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Belgrado konferencijoj 

fi Kaltinimas dėl laikraštininkų 
• v 

Belgradas. — Belgrado konfe
rencijoje trečiadieni Amerika ap
kaltino Sovietų Sąjungą dėl pa
sielgimo su dviem amerikie
čiais laikraštininkais — George 
Krimsky iš Ass. Press ir Robert 
Toth iŠ '"The Los Angeles 
Times".. Uždaram posėdy Ame
rikos delegatas Guy Coriden sa
kė, jog suprantamas valdžios su
sirūpinimas, kad duodamos in
formacijos būtų teisingos, bet ir
gi žinoma tiesa, kad valdžia ne
turi trukdyti informacijomis da
lintis. 

Krimsky buvo pirmas ameri
kietis laikraštininkas, nuo 1970 
išvytas iš Sov. Sąjungos. Cori
den sakė, kad korespondentas tu
rėjo gerus ryšius su disidentais. 

išvarymo 
gerai mokėjo rusų kalbą ir ne
laimingu atveju pateikdavo to
kias žinias, kurios nebuvo labai 
malonios Sovietų Sąjungai. Jam 
buvo primesti išgalvoti kaltini
mai, kad jis šnipinėja ir nelega
liai spekuliuoją valiuta. Tuo tar
pu su kitais, kurie tikrai verčia
si spekuliacija, sovietai taip ne
sielgia. 

Toth, sakė Coriden, kai gavo 
studiją apie parapsichologiją, 
buvo tardomas 13 su puse valan
dos. KGB jo klausinėjo ne apie 
tą studiją, bet apie jo ryšius su 
Helsinkio susitarimams sekti 
grupe. 

Dar Coriden sakė, jog jis ne
pritaria Čekoslovakijos praktikai 
prieš duodant vizas korespon

dentams, nustatyti sąlygas, reika
lauti iš jų pažado, kad jie neieš- j 
kos kontaktų su disidentais. 

Amerikos delegatui atsakė so
vietų atstovas Sergej Kondračev: 
"Laikraštininko liudijimas ne
reiškia laisvės piniginėms ma
chinacijoms ir špionažui. Tie du 
čia suminėti laikraštininkai įsi
vėlė j subversyvią veiklą". Jis Į 
dar priminė, kad ir Amerika pa
našiai pasielgė: vienam kores
pondentui nedavė vizos, o kitą 
Tasso atstovą Vladimirą Alekse-
jevą išvarė. 

Valstybės departamentas taip 
padarė po to, kai buvo išvary
ti amerikiečiai korespondentai, 
tai buvo atsilyginimas Maskvai. 

Kinams duonos 
neužtenka 

Washingtonas. — Amerikos 
žvalgybos žiniomis, Kinijos šių 
metų derlius yra vidutinis, ir sa
vos duonos jiems neužteks, bus 
priversti importuoti. Su užsienio 
valstybėmis sudarė kontraktą ir 
perka 11.7 mil. metrinių tonų 
kviečių. Iš Amerikos grūdų ne
pirko. 

> 

Maskvai skolų 
nemokės 

- * 
Kairas. — Egipto prezidentas 

Sadatas, keršydamas sovietams 
dėl nutraukimo ginklų, keturių 
bilijonų dolerių skolos mokėjimą 
sulaiko. Kalbėdamas ministerių 
kabinete, pagyrė Ameriką už 
nuoširdžias partangas Vid. Ry
tuose atstatyti taiką ir pažadą 
Egiptui suteikti karinę bei eko
nominę pagalbą. 

Jankiai, sugrįžkite 

Washingtonas. — Diplomati
niuose sluoksniuose žinoma, kad 
Alrikos valstybės vėl norėtų Ame
rikos Taikos korpusų. Nigerija, 
Tanzanija ir Sudanas parodė su
sidomėjimą tokia Amerikos misi
ja. Prieš keletą metų Nigerija ir 
Tanzanija Taikos korpusus išva
rė, o Sudanas niekad nebuvo įsi
leidęs. 

Laidojami teroristai 

Bonna. — Vakarų Vokietija 
pasiruošė visiems netikėtinu
mams, kai bus laidojami trys nu
sižudę teroristai. Oficialiai skel
biama, kad vyriausybės sudaryta 
ekspertų . komisija įsitikino, jog 
nėra jokio abejojimo dėl jų pa
čių savižudybės, ir visokie įtari
nėjimai, kad jie buvo nužudyti, 
neturi pagrindo. 

Rūpinasi Terleckio, Amerikos — Graikijos 
Petkaus likimu 

— Į Vliko rugrėjo 1 dienos 
raštą dėl Antano Terlecko, Vik
toro Petkaus ir Felikso Serebro-
vo arešto atsiliepė Tarptautinė 
amnestijos organizacija Londone 
ir pageidauja daugiau žinių apie 
suimtuosius. Taip pat atsiliepė 
ir Jungtinių Tautų Žmogaus tei
sių komisijos Genevoje pirminin
kas Jakob Th. Moeller. Jis rašo: 
'Jūsų pranešimo santrauka bus 
įjungta į konfidencialių raštų 
sąrašą, kuris bus įteiktas Žmo
gaus teisių komisijai ir pakomi
sei Mažumoms apsaugoti nuo 
diskriminacijos. Jūsų pranešimo 
nuorašas taip pat bus pasiųstas 
Jungtinių Tautų nariams-valsty-
bėms, kurias jis liečia". (E.) 

santykiai taisos 

Atėnai. — Graikijos premjeras 
Constantine Caramanlis pripa
žino, kad dėl Kipro buvo pablo
gėję santykiai su Amerika, bet jie 
"taisosi", ir jis tikisi, jog naujų 
priežasčių pablogėjimui nebus. 

Caramanlis paskelbė ir naujus 
rinkimus lapkričio 20. Rinkimai 
gerokai paankstinti. Jis sako, kad 
balsavimai parodys, jog kraštuti
niai kairysis elementas Graikijoj 
labai nepopuliarus. 

Stockholmas. — Sovietų tank
laivis prie Stockholmo prakiuro 
ir papylė tūkstančius galionų 
naftos. Šeši švedų laivai su viso
kiais įrankiais pradėjo valyti Bal
tijos jūrą. 
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Vakarų Vokietijos antiteroristinės komandos GSO 9 vyra: manevruose. 
Pirmas didelis jų Žygis labai sėkmingai įvykdytas Mogadishu, Somali-
joj. kai buvo išgelbėti 86 keleiviai 

New Yorkas. — Papeikimas 
Izraeliui už žydų sodybų kūrimą 
1967 metais okupuotoj teritori
joj Jungtinėms Tautoms pasiūly
tas Egipto. Papeikimui pritaria 
Europos Bendrosios rinkos valsty
bės. Rezoliuciją pasirašė ir 63 
Trečiojo pasaulio tautos. 

Carterio administracija tokį 
Izraelio elgesį pavadino "tauos 
kliūtimi". 

Mikronezijos žvejai 

KEIČIAMAS MIKRONEZIJOS 
STATUSAS 

Vakarai baigia likviduoti visas kolonializmo liekanas 

Ruduo Kretoje, Graikijoj. Derliaus nuėmimas dar 
vr-ub&i « 4 

primityvus 

Washingtonas. — Amerika 
pradeda derybas su Mikronezijos 
atstovais, suteiks jiems plačios 
apimties autonomiją ar nepri
klausomybę. Delegacija, vado
vaujama Washingtono advokato 
Peter Rosenblatt, pirmadieni 
Molokai, Havvajuose, susitiko su 
Mikronezijos oteialiais asmeni
mis ir bendromis pastangomis 
bus sudarytas naujas šių salų 
statusas. 

Mikroneziją,kurią iki II pasau
linio karo valdė Japonija, nuo 
1947 Jungtinių Tautų pavedimu 
administruoja Amerika. 2,000 di
desnių ir mažesnių salų, gyvena
mų ir negyvenamų, išsimėčiusių 
pietryčių Pacifike maždaug to
kiam plote, kaip Jungtinių Vals
tijų žemynas, turi tik 120,000 gy
ventojų. Administraciniai salos 
sudaro tris grupes: Marchalls, 
Carolines ir Northern Maria-
nas. N. Marianas 1975 nubalsa
vo įsijungti j Amerikos bendruo
menę. Likusieji Mikronezijos gy
ventojai balsavimo keliu irgi 
nuspręs savo galutinį likimą. 
Vieni jų nori tokio pat bendruo
menės statuto, kiti visiškos ne
priklausomybės. Amerika neban-

Nauji ST nariai 

New Yorkas. — Jungtinių Tau
tų visuotiniam susirinkime buvo 
renkami penki nauji nariai dve
jiems metams i Saugumo Tary
bą. Vietoj buvusių Benino, Li
bijos, Pakistano. Panamos ir Ru
munijos išrinkti Bolivija, Čekos
lovakija, Gabonss, Kuwaitas ir 
Nigerija. Su Nigerija labiausiai 
varžėsi jos kaimynas Nigerio 
valstybė. Reikėjo net penkių bal
savimų. 

Los Angeles. — "Erdvių auto
buso" — kelto "Enterprise", skir
to iškelti astronautus į erdvių la
boratoriją ir vėl nusileisti, penk
tas ir paskutinis bandymas Ed-
vards Air Foree bazėje buvo irgi 
labai sėkmingas. Kelto iškėlimą 
ir nusileidimą stebėjo ir Ameri
koj besilankąs britų sosto įpėdi
nis princas Charles. 

VVashing'.cmas — CIA žinio
mis, sovietų komercinės operaci
jos su užsieniu yra pelningos. 
Maskvai labai reikia užsienio va
liutos, jai gauti ji daro viską, par
duoda ir ko labai trūksta namie, 
steigia Vaxa"j,- savo komerci
ne* agentūrai. 

Pasikeitimas 
karininkais 

dys daryti įtakos jų apsisprendi
mui, išskyrus, kad nori turėti vie
ną teisę — teisę ginti. Mikrone-
zija yra labai svarbioj strateginėj 
padėty — tarp Amerikos ir Fili
pinų, tarp Australijos ir Japoni
jos. 

Dabartinę padėrj pakeisti ini
ciatyvos ėmėsi pati Amerika, ne
norėdama, kad ir jai būtų pra
dėta priekaištauti kolonializmu, 
kai kolonializmas baigiamas nai
kinti Vakaruose ir lieka tik vie
na kolonialinė šalis — Sov. Są
junga. 

Maskva. — Buvo kai kam ne
tikėta, kai Amerikos generolas 
John Bard, West Point kadetų 
komendantas, pilnoj uniformoj 
skaitė paskaitą keliems šimtams 
sovietų karininkų, o kitais metais 
panašiai sovietų aukšto rango 
karininkas tą patį padarys ame
rikiečiams. Bard kalbėjo apie 
amerikiečių amfibijų išsikėlimo 
operaciją Filipinuose II pasauli
nio karo metu. 

Karininkų pasikeitimas vyksta 
pagal iš anksto sutartą progra
mą ir nelies tokių dalykų, kas 
laikoma karinėmis paslaptimis. 

Washingtonas.— Rugsėjo mė
nesio Amerikos prekybinis def ici-

l tas buvo 1.7 bil dolerių. 

rr TRIBŪNE" KOLUMNA 
APIE LIETUVA 

Naujas kolonializmas Europoje tuo meto, 
kai jis baigiamas bet kur kitur pasauly 

Chicaga. — "Ch'cago Tri
būne", vienas iš 10 pačių di
džiausių ir įtakingiausių Ameri
kos laikraščių, vakar dienos nu
mery įdėjo kun. Juozo Prunskio 
kolumną "Free enslaved Lithua-
nia and end Europe's colonia-
lism". Ilga, keturių skilčių ko
lumną įdėta vedamųjų puslapy, 
labai geroj vietoj, daug pasitar
naus lietuviškam ir Pabaltijo rei
kalui. 

Kolumnoje kun. Prunskis su
trauktai mini labai skaudžius 
faktus, naują kolonializmą Euro
poje tuo metu, kai Vakarai at

sisakė savo kolonijų ir leido su
sikurti daugybei nepriklausomų 
valstybių. Paminėti visi faktai, 
pradedant slaptu Hitlerio ir Sta
lino suokalbiu pasidalinti Pabal
tijį, genocidas, rusinimas, mark
sistinė indoktrinaeija, religijos, 
žodžio ir kitų laisvių paneigimas, 
nekaltų žmonių įkalinimai ir kt 
Tie faktai mums, lietuviams, ge
rai žinomi, bet gerai, kad jie 
į'akmiai primenami milijonui 
amerikiečių skaitytojų ir pateks 
į politinių iškarpų bei apžval
gų rinkinius ir nebus užmiršti. 

Izraelio pagalba 

Addis Ababa. — Izraelis, se
nas Etiopijos sąjungininkas, ir 
dabar padeda Etiopijai, treni
ruoja etiopų tankistus. Naudo
jami 1973 metų kare iš arabų 
atimti sovietų tankai. Tokius ar 
panašius tankus sovietai dabar 
pristato Etiopijai. Izraelio me
chanikai aptarnauja ir Etiopijos 
anksčiau -pirktus iŠ Amerikos ko
vos lėktuvus F-5. Viskas daroma, 
atrodo, su Amerikos pritarimu 
Izraeliui, rašo "Newsweek" 
(X. 31). 

Pik. lt. Mengistu Haile Ma
riam, norėdamas prisigerinti 
Amerikai, sako, kad Etiopija bus 
visai nepriklausoma, net ir nuo 
Maskvos, šalis, panašiai, kaip 
yra Jugoslaviją. 

Paskubinti rinkiniai 
Australijoj 

Canberra. — Australijos mi-
nisteris pirmininkas Malcolm 
Fraser parlamente sakė, kad nau
ji rinkimai bus gruodžio 10, dau
giau negu metai anksčiau negu 
turėtų būti. Bus renkami visi 127 
atstovai į parlamentą ir pusė 64 
senato narių. 

Visuomenės opinijos tyrinėji
mai rodo, jog Fraserio vyriausy
bės populiarumas krites, bet jo 
koalicija — konservatorių ir li
beralų — rinkimus turėtų laimė
ti. 

Washingtonas. — Praėjusiais 
metais 82 milijonai Amerikos mo 
kesčių mokėtojų iždui įmokėjo 
1322 bil doleriu, 

Bražinskams neleidžia 
pasilikti Amerikoj 

Chicaga. — Apie Bražinskus 
vakar dienos "Chicago Sun-
-Times" savo korespondentų su
rinktų žinių santraukoj taip pa
rašė: "Dviejų lietuvių, kurie pra
ėjusiais metais nelegaliai įvažia
vo į Ameriką ir kurių reikalau
ja sovietų valdžia dėl 1970 me
tų lėktuvo nukreipimo, deporta
cijos procedūra vyksta toliau. 
Taip trečiadienį painformavo 
Valstybės departamentas. Depar
tamento spaudos valdininkas 
John Trattner sakė, kad Pranas 
Bražinskas ir jo sūnus Algirdas 
prašė politinio azylio, bet jų pra
šymas atmestas. Trattner dar pri
dėjo, kad jų lėktuvo nukreipi
mas, kurio metu buvo nušauta 

nusikaltimas". Tie du įvažiavo į 
Jungtines Valstijas 1976 rugpiū-
čio mėnesį. Trumpą laiką po 
lėktuvo nukreipimo jie buvo 
Turkijos kalėjime". 

Sovietams bazes 
neduos 

Male, Maldivų Respublika. — 
Šios Indijos vandenyno respubli
kos prezidentas Ibrahim Nasir 
atsisakė išnuomoti bazę sovietų 
laivynui. Rusai norėjo gauti bu
vusią britų paliktą bazę Gan sa
loj, siūlydami me'ams 1 mil. do
lerių. Bazė yra į šiaurę nuo Ame
rikos bazės Diego Garcia. Nasir 
savo žemėje nenon jokių svetimų 
bazių. 

