinga skubi užsienio pagalba, čia matome 
Vakarų Vokietijos technikus, kurie su savo mašinomis tiesia Etiopijoje 

I kelius.

kartą.
— Ar tai yra tas pats, kuris serga multiple skle

rozė? —paklausė sesutė.
•— Taip, — trumpai atsakė paklaustasis.
—- Kokia yra dabartinė jo ligos būklė ? — vėl pa

klausė sesutė.
— Kritiškas, -— atsakė vyriškas balsas ir padėjo

ragelį.
Sesutė paguldė ligonį į baltai paklotą lovą ir pa

šaukė mane. Ji man pasakė, kad dr. Caruzo yra vėl 
priimtas į mūsų skyrių, tik dabar jis jau yra kri
tiškame stovyje.

Eidama ilgu ir tik naktine lempute apšviestu ko
ridorium, aš prisiminiau visą šio gydytojo ligos istori
ją. Pirmą kartą jis buvo priimtas į Brooklyno Vete
ranų ligoninę 1969 metais. Jis tada turėjo 29 metus ir 
buvo pačioje savo karjeros viršūnėje — vaikų ligų 
specialistas. Jo liga prasidėjo, kai jis buvo studen
tas paskutiniame Medicinos fakulteto kurse.

“Vieną dieną, besiruošiant egzaminams, aš staiga 
netekau regėjimo,” pasakė jis man. “Jį po kelių se
kundžių vėl atgavau. Buvau baisiai išsigandęs. Ir koks 
sutapimas! Tuo laiku kaip tik skaičiau apie multiple 
sklerozę. Juk staigus regėjimo netekimas ir jo greitas 
atgavimas yra dažnas šios ligos simptomas. O Vieš
patie, pagalvojau aš, nejaugi ši baisi liga palietė mane? 
Juk būtų galas visoms mano ir mano tėvų svajonėms. 
Greitai užverčiau knygą ir bandžiau įtikinti save, kad 
tai yra tik mano lakios vaizduotės ir nuvargusių nuo 
skaitymo akių išdava. Mano jaunystė ir didelis entu
ziazmas baigti mediciną padėjo man viską paneigti. 
Medicinos fakultetą baigiau “eum Įaudė”. Buvau pa
šauktas į kariuomenę. Praėjo beveik dveji metai, bet 
liga nepasikartojo. Buvau labai laimingas ir net už
miršau apie laikinį regėjimo netekimą”.

Žlugus Lietuvos - Lenkijos 
valstybei, bendri su lenkais po
litikos reikalai mažiau beviliojo 
lietuvius, jie ėmė labiau rūpintis 
savo tautiniais reikalais. Apmi
rusioj! lietuviškoji kalba pradė
jo leisti naujas atžalas. Pirmiau
sia tautinis atgijimas prasidėjo 
Žemaitijoje, kur nuo senovės la
biau branginta gimtoji kalba, 
kur vokiečiai turėjo daugiau 
laisvės, kur bajorai dar nebuvo 
taip nutolę nuo valstiečių, kaip 
Aukštaitijoje ir Dzūkijoje.

19 Šimtmečio pradžioje susi
darė Žemaitijoje tarp bajorų bū
relis ryžtingų vyrų, pasistačiu
sių sau aukštą tikslą — gai
vinti savo tėvų kalbą, paremti 
savo garbingą praeitį, rinkti žy
mesnius tautos kūrinius ir t. t.

Pirmas to kilnaus darbo pio
nierius buvo žemaičių vysku
pas A. Giedraitis, kuris pats 
rašė lietuviškai ir kitus ragino 
rašyti. Jam, tam kilniam darbe 
padėjo patriotai bajorai ir ku
nigai. Vėliau juos pasekė vysk. 
Motiejus Valančius ir Simonas 
Daukantas.

Lietuviškos spaudos uždrau
dimas (Rusijos ribose sutrukdė 
lietuvių tautinį kilimą, bet via 
vien visai jo nesustabdė.

Rusijos karas su Japonija
1904 metais kilo Rusijos ka

ras su Japonija. Rusijos ir Lie
tuvos gyventojai tam karui ne
pritarė, nes jis buvo niekam ne
reikalingas, o kraujo ir ašarų 
išlieta. labai daug., Į karą į toli
mus rytus buvo išvežta ir mū
sų krašto daug lietuvių vyrų. 
Vieni sugrįžo, o daugelis ten 
kariaudami žuvo. Rusams ka
riauti nesisekė. O tas nepasise
kimas dar labiau erzino Rusijos 
ir Lietuvos žmones. Rusija ka
rą su Japonija pralaimėjo.

1905 m. Rusijoje kilo revoliu

“Deja, neilgai man teko džiaugtis. Prieš baig
damas tarnybą kariuomenėj, staiga pajutau kairios 
rankos nevikrumą ir nutirpimą. Tada ir vėl sugrįžo 
mintis apie multiplę sklerozę. Buvau paguldytas į Ka
ro ligoninę. Mane egzaminavo įvairių ligų specialistai: 
neurologai, apthalmologai ir intemistai. Jie darė vi
sokius labarotorinius tyrimus ir vis man kartojo, kad 
jie (nieko rimto neranda. Aš gi buvau įsitikinęs, kad 
jie slepia nuo manęs diagnozę. Į mano klausimą, ar 
tikrai nieko nėra rimto, jie man atsakydavo: “dr. Ca
ruzo, jūs esate mūsų pacientas, o mes jūsų gydytojai, 
palikite jūsų rūpestį mums. Mes esame tikri, kad jūs 
galėsite sugrįžti į civilinį gyvenimą ir lavintis savo 
pasirinktoj specialybėj”. Rankos nutirpimas ir nevik
rumas praėjo. Aš grįžau pas tėvus į New Yorką. New 
Yorko universiteto ligoninėj pradėjau stažą vaikų li
gų klinikoj. Būdamas 28 metų amžiaus, aš įsigijau vai
kų ligų specialisto diplomą. Laimingas buvau aš, bet 
dar laimingesni buvo mano tėveliai, nes jų svajonė 
išsipildė. Jų vienintelis sūnus po ilgų studijų yra gy
dytojas”.

“Atidariau ofisą ir su didžiausiu entuziazmu ki
bau į darbą. Ilgos darbo valandos ir pasiekti laimėji
mai neleido man galvoti apie buvusius ligos simptomus. 
Bet ... neilgai man teko džiaugtis pasiekto mokslo vai
siais. Kairios rankos nutirpimas ir nevikrumas, o su 
tuo ir vėl trumpas regėjimo netekimas vėl pasikartojo. 
Ir man jau nebuvo jokio tikslo savęs apgaudinėti. “Aš 
sergu multiple skleroze”, balsiai pasakiau sau ir mano 
skruostais ėmė riedėti karčiai sūrios ašaros. Aš ver
kiau kaip kūdikis. Man gaila buvo savęs, tėvų ir pro
fesijos, kurią aš taip mėgau. Kokia bus baisi tragedija 
mano tėvams, kai jie sužinos, kuo aš sergu”, pagal
vojau aš.

I (Bus daugiau).

cija, kitaip tariant, sukilimas 
prieš netikusią caro valdžią. Tas 
sukilimas greit pasireiškė ir Lie
tuvoje. Visam krašte kilo su
mišimas ir bruzdėjimas. Kai
muose atsirado lietuviškai spaus 
dintų lapelių, kuriais buvo ra
ginami valstiečiai sukilti prieš 
caro valdžią ir tuojau iš Lietu
vos vyti visus burliokus laukan. 
Taigi 1905 m. lietuviai išvijo iš 
mokyklų visus rusus mokyto
jus, o caro vyriausybė turėjo 
pripažinti lietuviškajai kalbai 
teises mokyklose. Daug kur, y- 
pač Suvalkijoje, visi mokytojai 
ir valsčių raštininkai buvo at
leisti, nes nemokėjo lietuvių kal
bos ir žmonės su jais nebega
lėjo susikalbėti.

Tačiau caro valdžiai greit pa
sisekė nuslopinti sukilimą, kad 
ir Lietuvoj ta neva gauta lais
vė vėl buvo suvaržyta. Vienok 
lietuviai nesiliovė Kovoti, ryžtin
gai darbavosi savo tautinės kul
tūros kėlimui. Leido lietuviškus 
laikraščius, įsteigė daug drau
gijų lietuviškoms knygoms leis
ti.

Sukilėlių persekiojimas

Lietuviai sukilėliai labai buvo 
persekiojami, žudomi ir tremia
mi Sibiran. Vieni buvo ištremti, 
kiti sukišti į kalėjimus. Apdai
resniems pavyko pabėgti į Ame
riką. Taigi, spaudos ir žodžio 
laisvė vėl smarkiai buvo suvar
žyta. Į mokyklas vėl buvo ski
riami nemoką vietos kalbos ru
sai mokytojai. Bet visiškai už
gniaužti visuomeninio, kultūri
nio ir tautinio gyvenimo caro 
valdžia jau nebepajėgė Jis pli
to, šakojosi ir giliai leido šaknis 
lietuvių tautos atžalyne.

Anuomet tūkstančiai laisvės 
kovotojų kentėjo įr daugelis žu
vo už tautos skaidriąją ateitį, 
kurie negailėjo nei vargo, nei 
gyvybės, kad tik Lietuva pri
sikeltų. O gausingoji pasišventė
lių knygnešių minia, nebijodami 
Sibiro ir kalėjimo, ryžtingai 
skleidė lietuvišką raštą po visą 
Lietuvos kraštą. Jų darbas ir 
aukos nenuėjo veltui.