Maldivų Respublika susideda 
iš 1,087 salų, išmėtytų 112 kvad
ratinių mylių plote. Gyventojų 
(1971) buvo 110.000. Pilną ne
priklausomybę iš Britanijos ga
vo 1965. Gyventojai daugiauda 
muzulmonai, verčiasi vaisių pre
kyba ir žuvininkyste. Paskuti
niuoju metu salomis susidomėjo 
turistai, ypač vokiečiai. 

Ir Amerika 
prieš P. Afrika 

Washingtonas. — Amerika 
rems Jungtinių Tau'ų rezoliuciją 
prieš Pietų Afriką. Rezoliucijoj 
siūloma sulaikyti ginklų pardavi
mą. Amerika tik nesutiks skelbti 
ekonominį boikotą. 

Amb. Andrevv Young tariasi 
su Britanijos, V. Vokietijos, Kana 
dos ir Prancūzijos delegacijomis 
dėl bendros strategijos. Juodieji 
afrikiečiai reikalauja, kad P. Af
rikai būtų nutrauktas ir naftos 
pardavimas bei investacijos. A-
merikos pritarimas sulaikyti gink 
lų pardavimą tik daugiau simbo
linis, bet jei pritartų ekonomi
niam boikotui, P. Afrikai atsi
lieptų skaudžiai. P. Afrikos di
džiausias prekybinis partneris y-
ra Amerika. 

Pasukime laikrodžius 

Washinjjtanas. — Rytoj bai
giasi vasaros šviesos taupymo 
laikas, ir naktį į sekmadienį rei
kia laikrodžius atsukti vieną va
landą atgal. 

KALENDOMIS 

Spalio 28: Simas, Tadas, Anas
tazija, Gaudrimas, Agilė. 

Spalio 29: Maksimilijonas, Eu» 
zebija, Barutis, Tolvydė. 

Saulė teka 7:16, leidžias 5:52. 
O&AS 

Dalinai saulėta, 
60 laipsniu, 

vėsiau, apie 
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BAIGTAS 

Liths be didesnių sunkumų 
aukštoku rezultatu 4 : 1 įveikė 
desperatiškai kovojusią dėl išsilai
kymo pirmoje divizijoje Slovaks 
komandą. Pirmąjį įvartį jau ket
virtoje žaidimo minutėje pasiekė 
L Ringus. Po tokio greito įvarčio, 
laikui slenkant, žaidimas pasida
lė nuobodokas ir neproduktin
gas. Protarpiais Slovaks susidary
davo žymią aikštės persvarą, bet 

. prie užbaigiamojo šūvio neprileis
davo mūsų apdairus ir užtikrin
tas gynimas. Antrame puslaiky-
įe Pikšrys įkirto, pilnoje to žodžio 
prasmėje, 3 gražius įvarčius. 
Slovaks sugebėjo atsakyti tik vie
nu. Liths komanda sukovojo ener
gingai, bet komandiniu žaidimu 
neiššaukė pasigėrėjimo. Krito į 
akį grūdimasis į centrą ir visų no
ras pelnyti įvarčių. 

Po laimėtų rungtynių Liths 
komanda susilygino taškais po 
22 su pirmavusia Chicago Stars, 
kuri paskutinėse rungtynėse pra
laimėjo prieš Peoria 3 : 2 ir ke
lias dienas anksčiau sužaidė ly-

šinoj» katastrofoje Vokietijoje. Jo 
tėvai dalyvaus taurės įteikime 

O. Gesventas 

IR TAIP GALI ATSITIKTI 

Vienose futbolo rungtynėse Ar
gentinos Rosario stadijone žiūro
vai, išgirdę baigminį švilpuką, 
džiaugsmingai iškėlė rankas, nes 
jų komanda turėjo 3 —2 pasek
m e To paties džiaugsmo pagau
tas, gynėjas Lopez spyrė sviedi
nį ir pataikė į savo vartų ̂ . Ir koks 
buvo vietinės komandos nustebi
mas, kai teisėjas šaltai ir abejin
gai priskaitė šį įvartį, kaip išlygi
namąjį tašką, nes girdėtas švilpu
kas nebuvo teisėjo švilpukas, o 
kažkieno iš publikos, jokie skun
dai ir dejavimai nepadėjo, ir baig
minė pasekmė liko 3 — 3 . 

KVALIFIKACINĖS 
RUNGTYNĖS 

Italija laimi prieš Suomiją 6 — 
1 ir antroje Europos grupėje per
ima pirmavimą iš Anglijos. Ita
lija dar turi rungtynes prieš Luk-
senburgą namuose ir prieš Ang
liją lapkričio mėnesį Londone. 
Pirmąjį susitikimą pas save Ita
lija laimėjo 2 — 0, taip, kad Ang
lijai kvalifikuotis šansai liko la-

Salfas atstovų suvažiavimo dalyviai. Suvažiavimas įvyko š. m. spalio 15-16 d. Cleveiande. Platesnis suva
žiavimo aprašymas buvo praėjusios savaitės Sporto 2. pžvalgoje Nuotr. J. Urbono 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
Sovietų Sąiungos krepšinio fe

deracija paskelbė 1977 metų 25,'sek 200 m: R. Maželytė (Ž) 

Moterų klasė 

100 m: R. Maželytė (Ž) 13.60 

giomis 1 : 1 su Youths. Anksčiau 
buvau minėjęs, kad susilyginus Į j^j m a ž į , 
taškais jvyks persižaidimas, bet Į 
dabar patirta, kad persižai- Meksika įveikia Surinam 8 
dimo nuostatas pakeistas. Į major 
diviziją kyla komanda, turinti ge
resnį Įvarčių santykį, šiuo atve
ju Chicago Stars. 

Iš pasikalbėjimo su ilgamečiu 
komandos vadovu ir klubo pirmi
ninku G. Bie'.skum lengva pasi
daryti išvadą, kad jis patenkin
tas Liths komandos pažanga ir su
siklausymu. Jo nuomone, nei 
Liths, nei tuo labiau Chicago 
Stars, nėra pilnai major divizijos 
lygio, koki jis įsivaizduoja. Tad 
neverta ir sielotis i ją nepatekus. 
Koks malonumas po metų iš
kristi? Būtų idealu pavasarį su
rasti ir pasamdyti gerą trenerį-
Klube matosi gražaus prieauglio. 

Su jais padirbėjus, tada pradėti 
galvoti apie aukštesnę klasę. Šiuo 
metu jo pats didžiausias galvosū
kis, kaip sustiprinti klubą finan
siškai, nes "klubas be pinigo, pu
siau miręs.klubas"!. 

. . /. Juška 

IR REZERVAS LAIMĖJO 

Jau kuris laikas, kai Liths rr>zer-
vo komanda nebėra kitoms ko
mandoms įvarčių prisirinkimo 
bazė. Atsidėjusiai ir nusimanan
čiai Bruno Trapikui vadovaujant, 
suorganizuota dėmesio verta rezer
vo komanda, kuri praėjusį sekma
dienį laimėjo prieš pinnos vietos 
Schvvaben rezultatu 2 : 0. įvar
čius įmušė P. Krygeris ir Heery. 

Šį sekmadienį Liths rezervas 
žais Marąuette Parok 
11 vai. prieš L. E. D. 

h h 
SPORTO RADIIO IR 

SPAUDOS BALIUS 

aikštėje 

1 ir EI Salvador 3 — 1, o Kanada 
prieš Surinam 2 — 1. Tuo būdu 
šioje Šiaurės ir Vidurio Amerikų 
ir Karibų grupėje pirmauja Mek
sika, toliau Guatemala, Kanada, 
EI Salvador, Haiti ir Surinam. 

• 

Kanada savo grupėje šiuo 
metu stovi paskutinėje vietoje. 

Anglijos 2 — 0 nuvilančios 
prieš Luksemburgą mažai pa
dės, jeiįru prieš Italiją kvalifi
kacijai reikėtų geresnio įvarčių 
santykio. Italija dar žais na
muose prieš Suomiją ir Luk
semburgą, o lapkričio 16 Lon
done prieš Angliją. Pirmose 
Italija įveikė Angliją 2 — 0. 
Anglija šiuo metu pirmauja 
dviem taškais, bet išskyrus 
prieš Italiją daugiau rongtynių 
neturės. 

28.52 sek 
Į tolį: A. Sumina (E) 4.11 m. 
Į aukštį: A. Summa (E) L43 

m. 
Rutulys: R. Maželytė (Ž) 

9.52 m. 
Diskas: T. Jarve (E) 23.95 

m. 
Ietis: R. Maželytė (Ž) 27.12 

m. 
Jaunių A (19-58-60 m. gim.) 

klasė 
100 m: P. Grajauskas (K) 

11.56 sek. 
200 m: P. Grajauskas (K) 

24.23 sek. 
400 m: I. Blums (La) 54.70 

sek. 
800 m: M. Tiidus (E) 2:19.62 

sek. 
1500 m: M. Tiidus (E) 

geriausių krepšininkų sąrašą. 
Tame sąraše randasi 4 Lietuvos 

"žiedai" ir visos iš Vilniaus Ki
birkšties. Centro puolėjų tarpe 
V. Šulskytė yra trečia, kraštinių 
puolėjų tarpe Z. Makselytė šešta 
ir D. Karazinaitė aštunta ir gy
nėjų tarpe A. Rupšienė trečia. 
Po Maskvos Dinamo Vilniaus 
Kibirkštis yra antroje vietoje su 
net 4-mis žaidėjomis geriausiųjų) 
tarpe. Nuopelnas, žinoma, pri
klauso komandos treneriui A 
Gedminui. 

1977 M. Š. PABALTLEČIŲ IR 
LIETTJVR7 LENGVOSIOS 

ATLETIKOS PIRMENYBIŲ 
TECHNIŠKOS PASEKMES 

Žemiau duota pabaltiečių pir
menybių laimėtojai. Jei laimėto 4:43.71 min., 2) V. Gataveckas 
jas nelietuvis, nurodytas arti-j ( A ) 5:25.29 min. 
miausias lietuvis ir jo užimta T tolį: L Jarve (E) 5.87 m. 
vieta. Kadangi lietuvių pirme- Į a ukgtį: I. Jarve (E) 1.70 m. 
nybės buvo išvestos iš pabaltie-f Trišuolis: V. Gataveckas (A) 
čių, tuo pačiu pateikti ir lietu- io.96 m. 
vių pirmenybių laimėtojai. Rutulys: 

klasė 

100 m: E. Lejinš (La) 12.80 
sek, 2) P. Gutauskas (A) 13.37 
sek. 

200 m: E. Lejinš (La) 26. 42 
sek, 3) P. Gutauskas (A) 27.41 
sek. 

400 m: A Juodelė (K) 58.12 
sek. 

800 m: A. Juodelė (K) 2:34.8 
min. 

1500 m: T. Heisnaar (E) 
5:29.75 min. 

Į tolį: P. Gutauskas (A) 4.66 
m. 

Trišuolis: T. Heinsaar: (E) 
9.70 m. 

T. Heinsaar (E) 
P. Gutauskas (A) 

Į aukštį: 
11.73 m, 2) 

1.50 m. 
Rutulys: 

11.72 m. 
Diskas 

76'-3" . 
Ietis: V. 

24.30 m. 
Mergaičių B (1961-62 m j 

(Nukelta į 5 pusL) 

. • • • -
Vyt. A. KrMūnas 

TINKLINIS 
SOV. SĄJUNGA EUROPOS 

MEISTERIS 

Montrealio olimpiados laimė
tojos ir pasaulio meisterio Lenki
jos tinklinio rinktinės nervai su
šlubavo Europos pirmenybių fi
nalinių rungtynių trečiajame se-

+ Prieš rungtį — reiškia nau 
ją rekordą. 

# Prieš lietuvio pavardę — 
reiškia naują lietuvių pirmeny
bių rekordą. 

(E) po pavardės reiškia es
tą; (La) — latvį. Lietuviams po 
pavardės: (A) — reiškia Toron 
to Aušrą, (Ž) — Clevelando 
Žaibą, (K) — Hamiltono Kovą. 

Vyrų Masė 

100 m: A. Grajauskas (K) 
11.21 sek. 200 m: A. Grajaus
kas (K) 23.40 sek. 

400 m: L Blums (La) 54.7 
sek. 2) P. Grajauskas (K). 

800 m: M. Tiidus (E) 2:19.62 
min. - .. . , . 

110-m klintinis: A. Mackevi
čius (A). 20.55 sek. 

I aukštį: A. Grigonis (A) 5'-
11" (1.80 m). 

Į tolį: J. Jarve (E) 5.87 m, 
3) A Gataveckas (A) 5.29 m. 

Trišuolis: A. Klavinš (La) 
11.75 m, 2) V. Gataveckas (A) 
10.96 m. 

Rutulys: # A. Barkauskas 
(Londono Tauras) 16.80 m. 

Diskas: - A. Barkauskas (L 

L Jarve (E) 13.17 
m, 2) V. Gataveckas (A) 11.91 
m. 

Diskas: I. Ja. e (E) 32.66 m. 
Ietis (vyrų) I. Blums (La) 

29.70 m. 
Jaunių B (1V61-62 m. gim.) 

E. Lejinš (La) 

V. Greičiūnas (A) 

Greičiūnas (A) 

S 0 P H 1E B A R Č U S 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki pr.ktadienio 12:30 — 
1:0© vai. popiet, — šeštadienį ir 

sekroad. nuo *:30 iki 9:30 v. ryto. 
Tefef.: Hr'jnlock 4-2423 

1490 A. M. 
7159 S. MAPLEVVOOD A VE. 

CHICAGO, EUL. 60629 

0r. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. OraSL 
Chicago, I1L 6 0 0 

TeL 47*M» 
Valandoj pag«j rjsit&rimę 

te ir Sov. Sąiungos rinktinė savo į T.) 51.98 m. 
nenuilstamais ir aštriais antpuo-f 
liais išplėšė sunkią, bet pelnytą 
pergalę 8 — 1 5 , 15—9, 15—13 ir 
15 — 11 ir tapo Europos meiste
riu. Varžybos, po 12 rinktinių 
vyru ir moterų grupėse, vyko 
Helsinkyje. Pirmoje grupėje ir 
pirmose rungtynėse Lenkija lai
mi prieš Sov. Sąjungą ilgoje 5-ių 
setų kovoje ir atsistoja savo gru
pės priešakyje. Kitoje grupėje pus
finalius pasiekė Rumunija ir 
Vengrija, bet abi pralaimėjo prieš 
Lenkiją ir Sov. Sąjungą. Trečioji 

vieta teko Rumunijai, toliau Veng
rija, Bulgarija, Čekoslovakija, Ju
goslavija, Italija ir 1.1 

Moterų grupėje pergalę žy
miai lengvesnę, nusinešė taip 

Ietis: A. Klavinš (La> 41.23 
m- 2) A. Mackevičius (A) 40.63 
m. 

1500 m: J. Ross (E) 4:39.28 
min.. 2) R, Zabulionis (A) 
4:43.66 min. 

THE LJTHUANIAN VTORLIMVIDE DAILY 
aecond claas poaiage pald at Chicago. OI. Pubu&hed (kaily 
3xcept Sundays. Legal Holidays. days after Chratmas 

and Easter by the Uthuanian Catholic Press Society. 

PRANEŠI MAS 
Per visus praėjusius metus DRAUGO administracija ruošėsi 

prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio 
išvaizdoje. Dėl |vairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priversta pakelti dienraščio kainą. 