— Bažnyčios Jubiliejinių me
tų proga, Romoje įvyko ketvir
tasis visų Afrikos katalikų vys
kupų simpozijumas. Pagrindinė 
simpozijumo tema — “Evange
lijos skelbimas Afrikoje šian
dien”. Ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas į katalikų liturgijos, 
teologinės mąstysenos bei kultū
ros apraiškų pritaikymą Afri
kos Bažnyčios reikalavimam. 
Ta proga taip pat bus įsteigtas 
specialus pasauliečių tikinčiųjų 
panafrikinis sekretoriatas.



DRAŪGAS,

SPORTAS
(Atkelta iŠ 2 pust)

Silver Lake C. C. Tai būna vie
nas iŠ gausiausių turnyrų, kuriam 
ne tik yra paskirta daug taurių 
laimėtojams kiekvienoje klasėje 
(A, B, C, D, moterų ir jaunių), 
bet ir daug dovanų (golfo svie
dinukų ir kt.)', kurias gaus “ne
laimingieji” (taurių nėlaimėję) 
golfininkai. Registruotis pas J. 
Kredj (tel. 620-0705) arba J. Ba
rį (354-0354). Kas anksčiau už
siregistruos, tas į ankstesnes ket
veriukes pateks.

Kaip žinome, šį sekmadienį, 
spalio 5 d., 8:30 vai. visi esam 
pakviesti į inžinierių - architek
tų (ALIAS) turnyrą Old Oak 
G. C. O. N.

A. SAUNORK) PERGALĖS 
KANADOJE

Neperseniausiai iš'Lietuvos su 
visa šeima persikėlęs į Hamilto
ną A. Saunoris pirmame dides
niame stalo teniso Ajax Open 
turnyre puikiai pasirodė. Lengvai 
laimi pirmą vietą senjorų klasė
je baigmėje nugalėdamas K. Kerz 
21-18, 21-1L Mišrįąme dvejete 
taip pat pirma vieta. Žaisdamas 
su Kanados meistere 'Violeta Ne- 
šukaityte, baigmėje įveikia A. 
Heap ir G. Msu 21-10, 19-21, 
21-16. Nepasiseka, tik vyrų vie
nete, kur finale prieš A. Heap 
pralaimi pirmąjį setą 21-19 laimi 
antrąjį 21-18, o trečiame veda 
19-18, bet pasitempia kojos rau
menį' ir priverstas pasiduoti.

Kaip esame rašę, Algis Sauno
ris iš profesijos medicinos dakta
ras, yra buvęs 10 kartų Lietuvos 
Ir 6 kartus visos Sovietų Sąjun
gos stalo teniso meisteriu.

Tame pačiame turnyre Viole
ta Nešukaitytė moterų klasėje lai
mi pirmą vietą, finaje įveikdama 
savo seserį Gloriją 21-11, 21-7, 
21-10. Tačiau moterų dvejete su

1975 vai. spalio mėn. 3 d.

KVIEČIAME IR PRAŠOME

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
šalpos fondo veikla, pradėta 
prieš trisdešimt metų, reikšmės 
ir svarbos nenustojo. Komunis
tinės Rusijos agresijos išdavoje 
po U-jo pasaulinio karo bena
miais tapusiėji mūsų tautiečiai 
įsikūrė laisvojo pasaulio įvai
riuose kraštuose. Pradžioje bu
vo įkurtas BALFas jiems para
mai teikti ir rūpintis imigracija 
į Ameriką. Padėtis pasikeitė, 
pasikeitė ir paramos reikalin
gieji.

Per trisdešimt vienerius veik
los metus BALFo organizacija 
šalpos srityje atliko daug ir di
delių. darbų, kuriuos jautė ir 
jaučia sušelptieji ir kuriais gali 
didžiuotis visi Amerikos lietu
viai. BALFo organizacija buvo 
įkurta visų Amerikos lietuvių. 
Jei BALFas galėjo teikti šalpą, 
tai yra visų geraširdžių Ameri-

Glorija pralaimi prieš trečiąją se
serį Florą ir kihietę G. Msu 
21-17,19-21,21-10.

Gi jaunoji Glorija lengvai lai
mi 15 ir 17 metų amžiaus gru
pes.

•— Toronto Vyčio stalo teniso 
sekcija pradėjo treniruotes lietu
vių namuose kiekvieną antradie
nį nuo 6:30 vai. vak. Treniruo
tes praveda Jonas Nešukaitis.

—i Netrukus į Europą išvyks
ta Violeta Nešukaitytė. Ji daly
vaus tarptautiniuose turnyruose 
Jugoslavijoje, Vengrijoje, Švedijo 
je ir kitur.

— Rolandas Grybauskas pa
daro tris įvarčius kai New Yorko 
YMGA vandensvydžio komanda 
įveikia Columbijos universitetą 
6-3. Prieš St. Francis universitetą 
jo du įvarčiai užtikrina YMCA 
pergalę 4-2.

Come under our wing
i'-,., riš V . i-:., . < ii. ;..A, .... i
In the first six months of this year 

we paid $5,154,694.49 to our cus- 
tomers. This was the interest they 
eamed on their savings accounts i 
withus. J

It pays to come under our wing.l 
We pay higher interest than any com- 
mereial bank. We compound it d 
And you can save by mail if 
more convenient.

it’s j

SŲUmyUiD FEDER/U-
Downers Grove Brandi 
5100 Forest Avenue l 
Dowag« Grove. lįlineis 60515 
963-1140

Home Office » j - •- 4 --
4192 Archer Avenue t At Sacramento) 
Chicago, Illinois 60632 
847-1140

Kos lietuvių nuopelnas.
Kiekvieneriais metais spalio 

mėnesį yra pradedamas lėšų 
telkimo vajus, kurio metu su
kauptos lėšos sudaro BALFui 
sąlygas teikti paramą daugeliui 
lietuvi!}, gyvenančių įvairiuose 
pasaulio kraštuose.

Sėkmingam vajui pravesti 
reikia organizuoto darbo ir dos
nių aukotojų. BALFo organiza
cija yra gerai susitvarkiusi ir 
vajui pravesti pasiruošusi. Di
džiausia vajaus pravedimo dar
bo našta tenka skyrių valdy
boms. BALFo centro valdyba, 
siekdama vajaus pasisekimo, 
kviečia visus, kurie tik gali, tal
kininkauti skyrių valdyboms 
aukų rinkime. Ten, Kur daugiau 
sutelkiama darbui rankų, dides
ni darbai atliekami.

Prašome visus geraširdžius 
lietuvius, kiek kas gali, aukoti 
šalpai. Tegul BALFui aukos 
prašantis laiškas nelieka neat
sakytas, tegul aukų rinkėjas ne
būna be aukos išleistas, nes 
kiekviena auka yra svarbi įr ji 
padės varge esančiam lietuviui. 

BALFo centro valdyba

KATALIKU ŪKININKU 
KONFERENCIJA

Pasaulio vyskupų sinodo salė
je Vatikane įvyko Tarptautinės 
katalikų ūkininkų sąjungos pa
saulinė konferencija. Joje daly
vavo apie 200 delegatų iš 30 pa
saulio kraštų, atstovaujančių 60- 
čiai katalikų ūkininkų organiza
cijų. Pagrindinė studijų tema: 
“Žemės ūkio ir žemdirbių užda
viniai pažangos kėlime.” Įžan
ginę paskaitą tema: “Bažnyčia ir 
krikščionys kovoje už žemės ūkio 
pažangą” skaitė “Pasauliečių ta
rybos” pirmininkas kardinolas 
Roy, kuris taip pat vadovauja po
piežiškai “Teisingumas ir Taika” 
komisijai; Kardinolas nurodę, 
kad katalikų Bažnyčia ypatingai 
domisi žemės ūkio problemomis, 
kaip mitybos krize, gamtos atsar-

įgu apsauga^ žemdirbių santykiais 
su pramone, ūkinių produktų pa
sauline prekyba, nauja kaimo 
moters role pasaulyje ir kitomis. 
Visos tos problemos artimai ri- 
šasi su žmogaus gyvenimo porei
kiais ir tiesioginiai liečia žmo
gaus dvasinį ir amžinąjį likimą.

— Tarnoffo vyskupijoje, Len
kijoje, yra pradėta statyti nau
ja Dievo Motinai Marijai pa
švęsta Mielec-Osiedle parapijos 
bažnyčia. Bažnyčios kertinį ak
menį, paimtą iš švento Petro 
bazilikos Romoje požemių, kur 
yra švento Petro kapas, palai
mino pats Popiežius Paulius VI. 
Kertinio akmens padėjimo iškil
mėse, tarpe kitų, dalyvavo ir 
svečias iš Amerikos — Bostono 
arkivyskupas kardinolas Ma- 
deiros.

DtlIESIO 1

Radijo Programa
Seniausia lietuvių Radio Progra

ma Naujojoj Anglijoj iš stoties 
WLYN 1360 banga veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausiu pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, mųzĮkų, datĮipg ir MagdUtėS 
pasaka. Šią programą veda Stepo
nas J. Minimą. Biznio reikalais 
kreiptis į : Balde Plorists — gėlių 
bei dovanų krautuvę, 502 E. Broad- 
way. So. Boston, Mass. Telefonas 
AN 8-6480. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Draugas.