Nuo i. m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: 
metams 6 mėn. 3 mes. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00 
Kitur J.A.V. 31.00 18.00 13.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

Kasdieninė DRAUGO laida 20 centų; 
šeštadieninis mi priedu 25 centai. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 

TeL PR 84229 

Dft. ANNA BALIUKAS 
ADU, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West SSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. 6. BALUKAS 
Ir moterį) Ugoa 

Ginekologu* Chirurgija 
•418 8 * PalasU Road (Crawford 

TeL ofiso ir boto; OLympie M I K 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A ve. Cicero 

Kasdien 1-S vai. Ir 6-8 vai. 
išskyrus trečiadienius. ?.: 

Šeštadieniais 12 lkl 4 vai. popiet 

TeL REUance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUR 

(Lietuvis gydytojas) 
8925 Weet 58th Street 

\ nui i r i j u i « i Vai.: ptrmad., antrad.. ketvlrtad. tr 
J. TeL L.U » - tmo peaKtad. nuo 12-4 vai. popiet Ir J-4 

vai. vi'/.. TreC. Ir se&tad. uždaryta. Priims Hfonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti S74-80O4 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Maranette Medlcal Cente* 
•ĮSI So. Kedzto Avenoe 

Vai ptrmad., antrad. Ir ketvlrtad. 
6 iki 7:10 vai. vakaro. 

Befctad. nuo 1 lkl t vai. 
Pagal susitarimą. 

Orto telef. WA 5-2S70 
ReskL teL WAlbrook 5-SOtt 

TeL ofiso HE 4-5849, re*. 388-2238 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 Wes* TUt Street 
VAI*: pirm., antr., ketv. Ir penkt 
1:00-8:08 va i popiet, tre4 ir Seftt 
tik Busitaroa 

Or. Ant Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
CPTOMETRISTAS 

2769 West Hat Street 
TeL — GB 6-2400 

Ii M—11 Vmi • I — — — 

A d v o k a t * l ' 

C H A R L E S P. K AL 
& A S S O C I A T E S 

Of. teL 776-5162; rez. 737-5047 ofca teL 7384477; Rez. 240-2889 
f. 

Vai.: pagal susitarimą: 
ketv. 1-4 ir 7-S: antrad 
10-4: ftefttad. 10-1 vai. 

plrmad b 
tr penkt. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG8 
KCDIKIŲ IR VAIKU IJGOS 

SPECIALISTE 
MKDICAL BCILDtN'G 

7156 Soutii VVestern Avenoe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 >aL 

lkl i vai. popiet 
Ofiso teL R E 7-1168; rezML SSO-atlO 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 0-9891 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os tr Campbell Ave. k s r f s) 
Vai.: plrmad., antrad., ketvirad- tr 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitaroa 

2649 W. 6Srd St., Chicago, Dl 
Darbo vaL nuo 9 iki 5 vaL vak 

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. atdara pusę dienos -

Mes duodame įvairius teisinius 
patarimus. 

" • * i - ™$:i - i * 

Sių metų Sporto, radijo ir spau
dos balius įvyks lapkričio 26 d. 
Palmer House viešbučio didžio
joje salėje. Labai gaila, kad Šio ba
liaus data supuola su Liths klu
bo metiniu baliumi. 

Sio baliaus garbės svečiu bus 
Wolfgang Overath, žaidęs už V. 

' Vokietijos rinktine net 81-rias 
rungtynes, taip pat buvo sąstate, 
kuris 1974 m. laimėjo pasaulio 
meisterio titulą. Jis šiuo metu iš 
aktyvaus žaidimo yra pasitrau
kęs, tačiau nebūtų didelis siurp
rizas, jei kitą sezoną jis pasirody
tų kokioje nors komandoje Ame-
rikoie. Taip pat Šio baliaus, me
ru bu- įsteigta - Myro Rys Cup'\ 
Kaip žir-or^e, Myro Rys, tiler:-
rrngai lt rr.. a^Hius 5iide;'as, :> 
ki l» Chttžgėjč ir žaidęs i»ž Žū-'tg:, I tyte&, ne&tiiucd*riu ati vitAo' 

FLORIDA 
St Petersburg 

THE FARGO MOTE t 
16610 Gutf Boaievard 

Treasure Island, 
S t Petcrsburc. Florida 33706 

TeL (813) 3*0-0878 

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

J. & J. PHARMACY 
: 

VWstaf, vttamfnaUmportuotJ kvepalai, gydomos ioiėi Irtt 
Važiuojamos kėdes, remenlal Ir kt, pirkti ar nuomoti; 

Nemokamai supakuojame dovanas.. .. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

O P T I C A L S T T O I O 
VIOLETA KAROSAJTii 

7051 So. Washtcnaw. TeL 778-S70S 
Pritaikomi akiniai pagal nrdjtoK 

receptus. 
Didelis akinių r6tcų paslrtaklma* 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-6:»ft 
Ketv. 1-8 v. vak. SeSt 10-4 v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 3 
T d e t — 82-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKir; U 0 O 8 — CHTRCROtJA 

Ofisai: 
111 N a VVABASH A T S . 

4200 NO. CEVTRAi ATEV 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRĄNK PLE8KAS 
(Kalba HetuviHrai) 
OPTOMETRISTAS 

teL — GI 8487S Tikrina akte. Pritaiko akteksa Ir 
DR. Wi M. EISIH-EISIRAS 1 jg j , w ^^ ^ __ TtL 7374^^ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS Vai. pagal susitarimą. Uždaryta 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA. 

tVB •». Eoddi Avo. WA 5-267© 
V4aHBOOR p M f p U s^BHCBsrllB^* v6Ji s^*^ 

skamoteU: tO 1-OOSl. 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Servo ftr 
Emocines Ugos 

CBAWFORfi MEDICAL BCTLDDnG 
S44S 80. Pulaskl Road 

Valandos pagal susitarimą. 

DU L D. DLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

PASSBOOK1 
SAVINGS 

5 i / 4 0 / < 

Motelia yra prie pat Gulf of Me-
xico kranto pačiam centre Treasure 

pat Sov. Sajungot) rinktinė, finale j įgiand. 
nugalėjusi Rytu Vokietiją 15 — ^ .. . , . 

*~ „..„„_ pajurys, miegami 1, 15 — 2, 15 — 13. Trečia liko 
Vengrija toliau Lenkija, Čekoslo
vakija, Rumunija, Bulgarija, Vo
kietija, Jugoslavija Olandija ir 
L t. 

Gražiausias 
kambariai, kambariai su virtuvėm 
ir apartmentai, spalvotu* televizi
jos, aplinkui restoranai, naktiniai 
klubai, žvejojimo vietos. Golfo ir 

Į teniso aikštes, bažnyčios, krautu-
v fa i r t t Kubos tinklinio rinktine vieže-

;c Aaae-kcję :? Uidt w A»«r> j Sa^aaks: ^etuviai s&\cn\sn kvie
t e i r^lat^č. ae:& VJA; rui'.fc* 

•*';':!:* "^ *~$?*%%?$J&r 'f** '3 22. 

čia viouA apaua^rytL. 
AlibsaM 27 laroae ieiertav^iii 

Q a a r t e r l y 
OUA SAVINOS 
CCRTIf1CATBs73/«^ 

EARNUPTO 

forl 
.mflj, financing 

AT 0UR 10W IATB 
W I T M I U P A V M I M 

n > m V 

Mutual Federal 
Savinas and Loart m 

flB WBT CDMAK »OAD 

SERVIN6 CHICAGO J » © SUBURBS tOffZ ĮSOS 

Specialybė Akrą Ilgos 
mm w««t įftsrd strent 

Valandoa pagal susitarimą 
OfbM teL — PR 8-2220 

DR. IARIRA JAKiEVKIUS 
J O I I A 

V A I K Ų L I G O S 
MM West SSrd Street 

Ptrmad., antrad.. ketvlrtad. Ir psosrt 
nuo 12 lkl 2 vai Ir nuo 5 lkl 8 ral 
vak. Ssttad. nuo l M * w i . 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
28M W. SSrd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
b* ketv. nuo 5-7 vakare . 

Ofiso teL 776.2880. reekL 44S4f4i 
DR. J. J. SIMONAITIS 

G T D Y T O J A S 
Adrese* 4256 W. SSrd Street 

Oftoo telef. R E 5-44 ! • 
RpzideociJOB telef. OR «»e«tf 

Ofiso vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 
nuo 1 rOO ligi 3:00 vaL popiet 

O* P0 7-SSSS, Res. OA S-7T78 

DR. A. JUKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 Weet SSrd Street 
VsJesjdoe pagal suaitartma 

DR. K. A. JUČAS 
DSBUfATOLOGUA -

CHIRURGIJA 
Sftl »•> WiMteta Aveeee 

XM.atsmkaBia UvalaadD 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterę Mges 
Oftsas tr res. 2«52 W. S*th 84, 

TeL PRospec* 8-123S 
Ofiso vaL: pirm., antr., trsA • 

penkt. nuo 2-4 vai. Ir S-S V. va*. 
Aest. 2-4 p. p. ir kitu laiku 

tf seto teL St2-Lttl 
H t FER1. VYT. M U M S 

HOTDROJI MBDKJLNA 
i s s 7 t . S M O B « a 

10-12 sr i-T 
teoHrOatt 

Ofiso teL H E 4-2128, Dimq OI 

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

24M West TUt Street 
Vai.: ptraa.. antrad.. kstv. tr 
J I ir • -? — Ii anksto sosttaroa. 

TeL ofho PR S-S44S 
DR. F. C. W!NSKURAS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ* 
S107 West Tlst Street 

Valandos: 1-8 vai. poptst. 
TT*&. ir sefttad. pagal sasltajima 

Ofiso teL S90-S108; 
DR. P T T R A S ŽLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 
02S4 S. NarrecMtett Ave* 

VaL pirm. aatr., tat?, tr pemfet; %1 



Ko?i 31! hnogsat Insių 

WASHIN6T0NE, BELGRADE, NEW YORKE 
Mūsų šauksmai dėl laisvės ne- brėžė, kaip skirtinga praktika 

lieka be atgarsio. "Draugas" žmogaus teisių klausimais Rytų 
(1977.VIII.30) išspausdino in- ir Vakarų kraštuose 
formaciją apie liūdną Nijolės Ambasadorius primine. 
Sadūnaitės likimą. Kongresma— 
nas Newton L Steers išverstą šią 
žinią perteikė JAV kongresui ir ją 
išspausdinti "Congressional Re-
cord" (X.17), skaitomame diplo
matų ir atstovybių. Tas pats 

kad 
Europos kontinente kovodami 
amerikiečiai kariai siekė kalbos, 
tikėjimo laisvės ir taip pat lais
vės nuo skurdo, nuo baimės, žo
džiu pilno žmogaus teisių atsta
tymo. Ambasadorius pabrėžė, 

kongr. Steers parašė raštą Vals- kad JAV delegacija Belgrade kal
tybės departamentui, kad toks bės žmogaus teisių klausimu, kad 
elgesys su Sadūnaite yra priešin- būtų užtikrinta minties, sąžinės 

PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA 
RUOŠIASI ILGAM APGULIMUI 

Ruošiamos skystojo kuro, maisto, trąšų ir žaliavų atsargos 

BR. AUŠROTAS 

laisvė, kad niekas nebūtų kalina 
mas už savo minčių reiškimą, 
kad dėl tikėjimo niekam nebūtų 
siaurinamos teisės siekti aukštojo 
mokslo, kad visi turėtų laisvę su
silaukti savų dvasininkų, savos 
literatūros, turėti savus maldos 
namus, kad būtų pagerbtos tau
tinės tradicijos, kad nebūtų sun
kinamas veikimas ar imamasi re
presijų prieš grupes ar asmenis, 
kurių pastangos koncentruojasi į 
Helsinkio susitarimo tikslų ir pa
žadų įgyvendinimą. 

Helsinkio komisijos Washing-

Jau keliolika metų P. Afrikos 
respublika yra žiauriai puolama 
už krašte vykdomą apartheidinę 
politiką. Nors ši olandų prosene
lių įsteigta ir išvystyta valstybė 
gina savo teises "valdytis, kaip ji 
tinkama", tačiau po II-jo pasau
linio karo, vis labiau įsigalįs juo
dasis prokomunistinis rasizmas 
visame Afrikos kontinente verčia 
P. Afrikos baltųjų valdomas te
ritorijas vis griežčiau atriboti nuo 
galimų juodųjų žmonių užpuoli
mų. 

Komunizmo pavojus 
Dar tik prieš keletą metų nu

kritusios į bolševikinių laimėjimų 
pintinę (H. Kissingerio vykdo
mos detentes politikos dėka) bu
vusios Portugalijos kolonijos — 
Angola ir Mozambiąue — buvo 
lyg dvi spaminės strategiškos 
tvirtovės su centre esančia Rode-
zija, gynusia P. Afriką nuo gali
mų užpuolimų iš šiaurės. Tų teri
torijų užėmimas galėjo daug ką 
pakeisti tarptautinėje politikoje. 
Tačiau ši palanki P. Afrikai stra
tegija Afrikos kontinento pietuo
se jau pasikeitė: tik viena Rode-
zija dar vargais negalais atkak
liai kovoja su vis labiau plintan
čiu partizaniniu karu savo .pasie
niuose. 

Vyriausybė realiai vertindama 
nutarimu, kuriuo įsipareigojama į susidariusią būklę ir žvelgdama 

tiesiog į akis galimiems pavojams 
netolimoje ateityje, kaip rašo sa
vaitraštis "Newsweek" savo X. 3. 
numeryje," pripildė Rytų Trans-
valijos anglių kasyklas nafta, ku
rios, žinovų nuomone, sankcijų 
atveju P. Afrikai galėsią pakakti 
septyneriems metams. Taip pat 
vyriausybė įsakė sudaryti tam tik-

gas Žmogaus teisių deklaracijai, 
Sov. Sąjungos konstitucijai, Tarp
tautinei 1973 m. konvencijai dėl 
civilinių ir politinių teisių, o tą 
konvenciją yra pasirašiusi ir So
vietų Sąjunga. Bendrų pastangų 
dėka Sadūnaite iš kalėjimu išleis
ta, nors lieka ištrėmime. 

Valstybės departamentas išlei
do biuletenį (IX.26) kur dar kar
tą pabrėžia, kad Helsinkio susi
tarimai neturi įtakos į ilgalaikę 
JAV poziciją Europos valstybių 
ribų klausimu ir Helsinkio susi
tarimai nekliudo Vokietijai susi
vienyti. Valstybes departamentas 
pabrėžė, kad Helsinluo susitari- tone pirmininkas ir JAV delega-
mai nekeičia JAV nusistatymo ne- cijos Belgrade vicepirmininkas 
pripažinti Pabaltijo kraštų in- kongresmanas Dante B. Fascell 
korporavimo į Sov. Sąjungą ir laikrašty "The Sun" (X. 3) iš-
JAV palaiko savo nusistatymą tų spausdino savo pareiškimą, kad 
kraštų laisvės klausimu. Valsty- JAV delegacija reikalaus gerbti 
bės departamento informacinis žmogaus teises, pabrėžiant, kad 
biuletenis atmeta Brežnevo jų pažeidimas kliudo Rytų - Va-
doktriną ir pabrėžia kiekvienos karų saugumui ir bendradarbia-
valstybės teisę laisvai pasirinkti vimui. 
savo politinio gyvenimo būdą be Tas derinasi su JAV kongreso 
kitų valstybių dominavimo. 

Solženicyno gyvenamos valsti- siekti Rusijos imperializmo pa
jos kongresmano rūpesčiu buvo vergtų tautų išlaisvinimą Anti-
suorganizuotas daugiau kaip bolševikinio tautų bloko vado 
140 senatorių ir kongresmanų vybė yra pasiuntusi Belgrado 
pasirašytas prezidentui Carteriui konferencijai memorandumą, 
bendras laiškas, kuriame atkrei- kuriame primena Lietuvą ir pa-
piamas dėmesys, kad Sovietų Są- brėžia, kad 1960. XII. 14 Jungti-
junga kitaip galvojančius žmo- nės Tautos paskelbė deklaraciją, 
nes naikina, juos izoliuodama iš jog turi būti suteikta laisvė vi-
visuomenės. Prašoma žmogaus soms kolonialinėje priklausomy-
teisių klausimą daryti vienu iš bėję gyvenančioms tautoms o 
centriniu punktų dabartiniuose 1976.XH.20 ryšium su Nambijos 
Belgrado pasitarimuose. klausimu Jungt Tautų visuoti-

# nis susirinkimas priėmė nuo
sprendį, kad kolonialinę prie
spaudą kenčiančios tautos turi 
teisę ginklų pagalba siekti lais-į 
vės. Šitokie įsipareigojimai liečia! 
visas kolonialines tautas, taigi ir! 
Maskvos kolonijomis laikomas į 
Pabaltijo valstybes. 

Jungtinės Tautos New Yorke 
agentai, kolonistai, panaikinta jų ruošiasi panaudoti boikotą ir 
kontrolė, kad būtų grąžinti trem- sankcijas prieš Pietų Afrikos 
tiniai iš Sibiro, iš kalėjimų ir valstybę, kad ten neperduodama 
panaudojami JAV informacijų valdžia krašto daugumai. Tas 
vergų darbo stovyklų, kad būtų pats reikalavimas turi būti vyk-į 
šaltiniai kelti pasaulyje Pabaltijo domas ir ryšium su Pabaltijo j 
kraštų klausimą, kad JAV visada valstybėmis. Tuose kraštuose ne-; 
laikytųsi inkorporacijos nepripa- turi šeimininkauti komunistų! 
žmimo politikos, kad valstybinės mažuma, ten neturi viską kont-j 
leidyklos išleidžiamuose žemėla- roliuoti iš Maskvos atsiųstų agen- Qy™ V « * • « » ejanamento sekretorius f^_«vo_m»mw-
piuose būtų pažymima, jog JAV tų mažuma. Krašto likimas turi 

Atstovų rūmai ir senatas prw 
ėmė bendrą 319 rezoliuciją, ku
ria JAV prezidentas ir valstybės 
sekretorius įpareigojami kelti Pa
baltijo valstybių klausimą, reika
laujant, kad iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos būtų išverstos rusų 
ir kitų svetimų tautų įgulos, 

rų trąšų atsargas, reikalingas 
krašto ūkiui plėtotis. Be to, ir kai 
kurios maisto atsargos, kurių 
krašte nėra su kaupu, yra ruo
šiamos ' liesiesiems metams.' 'Vi
si jauni ir seni mokosi naudoti 
ginklus, kad, atėjus metui, būtų 
galima sėkmingai gintis nuo už
puolikų. 
Afrikos baltųjų nepasitikėjimas 

Didžioji dalis respublikos pilie
čių su tam tikru nepasitikėjimu 
žvelgė į D. Britanijos ir Ameri
kos politiką savo krašto at
žvilgiu, įvertindami paskutinių 
metų tarptautinį vystymąsi, "P. 
Afrikos piliečiai yra pasirengę ko
voti ir mirti už savo krašto ne
priklausomybę," rašo užsienio 
žurnalistai, apsilankę Šiame žy
dinčiame krašte. Vyriausybė, pri
tardama gyventojų nuotaikoms, 
kylančiomis iŠ pragaištingų So
vietų ir kairiųjų naujai iškeptų 
Afrikos "valstybių", susitelkusių i 
JT, ir šiais metais nesiuntė savo 
delegacijos į JT rudens posė
džius, vykstančius New Yorke. 

Nepersenai min. pirm. John 
Vorsteris nustebino savo liberali
nius varžovus, paskirdamas nau
jus rinkimus š.m. lapkričio 30 d., 
t.y. 18 mėnesių prieš rinkimams 
reikab"ngą datą. J. Vorsteris tiki, 
kad būsimajame krašto parla
mente jis turėsiąs dar žymesnę 
persvarą negu dabartiniame. 

Paskutinėmis savaitėmis JAV 
informacija ypač uoliai skelbė a-
pie kažkokio niekada negirdėto, 
niekam nežinomo juodųjų akty
visto St. Biko mirtį. JAV iš Biko 
TV stotys stengiasi sukurti naują 
mitą, kurio pavyzdžiu privalėtų 

Dulles suliedino iš JAV, laisvų 
ji? Azijos ir Pacifiko valstybių 
SEATO sąjungą. Pagrindinis sekti ir kiti juodieji revoliucio- , . , ^ ~*T • . . T L - „ _ : « . . . . . J, , , ... T .•., tikslas buvo pastoti kelią komunis-menai. Nuostabu, kad net ir JAV ., *"" .TT^ > ^_ ;„ 

Bowd amb. P. Afrikai W 
ler dalyvavo Biko Laidotuvėse. 

J. Vorster po parlamento rinki
mų naujai išrinktai tautos atsto
vybei perduos patvirtinti naują 
konstituciją, suteikiančią naujas 
galias prezidentui ir įsteigian
čias kelias tautines atstovybes: 
baltųjų ir sumaišytų ar ''spalvo
tų" ir azijatų. O juodiesiems bus 
suteiktos politiškos teisės grynai 
juodųjų gyvenamose teritorijose. 

Afrikos baltųjų nuotaikos 

Kalbėdamas su Vakarų valsty
bių atstovais apie Rodezijos ir 
Numibijos ateitį, J. Vorsteris pa
sakęs, kad "P. Afrikos piliečiai 
jau nustoja kantrybės, besiklausy
dami vakariečių tauškalų apie 
laisves. "Taip, mes norime taikos 
Afrikoje, bet šios taikos labui 
mes nepaaukosime P. Afrikos res
publikos. Aš su nieku nesiderė-
siu apie savo krašto sunaikini
mą," teigė J. Vorsteris. 

Stebėtojai tiki, kad P. Afrika 
galinti gana ilgai kovoti su visais 
savo priešais. Jos ginklavimas y-
ra modemus, karo aviacija turin
ti geriausius lėktuvus, karo laivy 
nas turi puikius nardlaivius, o 
Izraelis šiuo metu baigia statyti 
jūros apsaugos pakrančių greit-
laivius. 

Visokiu atveju P. Afrika laukia, 
kad, prieš pradedant karo veiks
mus, JT jai užkraus ekonomiškas 
sankcijas. Bet iš ilgų metų patyri
mo yra žinoma, kad tokios sank
cijos yra menkavertės ir jos net 
ne perdaug pakenkė izoliuoti Ro-
dezijai. 

B šalies stebėdami P. Afrikos 
įvykių raidą, mes taip pat turime 
susirūpinti. Mes žinome, kad P-

į Afrikos sunaikinimo idėjas ne 
nuo šiandien puoselėja Sovietai. 
Jie taip pat yra pavergę ne tik 
mūsų tėvynę, bet ir visą R. Euro
pą. Ir vargas tam kraštui, ku
riam užneriama bolševikinė 
smaugtis, kad ir juodųjų žmonių. 

m S4MK6K Pflttinur 
Ją pakeičia ASIAN sąjunga 

B. JABLONSKIS 
1950 m. JAV sekretorius J. F. kiai sugriovė pasitikėjimą Ameri

ka. Mėnesinis leidinys "Asia Mail" 
pranešė kad P. Azijos, K Zelan
dijos ir Australijos valstybės, su
sirinkusios Kuala Lumpur, svars
tė padėtį P. Azijoje, po Indokini-
jos karo ir ko jie gali tikėtis iš 

JAV. Padėjo jos" nariams JAV santykių, jei jie kada užsi
megs su komunistiniu Azijos pa

tų veržlumui pietinę Aziją ir 
Pacifiką. SEATO sąjungai vado
vavo 
ekonomiškai ir kariškai. 

Japonja į šią sąjungą nebuvo saulių. 
priimta, nes II pasaulinio karo me
tu ji kovojo prieš JAV ir Azijos tau
tas. Žiaurus jos elgesys su oku
puotų kraštų žmonėmis ir paim
tais į nelaisvę sąjungininkų ka
riais sukėlė didžiausią neapykan
tą Japonijai. Atrodė, kol veiks 
SEATO sąjunga, Japonija niekad 
nebus priimta į ją nariu. 

Kai po Paryžiaus taikos sutar
ties pasirašymo kai kurie SEATO 
nariai atšaukė iš Indokinijos 
kovų karines jėgas, Š. Vietnamas 
ir Kambodijos komunistai Pa
ryžiaus sutartį sulaužė ir puolė į 
P. Vietnamą ir Kambodiją. Nė 
vienas SEATO narys 
Indokiniją SEATO įsipareigoji-j 
mams tesėti. Leido komunistams 
sudoroti P. Vietnamą ir Kambo
diją. Su komunistų pergale pasi
baigė ir SEATO sąjunga. 

Rinkiminių pažadų politika 
JAV Prezidentas J. Carte-

ris ryžtasi tesėti rinkiminius paža
dus. Skuba megzti ryšius su Azi
jos komunistinėmis valstybėmis — 
kom. Kinija, S. Korėja ir aršiau
siu priešu Vietnamu. Jis lyg jau 
pamiršo, kad šių valstybių kari
nės jėgos per Korėjos ir Indokini 

Vieningai nusprendė steigti 
naują ASEAN sąjungą, panašią į 
SEATO, bet vien iš laisvųjų P. 
Azijos ir Pacifiko valstybių. Į su
sirinkimą buvo pakviestas ir Ja
ponijos ministeris pirmininkas T. 
Fukuda. Jam pasiūlė stoti į są
jungą nariu. Japonija pasiūlymą 
priėmė. Su Japonijos priėmimu į 
sąjungą buvo pašalinta 20 metų 
trukusi jai neapykanta, rašo žurn. 
J. Pinkermanas. Ji buvo pasklidu
si ne tik po Azijos kraštus, bet 
siekė M Zelandiją, Australiją ir 

\ j Pacif ko salas. 
Po II pasaulinio karo Japonija, 

.įtapusi demokratiška valstybe, oa-
įdare nepaprastą pažangą ekono
mijoje ir gamyboje. įsirikiavo į 
pirmaujančių pasaulio valstybių 
gretas. Šiandien yra pramoninė ir 
ekonominė galybė Tokio galingo 
nario sąjunga ir ieško, kai JAV 
pasitraukė iš Azijos. Jai patikėjo 
ir naujos sąjungos vadovybę, nes 
jos sugebėjimai ir ištekliai čia la
bai reikalingi, ypač nevisiškai iš
sivysčiusiose valstybėse. 

Japoniia įsipareigoja 
Tapusi sąjungos nariu, tuojau 

pasielgė kaip JAV. Pasiryžo pasi-
, . , dalinti su sąjungos nariais savo jos karus daug kraujo nuleido .. . . . . _ , ? . , ., , . 

istekha:s. Paskyrė 1 bu. dol. sąjun
gos narių pagalbai. Sutiko na-

BA4NYTINIU CHORŲ 
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS 
Romoje įvyko Italijos bažny-

JAV kariams. Paimtus į nelaisvę 
marino badu ir žudė, jei jie nesu
tiko per radiją niekinti JAV poli
tikos ir karinių veiksmų Indoki
nijoje. Jie buvo ir bus JAV prie
šai, kenkė ir kenks JAV politikai, 
nes juos nesaisto jokios pasirašy
tos sutartys. 

Kom. Kinija įžūliai reikalauja, 
kad JAV nutrauktų su tautine Ki
nijos respublika Taivvane ne tik 
diplomatinius ryšius, bet atšauk
tų iš jos ir ten esantį mažą JAV 
karinį dalinį ir atsisakytų įsipa
reigojimų salai ginti. 

Jei prezidentas Carteris paten
kintų šiuos reikalavimus, paau-

rių techniškus projektus parem
ti papildoma 400 mil. dol. suma. 
Pati jungiasi į narių grupes ir 
abipusius produkcijos sandėrius, 
lieč ančius tuos dirbinius ku 
riuos naudoja nariai. 

Pagrindinis siekis skubiai pa
kelti narių ūkinę ir ekonominę 
pažangą iki tokio laipsnio, kad ji 
patenkintų kasdieninius mažiau 
išsivysčiusių valstybių žmonių 
poreikius ir pakeltų jų gyvenimo 
lygį. Tuo būtų aps drausta nuo 
trūkumų, kurie tarnauja komu
nistų simpatikams ir propagan
dai. Nebus nuošaliai palikta ir 

kotų daugiau 19 mil. patriotiškai karinė apsauga. Narių kariuome-
nusiteikusių kiniečių, kurie pasi-'nės bus aprūpintos pažangesniais 
traukė iš tėvynės nuo komunis- ginklais, o kariai Japonijos instruk-

Itinių chorų tautinis suvažiavi- j t u persekiojimų. Per trumpą lai-j torių bus mokomi jais naudotis. 
j maa. Suvažiavimo dalyviai — ; ką sukūrė jie ūkinę, ekonominę ir/Šios pastangos turėtų apsaugoti 
daugiau negu dešimt tūks tan- , i n c ] u s t r j n e pažangą, kurios žemy-Inuo komunistų kėslų. 
č:ų choristų iš visos Italijos — ' n o komunistai l*gi šiol nepasiekė. Į Galutinė Japonijos, kaip sąjun-

tame priėmime sveikinasi su O. Bačkiene, Lietuvos atstovo žmona 

drauge giedojo šventų Mišių 
metu, kurias šv. Petro bazili
koje aukojo Popiežius Paulius 
VI. šias įspūdingas pamaldas 
perdavė visos Europos televizi
jos stotys. 

Tautinė Kinija pasiekė pažangą gos vado, pareiga paruošti atei-
žmonių darbštumu ir JAV pagal- čiai planus, kurie JAV atsk'rtų 
ba. 

Nauja ASEAN sąjunga 

JAV prezidento J. Carterio sie-

nuo Azijos laisvųjų valstybių. 
Taip verčia elgtis Indokinijos ka
ro likimas, JAV posūkis ir nuo
laidžiavimas komunistams. 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALNIS 

nepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir būti atiduotas į krašto daugu-
Estijos prijungimo ir šie kraštai mos gyventojų rankas, išvedant 
būtų laikomi kaip nepriklauso- okupantų įgulas ir pravedant 
mi. Reikalaujama kad Pabaltijo iaisvus rinkimus Jungt Tautų 
valstybėms būtų suteikta laisvo priežiūroje, 
apsiprendimo teisė ir būtų pra- u b f t . ^ ^ ««BaItic W o r l d | 19 
vesti laisvi rinkimai, išvedus ru- Qonįerence

n
 s pali0 mėnesį pa-| Dvaranausko išraudęs veidas visas drebėjo. Pijus 

sų įgulas, globojant Jungtinėms gj^j^j rejkaiavimai: Sov. Sąjun-' susimąstęs žiūrėjo į greitėjantį traukinį. Vistiek išlipo 
Tautoms. g a l a u Ž Q H e i s i n k i o ' susitarimus,! ^ iė3° i s t o t i - Žmonės ėjo skubėdami iš peroro. Jie 

Kur galima, aukštieji JAV pa- laikydama savo įgulas ir kolonia- i ž i ū r ė Jo i išeinančius. Žinojo, kad kitas tarptautini* į 
reigūnai veikia pagal tas instruk- linį režimą Pabaltijo kraštuose. I Berlyną ateis tik kitos dienos vakare.Kai visi išsiskirs-
cijas. JAV ambasadoriaus Gold- Belgrade turi būti sudarytas tarp- į tė, kun. Dvaranauskas ėjo pas patį stoties viršininką 
bergo (X. 6) pasakyta kalba Belg- tautinis procesas įgyvendintij teirautis geriausio patarimo jų padėtyje. Išgirdę ap-
rado pasitarimų pradžioje tai laisvo apsisprendimo principus,! gaūestavimą, kad teks rytoj atvažiuoti, važiavr, nuri-
kaip tik parodė Čia jis ryžtingai Maskva iš Lietuvos, Latvijos ir j mę namo. Važiuojant jau ateileidęs kun. Dvaranaus-
pabrėžė, kad detentes gilinimas Estijos turi išvesti savo įgulas, j kas net bandė juokauti: - čia mums išėjo pana-
netun bun atskirtas nuo pazan- kolonialinę administraciją ir ko-
gos žmogaus teisių gynime Pažy- lonistus. Maskva laužo Helsinkio 
mėjęs, kad prez. Carteris jau pa- įsipareigojimus kalindama už re-
sirašė 2mogaus teisių konven- liginius ir kitokius įsitikinimus, 
ciją, ambasadorius kėlę reikalą, persekiodama tikinčiuosius, falsi-
kad šios teisės būtų visų gerbia- fikuodama tų kraštų istoriją, 
mos. Aiškiai taikydamas Sovietų laužydama tautines tradicijas, j i r nesutalpina. Dievas laimina mus gausiais pašauki-
Sąiungai, jis kritikavo, kad ten sovietindama kraštą, palaipsniui j «"*••• — J° • * " " ižo emociniu : -.uku. 
nuvykę studentai ilgai neprilei- išstumdama vietines kalbas ir į 
džiami prie būtinų archyvų, kar- žymesnius postus statydama rusų 
tais įleidžiami tik dienai ir nelei- administraciją, vykdydama rusi-
džiama išsinešti užrašų. Protes- fikaciją ir tautinį genocidą, var-
tavo prieš radijo programų truk- žydama judėjimą, plėšdama di-
dymą, žurnalistų varžymą, ne- delius muitus už siuntinius. 
leidimą šeimoms susijungti, ke- Jungtinės Tautos New Yorke turi 
liavimų suvaržymą, kas yra prie- ginti ne vien Afrikos negrų teises, 
šinga Helsinkio susitarimams ir bet ir Maskvos pavergtų Euro-
2mogaus teisių deklaracijai. Pa- pos žmonių laisvę. J. Pr. 