“LIETUVOS ATSIMINIMAI”
Radijo Valanda Jan 80 metu tarnauja
New Jersey, New fork. tr Connectl- 
out lietuviams! Kas šeštadienf, nuo 
4 lkl S vai. p. p., Iš WKVI) Stoties 
New Yorke (13»« kU.. AM Ir 97 9 
meg. FM).
Direkt. — Dr. Jokūbas j. Štokas 

Mountainside, N. J. O7OSS 
Tel. 232-5568 (eode 201)

Kviestame , taip pat klausytis —
Lietuviškų kultūrinių Valandų anglų 
kalba, iš Seton Bali Universiteto 
radijo stoties: (New Jersey WSOU 
(89,6 meg, FM) Pirmad., 7:80-8:80 
V. v, (Vadovauja prof. J. Stukaa)

CLASSIFIEDGUIDE
MISCELLANEOUS PROGOS — OPPOBTUNITIES REAL ESTATE
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10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
8208i/2 West 95th Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8654

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii
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VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname fr vaškuojame 

visu rūšių grindis.
J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiii
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SIUNTINIAI | LIETUVA 

Ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, BĮ. 60632, tel. 027-5080
iiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii!
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NAMŲ APŠILDYMAS
Taisau senus ir įdedu naujus pe

čius. Pigiai išvalau taipgi alyvinius 
Ir perdirbu dėl dujų. Įdedu vandens 
šilytovus. Kreiptis —

A. BANYS — 447-8806 
KXX>00<X><XXX>00<XXXX>0000000<!

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI | LIETUVA

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, Šaldytuvai, televizijos do
lerių certifikatai, maistas, akordeonai. 
2608 W. 69tb St. Chicago, UL 60620. 

TELEF. — VVA 5-2787.

XKXXXKK>O<XX>OOOOOOOO<X>O0OO<
M. A. $ I M K U S

REAL ESTATE NOTARY PUBLIC 
INCOME TAX SERVICE 

4250 S. Maplewood, tel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI. 

GIMINIU IŠKVIETIMAI. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokį blartkal
KKXHX)0<XXXXKX>0<)<WXXXHX>0<><H

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste Ir užmiesty naujus

Ir perstatau senus visų rūšių name 
apšildymui pečius, alr conditioning 
Ir vandens boilerius Dirbu greit n 
žinlngal ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. VVcstern Avė. 

hieago. III. fiOflOO 
Tel. VI 7-8447

įvairių prekių pasirinkimas, moto
ciklai. šaldytuvai, maistas doleriniai
CERTIFIKATAI IR AUTOMOBILIAI 

COSMOS PARCELS EXPRESS
SIUNTINIAI Į LIETUVA

2501 YV. 60th St., Chicago, UL 60626 
3333 So. Halsted. Chicago, UI. 60608 

Tel. VVA 5-2737; 254-3320
V. Valantinaa

A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
įvairiu atstumu 

823 WEST S4th PLACE 
JML — FRontier 6*1882

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos 

Radijai
Stereo Ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas

MIGLINAS TV
2346 W. 69th St. — Tel. 776-1486

MO VI NG
SERENAS perkransto baldus ir ki
tus daiktus. Ir Iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda.

TELEF. —• WA 5-8063

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii
HAM« REMONTAS

PRIEINAMA KAINA 
Taisau ir naujai {rengiu vonias,

Virtuves Ir naujas lubas, įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau.

Zigmas, teL 778-0888 po 6 v. v. 
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUII
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Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes Ji« plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis GI skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
tllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllltt

Biznieriams apsimoka skelbtis 
dienraštyje “Drauge”.

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dienu*. “Dranga".

Parduodamas
PALANGOS RESTORANAS 

Apžiūrėti tik susitarus. 
Skambinkit nuo 5 iki 8 v. v. 

Tel. — 476-9758

REALE STATE

WILLOW SPRINGS

Sklypai su medžiais netoli Steven
son ir Route 45. Nuo $11,500

Willas & Associates Realtora 
Tel. — 482-9040

PALOS HEIGHTS
5-BEDROOM EXECUTIVE 

RESIDENCE

Priced to sėli — $89,900.

Newly decorated. 2*/ž baths, spacious 
family rm. Natūrai fireplace. Large 
dinette area. Kitehen, living rm. Att’d 
2 car garage. Full basement. Central 
a./c. A. lot. 448-5693. Owner.

6 FLAT
Į De luxe 6-flat in Bogan area. High 

income, low price. Less than 6V2 
times gross.
6 room brictti Cape Cod with 4 large 
bedrms., 1% car garage with at- 
tached jalousied patio. Wonderful 
location nr. Bogan High, shopping 
& transportation $32,900.

BOBLAK REALTORS 
8 5 7-8 5 5 0

Liuksus 2-ju Butu damas po 6Yt 
kamb. Židiniai abiejuose butuose ir 
“panelled” rūsy. 5Q p. sklypas. 2% 
maš. garažas, iš šono įvažiuojamas. 
Apyl. 104 ir Claremont. Skambinkit po 
5 v. v. tel. PR 9-9043.

Apyl. 69-os ir Talman — 2-jų butų 
po 5 kamb. Naujas gazo boileris. Nau
ji žiemin. langai ir sieteliai. Plius 
pilna vonia rūsy. 2 maš. garažas, 
$$33,900. Skambinkit 776-9392.

5000000000<KXX>0000000000<XX
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas — 
Valdymas

Draudimai — Income Tas 
Notariatas —■ Vertimai

BELL REALTY
d. BAOEVIOIUS 

6455 S. Kedzie Avė. ------  778-2283
KKKXKX><X>oe-CKK>OOOeOOOOOOOO<

3 butai ir biznio patalpa. 60 p. 
sklypas. Brighton Pke. Mflr. namas, 
nebrangus. Reikia skubiai parduoti.

5 butai po 5 kamb. Mūrinis - me
dinis. $1,100 pajamų l m8n. Prašo
$60,000. Marąuette Pke.

10 butų mūrinis. Nauji {rengimai 
Labai geros pajamos Savininko pa
skola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS,REALTY
2961 W. 63ri St.. 436-7878

BUD'S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT - 

NUOMOSIT

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 Archer Avė., 254-5551
185131 a Archer Ava. — 257-2967

Savi Namai - Tvirtovė
Liuksus 17 metų mūras. 3 auto 

mūro garažas. Seimai gyventi, arti 
Callfornla ir parko. $21,500.

Modemus 4 butų mūras. 2 auto 
mūro garažas. Atskiri nauji šildymai. 
Centr. air oonditlonlng. Arti Maria 
High. $45,000.

iya ankšto namas ir 2 auto gara
žas. Arti bažnyčios ir parko. $18,000.

aukšto 2-Jų butų. 19 metų mū
ras. 2 auto garažas. Kambarys Bau- 
sam belsmente su patogumais. Pušų
medžio porčius. $32,000.

7 kamb mūro rezidencija. 2 vo
nios, air oonditlonlng karpetai, gra
žus bęismentas, 3 auto garažas. Tuoj 
galite užimti. Marąuette Parke. 
$28,000.

2 butai — 18 metų mūras ir mūro 
garažas. Nauji atskiri šildymai, alr 
oondittoning, karpetai Įrengtas beis- 
mentas. Per menes} gaunate Vienų 
butų. Arti parko $35.700.

8 kamb. “expandable” 18 metų 
mūras, 2 auto garažas. Marąuette 
Parke. $23,900.

6 kamb. mūro namas, 2 auto ga
ražas. Beveik prie Marąuette Pko, 
bažnyčios. Jau laisvas. $21,000.

8 butų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Nauja elektra. Alumin. langai. 
$15,000 pajamų metams. Arti mūsų 
$71,700.

2 ankšto mūras puikūs 2 po B 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam bels
mente. Naujas gazo šildymas. Gara
žas. Arti mūsų. $86,600.

VALDIS REAL ESTATE
2625 W, 71it Sfc, teL RE 7-7200|

Apyl. 54tb ir Oak Park Avė., Ghj- 
cagoje, iy2 aukšto mūr. namas. 9 
kamb., 2 vonios. Gazu karštu vand. 
apšild. 2 maš. garažas. Rūsys. Ap
tvertas kiemas. Patio. 484-2244

Mes turime keletą namą pardavimui

MICHIAHA SHORES 
LONG BEACH IR DUNELANO

Įvairių stilių ir kainų. Kaj kurie ąr. 
čiau prie ežero, kiti toliau. Daugelis 
lietuvių yra pirkę namus šioj apylin
kėje, kas įrodo, kad tai yra geras in
vestavimas.

Didelis 3-jų miegamų namas ant ak
ro žemės sklypo su gražiais ąžuolais. 
Didelis salionas, lubos sų ąžuolo bal
kiais. Akmens židinys. 2 maš. garažas. 
Didelis rūsys. Uždaras porčius.

4 miegamų namas su ežero vaizdu. 
Židinys. Ąžuolo “parkay” grindys, pu
šinių lentų sienos. Garažas. 200 p. nuo 
ežero. .

4 miegamų — 3 vonios. Visas nau
jai atremontuotas. Nauji kilimai. Ant 
3-jų sklypų su medžiais. 400 p. nuo 
ežero. Naujas centr. šildymas ir nau
jas oro vėsinimas.