šiai, kaip toje komedijoje: "Amerika Pirty". 
Neseniai vieną savo konferenciją tėvas Pijus bai

gė jautriu prisiminimu: 
— Kai buvau Amerike, jie man kartą parašė: 

"Pastatėme vienuolyno namui jau antrą aukštą, bet ka
žin ar pripildysime". Jau seniai tas namas perpildytas 

ir buvo jos direktorius. Rekreacijų metu jis į sodą nie-1 Karuža dėl to švilpuko, bet aiškaus atsakymo negavo. 
kuomet neidavo —jam persiauri takai. Jis išeidavo \ Jam tokių dalykų naktigonės metu nereikėjo ir neteko 
į tą platųjį kelią, nuo kurio Karuža vieną vakarą yra; niekur matyti. Miestuose viskas lengviau ir tobuliau, 
stebėjęs juos besimeldžiančius, ir žiūrėdavo, kurį čia j mąstė sau Karuža. Vis dėlto gerai susišvilpauti, nors 

Šiuo metu jis didino ir organizavo Patašines ūkį, 
netoli Marijampolės, kad pakaktų išmaitinti ugan-
čiai šeimai. Vasaros metu, dienai einant vakarop, pa
sikinkęs arkliuką, jis išvažiuodavo nakčiai į ūkį. Ten 
iš brolių ūkininkų priimdavo pranešimus apie tos die
nos darbus ir planus rytojui, atlaikydavo kita rytą 
jiems Mišias jų koplyčioje ir anksti parskubėdavo at
gal su pienu ir kitom ūkiškom gėrybėm. 

Besimokantiems ypatingą dėmesį rodė gimnazijos 
direktorius. Jis pusę savaitės būdavo istorijos profe
sorius Kau^e, o £r*že* *'*£**, auwk& «*v&je & z,. <WHjoją 

pasišaukti iš einančių į sodą. Tuo keliu jis žingsniuo
davo su keliais dešinėje ir keliais — kairėje pusėje. Jis 
pasišauktų jų daugiau, jei tas kelias būtų platesnis... 

Jis buvo smulkios išvaizdos, be galo geras kiek
vienam ir nuoširdus — gal iki naivumo. Tais pasikal
bėjimais jis norėdavo uždegti juos didesniu entuziaz
mu, o gal ir pats juos geriau pažinti ir teisingiau įver
tinti. Jis buvo taip pat ir provincijolas, jų vyriausias 
viršininkas Lietuvoje. Tačiau eilės vidury jis pasijusda
vo, kaip vienas iš jų. 

Jis buvo vienas iš pirmųjų atgaivintoje vienuoli
joje. Kartais įdomiai pasakodavo iš vienuolijos praei
tie, iš Lietuvos ar pasaulinės istorijos, iš savo studijų 
Šveicarijoje, apie jo tyrinėtą pirmojo Lietuvos kara
liaus Mindaugo krikštą. 

Be mokslo, Karuža vis labiau buvo įtraukiamas į 
įvairias tarpusavės tarnybos pareigas. Pagaliau jam 
atėjo eilė būti panaktiniu. Tik pusę nakties saugoti vi
są jų rajoną, o antram pusnakčiui — kitas brolis per
ims sargybas. Apeini visą rajoną maždaug per pus
valandį, o antrą pu*»v*landį skaitai ar ilsiesi, sugrįžęs į 
muzikos kambarį. 

ir su nežinomu žmogumi — nesijausi taip vienas nak
ties glūdumoje. 

Jam tų pusvalandinių pertraukų nereikia. Juk jis 
— naktų svajotojas. Nakties ramybėje įdomesnės 

mintys kyla. Tamsoje pradedi aiškiau matyti, naujus 
pasaulius atrandi... Viena po kitos pamažu užgeso visų 
langų šviesos, ir tu likai jau vienas. Vienas — pamaty
ti viską ir juos visus apsaugoti. 

Naktis šviesi, mėnesiena. Visur taip ramu. J i s 
eina tyliai per sodą. Atidžiai žiūri pro tvorą į Šešupės 
lankas, ar iš ten kas neatslenka. Ramu. Praėjo tuo 
keliu, iš kur yra stebėjęs juos besimeldžiančius. Kop
lyčia buvo tamsi, maldos seniai jau nutilusios, tik am
žinoji ugnis mirgėjo rausva šviesele. 

Pro spaudos rūmus pasuko į gimnazijos rajoną. 
Perėjo takais visą gimnazijos sodą-, jų daržus ir spor
to aikštę. Buvę taip jaunos gyvybės pilni, gimanzijos 
rūmai atrodė taip paslaptingai tylūs. Sustojęs ant kal
niuko, žiūrėjo į Vilkaviškio plentą ir jo tiltą per Še
šupę. Niekas nejuda. Tik Šešupės srovė. Atsimušusi į 
akmenis ar kitas kliūtis, tyliai čiurleno. 

Už plento tolumoje, ant Šešupės aukštupio, me-
Su naktigonių patyrimu Karužai panaktinio dar- [ džių tarpe baltavo senieji Marijampolės gimnazijos 

bas atrodė patrauklus, nors dalies miego ir teks atsi- j rūmai. Tylūs, vieniši. Oi, ten daug margo gyvenimo 
sakyti. Visus nurodymus ir švilpuką perėmė iš pasku
tiniojo panaktinio. 

— O kam tas švilpukas? 
— Susižinojimui. Aš jo niekuomet nesu naudojęs 
— Ar susižinojimui su kitais panaktiniais mieste, j prisiminti kai kurių gyvenimą. 

panašiai budinčiais, kaip ir mes? — via kiftua;nfjo' 

praėjo. Ten jaunystę praleido, besimokydami ir save 
ugdydami, daugybė žymių lietuvių. įvairiais gyvenimo 
keliais iškeliavusių. Jie visi čia sprendė savo g\venimo 
mįslę ir ieškojo .. Čia jis ilgiau susmąsto, bandydamas 
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"MES ESAM TAUTA, KURI 
ATSISAKO MIRT" 

Tokia sntrašte ''Sunday Plain 
Dealer Magazine" spalio 23 d. iš
spausdino ilgą ir išsamų Joseph 
"VVagnerio straipsnį. Iš žurnalo 
56 psl. šis straipsnis tęsiasi per 7 
puslapius, •gausiai iliustruotas. 
Viršelį puošia Grandinėlės šokė
jų spalvota nuotrauka, po kuria 
įrašyta "Cleveiands Lithuani-
ans. Mes esame tauta, kuri atsisa
ko mirt". Straipsnį puošia 6 spal
votos ir juoda — balta nuotrau
kos: A, Smetonos mauzoliejaus 
antkapio lentos fone — kleb. B. t 
Ivanausko nuotrauka, dviejų lie- į 
tuviukų (Sauliaus ir Dariaus 
Stepų) ir Sigos Lenkauskaitės, to
liau Raimondo Kudukio šeimos, 
nuotrauka, R. Kudukio ir A. Ruk-! 
šėno nuotrauka, paminklas pr ie ' 
Dievo Motinos X. P. bažnyčios,! 

Čiurlionio ansamblio šokėjai i r ' 
paskutinio Lietuvos prez. A. Sme
tonos nuotrauka. 

Straipsnis parašytas iš suteik
to pasikalbėjimo su R. Kudukiu 
ir A. Rukšėnu. Antrinė šio straips
nio antraštė duota "Politikai su
pranta jų kalbą". Žurnalistas 
Wagner duoda konspektyvią Lie
tuvos istorijos apžvalgą, daug dė
mesio skiriama Bražinskų bylai, 
Kudirkos išlaisvinimui. "Day of 
Shame" knygai, kultūrine: lietu
vių veiklai, pastangoms Lietu
vai padėti. Apžvelgiama lietuvių j 
šakota veikla su "Dirvos" laik- j 
raščiu, radijo valanda "Tėvynės! 
garsais". Iškeliamas faktas, kad'; 
Clevelande gyvenančiųjų apie! 
12,000 lietuvių vaikai, baigę gim-
nazijas apie 90 proc. siekia aukš- j 
tojo mokslo. Lietuvių namai, 
naujai Įsisteigęs politinis — visuo
meninis klubas Lithuanian Civic 
club ir kt. randa vietos straipsnio 
puslapiuose. 

Sekmadienio "Plain Dealer" 
yra didžiausias laikraštis Ohio j 
valstybėje, 600,000 egz. tiražas. 

Pabaigai cituoja R. Kudukio 
frazes; "Bet mes esame tau ta , 
kuri atsisako mirti. Mes esame 
tauta, kuri sako, kad turime tei
sę gyventi, kaip ir kitos tautos. 
Mes esame tauta, kuri atsisako! 
būti sunaikinta". 

Tai nepaprastai graži, tiksli ir 
vertingą informacija apie lietu
vius. Turime būti dėkingi už tai 
Raimondui Kudukiui, LB Tary
bos prezidiumo pirmininkui, ir 
žurnalistui Algiui Rukšėnui. T o 
kios gražios propagandos ir infor
macijos ir už didelius pinigus n e -
nupirktum. 

DR. DANIELIUS DEGESYS 
— REDAKTORIUS 

Clevelande gyvenąs žinomas 
chirurgas dr. D. Degesys pakvies
tas redaguoti Lietuvių gydytojų 
sąjungos medicinos žurnalą "Me
dicina". 

Iki šiol žurnalą redagavo dr . 
Kazys Pemkus. Dr. Degesys — 
vienas iš Ohio lietuvių gydytojų 
draugijos steigėjų, valdybų pirm. 
ir narys, dažnai rašąs medicinos 
temomis ''Dirvoje", šakotas ir 

nuoširdus visuomenininkas, Cle-
velando lietuvių gyvenime 
reiškiasi pozityvia ir gražia 
veikla. Sveikiname naują redak
torių! 

" D A I N A V A " - "KŪLGRINDA" 
- L IETUVIU DIENOS 

Chicagos Dainavos ansamblis 
su savo naujuoju muzikiniu vei
kalu "Kūlgrinda" bus didžiausia 
šių metų Clevelando Lietuvių 
dienų atrakcija. Lietuvių dienos 
įvyksta už dviejų savaičių, 
lapkričio 12 — 13 dienomis Die
vo Motinos N . P. parapijos au
ditorijoje, kuri gali talpinti apie 
700 žiūrovų. Spektaklis įvyks lap
kričio 12 d., šeštadienį, 7:30 vai.! 
vak. Sekmadienį vyks parodos ir 
kiti Lietuvių dienų įvairumai. 

Spektakliu susidomėjimas jau 
labai didelis. Du trečdaliai bilie
tų jau išparduota ar rezervuota. 
Todė! norį dar gauti geresnių vie
tų, prašomi nedelsiant skambin
ti: J. Malskiui — tel. 486 — 9165, 
R. Tatarūnienei tel. 531 — 5924, 
VI. Bacevičiui, tel. 481 —1016 ir 
V. Biliūnui tel. 692 — 1690. Bi
lietai pardavinėjami ir parapijų į 
salėse po sekmadienio tpamaldų. 

Muziko Aloyzo Jurgučio dviejų 
veiksmų su prologu ir epilogu j 
muzikinis veikalas yra neeilinis 
lietuvių pastatymas. Visame pa
statyme dalyvauja per 80 asme
nų: solistų, artistų, dainininkų, 
šokėjų, plūs 16 asmenų Clevelan
do simfoninio orkestro ansamb
lis. Clevelando lietuvių scenoje 
toks didelis pastatymas yra, tur 
būt, buvęs prieš kokį 20 metų, 
kai buvo atkvies.ta Chicagos lie
tuvių opera su Faustu. 

Aloyzas Jurgutis — jaunas ir 
talentingas kompozitorius, jau čia 
Amerikoje sukūręs "Pamario pa
saką", Lietuvoje ir čia eilę piani
no kūrinių, dabar dėstąs Chica
gos konservatorijos kolegijoje, va
dovaująs Dainavos ansambliui, 
yra susilaukęs palankių įvertini
mų, kaip kompozitorius ir diri
gentas. A. Jurgučio dabartinis di
delis rūpestis — atsikviesti savo 
žmoną ir dukrelę iš ok. Lietuvos. 

"Kūlgrindos" libretas — rašy
tojos Nijolės Jankutės, rež. Zita 
Kevalaitytė — Visockienė, dekora
cijos Ados Korsakaitės — Sutku
vienės, apšvietimas ir rež. padė
jėja Živilė Numgaudaitė , baletas 
— Jaunučio Puodžiūno ir Viole
tos Karosaitės. Solistai: Margarita 
Momkienė, Roma Mastienė, Au
dronė Simonaitytė - Gaižiūnie-
nė , Valentinas Liorentas. Vytas 
Radys. Kostiumų projektai Moni
kos Kripkauskienės, grimas Jono 
Kelečiaus. 

Būkime šio spalvingo ir nuotai
kingo spektaklio žiūrovai, klausy
tojai ir rėmėjai. Rengėjai —LB 
Clevelando apylinkė nuoširdžiai 
kviečia. 

KERAMIKOS IR SIDABRO 
PAPUOŠALU PARODA 

Vyr. skaučių Židinys spalio 29 
— 30 dienomis Dievo Motinos N . 
P. parapijos salėje ruošia dail. 

Valentinos Balsienės keramikos4r 
sidabro papuošalų parodą. • Ašį 
darymas šeštadienį 7 vai. vak, 
Sekmadienį paroda atidarą nuo] 
11 vai. iki 3 val.p. p. 

SĖKMINGA PARODA 

Giedros korp! ruošta Prano 
Baltuonio medžio šaknų, skulp
tūros paroda buvo sėkminga. Iš 
išstatytų 100 skulptūros darbų 
parduota 16. Daug žmonių daly
vavo atidaryme ir sekmadienį 
nuo 11 vai. iki 4 vai. parodą ati
darant kalbėjo Ona Kliorytė ir 
ilgesnj žodį tarė rašytojas Vacys 
Kavaliūnas. Šiuo metu Giedros 
korp! valdybą sudaro: Aldona 
Zorskienė, Ona Kliorytė ir Livi
ja Kasperavičiūtė — Stevenson. 