De hute 3000 kv. p. namas ant kal
nelio, vaizdas į ežerą. 4 miegamieji, 3 
vonios. Didelis salionas, šeimos kamb. 
ir poilsio kamb. Centr. oro vėsinimas. 
2 maš. garažas.

Turime Ir kitų samių.

Atdara visą dieną šeštad. Ir 
selkmad. popiet.

CARLSON REAL ESTATE
3100 Lake Shore Drive 
Michigan City, Indiana 

Ofiso tel, — 219-872-1432 
Namų tel. — 872-8200 po 5 v.v.

VYRAI IR MOTERYS

WANTED — MOTEL MAIDS
7247 N. VVaukegan Road 

Niles, filinois 

NILES TRAVELODGE 
Tel. — 763-1266

EXPERIENUED TELEPHONE 
OPERATORS 

Hours — 3:30 to 11:30.

Apply in person 
ALLERTON HOTEL 
701 N. Michigan Avė.

SALES HELP
MEN & WOMEN 

Selling Miscellaneous MerchandiM
LOOP LOCATION 
NO SUNDAYS 
NO EVENINGS 
Retai! Experience Necessary

CALL MR. C0WEN

Tek- 733-4300
HELP WANTEP — MOTERYS

ASSISTANT
Wfll train ambitious young lidy to 

Iearn a fascinating professfoit vritli 
a secure future, in a Dental Office.

FOR INTERVIEW
CALL 764-1264_______

Experiemeed

SALESWOMAN
To work 9 to 5:30

MO RRIS & SONS 
555 W. Roosevelt Rd.

Tei. — 243-5635

IŠNUOMOJAMA — FOR RENĘ

Išnuomojamas 3-jų miegamų apšil
domas naujai atremontuotas butas 
2-me aukšte. Suaugusiems. Mar
ąuette Pke. 2558 W. 69 St. Skam
bint 737-0922

Išnuomojamas 4 kamb .butas 
Brighton Parke.

TeL — LA 3-7153

ĮSIGYKITE P A M Q

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ?

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
grašua paprotys. Biznieriai jaa pla
čiai naudoja, bet tinka fa* visų luo
mų atatovama turėti graiiaa viziti*

korteles.

Kreipkitės 1 "Draugi/’ spaustuvų 
psnašiab reikalai*.

pmĮ-—Irinai klekVieOg Vartą
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Mūsų kolonijose
Waukegan, Illinois

PRADEDAMA BALFO 
RUDENS RINKLIAVA

> EUCHARISTINES
PAMALDOS

Spalio 5 d., sekmadienį, ren
giamos Eucharistinės pamaldos 
Šv. Jurgio bažnyčioje šia tvar
ka: 8 vai. išstatomas sv. Sakra
mentas, 10:30 vai. suma dr pa
laiminimas. Pamokslą sakys 
pranęiškonas kun. Rafaelis Ša- 
Ralys. Giedos Ryto Babicko cho
ras. 5 vai. šv. Mišios, trumpas 
pamokslas ir palaiminimas švč. 
Sakramentu.

Išpažintys bus klausomos lai
ke ankstyvųjų mišių, laike su
mos ir pusvalandis prieš 5 vai. 
Mišias, ir šeštadienį nuo 4:30 
iki 5:30 vai. Visi tikintieji kvie
si

bent kuriuo laiku aplankyti šv. 
Sakramentą, kuris bus išstaty
tas vtlsą dieną.

SLA SUSIRINKIMAS

— (9.L.A. 14 kuopos narių su
eiga kviečiama spalio 6 dieną 
(pirmas pirmadienis) Lietuvių 
namuose, E. I85th Street. Pra
džia 7 vai. vakaro. Gerbiami na
riai dr narės kviečiami sueigoje 
dalyvauti ir tvarkingai atlikti 
savas mažytes pareigas.

Valdyba

— Nora ir Vytautas Braziū
nai persikėlė gyventi į naują na
mą. Dabar jų adresas yra: 
18116 Landseer Road, Cleve- 

L

Paulius ir Kristina Alš&nai po sutuoktuvių priima svečių Bveikinimus 
prie Aušros Vartų bažnyčios Hamiltone, šalia pamergė Sigita Banevi
čiūtė. Nuotr. Vidos Rociūnaitės

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Rugsėjo 13-ją Hamiltone, Ont., 

Kanadoje lietuvių Aušros Vartų 
bažnyčioje Moterystės sakramen

te tų priėmė Kristina Gedrimaitė iš 
Hamiltono ir Paulius Alšėnas iš 
Cleveland - Brecksville, Ohio. Jų 
santuoką palaimino kun. G. Ki
jauskas, SJ, Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos parapijos klebo
nas, Lietuvių jėzuitų provinc. ir 
Ateitiriinkų Federacijos tarybos 
pirm., asistuojamas kun. L. Ja
nuškas ir mons. J. Ryan. Iškil
mingų Mišių metu giedojo sol. V. 
Verikaitis ir sol. Paulionienė. Pil
nutėlė Haimiltono lietuvių bažny
čia maldose jungėsi su gražia ir 

•jauna lietuviška pora, prašydami 
Dievo palaimos jų vedybinio gy
venimo kely.

To paties šeštadienio vakare 
jaunųjų tėvai Antanas ir Jadzė 
Gedrimai su Stasiu ir Estera Al- 
Šėr.ais iškėlė šaunią vestuvinę puo
tą George and Mary’s banketų 
centre Hamiltone. Dalyvavo per 
30Q .svečių iš visos Amerikos ir 
Kanados. Vien iš Clevelando, kur 

#Pauliųj augo, mokėsi ir aktyviai 
reiškėsi ateitininkuose ir visuo
menių! ame gyvenime, šoko 
Grandinėlėje, jo draugų w tėvų
artimųjų dalyvavo arti 70.

Svečiams susirinkus, Paulių ir 
Kristiną, lydimus Sigitos Banevi
čiūtės ir Jurgio Juodėno, tėvai 
pasitiko su duona, druska ir vy
nu. Jaunuomenė, kuri puotoje 
sudarė daugiau kaip pusę visų 
svečių, džiaugsmingai užtraukė 

_ Eravo-bravissimo. Po kun. G. Ki- 
jausko maldos, prisipildžius šam
pano taures, salė su orkestru ga
lingai užtraukė Ilgiausių, laimin
giausių ir vaisingiausių metų. Vai
šių įmetu skambėjo studentų lie
tuviškas dainos, pritariant ir vi
siems svečiams. Jaunystės nuotai
ka ir džiaugsmas lydėjo per visą
vestuvinę puotą.

Kazys Mileris, elegantiškai va- 
dov^įgs- baliui, visų susiriųkusįų-

jų vardu pasveikino jaunuosius. 
‘‘Laimingi tėvai, laimingi ir visi 
lietuviai. Visi norėtų tokių vestu
vių, bet ne visiems pasiseka”. J. 
Breichimanienė sveikino Gyvata- 
ro (kur Kristina dalyvavo) šokė
jų vardu, Kęstutis Šeštokas — 
Moksl. Ateit, sąjungos priminin-r 
kas - ateitininkų vardu (Pau
lius a-kų tarybos narys) J. Mik
šys — Hamiltono lit. mokyklos 
vedėjas (Kristina šioje mokyklę- 
je buvo ir mokinė ir mokytoja) 
ir buv. Skuod gimnazijos dir. 
Serapinas.

Pristatyti jaunųjų tėvai Alšėnai 
ir Gedrimai, jaunojo ištekėjusi se
suo Stefa ir du jaunesnieji bro
liai ir Kristinos du broliai studen
tai ir jaunesnioji sesutė, giminės 
ir artimieji, kurie dalinos šių šei
mų ir jaunųjų džiaugsmu.

Paulių ir Kristiną telegramo
mis sveikino iš Lietuvos ir kitų 
JAV ir Kanados miestų.

Jaunojo tėvas Stasys Alšė
nas padėkojo puotos dalyviams ir 
pasidžiaugė “gavęs naują Alšė- 
nienę”. Antanas Gedrimas — 
Kristinos tėvas linkėjo ištvermės, 
kantrybės ir Dievo palaimos. 
Paulius tarė padėkos žodį Kris
tinos ir savo vardu.

Puikiam orkestrui grojant, visi 
svečiai ilgai šoko ir linksminosi. 
Tik orkestrui užgrojus Kanados 
himną, svečiai palengva skirstėsi 
namo.

Paulius ir Kristina — laimin
goji pora, — deja neišvyko 'po
vestuvinei kelionei, kaip įprasta, 
nes prieš jų akis laukė tolimes
nės studijos. Už poros dienų abu 
turėjo jau būti Ohio valstybinia
me universitete, Columbus, kur 
Kristina, baigusi fizinio auklėji
mo mokslą bakalauro laipsnių 
Hamiltono universitete, sieks 
magistro laipsnio pedagogikoje, o 
Paulius, baigęs teisės mokslus su 
teisės daktaro laipsniu Clevelan
do valstybiniame universitete ir

Spalio mėnuo laikomas Bal
fo rinkliavos mėnesiu. Wauke- 
gan Balfo sk. rinkliavą pradeda 
spalio 5 d., sekmadienį. Tą dieną 
aukų rinkėjai aukas rinks prie 
Šv. Baltramiejaus parapijos baž
nyčios nuo 8 vai. ligi 1 vai. p.tp. 
Jeigu tą dieną būtų blogas oras 
—'lytų, tai rinkėjai aukas priimi

nės pradžios mokyklos patalpose. 
Skyriaus valdyba nuoširdžiai 
prašo visus aukotojus, kurie ga
lės, kad savo auką atiduotų tą 
dieną. Tuo būtų palengvintas 
aukų rinkėjų darbas ir jiems ma
žiau reikės eiti iš namo j nąmą.

Jeigu kas iš aukotojų norėtų 
duoti čekį, tad prašoma jį ra
šyti vardu United Lithuanian 
Relief Fund of Amerika, Ine. To
liau gyvenančius prašoma savo 
auką atsiųsti paštu skyriaus Pir
mininkui Rev. Z. Ramanauskas, 
730 Lincoln St., Waųkegan, III. 
arbą V. Petrauskas, 1122 Victo- 
ria St., iNorth Chicago, III 60064.

Kiekviena auka, didelė ar ma
ža, bus priimta su dėkingumu 
ir pakvituota. Balfui duoda
mos aukos yrą nurašomos nuo 
mokesčių (Income-tax).

Tad viri lietuviai prašomi sa
vo auka paremti Balfą, kad jis 
galėtų sušelpti vąrgan patekusį 
lietuvį.

Juk neveltui Balfo centro val
dybos pirmininkė M. Rudienė 
savo šių metų rugsėjo 15 d, pa
skelbtame straipsnyje “Draugas” 
215 nr. tarp kitų dėstomų min
čių pasakė: “...tačiau nesikeičia 
Balfo uždaviniai, nemažėją pa
galbos reikalingų tautiečių pra
šymai,”

vp.

Worcester, Mass.
ORGANIZACIJŲ TARYBOS
ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 26 d. Worcesterio 
Lietuvių Organizacijų tarybos 
atstovų susirinkimas įvyko Sv. 
Kazimiero parapijos svetainėje. 
Sekretorė stud. B. Miliauskaitė 
perskaitė praėjusio susirinkimo 
protokolą. Pirm. A. Miner pa
darė keletą praonešimų. Apie 
mūsų lietuvių kolonijos įsijungi
mą (į Bicentennial. Svarstyta 
1976 m. Vasario 16-tos minėji
mas, Lietuvių radijo valandos 
išlaikymas ir kt. Turėjo būti ren 
karna nauja tarybos valdyba, 
nes dabartinės kadencija šiais 
metais baigiasi, bet nesant pa
kankamam žmonių skaičiui, pa
liktas šis svarbus susirinkimo 
punktas sekančiam kartui. Su
sirinkimas nutarta daryti lap
kričio 14 d., penktadienį, 7:30 
vai. vak. tose pačiose patalpose.

Dabartinis pirm. A. MJner 
šiais metais yra išrinktas Lietu
vos Vyčių centro valdybos pir
mininku, yra 116-tos Vyčių kp. 
pirmininkas. Taip pat vicepirmi
ninkas neseniai Worcestery su
sikūrusių etninių grupių orga- 

. nizaęįjos, dar tūri ir Įritu parei- 
; gų. Jis sako, kad nepajėgs pil- 
1 nai atlikti visų tarybos darbų,

DR’ALTGAIS, penktadienis, 1975 nį spalio mčn. 3 d.

Buvusio Lietuvos prez. a. a. A. Smetonos ir jo žmonos Sofijos palaikai 
padėti Visų Sielų kapų mauzoliejuje. Kun. J. Kidykas, SJ, sukalbėjo 
maldas ir tarė gražų žodį apie velionį prezidentą.

Nuotr. VI. Bacevičiaus

Y

todėl nori iš pirmininko pareigų 
atsisakyti. Pirm. A. Miner Or
ganizacijų taryboje 'išdirbo dau
giau kaip dešimt metų, per ku
riuos atliko daug gražių darbų 
lietuvių kolonijoje ir tėvynės 
Lietuvos gerovei. Ižd. K .Podols- 
kis padarė finansinį pranešimą. 
Knygos vedamos labai tvarkin
gai.

NEIŠLEISTI KIETŲ 
KRIMINALISTŲ

Buvęs JAV prokuroras James 
Thompson, respublikonų kandi
datas į gubernatorius, pareiškė, 
kad užkietėję, pakartotinai nu
sikalstą kriminalistai neturi bū
ti niekad išleidžiami iš kalėjimo. 
Kol jie yra laisvi, žmonės vis 
bus nesaugūs.

A. f A.

DR. GEORGE A. WILTRAKIS
Gyveno St. Charles, Illinois.

Mirė St. Joseph ligoninėje, Elgin, Illinois, spalio 1 d., 1975, su
laukęs 70 m. amžiaus. Gimė Bostone, Mass. 1905 m. kovo 11 d.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Margaret (Kazlauskaitė), 
sūnus dr. Mark G. Wiltrakis, Minneąpolis, duktė Claire McGhee, 
Louisiana, 3 broliai Joseph, Edward ir Leo Wiltrakia i, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionis buvo sūnus mirusių a. a. John ir Elizabeth Wiltrakių ir 
brolis a. a. Jack.

Velionis priklausė St. Charles VFW Post 5035, buv. National 
Surgeon General of Veterans of Foreign Wars, buv. pirm. American 
Society of Abdominal Surgeons, buv. pirm, Kane County Medical 
Society, Fellow American College of Surgeons, Feljow International 
College of Surgeons, buv. direkt. Illinois Dept. of Public Welfare, 
buv. Chief of Surgery Delnor ligoninėje St. Charles ir Community 
ligoninėj Geneva, III. Narys Knights of Columbus. 1975 m. Lithuanian 
Medical Association įteikė jam pažymėjimą kaip įžymiam gydytojui. 
1975 m. buvo Lietuvos Vyčių pagerbtas “man of the year”. Buvo 
Associate Clinical professor of Surgery Loyola universitete ir direkt. 
ir vicepirm. Board of Home Federal Savings and Loan Chicagoje.

Kūnas bus pašarvotas penktad. 1 vai. popiet Yurs koplyčioje, 
405 East Main St., St. Charles, Iii.

Rožančius bus kalbamas penktad. 7:30 vai. vakare.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Shrine of Jude, 1800 S. Ashland 

Ave„ Chicago, Iii., bei Delnor ligoninei ir St. Patrick parapijai St. 
Charles, III.

Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 4 d. iš koplyčios 9:45 vai. ryto 
bus atlydėtas į St. Patrick parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Union kapinės, ,St. Charles. Iii.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė lr broliai.
Laidotuvių direktorius Yurs — Tel. 584-0060.

A. t A. STASIUI SKRIPKAUSKUI mirus,
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame liūdinčiai žmonai 
PETRONĖLEI, dukroms — BRONEI ir LEVUTEI su 
šeimomis, bei kitiems šeimos nariams ir artimiesiems

BRONE IR VYTAUTAS RUSTEIKIAI, 
STEFA IR MOTIEJUS KRUŠNIAI

Mielam broliui

ČESLOVUI KILIULIUL
Jo Mamytei mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

LITUANICOS TUNTO 1974 M. ĄŽUOLO 
MOKYKLOS DALYVIAI:

V. Aleksa, L. Aleksa 
E. Andrušis, A. Bacevičius 
L. Paužuolis, A. Pūras 
D. Ramanauskas, A. šilas

A. A

SĖS. M. KASIMIERA, SSC
(PO TĖVAIS EVBIUUS)

Mūsų mylima Seselė mirė Mo
tiniškame Name 1975 m. spalio 
mėn. 2 d.

Velione buvo duktė Karolio ir 
Onos Kubilių.

Į vienuolyną. įstojo Iš šv. Ka
zimiero parap., Amsterdam, N. Y. 
Vienuolyne išgyveno 68 metus.

Paliko nuliūdime šv. Kazimie
ro Seseris, sesutę Anna Raulins- 
kaitė, Vilniuje, Lietuvoje, brolį 
Frank Kubilius ir šeima, Lazdi
juose, Lietuvoj, pusseseres A del
bi Rebinsky, Plymouth, Pa., Mrsf 
Alfred Graham, Mahanoy City, 
Pa. ir jų šeimas, taipgi kitus gi
mines, mokinius ir pažįstamus.

Velionė bus nulydėta į koply
čią spalio 3 d. 5 vai. vak. lai
dotuvės įvyks šeštadienį, spalio 4- 
dieną. Gedulingos paipaldos pra
sidės 9:30 vai. ryte šv. Kazimiero 
Seserų koplyčioje,, 2601 W. Mar
ąuette Road, Chicago, III. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazi
miero lietuvių kapines.

Prašome Seselės gimines, mo
kinius ir pažįstamus dalyvauti šio
se laidotuvėse ir pasimelsti už 
a. a. Seselės sielą.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
— ir ■—

Kubilių, Rebinsky ir Graham 
šeinių nariai

Laid. direkt. Gaidas ir Daimid, 
telef LA 3-0440.

 M

idotuvii) Direktoriai

EIH&EVANS
. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

—TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 71 st St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South California Avenue v
Telefonai: LA 3-0440 Ir LA 3-9852

4605-07 South Hormltago Avenue
Telefonas YArds 7-1741

anksčiau baigęs ir gavęs baka- 
lauratą iš civilinės inžinerijos ir 
jau išklausęs kursą magistro laips
niui iš miestų planavimo, rašys 
tezę ir laikys advokatūrai verstis 
egzaminus.