O H I O LIETUVIŲ GYDYTOJU 
PREMIJA PASKIRTA 

ALGIRDUI BIELSKUI 

Ohio Lietuvių gydytojų meti
nė kultūrinė premija paskirta Al
girdui Bielskui ir bus įteikta šį 
šeštadienį, spalio 29 d., Lietuvių 
namų salėje. Alg. Bielskus lietu
vių sporto darbuotojas, sporti
ninkas, atletų treneris, spaudos 
reporteris, buvęs Clevelando Žai
bo ir centrinių sporto organizaci
jų pirmininkas ir valdybos narys, 
mecenatas, Čiurlionio ansamblio 
buvęs chormeisteris, ilgametis an
samblio narys. Nuoširdūs sveiki
nimai. 

V.R. _. 

LIETUVIU DIENOS IR 
DAILĖS PARODA 

Clevelande jau prigijo tradici
j a Lietuvių dienų proga rengti 
dailės kūrinių ir liaudies išdirbi
nių parodą. Tokia paroda orga
nizuojama ir šiais metais, lapk
ričio 13 d., sekmadienį, Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos pa
rapijos didžiojoje salėje. Kas no
rėtų parodoje dalyvauti su savo 
tapyba, skulptūromis, gintaro ar 
medžio išdirbiniais, taip pat su 
audiniais, foto nuotraukomis, 
pašto ženklų kolekcijomis h ki
tokiais eksponatais, prašomi re
gistruotis pas LB Clevelando a-
pyl. valdybos narį Borisą Gražulį, 
tel.: darbo 241-6788, namų 741-
-1782. 

Parodos vietos ribotos, norintie
ji dalyvauti, turi nedelsti. 

KULTŪRINĖ VAKARONĖ 

LB Kultūrinė vakaronė įvyks 
lapkričio 11 d., penktadienį, 7:30 
v.v. D M N P parapijos mažojoje 
salėje. Dr. Jolita Kavaliūnaitė ap
tars Ed. Cinzo romaną "Brolio 
Mykolo gatvė," Visi mielai lau
kiami. 

.."... (mr*) 

"KLEVU ALĖJAI" PRAĖJUS * 

Spalio 15 d., D.M.N.P. parapi
jos auditorijoj, Hamiltono teat
ras "Aukuras", Clevelando ir a-
pylinkės lietuviam suvaidino A. 
Mirono dviejų veiksmų komediją 
"Klevų Alėja". 

Gaila, kad iš didelės Clevelan
do lietuvių kolonijos, į salę atvy
ko apie pora šimtų žiūrovų. 

Dažnai mes skundžiamės, kad 
mūsų turimos patalpos per mažos, 
bet tikrovėje turimos patalpos y-
ra per didelės ir ateity jos bus 
dar didesnės, jai į suruoštus pa
rengimus mes nesilankysime. 

Lapkričio 12 d., Clevelando lie
tuvių diena, iš Chicagos atvyksta 
Dainavos ansamblis su muziki-j 
niu veikalu "Kūlgrinda", lapkri-j 
čio 19 d., Lietuvių namų audito
rijoj, LKVS Ramovės Clevelando 
skyrius, rengia Lietuvos kariuo
menės minėjimą. Vėliau Lietuvių] 
namuose Žalgirio šaulių kuopa 
rengia rudens popietę - balių. 

Reik tikėt, kad Clevelando lie
tuviai šiuo metu rengėjų neap
vils. 

E J \ 

CYVU ŠVENTĖ 

vadovavo8 Vytautas Yucfus, Pitts-
bufgfto lietuvių veikėjas, Birutės 
brolis. Sveikino Stasys Barzdu-
kas — Lietuvių Bendruomenės 
ir $avo vardu (jis prieš 25 me
tus buvo Čyvų vestuvių pokylio 
vadovas Pittsburgh''). J- Žilionis 
—Liet Pronto bičiulių ir dr. E. 

Lenkauskas — visu draugų var
du. Įteikta dovana. Ilgiausių ir 
laimingiausių metu linkėjimai 
palydėjo Birutę ir Vladą į ant
rąjį, vedybinio gyvenimo šimtme
čio ketvirtį. Ryto Babicko ir Al
girdo Bielskaus privedamos dai
nos papildė baliaus nuotaiką. 
Padėkojo Vladas Čyvas. , 

Birutė ir Vladas Gyvai veiklūs 
Clevelando žmonės. Lietuvių 
Bendruomenė, Liet. Fronto bičiu
liai, Dievo Motinos N.P. parapi
ja, ateitininkai, sporto klubas 
"Žaibas" ir kitos organizacijos 
susilaukia nuolatinės ir visokerio
pos paramos. Jų vaikai eina tė
vų pėdomis. 

Vida, baigusi St. John medį-
cinos seserų kolegiją, dirba Genn-
ville ligoninėje, Rita, šį pavasa
rį baigė Clevelando valst univ. 
muziką su Sunarna cum laude, 
skili lietuvių atletė, gruodžio 
mėn. išteka už Vyto Kliorio, dir
ba Cleveland Hts. gimnazijoje, 
Saulius studijuoja kat. John Ca-
rroll universitete ir yra Mokslei
vių a-kų sąjungos pirm., ir jau
niausias — Vytautas šį rudenį 
pradėjo studijas Clevelando valst 
universitete 

Ilgiausių ir laimingų metų 
mieliems Birutei, Vladui ir jų 
Seimai! 

y. R. 
STAIGMENA MŪSŲ 

VAIKAMS 

C L A S S I F IED G U I D E 
MI&aELLANBOUS 

D £ M E S I 0 
Priimsiu globos reikalingą se

nuką. Dėl atlyginimo susitarsi
me, skambmkiu- Telef. — E 

7 S 7 - 8 3 7 5 

tlIflItlIIIIIIHIIItlIimmHIlHlliniHIHHIHII 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
M I O L I N A S T V 
Pardavimas ir Taisymas 

2346 W 69th St., teL 776-1486 
imilllIlHlIllllHIIIIIHHHHUlUlUilHIHMMI 
įmtuiinniiHHtBHimMManiiimtHHiin 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitas kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve. 
Cfaksgo, m. 60632, telef. 927-5980 
liiiimiiiiMimiiiiiitiiiiiiiHiiiiuiiiimnii 
Hiiiniiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimniitin 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senas Ir sudeda naa'us pe

čius. Pigiai ižvaJan taipgi alyviniai, ir 
perdirba del du.iu. įdeda Taadens 611-
"lytavus. Kreiptis — 

A, BANYS — TeL 447-8806 
imiiiiiiiiimiiiiiiiiiimimniiimi 
iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimiiH 

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

TFJL. — WA 5-806S 
iHiiMiimnimtiiimiuiuHiiHiiiiiuii 
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LIETUVOS ATSIMINIMAI 

B E A L I B I U I 
» • • • • • • • • • » • • • — — • • • • • • • 

Parduodamas 2-jų butų po 4 kamb. 
mur. namas. Naujai dekoruotas. 220 
V elektra, naujas karštu vand. apšil
dymas. Amrą aukštą galima tuoj už
imti. 72-os ir RockweH apyi. 

Skambint 77«-8Wl 

WHkrw Springs 
St. James oi the šag 

W I L L O W T B A I L S 
A P A R T M E N T S 

live-in king-size 1 & S Bdna. Apts. 
Forest Preserve 6c N'aiure Trafls Out-
skte your door! 

Beautiful views, quick access to 
Stevenson & Tri State. 

Appliances, air cond., carpeting, 
disposals, swimming pooi, playgroond 

|.and--extra wa&-in?steiage. space,-. 
1 Bedroom From $220.00 
3 Bedroom From $325.00 

8000 ARCHER ROAO 
CSouth Side, 1 BIk. West of 

LaGrange Rd.) 
Open Daily 10 to 6 p.m. 

Sunday 11 to 6 p.m. 
CALL: 839-5585 

ELECTROIIIC TECHMICIAM 
Openicg in Chic&go for 2 techs in 
field service. We offer an excellent 
benefit package and pay scheduie. 
If you have an electronic educatkm 
and wish to jom a company on the 
movė cail os a t — 

622-7112 
TELEAVTOGBAPfl CORP. 

Ecra&i Opportunity Employar M./P. 

PLIKIAME BBABfl BEACH 
RAJONE 

Du blokai nuo vandenyno, savininkas 
parduoda 12 apartmentų namą. Ger
os pajamos ir gyvenimas kurorte. 
VirS 25% ant Investineuto. {mokėti 
$45,000. Rašyti: P.O. Bos !4flN» N. 
Palm Beach, Florida S34M, U&A. 

Labai erdvus 2-jų aukštą 
2 po 6 kamb.). Geros pajamos, Nauji 
kilimai, 2 mas. garažas. Marąuette 
Pke. 

Geras 
3 butai ir 
skubėkite. 

d u 
biznis, BrightoB Pke, Pa-

Radljo Valanda jao SS 
New Jeraoj, New York Ir 

Uetaviams! 

Birutė ir Vladas Čyvai švenčia 
savo 25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Jų vaikai: Vida Švar-
cienė, Rita, Saulius ir Vytautas 
spalio 22 d. šeštadienį tėvams 

[surengė netikėtą ir nelauktą po-

Lapkričio 6 -d. 5 vai. p.p. nau
josios parapijos viršutinėje salėje 
mūsų mažieji turės retą galimybę 
stebėti lėlių teatro vaidinimą. 

L Lapinskienės vadovaujamas 
lėlių teatras pirma kartą pasiro
dys mūsų scenoje su programa 
skirta mūsų maiž-siems. Čia lė
lės suvaidins eile gražių mūsų lie
tuviškų pasakų ir kartu visa tai 
pateiks gražia, r a m b i a mūsų kal
ba. 

Tad aprašome tėvelių nepa
miršti šios datos, kad mūsų ma
žieji neliktų nuskriausti nedaly
vavę tokioj reikšmingoj pramo
goj. K. 

POSĖDŽIAUS VALSTYBIŲ 
DEPARTAMENTO IR TAUTY

BIŲ ATSTOVAI 

•Lapkričio 9 d. vakare (tiks
lus laikas bus praneštas vėliau) j 
Uetuyhi -narmn salėje posėdžiaus į 
Cl^elando' tautyhhf atstovai sus 
JAV Valstybes departamento at
stovais. 

Iniciatyva kilo pačiame Valsty
bės departamente, kurio atsto
vai paprašė Toną Nasvytį, Ame
rikos Lietuviu demokratų lygos 
vykdomąjį viceprezidentą ir Cle
velando apskr.ies Lietuvių de
mokratų klubo Mrmininką, jam 
buvojant Washingtone pabaltie-
čių demonstracijų dienomis, to
kį pasikalbėjime — mintimis pa
sikeitimą tarp departamento ir 
tautybių vado—j bei jų spaudos 
(radijo, televiz:;os) žmonių su
organizuoti. Pirm. Nasvyčiui jau 
grįžus į Clevelandą Ilmar Hein-
aru, estų kilmės Valstybės depar
tamento vienas iš direktorių vie
šųjų reikalu biure, ilgesniam 
laiške pateikė k kai kurių smulk
menų, patvirtindamas departa
mento norą susitikti su tautybių 
atstovais. 

Ryšium su tuo J. Nasvytls spa
lio 11 d. Lietuvių namų Ginta
ro valgykloje buvo sušaukęs būrį 
iniciatorių pietums ir pasitari-
tarimui. Dalyvavo Cleveland 
Council on World Affairs Presi-
dent Ambassador Emory Swank, 
teisėjas Ed. Katalinas, A. Kasu-
laitis, buvęs Ohio legislatūros na
rys ir ilgametis lietuvių banko 
vadovas John DeRighter (Dirai-
tis), statybininkas Stasys Alšė-
nas, Clevelando valstybinio uni-

Kas Šeštadieni nuo • iki S rai. s o p M 
tš WEVD Stoties Xew Torke U I * 
kiL. AM ir 97.9 mes. FM). 

IMrekt. — Dr. Jdk&bma J. 
14S7 BnBSS Brifv 

MonTrti*.lnrt<te, N. <l. 
TeL M M s Į s l (OBds) 1M) . 

KTiečiame taip pat klausytis IAs-
tnvldkų kultūrinių valandų anglų kal
ba B 8eton Hali Universiteto radijo 
rtotiee <New Jersey WSOU. SSvfi m<* 
«M). Pirmad. 7:«(s-8:I0 vaL vakaro 

'Vadovauja prof. J. SMskMl 
«*ooooooooooooooooooooooe( 

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 ( 

RAM! APSITYARKYMt 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar ii lauko 
namo Rūpioat&S? Visuomet Cte Jums 
tu patyrimu, už prieinamą kainą pa-
des, skambinant po frtoB T. V. vakaro 

ŠIMAIT IS REALTY 
tassrases — toeame Tas 

2951 W.6Srd Street — 436-7i878 

M.LS. 
MAJtQrP!TTE Pi 

PTOTVAKABICOBK 

Budraitis Realty Co. 
DK.MTMMAI IVABBC UCUQ 

BVT^ NtfCMIAVIMAS 
PurrnkĮrimi miominiTiktsE, 

i U S W. fBrfl 8t» teL W J i m 

J O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O -

iHimiiiiii 

V A L O 
KILIMUS IR BALDUS 

' • ' sfc? • i lBę^^gHr ta s . ^ - 3 ^ 
S. BUBNYS — Tel. R E 7-5168 
iiiiiiiiimiiiiiMimiiiii 

PACKAGB EXPRESS AGEVCY 
MARU A NOBElKIENf: 

SIUHTIRIAI 1 UETUVą 
labai paReidaaJamos geras 

prekes. Maistas i i EMropos 
2*09 f . N 8 C , CUcagv, m . 

TBU — WA S-27S7 

rfiAlea 

F R t N K Z A P 0 L I S 

IMKITE BE BAIMES 
Tvirtas 2-įų botų maro šamas. 2 

atskiri sūdymai, ahiminum langai. 
Odelis garažas. Labai gera rista. 
$31300. 

Dideifai mUro buqga)ow ant plataus 
sklypo.' "Gaza Sildytnas-
Pke, $25,750.00. 

ra DBB| ivaisiugsi 
$22,000 mstinių pajamiį 

SiktvmasrE fiisKk] 
ąuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
na — tai atradimas. 

Dvtehj buttĮ, gliti ų ptrtv, n S*B-
tą uMMicuuas nantne ir ekstra didpii"' 
mūro garažas. Įrengtas, beveik tre
čias butas, gražiam beismonte, daug 
kibu priedo. Greit gathna Hžtmii •*• 
vertas $80,000. 

S%n Sfaop Manager 
The manager of our Commercial Sign 
Dept is retiring. We are seeking bis 
replaoement. - Rfe<5uiiemedts are a 
a comptete knovviedge of the cora-
merdal sign business and the abiiity 
to coatact castomers to offer sound 
advioe & costs. 

Ali replies wiH be confidential; 
ARROW SIG.V CO„ OfC. 

L. Scadron — TeL 7224111 

EXFERIEN*CED MIG AND TIG 
WEU>XXS AND LVSPECTORS 

For l s t Sbift 
Appiy employment office: 

EAGIiB SHEET METAJL MFG. Co. 
6228 Howard, Niles, Illinois 

RLSTAURAMT HELP 
Local restaurant (Elmhurst, Dl) 

needs Janitors, Waitresses, Bus 
Boys and Cooks. Full and part 
time. Cali 

TeL — 2TO-90C5 

CARETAKER COUPLE WANTED 
Malė & fetnale for Norway Center:4 
rm. apartmeat in bldg. plūs wages. 
Apph/ by appiieadon or call for in-
fomstion. — NOKWAY CENTER 
2389 No. Kedzie, CMcago, ID. «6647 
HU »M88 or CA 7-S739 

EXPERIENCED 
G O O K S 

DISHWASHERS 
B U S S E R S 

F U U 0R M R T TIME 
. 