Pabaigę pokolegines studijas, 
jaunieji Alšėnai pradės jau nau
ją, realų, ne studentišką gyveni
mą.

Kristinos ir Pauliaus smarkiai 
pasiges ateitininkiškasis jaunimas 
ir jų stovyklos Dainavoje, Ne
ringoje, Wasagoje, Kalifornijoje, 
kur abu 'buvo laukiami ir suma
nūs vadovai.

Linkėdami jiems daug laimės, 
Aukščiausiojo globos ir paramos, 
tikimės greitai vėl matyti mūsų 
elitinėse dirbančio lietuviško jau
nimo gretose. V. R. j

A. t A. ČESLOVUI PRENSKUI mirus, 
jo mielą žmoną Juzę, sūnų Romą ir kitus šei
mos narius unoširdžiri užjaučiame.

Michalina ir Bronius Ginčauskai

A. t A. STASIUI SKRIPKAUSKUI mirus,
žmoną PETRONĖLĘ, dukteris LAVUTĘ SEIBUTIENĘ su 
vyru, BRONĘ VALAVIČIENĘ su vyru, likusius sūnus 
Lietuvoj ir velionies anūkus nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

ELENA JUOZAS P AUDIKAI 
BRONĖ IR TOMAS ČIUNKAI IR 
DUKTERYS SU ŠEIMOMIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

8307 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-8401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2314 W. 23rd PLACE TeL Virginia 7-6672
5424 W. 69tb STREET Tel. REpublic 7-1213
11023 Southwest Highuay, Palos Hilis, Hl. Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

8319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-H38-S9

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003



DRAUGAS, penktadienis, 1975 m. spalio mėn. S d.

X Marijonų vienuolijos Šv. 
Kazimiero provincijos tarybos 
posėdžiai, kuriems vadovauja 
neseniai iš ligoninės grįžęs pro- 
vinciolas kun. J. Dambrauskas, 
MIC, vyksta Chicagoje. Posė
džiuose bus renkami vienuolynų 
vyresnieji, parapijų klebonai, į- 
staigų vadovai ir kiti pareigū
nai. Dalyvauja su provinciolu
visi tarybos nariai: viceprovin- 
ciolas kun. S. Saplys iš Keno- 
shos, Wis., kun. V. Rimšelis, 
kun. P. Cinikas ir kun. P. Garš
va bei tarybos sekretorius-kuh. 
A. Naudžiūnas iš Chicagos.

X Adolfas Juodka, Chicago, 
III., Lietuvos kariuomenės sava
norių kūrėjų vadovybės narys, 
žinomas visuomenininkas, ’ yra 
nuolatinis “Draugo” rėmėjas. 
Ir dabar, atnaujindamas prenu
meratą, atsiuntė aukų. Ačiū.

X Eleonora ir Vladas Velžai 
grįžo iš atostogų, kurias pralei
do važinėdami po 12 valstybių 
vakarų Europoje. Kelionė buvu-

X A. a. dr. Jurgis A. Wiltra- 
kis, chirurgas, buvęs Illinois šal
pos departamento direktoriaus 
pavaduotojas, trečiadienį mirė 
Šv. Juozapo ligoninėje, Elgine. 
Turėjo 70 m. amžiaus, gyveno 
St. Charles. Yra buvęs Kaune 
apskr. gydytojų dr-jos pirm., 
JAV Vidurių chirurgų dr-jos 
pirm., JAV užsienio karo vete
ranų vyr. chirurgas. Paskutiniu 
metu profesoriavo Lojolos uni
versitete. Lietuvių gyd. s-ga jį 
buvo išrinkusi pasižymėjusiu gy
dytoju. Laidojamas šeštadienį 
iš Šv. Patriko bažnyčios, St. 
Charles.

X Šen. F. Savickas, Illinois 
valstijos senatorius, rugsėjo 
pradžioje mero Richard Da
ley įstaigoje pristatė Litua- 
nicos futbolo klubo valdybą, ku
ri ruošia Lituanicos klubo 25 
m. veiklos sukaktį. Ta proga 
meras R. Daley paskelbė dekla
raciją, kuri spalio 11 d. skelbia
ma Chicagoje lietuvių futbolo 
diena. Vakare Tautiniuose na
muose bus iškilmingas sukaktu
vių minėjimas.

Marija ir Stasys Baraus
kai, gyv. Palos Park, III., praė
jusį sekmadienį atšventė savo 
šeimos vedybinio gyvenimo 35 
metų sukaktį, Stasys gimtadie-

t

Po M. K. Čiurlionio minėjimo Chicagos Moderniosios dailės muziejuje rugsėjo 26 d. svečiai Varnelių namuo
se. Iš kairės j dešinę: pianistas Andrius Kuprevičius, Gabrielė Varnelienė, dr. Milda Budrienė, Marija Amb
rozaitienė, prof. Kazys Varnelis, p. Kuprevičienė, Jonas Dovydėnas, dr. Stasys Budrys ir Teresė Bogutienė.

Nuotr. K. A.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ ISTORIJOS 

DRAUGIJA 
BAIGĖ ATOSTOGAS

Lietuvių istorijos draugija 
veikia 18 metų, jos centras yra 
Chicagoje. Draugijai pirminin
kauja prof. dr. Jonas Jakštas, 
kuris rūpinasi mokslinių istori
nių reikalų leidimu. Dabartiniu 
metu jis ruošia spaudai vysk.

Motiejaus Valančiaus monogrą-1 atostogų pirmas valdybos posė-

si įdomi E. ir VI. Velžai yra lie- nį ir Marija vardadienį. Jų pa- 
tuviškų organizacijų veikėjai, sveikinti atvyko artimieji bičiu-
“Draugo" skaitytojai bei rėmė
jai. VI. Velža —- Marąuette Par
ko LB apylinkės valdybos na
rys,

— A. a. sės. Kazimiera KUbi- 
liūtė, Šv. Kazimiero seserų kon
gregacijos vienuolė, mirė spalio 
2 d. naktį. Lietuvoje liko brolis 
ir sesuo su šeimomis. Apie jos 
laidotuves bus pranešta: . nuiru
siųjų skyriuje. . j V.;■

X Kleopatra Buinevičienė 
mokytojauja Lemonto lituanis
tinėje mokykloje jau 7-ti . metai 
ir dabar moko 3-čią skyrių. Jį 
lankė Rochester . Institute of 
Technology, o vėliau Chicago 
Art Institute. ' '

x Petras Miliauskas, gyv. 
Chicagoje, mokėdamas “Drau
go” prenumeratą pridėję 5 dol. 
spaudos palaikymui. Nuoširdus 
ačiū už auką.

liai. Jų sūnus kūn. Jurgis Ša- 
rauskas, * šią vasarą praleidęs 
keletą savaičių su lietuvių jau
nimu Dainavos ir Neringos Sto
vyklose, padarė iš tų stovyklų 
jaunimo darbų meniškų skaid
rių, kurias parodė svečiams. Vi
si gėrėjosi lietuvių jaunimo gra
žia organizacine veikla.

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

X šv. Teresėlės d-jos narės 
šį sekmadienį priims šv. Komu
niją per 9:l5 v. šv. Mišias. Po 
to pusryčiai narėms Švč. M. M. 
Gimimo parap. salėje.

X Patarimai ir pagalba pen
sininkams ar ieškantiems valdiš
kos paramos teikiama Lietuvos 
Dukterų namely, 2735 W. 71 
St., kiekvieną penktad. nuo 10 
vai. ryto iki 2 vai. popiet. So
cialinio pagalbos punkto vedėjas 
Stasys Gečas. (pr.)

X M. K. Čiurlionio minėjimas 
rengiamas spalio 12 d, 3 vai. p. 
p. Jaunimo centre. Rengia ir vi
sus kviečia Margutis. Bilietai 
Marginiuose ir Margutyje.

(pr.)
X Maloniai kviečiame atsi

lankyti į Nerijos Tunto ruošia
mą puotą Prie Gintaro Jūros, 
spalio 11 d., 7:3Q v. v. Jaunimo 
centre. Įdomi programa, karšta 
vakarienė ir šokiai. Rezervaci
jos: E. Nakutis, teL 436-5917.

(pr.)
X Albinas Knrknlis, akcijų 

brokeris dirbąs su Rodman and 
Renshaw, Ine., patarnauja akci
jų, bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 332-0560.

(pr.)

X Giedrė Mereckicnė dirba 
Grant Dixon Real Estate kom
panijoje ir tarpininkauja per
kant ar parduodant nekilnoja
mą turtą Chicagos vakariniuose 
priemiesčiuose. Tel.: 354-5400.

(pr.)
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. Xek.)

X Cicero moksleivių ateiti
ninkų jų tėvų ir priętelių išvy
ka Argonne parke 96 S. Cass 
Avė., Argonne, III., įvyks šį sek
madienį. Pasiekiama Stevenson 
greitkeliu, įsukant į pietinį Cass 
Exit. Vieta tik 30 mil. nuo Cice
ro ir Marąuette Parko. Autobu
sas nuo šv. Antano mokyklos * 
išvažiuos 9:30 v. r., Parkas yra 
miške, turi sporto aikštes ir sū
puokles. Laukiami visi.