Beraigan's Restaurant 
8480 G0LF R0HD. 

NEĖS, ILLINOIS 
PMŪM£ — 965-4644 

Equal Opportnnitr Eanployer M./F. 

Pleasant energetic woman wanted 
to live 1n beautfful home with 
yotmg North Shore ftumry. CmTd 
care, housekeepmg duties — ligfct 
cooking, own room bsth, T. V, 
Unst speak some Eiiglish. 5 days. 

— — 328-53«2 

19% — 20% — SO% pigiau mokėsit 
oi apdraoda nuo ugnie" ir automo
bilio pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
320SJ4 Wfsl SStb Street 

CW«en. niinofci 
Tel. — &A 4-865 i 

UIIII 
fvalrin peeAdp 

glai K n w f MaadeUo. 
COSMOS PABCELS EXPBESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
33SS S. Halated St., Chicago, m. MsMS 

2501 W. «Sth Sc, Oblcago. Dl. M O I 
Telef.: VK-nv: — 254-SI90 

IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUilIlIlIHHIHIHIItHIHm 

ssi, didelis patogus namas aat pla
taus sklypo Marąuette Pke. $42.900. 

Grąžau pUtus sklypas Ir garsias 
RargtJStte Pke, Vertingas pUkiJuj, 

Valdis Red Estete 
l6HW«$!7lstStmf 

TaL 737.7280 ar 7374534 

M. A. ilMICUS 
50T/KBT r C B U C 

INOOVE TAX SKKVTCE 
4299 80. Maflesrood, teL SW-74» 

Taip pat daromi VT3RTTMAI. 
GIMINIU i&kvietinai. plkksml 

PtUETTBftS PRASTMAl Ir 
kitokie Mankai. 

KeikaJinca. moteris prižiūrėti \\Ą 
metu mergaite S dienas savaitėj, 
ne savaitgaliais, Newton apylinke* 
je. mto lapkr. 7 d. Pvekomendacijos 
reikaltngoB. Skambint 929-0798 

kylį Vidos ir Ramūno Švarcų s a , ^ H e t o | » o f . C i p W I , W ę s k a r . -
muose Seven Hills miestely. W i < J a U s 4 =į<*to biasnistrus, ičv. 

~>~-~ - T ''S --VC< ' j * ^ ^ . - 1 

kviesta per 50 arffrnjauafo čyv-^ 
Į draugų. Invokacij^ 
kuiu G, K^auž^-s S į 

P:i:ei;^ kluac ;r Lietuvių na-

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

BftAJSÂ CJ iv i ' i Ki PA Uit E 
12 nw*M mftras. 3 miegamieji. 1]Ą 

vocios, graliai įruoštas rūsys, gazu 
l šildymas, savin, apleidžia miestą 
(#195). 

BCTŲ NXOML\VIMAS 

Įvairig s t s*55» 

TtL — 376-1882 urtm 
376-0086 

Valdymas 
— Ineoms Tai 

Notaristss _ Vertinei 

*Ufi6 fto. I šd i l s A m — ' 

prfaūrefi 47 m. 
amž. moterj. sergančia "multipie 
sclerosis''. Gyventi vietoje. Lengva 
namų ruoša. Sąlygas susitarsime. 
Skambint tarp 5 ir 7 v. V. M7-932L 

— F t » 

Floridoje, atos-
togaatojams išnuomojami miegami 
kambariai Skambint 988 - 943-9735. 
uhmom. mieg. kambarys su atski
ra tnakrtu ir prausykla. Atskiras 
įftjlmas. Galima naudotis virtuve. 
Marąuette Pke. Skambint 778-3708 

D t M E B l O 

wr.T7--- • " f STPJfJM 

vnmfNic HOJTIIUC REIKALU 
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

grafos paprotys. Biznieriai jas p!a-
Oai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų afjrtovamR turėti 

korteles. 

Kremkit«8 J "Draago"* admmfc-
tracną vtnats rsiTiMŝ s tr-t»k*li> 
Būkte oaten.1' r.*z ?r'Ja«j C2ixrr2.v-

'.'irt n 
, 

_?S? 

rVraltaits uOraUĄ* duokite 
ŝx 
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MŪSŲ kolonijose 
Melrose Park, 111. 

L I T U A N I S T I N Ė S MOKYK. 
IR B E N D R U O M E N Ė S 

VAKARAS 

Tradicinis vakaras — koncer
tas rengiamas jungtinėmis jėgo
m i s Lituanistinės mokyklos ir Lie
tuvių Bendruomenės apylinkės 
įvyks 1977 m. spalių 29 d. Eagles 
salėje. Pradžia 7:00 vai. vakare. 
' Vakaro — koncerto metu bus 
paminėta ir L . B. apylinkės 25 me- j 
tų įsisteigimo sukaktis. 25 metų 
sukakties minėjimui suteiks oru
m o savo atsilankymu Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy 
bos vicepirm. Kostas Dočkus. Me 
n i n ę programos dalį atliks '*Mel 
rese Park Lietuvių Tautotyros 
k lubo" tautinių šokių grupė 

"Klumpė". Tai bus pirmasis šios j 
grupės pristatymas vietos visuo
mene i atliekant visą vakaro — ! 
koncerto meninę programos da
lį. 

P o meninės programos dalies 
bus ipatiekta šilta vakarienė ir šo
kiai, grojant L Bichnevičiaus šo
kių orkestrui. 

Svečius priimant l i tuan i s t inės 
mokyk los Tėvų konute to ir l i e t u 
v i ų Bendruomenės apylinkės val
dybos nariai. Smulkesnė informa
cija ir pakvietimais galima apsi
rūpinti paskambinus telefonu 
3 4 3 — 1£53 arba 344 — 0125. 

Vidmantas 
i 

CLEVELAND 
~ (Atkel ta i i 4 psL) . 

SPORTO APŽVALGA 
(Atke l ta iš 2 pusi.) 

klasė 

L . Laikve (E) 15.75 

D . Bela išytė ( A ) 

Belaišytė ( A ) 

100 m 
sek. 

200 m: 
19.83 sek. 

4 0 0 m: D 
1:24.50 min . -

100 m kl iūt inis: D . Bela išytė į 

14.10 sek. 
2 0 0 m: V. Kašubaitė (Ž) 

30.83 sek. 
4 0 0 m: L . Jarve (E) 1:17.50 

min. 
8 0 0 m: L . Posadeckytė ( A ) 

3:20.0 min. 
8 0 m kl iūt in i s : L. Totoraity-

tė ( A ) 16 .59 sek 
I tolį: V Kašubaitė (Ž) 3.96 

190 m (klaida v ietoj 200 m ) : 
N . Bertholds ( L a ) , 2\ V. Ki-
jauskai tė (Ž) 

+ 400 m : J. Metsala (E) 
1:16.32 min., 2) V. Kiiauskaitė 3 3 8 9 m -

Mergaičių E (1967 m. gim. 
ir jaun.) klasė 

(A) 19.83 sek. Į m. 
Į t o l į : A . Summa ( E ) 4.11 m. | Į aukštį: 

Į aukš t į : A . Summa (E) 1.43:1.37 m. 
m. R u t u l y s 

R u t u l y s : T. Jarve ( E ) 7.77 m 8.59 m. 
D i s k a s : T. Jarve (E) 23 .95 D i s k a s 

m. 
I e t i s : T Jarve ( E ) 24.31 m 

# V. Vitkūnaitė ( A ) 

V. Vitkūnaitė ( A ) 

Jaunių C (1963-6Ą m) klasė 
+• 100 m : # T. Ki jauskas (Ž) 

12.73 sek. + 200 m : # T. Ki
jauskas (Ž) 26.99 s e k 

+ 400 m : K. Tėra ( E ) 
1:00.15 min. , 3) E. Čepulis (Ž) 
1:04.63 min. 

8 0 0 m: K. Tėra ( E ) 2:48'54 
min., 2) D . Motiejūnas (Ž) 
2:59.83 min. 

1 0 0 m kliūtinis: H. He ine 
(E) 17.44 sek. 

Į to l į : H. Heine ( E ) 4 .91 m, 
2) T . Kijauskas (Ž) 4.32 m. 

m. 
I e t i s : Lv 

18.72 m. 

L . Jarve (E) 20.37 

Pecadeckytė ( A ) 

(Ž) 1:17.94 min. 
+ Į tol į : M. Bertholds (La) 

4 .30 m. 2 ) D. Kašubaitė (Ž) 
3.66 m. + 60 m: # A Motiejūnaitė 

+ I aukšt į : M. Bertholds ( 2 ) 9 6 2 s e k 

| aukšt į : .P . Pint ( E ) 106 m. D R A U G A S , penktadienis , 19T7 m. spal io mėn. 2 8 d. 
į tolį: K. Konze 3.39 m, 3) 

— Šventas i s Tėvas privačioje Charbel Makhlouf kanonizacijos 
audiencijoje priėmė buvusį Li- iškilmėse v a d o v a v o oficialiai Li
bano respubl ikos prezidentą H e - , , . , , . . . 

• . . . bano vyriausybes delegacijai. 

S. Posadeckis (A) 3.22 m. 
Beisbolas: K. Konze (E) 

lou, kuris libaniečio vienuol io , 

( L a ) 1.37 m. 

Rutu lys : V. Kijauskaitė (Ž) 
6 .25 m. 

Jaunių E (1967 m. gini. ir 
jaunesnių) klasė 

Į tolį: A. Motiejūnaitė (Ž) 
2.64 m. 

+ 200 m: J. Lindau (E) 33.30 
sek., 2) # A. Motiejūnaitė (Ž) 
33.35 sek. 

Jaunių D (1965-66 m.) klasė 
+ 100 m : # G. Barzdukas 

(Ž) 13.10 sek. 
4- 200 m : # Barzdukas (Ž) 

29.05 sek. 

+ 60 m : N Bertholds (La) 
9 .15 sek; # 2) S. Posadeckis 
( A ) 9.68 sek. 

+ 200 m. # S 
( A ) 31.7 sek. 

Į aukštį: 
1.01 m. 

J. Totoraitytė (A) 

— Auksiniai pančiai v is dar 
Posadeckis I*™™* m šilkinės virvės gny-

Anglų patarlė bia. 

+ 400 m : # G. Barzdukas 
(Ž) 10880 m i n 

-f 800 m : # S. Posadeckis 
(A) 3:04.87 min. 

Į tolį: R . Novak (Ž) 3.82 m. 
R u t u l y s : G. Greičiūnas (A) 

8.79 m. 
Į aukšt į : J. Lindau (E) 1.27 

Į aukšt į : H. Heine (E) 1.55 m 3 ) G. Greič iūnas (A) 1.22 m. 

m ų pirm. adv. Algis Širvaitis, 
i n ž . Paulius Alšėnas, vengrų at-

m, 3 ) D. Motiejūnas (Ž) 1.19 m. 
R u t u l y s : R. Rasa (E) 9.30 

m. 
D i s k a s : K. Tėra (E) 25.45 

m. 
+ Iet i s : P . Lindau (E) 34.50 

m. 
Mergaičių C (1963-6$ m.) 

klasė 
1 0 0 m : V . Kašubaitė (Ž) 

vo taip pat pranešta, kad pirm. 
x. , Nasvyčiui su žmona išvažiavus 

stovas W m . Murąr senatoriaus Enropon^ k o m i t e t 0 r e i k a l u s k o o r . 
Metzenbaum specialus asistentas' , . • ' - D „ „ I , V A I J ^ O C 
• . . , . . , . • , , , .,. dinuos inz. Paulius Aisenas. 

tautybių reikalams lenkų kilim o Ladd J. Anthony, latvių at
stovas ir kt. 

Savo" pranešimuose Jonas Nas-
vytis ir ambasadorius Swank iš
kė lė kelis reikalus: 

1. Su tautybių atstovais kalbė
sis du sekretoriaus pavaduotojo 
įrangą turį asmenys: Patricia M. 
•Eferian, Assistant Secretary of 
State for H u m a n Rights and H u -
manitarian Affaire, ir George S. 
Vest , Assistant Secretary of 
State for European Affairs. Tarp 
kitko Patricia Darian yra JAV 
vyriausybės delegacijos Belgrade 
narei 

21 Paaiškėjo, jog lapkričio 10 
d. atvykus dar dviems aukštiems 
departamento valdininkams, de
pą rtjįjnenta* ,kąr|u, su Counci l on 
WorW- Affairs ruošią visos die
n o s vadinamą "užsienio politikos 
asamblėją", kurios metu vienas se
minarų 'vėl bus skirtas sovieti
n i a m s reikalams akcentuojant 
žmogaus teises. 

3 . Valstybės departamento at
stovai' specialiai nori diskutuoti 
sų tautybių atstovais tiek JAV -, 
Sovietų santykius, tiek žmogaus 
teisių klausimus, tiek Belgrado 
reikalus. Ambasadorius Swank, il
gą laiką buvęs JAV diplomatinė
je tarnyboje ir išėjęs pensijon 
ambasadoriaus laipsniu patikino, 
kad ir į lapkričio 10 d. asamblė
ją tautybių atstovai bus kviečia
m i , yffač į tą seminarą, kuris lies 
^ ė m s i d o m i u s ir svarbius klausi
mus. ' 

•A. Nasvytis pareiškė, kad ren
g imo komitetas bus praplėstas ir 
tų tautybių atstovais, kurių pie
tuose nebuvo, kaip ukrainiečiais, 
slovėnais, slovakais ir t t Aps
kritai nusistatyta, kad lapkričio 
9 d. pasitarimas su Valstybės de
partamente atstovais rfbošh Vi
durio ir Rytų Europos bei Sovie
tų geografine teritorija ir iš jos 
kylančiomis problemomis, bet ne
lies nei Vidurinių Rytų, nei Iz
raelio, nei Airijos, nei kitų pana
š ių klausimų, nors iš tų kraštų 
ir rajonų kilę amerikiečiai taip 
pat gražiai dalyvauja tautybių 
sąjūdyje. 

Amb. Swank, kuris, atrodo, pir
mą kartą iš arčiau pažino kai ku
riuos lietuvius, buvo ifckirtinai 
patenkinta: p:etir.:u T^scci:-- :: 
pažadėjo b e s i m a s : $*js;rir.ki^.u: 
tįsoierlopa. p a i t ė * . Posėdyje t * 

a. e. 

Mergaičių D (1965-66 m.) 
klasė 

+ 100 m : M. Bertholds (La) 
13.72 sek. 2 ) D. Kašubaitė (Ž) 
14.62 sek. 

BEVEBJLY HDLLS GfcLES YCIA 
Telef.: PR 8-0833 ir PK 8-0834 

Taip pat naujoji Barboros ir 
Gene Drishių krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwv. Oak Lawn 

Tel. 499-1318 
— Gėles visoms progoms — 

Mylimai Motinai PULKERIJAJ Lietuvoje minis, 
apylinkes valdybos pirmininkui, sūnui 

LIONGINUI PLIŪRAI 
IR JO ŠEIMAI, 

reiškiame gilią užuojautą. 
Kenosha-Racine LB Apylinke 

A. + A. VLADUI MISIŪNUI mirus, 
skausmo prislėgtiems žmonai GEN8VJUTEI, sūnui 
ROMUI, dukrai VIRGINIJAI ir jų šeimoms, seserims 
JUZEI, ONAI ir MONIKAI bei ju šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Vanda ir Antanas Gruzdžiai 

A- A. 