X šv. Kazimiero seserų vy
resnioji sesuo M. Lorenza skel
bia, kad 150 seserų, besidarbuo
jančių Chicago diecezijoj mo-

X A. L. R. K. Moterų sąjun
gos 20 kuopos Brighton Parke 
susirinkimas įvyks spalio 4 d. 
3 vai. po pietų pas pirmin. Gr. 
Meilūvienę, 4525 So. Rockwell. 
Bus rodomos ir skaidrės.

X ; Padėkos — derliaus šven
tė švenčiama šį sekmadienį, lie
tuvių evangelikų liuteronų “Tė
viškės^’ parapijos bažnyčioje. 
Pamaldų metu giedos solistas ir 
moterų grupė. Po pamaldų pa
rapijos moterų draugija paruoš 
Padėkos stalą. Programą atliks 
sekmadieninės mokyklos. vąikąi.

X Elzbieta ir Antanas Ba
kaičiai, svečiai iš Australijos, 
pabuvoję Chicagoje pas savo gi
mines Grikenius, aplankę dau
gelį draugų ir pažįstamų, turėję 

(ilgesnį pasitarimą su Ateitinin
kų federacijos vadu dr. P. Kisie
lium, spalio 3 d., penktadienį, iš
skrido į Los Angeles, o iš ten 
skris atgal į Australiją. Jų ad
resas: 106 Vicki St. Forest Hill, 
Australia. Prieš išvykdami jie

fiją. Istorijos draugija leidžia 
mokslinį istorijos žurnalą “Lie
tuvių Tautos praeitis”, kurio 
išleista 11-ka knygų, spaudai 
ruošiama 12-ta knyga, kuri ne
trukus pasirodys. Lietuvių Tau
tos Praeities visą komplektą 
yra įsigijusi Vilniaus universite
to biblioteka.

Vasaros metu Lietuvių istori
jos draugijos nariai išvažinėjo 
atostogų, daugelis iš jų važiavo 
į įvairias jaunimo stovyklas su 
paskaitomis ir pranešimais. 
Daugelis lankėsi Vakarų Euro
poje ir kituose kraštuose.

Istorijos draugijos reikalų 
vedėja A. Rūgytė dalyvavo 
šventųjų metų proga rengia
moje ekskursijoje Romoje. Ji 
padarė daug įdomių nuotraukų, 
skaidrių ir aprašymų apie Ro
mos ir Vatikano muziejus, baž
nyčias,, paminklus ir istorines 
vietas ir prižadėjo draugijos 
susirinkimuose padaryti išsa
mius pranešimus ir parodyti 
skaidres. Rugsėjo 25 d. A. Ru

dis. Pasidalinta įspūdžiais apie 
praleistas vasaros atostogas ir 
aptarti rudens darbai. A. Rūgy
tė pateikė plačią veiklos pro
gramą. Numatyta 12 paskaitų, 
kurias skaitys istorikai profe
soriai. Nutarta sekančiais me
tais suruošti, platesnei lietuvių 
visuomenei, Lietuvių istorijos 
20 m. veiklos minėjimą su pa
skaitomis ir menine programa.

Posėdžiui pasibaigus, prie ka
vutės pasidalinta kelionių įspū
džiais. J. Kaunas

— Komp. Giedra Gudauskie
nė, Los Angeles, Calif., spalio 
15, 1 vai. p. p. dalyvaus KFAC 
radijo programoje “Luncheon 
at the Music Center” pokalbyje 
su Tom Cassidy. Spalio 19 Gu
dauskienės kūrinį “Los Angeles 
peisažai” Paul Revere gimnazi 
jos salėje atliks Brentwood - 
Westwood simfoninis orkestras, 
vadovaujamas dirigento Alvin 
Mills.

— Poetas Bernardas Braz
džionis, Vista, Calif., yra pa
kviestas skaityti savo kūrybą 
tradiciniame literatūros vakare 
gruodžio 2 Šv. Kazimiero para
pijos salėje Los Angeles. Poe
tas pakvietimą priėmė. Dešim
tąjį kasmetinį literatūros vaka 
rą organizuoja Los Angeles 
Lietuvių Fronto bičiulių sambū 
ris, kurio veiklai vadovauja val
dybos pirm. P. Algis Raulinai
tis.

— Naujoji MAS centro val
dyba: Gintė Damušytė, Jonas 
V. Dunčia, Regina Gariiauskai- 
tė, Lilė Gražulienė, dr. Kęstu
tis Keblys, Joana Kuraitė, Li
nas Mikulionis, Viktoras Nakas, 
Vitas Sirgėdas.

į talpose įvyko bendros vaišės, 
dalyvaujant sukaktuvininkų p. 
A. J. Gineikų marčioms, žen
tams, jųjų anūkams bei artimie
siems šeimos bičiuliams. Soleni- 
zantai susilaukė gausiai įvairių 
dovanų ir nuoširdžiausių sveiki
nimų (v.)

VOKIETIJOJ

gytės bute įvyko po vasaros

VENECUELOJ

JEI PAŠTAS BLOGAI 
TARNAUJA

Įvedama nauja tvarka skun
dams dėl pašto: laiškų išnešio
tojai turės blankus, kuriuos iš 
jų paėmę piliečiai galės parašy
ti nusiskundimus dėl pašto ap
sileidimo. Blankai bus dvigubi: 
vienas egzempliorius eis vietinio 
pašto viršininkui, kitas į cen
trą Washingtone. Nieko už tai 
nereikės mokėti.

— Vedybų sukaktis. Šių me
tų rugsėjo 14 d. Venezueloje, 
Maracay mieste gyveną, žino
mieji lietuviai prekybininkai, 
prekybos “AMBAR” savininkai 
Anelė ir Juozas Gineikai, daly
vaujant šeimos nariams bei jų
jų jaunajam atžalynui, paminė
jo savo vedybinio gyvenimo 50 
metų — auksinę sukaktį.

Šia proga santuokos aktą pa
kartojo ir specialiai popiežiaus 
Povilo VI prisiųstąjį palaimini
mą — sveikinimą perskaitė

— Išeivių evangelikų liutero
nų kunigų ir Bažnyčios darbuo
tojų suvažiavimas įvyko Rum- 
melsberge rugsėjo 8-12 d. Rum- 
melsbergas yra Bavarijos liute
ronų susitikimo centras. Šiais 
metais didžiausią dalyvių gru
pę sudarė estai 13, latviai 12, 
vengrai 7, lietuviai 6 ir lenkai * 
3, iš viso 41 žmogus. Lietuvių 
grupę atstovavo kunigai: senjo
ras A. Keleris iš Bremeno, gar
bės senjoras A. Gelžinius iš 
Braunschweigo, vicesenjoras 
Juozas Urdzė iš Bonn-Bad Go- 
desbergo, Rudolfas Vymeris iš 
Bergkircheno prie Bad Oeyn- 
hausen (žinomo kunigo Augus
to Vymerio sūnus iš Tauragės), ' 
diakonas Fr. Skėrys iš Mann- 
heimo ir evangelikų Bažnyčios 
reikalų vedėjas bei buhalteris 
Fr. šlenteris iš Bremeno. Suva
žiavimui, vadovavo ilgametis 
Liuteronų pasaulinės tarnybos 
vokiečių nacionalinio vyr. ko
miteto įgaliotinis, Bažnyčios ta
rėjas kun. dr. Ernst Eberhard 
iš Stuttgarto, Suvažiavimas ati
darytas iškilmingomis pamaldo- f 
mis ir Šventa Vakariene, kurias 
pravedė suvažiavimo vedėjas 
kunigas dr. Eberhard.

SUVALKŲ TRIKAMPY

kyklose ar ligoninėse, dalyvavę-- . ...... . .. -.20 dol. auką. Laiške rašo: '‘Dė
kojame už Jūsų draugišką mūŠv. Metų iškilmėse rugsėjo 21 

d., kurios įvyko Šv. Vardo ka
tedroj. Pamaldoms vadovavo 
kun. St. Gaučias, seserų kape- 
jionas, ir kun. Ed. Kersten.

X Chicago Parkų distrikto 
pianino ir balso klasės praside
da šią savaitę Marąuette Parke 
fieldhouse prie 67 ir Kedzie 
Avė., Gage Parko fieldhouse 
prie 55 ir Westem Avė. Klasės 
vaikams (nuo 6 iki 13 metų) 
yra kasdien nuo 2:30 iki 5:30 v. 
p. p. Jaunuoliams ir suaugu
siems pianino ir balso klasės 
yra vakarais nuo 7:00 iki 9:00 
vai. Šios muzikos klasės yra 
duodamos nemokamai, bet mo
kymuisi priemones patys moki
niai turi nusipirkti. Prašoma re
gistruotis nuo pirmadienio iki 
penktadienio 2:00 iki 9:00 vai. 
vakare.

X šv. Kryžiaus ligoninėje bus 
duodama eilė paskaitų apie cuk
rinę. Paskaitose bus aiškinama, 
kokį maistą cukrinę turintieji 
turi naudoti ir kaip daryti insu
lino injekcijas.

X Jaunimo linksmavakaris
šį šeštadienį — spalio 4 d. 7 vai. 
vak., Jaunimo centro didžiojoj 
salėj. Gros “Vyčio” orkestras.

(pr.)
X Korp! Giedra nuoširdžiai

kviečia į sol. Dalios Kučėnienės 
koncertą kuris įvyks spalio 5 
d., 3 vai. p. p. Jaunimo centre. 
Bilietus galima įsigyti Margi
niuose, Vaznelių prekyboje bei 
pas rengėjus. (pr.)

X Normano Buršteino ma
dingus kailius modeliuos spalio

CHICAGOS ŽINIOS
GYDYTOJŲ ULTIMATUMAS

sų sutikimą Chicagoje ir spau
doje paminėjimą. Išsivežame 
gražiausius įspūdžius. Patirtas 
nuoširdumas ir vaišingumas 
mūsų atmintyje giliu dėkingu
mu ilgai skambės mūsų širdy
se”. Už gražius žodžius ir auką 
nuoširdžiai dėkojame.

X Skautiškų žaidimų šventė 
rengiama ateinantį sekmadienį 
1 vai. p. p. Bučo darže, Willow 
Springs. Kviečiami dalyvauti vi
si skautai-tės, tėveliai, rėmėjai 
ir draugai. (pr.)

X Abiejų tėvelių mirties su
kaktį minint, šv. Mišios už gail. 
seserį Genovaitę ir dr. Petrą 
Strimaičius bus atnašautos T. 
Jėzuitų koplyčioje spalio 12 d., 
sekmad., 10 vai. ryto. Visus pa
žįstamus prašome juos prisi
minti savo maldose.

Sūnus Algimantas ir 
duktė Vida su šeimomis

(pr.)

Cook apskr. ligoninės inter- 
nai ir rezidentai trečiadienį va
dovybei įteikė ultimatumą: jei 
per 48 vai. nebus nieko padary
ta išspręsti jų ginčui su ligoni
nės vadovybe, jie paskelbs strei 
ką.

cagoje. Autobusu važiavo 19 in
validų vaikų, bet iš jų kai kurie 
tik lengvai buvo sužeisti. Buvo 
atkviesti ugniagesių helikopte
riai padėt išimt vaikus iš paki
busio autobuso.

KANDIDATUOS 
GUB. VVALKER

Vidury sukaktuvininkai Juozas 
Anelė Gheikai, kair. duktė Ramona 
-Juodžbalienė, deš. sūnus Danielius. 
Laiminimo žodžius taria kun. A. 
Perkumas.

— Seinuose rugsėjo 7 d. bu
vo suruošta didelė bažnytinė 
šventė, kurios metu vyko Švč. 
Mergelės Marijos karūnacija ir 
buvo pravestos Seinų parapijos 
bažnyčios (buv. katedros) kon
sekracijos į baziliką iškilmės. 
Iškilmėse dalyvavo du Lenki
jos kardinolai —, Wišinskis ir 
Vojtilo, daug vyskupų, keli 
šimtai kunigų, tūkstančiai tikin
čiųjų. Lietuviškos pamaldos ba
zilikoje tą dieną buvo 8 vai. ry
to ir 12 vai. dienos metu. Iš Sei
nų pranešama, kad lietuviai ge
rai pasirodė ir gražiai giedojo.

IŠVILIOJO 29,000 DOL.
Žadėdami patalpinti į slaugy

mo namus Lonzo Stafford, 54 
m., ir jo sūnus Ronald, 23 m., 
nusivežė 88 m. Cicero senutę 
Blendą Anderson į banką, kur 
ji išėmė čekiais savo santaupas, 

29,000 dol., vėliau čekius ati
davė savo “globėjams”. Tie pri
vežė ją prie slaugymo namų, 
pasakė, kad tą dieną nepriima, 
priims vėliau. Parvežė senutę į 
jos butą. čekius išsikeitę, pasi
dėjo į banką savo vardu. Polici
ja juos susekė ir patraukė teis
man.

Illinois gubernatorius Walker 
paskelbė, kad jis kandidatuos 
naujam terminui į gubernato
rius. Jis net galįs kandidatuoti 
į prezidentus, jeigu kovo 16 d. 
būtų nominuotas.

kun. Antanas Perkumas lietu
viškų pamaldų metu. Po pamal
dų restaurant Internacional pa-

— Kun. J. J. Macek, Seinų 
parapijos vikaras, neblogai kal
bąs (išmokęs) lietuviškai, ligi 
šiol aptarnavęs Seinų parapijos 
lietuvius, neseniai buvo perkel
tas į Smalėnus klebonu. Smalė- 
nų parapijoje taip pat yra lietu
vių katalikų. Apie kunigą Mace- 
ką seiniškiai gerai atsiliepia 
kaip apie gerą pamokslininką ir 
objektyvų lietuviams.

AUKŠTINA DALEY PABĖGO SURAKINTAS AUSTRALIJOIE

PAKIBO AUTOBUSAS
Autobusas susidūrė su auto

mobiliu ir nublokštas nuo kelio 
pakibo ant pervažos 29 gatvėj 
virš Dan Ryan greitkelio, Chi-

■

Clevelande lankėsi vyriausias skautininkas Petras Molis ir įteikė žymiam
19 d. ir laimės keliu vieną iš ir„sk^Utų 7®*^ T™™ Karaliui Geležnio vilko žymenį.

r.r4„ t Sėdl (ls k.): V. Civuiskas, Vs. Šenbergas, Pr. Karalius, P. Molis. Stovi
(iš k.): V. Kizlaitis, J. Pažėmis, V. Petkauskas ir V. Staškus

Nuotr. VL Bacevičiaus
dalyvių apdovanos. Bilietai J. 
Vaznelio prekyboje. (pr).

JAV merų konferencijos pir
mininkas M. Landrieu, New 
Orleans meras, kalbėdamas Wa- 
shingtone, pažymėjo, kad, jeigu 
Chicaga neturi tokių sunkeny
bių kaip New Yorkas, tai todėl, 
kad meras Daley yra aukščiau
sios rūšies politikas, mokąs pa
laikyti ryšį su savo valstija ir 
gauti iš jos lėšų.

Kalinys Teddy Stuart, 23 m., 
surakintas vežamas į teismo rū
mus Chicagoje pabėgo, nors jį 
su kitais kaliniais vežė 3 sargai. 
Jis iššoko iš automobilio, kai 
tas sustojo prie šviesų. Vienas 
sargas paleido perspėjantį šūvį, 
bet bijojo šauti į kalinį, nes bu
vo daug žmonių aplinkui.

MIEGO LIGA NESIBAIGĖ

— Pabaltiečių moterų drau
gija, įkurta 1969 m. Adelaidė
je E. Dainienės rūpesčiu, spė
jo pasireikšti kaip stiprus poli
tinis vientas. Draugija buvo 
priimta į visos Australijos mo
terų organizacijų sąjungą ir ga
lėjo plačiai reikštis, informuo
dama moteris apie pabaltiečių 
rūpesčius, aiškinti šių tautų tra
gediją.

FILMAI IR PASKAITOS

Field Gamtos istorijos muzie
jus Chicagoje' nuo spalio 3 d. 
pradeda filmų ir paskaitų seri
ją antropologinėmis temomis. 
Paskaitos bus penktadienių va
karais ir šeštadieniais spalio ir 
lapkričio mėnesiais.

Cook apskrity vėl įregistruoti 
trys ligoniai įtariami susirgę 
miego liga. Iš viso šią vasarą 
Cook apskrity įregistruoti 203 
tokie susirgimai, kurių 85 buvo 
tikrai miego liga, 58, tur būt, 
miego liga ir 67 įtariami. Šaltas 
oras stabdo augimą uodų, kurie 
šia liga užkrečia, tai susirgimai 
mažėja.

KANADOJE

PO 1,000 DOL. KALINIO 
ŠEIMAI

JAV prokuroro įstaiga Chica
goje pranešė, kad Teisingumo 
departamentas sutiko duoti po 
1,000 dol. mėnesiui šeimai R. 
Schoenneman, 39 m., kuris nu
teistas 2l/2 m. kalėti, nes buvo 
įsivėlęs į sunkvežimių pagrobi
mus. Mokės bent 10 mėnesių, po 
kurių jis galės būti išleistas są
lyginiai. Jis buvo liudininkas 
byloje prieš sunkvežimių pagro- 
bėjus.

NARKOTIKAI TARP 
MOKSLEIVIŲ

Tyrimai atskleidė, kad Chica
gos moksleiviai įvairiose mo
kyklose vartoja nemažai narko
tikų. Meras Daley kreipėsi į 
miesto moteris, kad jos susior
ganizuotų ir planingai budėtų 
apie mokyklas, saugodamos vai
kus. Per tardymus New Trier 
mokyklos buvęs auklėtinis pa
liudijo, kad mokiniai išleisdavę 
po 400-500 dol. savaitei už nar
kotikus.

neduodamos
baltiečiams

— Baltistikos kursas studen
tams. Toronto universiteto 
“School of Continuing Studies” 
ir šiais mokslo metais dėsto bal
tistikos kursą “Political and So
čiai History of the Baltic Na
tions”. Dėstytojais pakviesti es
tai, latviai ir lietuviai. Koordi
natorius — prof. Kari Aun. 
Nors už tą kursą
užskaitos, tačiau
studentams yra labai naudin
gas. Pernai tą kursą gana gau
siai lankė estų ir latvių studen
tai. Lietuvių buvo vos vienas ar 
du. Šiemet ir lietuviai studentai 
turėtų susidomėti tuo kursu. Jo 
pirmoji paskaita — š. m. spalio 
6 d. Kreiptis šiuo adresu: Uni- 
versity of Toronto, School of 
Continuing Studies, 119 St. 
George St., Toronto, Ont. M5S 
1A9. Tel. (416) 928-2400,