KONSTANTINAS MATULAITIS 
Gyveno Cicero. Illinois. 
Mirė 3palio 27 d., 1977. 
Gimė Lietuvoje. Seinų apskrityje. Veisiejų parapijoje Klei-

počiy kaime. Amerikoje išgyveno 67 m. 
Velionis buvo vyras a. a. Rozalijos Matulaitienės. 
Pasiliko dideliame nuliūdime srunus Pranciškus, pusbroliai 

Bolas Palutsis ir dr. Stanley Palutsis. pusseserės Mary James 
su vyru Alfon ir Albina Palutsis. kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Velionis buvo steigėjas šv. Grigaliaus choro 1910 m. ir jo 
narys iki mirties, šv. Kazimiero Easelių rėmėjų dr-jos — am
žinas narys ir priklausė L.R.K.S.A, 

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50th 
Avenue, Cicero. 

Laidotuvės įvyks ieštad., spalio 29 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į švento Antano parapijos bažnpčią. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta-
mus dalyvauti šiose laidotuvėse 

DVYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. KAZIMIERAS MIŠKINIS, Sr. j 
Mirė 1965 m. spalio 29 d., palaidotas šv. Kazimiero lietuviu 

kapuiese 1965 m. lapkričio 3 dieną. Taip pat prisimenamas 

A. f A. KAZIMIERAS MIŠKINIS, ir. 
Nors laikas tęsiasi, bet aš niekados negalėsiu užmiršti my

limo vyro a. a. Kazimiero. Sr. ir mylimo sūnaus a. a. Kazimiero 
Jr. Lai gailestingas Dievas suteikia jiems amžiną ramybę. 

Už jų sielas šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 29 d. šeš-
tad., 8 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
je. Taip pat šv. Mišios bus atnašaujamos T. Jėzuitų koplyčioje. 
Franciscan Friars vienuolyne Burlington. Wisconsine. Maria-
nist Mission, Dayton. Ohio. St. Jude koplyčioje, Baltimore. Md., 
St. Joseph Indian School koplpčioje Chamberlain, B, Dakota. 

Maloniai prašau gimines, draugas ir pažįstamus dalyvauti 
pamaldose ir pasimelsti už mano vyro a. a. Kazimiero ir sū
naus a. a. Kazimiero sielas. 

liūdinti žmona ir motina Marida 

A. f A. Juozas Malinauskas 
Gyveno 3255 River Avenue, Camden. New Jersey. 
Mirė spalio 25 d., 1977 m. nuo širdies smūgio. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Žukauskaitė), 3 

broliai Lenkijoje, sesuo Baltgudijoje, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Ladotuvės įvyks šeštad., spalio 29 d. iš koplyčios 9:30 vai. ry
to buS atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų ous nuly
dėtas į Camden kapines. 

Nuoširdžiai kviečiu visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose ladr tuvese. 

Liūdinti žmona. 

Mylimai Motinai 

A. t A. PULKERIJ Al PLIORIENEI 
Lietuvojemirus, simui LIONGINUI, marčiai FELICI
JAI, jų šeimai ir kitiems artimiesiems reiškiame gi
liausią užuojautą. 

Ona Ir Viktoras Kažemėkaičiai 
Stefa ir Zenonas Lukauskai 
Stase Paukltelieitė 
St*<e ir Petras Petruiaiciai 
!*« ir Motini? f2!!Hilestl 
Yladaa VHalsts 

P r a n e š a m e g iminėms draugams ir pažįstamiems, 
[kad 1977 m. rugsėjo 16 d. Lietuvoje m i r ė mūsų myli

ma m o t i n a ir senelė 

A. + A. 
APOLONIJA DOBKEVIČIENĖ 
V e l i o n ė palaidota Kaune. Aukštos ios Panemunės ka

pinėse. 

Šv . Mišios b u s a tnašaujamos ketvirtadienį, lapkri
čio 17 d., 7:30 vai . ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Nul iūdę: s ū n ū s Leonas, Fe l iksas ir 
anūkė Sofija 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 So. Caiitornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH YVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
MARQUfcTTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR Š O N U S 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 West 71 St. Tel . GRovenhilI 6-2345-6 
I 4 I 0 So . 50th A ve. , Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIK4TE AUTOMOBTLlABfS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LiefuviŲ Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S307 SO. LITCANICA AVE. TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. LACK (UCKAWICZ) ir SOJOS 
2314 W. 23rd PLACE T e t VIrjcinIa 7-«671 
2424 W. 69th STREET Te>U REpabOc 7-1*13 
11029 SouMme*t Highway, Palos Hllls, ŪU. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel LAfajette 3^3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3334 SO. HALSTED STREET IM. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

SS1S SO. U T L A M t A A \ K Tel. YArds :-U38-39 

VASAITIS-BUTKUS 

1440 8 0 . SOth A v a , CICERO, ILL. Tel. OLympio 2-1003 

M M H a a f l M a B B H H a a H a H M M n M M M n f e 
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X Laikrodžius reikia atsukti 
viena valanda atgal nuo šio sek
madienio nakties (iš šeštadienio 
} sekmadienį), spalio 29 d. Pa
maldos bažnyčiose, įvairūs su
sirinkimai ir renginiai bus pa
gal žiemos laiką. 

X Lemonto lituanistinė mo> 
X Vysk. Vincentas Brizgys, I kylda gruodžio 3 ir 10 dienomis 

po operacijos daugiau kaip po- j mokyklos patalpose, 410 Mc 
rą savaičių išbuvęs Šv. Kry-: Carthy Road. Lemont, BĮ., ruo-
žiaus ligoninėje, jau sugrįžo na
mo. Dabar gydytojų priežiūro
je turės sustiprėti, kad galėtų 
grįžti prie savo darbų, ypač vi
suomeninių. 

X Dr. Vytautas P. Vygantas, 
JAV-bėse įkorporuotos Lietuvių 
Katalikų mokslo akademijos 
pirmininkas, praneša, kad me
tinė akademijos narių konferen-

šia įdomų bazarą, kurio pelnas 
bus skirtas mokyklos išlaiky
mui. Bazare bus galima įsigyti 
įvairių dalykų Kalėdų šventėms. 
Jo rengimu rūpinasi tėvų komi
teto pirm. Rasa šarauskienė. 

X Dr. Paulius A. VakseHs, 
kuris įstojo į kariuomenę rug
pjūčio mėnesį ir baigė gydyto
jų karinį apmokymą Ft. Hous-

Hamiltono Aukuro teatralai, rež. R. Kudabienė, suvaidino Clevelande 
A Norimo komediją "Klevų alėja". Antroji ii kairės yra režisiere. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
PRISDDiS .MIRUSIUOSIUS (Skulptoriaus Ramojaus Moze-įrodė lyg pati misterija vyksta 

liausko iškaltą iš marmuro. Po prie Karo muziejaus Lietuvoje. L. K V. S. "Ramovė" Chi-
cagos sk. ramovėnai drauge su 
D. L. K Birutės draugijos Chi-
cagos sk. birutininkėmis, Vėli
nių proga, rengia gedulingas 
pamaldas lapkričio 2 4 7 vai 
vakare, tėvų jėzuitų koplyčioje, 
5620 So. Claremont Ave., Chi-
cago, Dl. 

Gedulingas pamaldas atna
šaus ir tai dienai pritaikytą pa
mokslą pasakys kun. Jonas Bo-
revičius, SJ. 

Po gedulingų pamaldų pa
maldų dalyviai su uždegtomis 

cija jvvks lapkričio 6 d., sek-. j . : „ . . . _ _ - J ' - J^ .^ ton, Tex, buvo pakeltas į ma-madieni, Nekalto Prasidėjimo . . . . _ *į. . , ' 
seserų kongregacijos vie: 
no patalpose. Putname, Conn. 
Pradžia 1:30 vai. po pietų. Visi 
šiame krašte gyvenantieji aka
demijos nariai.-ės kviečiami da
lyvauti. Konferencijos metu 
bus apžvelgta veikla pravesti 

į*eiT^olyl{joro laipsnį. Dalia ir dr. Pau-
liūs Vakseliai yra iš Chicagos, jų 
tėvai — Sofija ir Leonas Vakse
liai ir O. Bakaitienė — gyvena 

| Chicagoje. Dabar dr. Vakselis 
dirba karinėje ligoninėje. 

X Tradicinis spaudos balius 

sausio 21 d. Martinkme 
rano pokylių salėje. 

X Rašytojo a. a Antano 

valdybos rinkimai ir aptartosi rengiamas LŽ s-gos c. v. 
ateities veiklos gairės. 

X PreL Vytautas Balčiūnas 
iš Thompson, Coniu ir kun. • 
Viktoras Dabušis, Paterson, N. 
J., liet. par. klebonas, šiuo me
tu lankosi Chicagoje. Jie Ku
nigų Vienybės centro valdybos i 
vardu turi pasitarimus su šios 

įvyks 
resto-

X "švyturio" tautinių šokių X V. Grundmanis, 3116 N. 
ansamblis, vienas iš jaunesnių! Pennsylvania St., Indianapolis, 
Chicagoje, šoks šeštadienį, spa-įlnd., 46205, žinomas latvių išei- \ „ _ _ s J ? ; ? 
lio 29 d., 4 vai. p. p. Chicagos 
Navy Pier tautų festivalyje. 
Gavo pakvietimą ir pasirašė 
sutartį šokti Chicagos univer
siteto ruošiamame tarptautinia
me "Folk Festival-CoRcerte" 
lapkričio 5 d., šeštadienį, 8 vai. 
vak. Handel Hali, (1131 E. 57 
St.) kartu su profesionaliniais 
šokėjais Irish Step Danoers, 
Minyo Japanese, Csaba Palfi, 

J Enseble Espanol, Popovich Bro
thers Jamburitzea Orchestra h* 
kitais. Švyturio ansambliui da
bar vadovauja D. Narutytė ir G. 

pritaria 

apylinkės kunigais ir katalikų 
veikėjais, 
pabaigos. 

X Pr. 

Pabus iki savaitės 

Dietininksičio jaun. 

Rūko 10 metų mirties sukakties; Cepaitytė, akordeonu 
minėjimas įvyks lapkričio 6 d,,! ^ - Šebelski. 
sekmadienį, 4 vai. po pietų, Jau- j x Marouette Parko betuvh* 
nimo centro kavinėje. Meninę j parapijos jaunimas spalio 31 d., 
programos dalį atliks žinomi | pirmadienį, 7:30 vai. vak. para-
dramos aktoriai - Algimantas pįjog s a lė jė ruošia "Halloween" 
Dikinis ir Jonas Kelečius. 

X Girta\imas — sunkiausia 
moksl. ateitininkų kuopa laikosi į visuomenės liga. Šia tema bus 
tradicijos ir organizuotai daly- i skaitoma 491 Alvudo radijo 
vau ja eisenoje ir Vėlinių Mi-1 paskaita šį šeštadienį, 9 vai. ry-
šiose, pagerbiant mirusiuosius. į to Sofijos Barkus šeimos radijo 
Dalyvaus šį šeštad. Švč. M. M. 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
lapkričio 2 d. 7 vai. vak. 

X Jaunimo centro 25 m. su
kakties iškilmių ciklas baigia
mas šį sekmadienį komp. B. 
Markaičio kūrinių koncertu Jau
nimo centre, dalyvaujant pa
čiam kompozitoriui ir solistams 
bei aktoriams iš Los Angeles. 
Tris paskutinius savaitgalius 

programos metu. 
X Dr. Vytautas Vygantas 

šokius. Šiai parapinio jaunimo 
organizacijai vadovauja kun. 
Antanas Puchenski. 

X Antanina Kaušienė, atsi
lankiusi "Drauge", įsigijo įvai
rių lietuviškų knygų ir plokšte
lių už 40 dolerių. Ji ir jos vy
ras Petras Kaušas yra žinomi 

"Drauge' 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

GERIAU. BET NE VISAI 

Chicagos miesto mokyklose 
mok':aų skaitymo sugebėjimai 
pagerėjo, bet vis dar žemiau 
JAV vidurkio. 

PAGERBTIEJI 

"Draugo" rėmėjai. 
x Kun. Vaclovas Katarskis 

skaitys pagrindinę paskaitą stu-' prekybininkai, "Metropolio" re-
dentų ateitininkų sąjungos me- storano Chicagoje savininkai, 
tinio suvažiavimo metu šį šeš
tadienį, spalio 29 d., pas tėvus 
Marijonus, 6336 S. Kilbourn' j§ Daytono, Ohio, žinomas kul-
Ave. Suvažiavimo pradžia 10 tūrininkas ir visuomenės veikė-
val. ryto. Į jas, nusipirko "Drauge" įdomių 

X Gen. T. Daukanto Jūrų drožinių už 60 dolerių. Ačiū. 
Chicagos ir apylinkių visuome- šaulių kuopos rudeninis 1977 m. • x Lidija Skipitienė, Chicago, 
nė, masiškai dalyvavusi sukak- plaukiojimo sezono užbaigimo jįj^ našlė mirusio mūsų valsty-
ties minėjimuose, aiškiai parodė, pobūvis įvyks'spalio 29 d., šeš-, bininko a a. Rapolo Skipičio, 
kaip ji remia Jaunimo centrą ir j tadienį, 7 vai. vak. Vyčių salė- į lankėsi "Drauge", domėjosi 
jo statytojus bei išlaikytojus lie- Į je. Programoje meninė dalis, j spaudos darbais, paliko auką 

prie Laisvės 
vijos VeikėjaT nuoširdus^lietu-' ^ o v u V^imklo, ten pagerbs 
vių draugas, šiomis dienomis ^ ^ * savanorius, karius, 
išleido nauit, ženklų - lipinukų • f ^ ^ Partizanus visus kovo-
seriją, kurių piešiniai ir žodžiai, * £ " Jutusius už Lietuvos 
išreiškia tikėjimo persekiojimą,!1^^ » nepriklausomybę, mi-
sąžinės laisvę ir ragina stoti į r u * m s "tiniiiosnis, išeivijoje ir 
šventąjį karą prieš komunizmą, o k S ^ S f , J?*m*-
(Holy War against Commu-i B m ^ k ė s , ramovėnai. šau
niam!"). Išleido ir specialų vo- ^ * &»c*f?* J o n i e n ė kvie-
ką, kuriame įdėtas Sovietų pa- č i a m i V**1*"* dalyvauk 
vergtų Pabaltijo kraštų, jų tar-
pe ir Lietuvos, žemėlapis. SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOJ 

x R. Merkys, Union Pier,, Chicagos Lietuvių suvalkiečių 
Mich., susidomėjęs gražiais lie- j draugi jos po atostogų susirinki-
tuviškais drožimais, nusipirko jų „ ^ j v > . k o rūgė jo 22 d. Gold 

Coast salėje. Vadovavo pirm. 
Leonas Vasilevas. Jis pasveiki
no valdybą ir visus gausiai susi
rinkusius. Pasidžiaugta, kad 
nemirė nei vienas narys. Nuta
rimus perskaitė nut. rast. E. 
Strungys. Jie visi vienbalsiai 
priimti. Buvo susirgę M. Saba
liauskas, P. Vilkelis ir E. Strun
gys, bet pasveiko ir dalyvavo 
susirinkime. Serga G. Kriščiū
nas, guli ligoninėj. Kurie gali, 
prašomi sergančius aplankyti. 

Praėjusio pikniko komisiją su-
Lojolos universitetas pagerbė ^ ^ *L Maizis, A. Condux, L. 

dr. Mildred F. Jefferson už ko- Vasilevas. Viskas gražiai pa-
vą prieš negimusių žudymą, pa-, vyko. Padėkota dirbusiems, do-
skirdamas Lojolos karao žyme-j v*1"* aukotojams, spaudai, radi
nį. Ji yra chirurgijos profeso- 3° valandėlėms ir svečiams. Da
rė Bostono universitete. Dr. tyviai taip paremia suvalkiečių 
Robertą J. Lukes Lojolos uni- draugijos gražius lietuviškus 
versitetas apdovanojo Strich d a r b u s - Grojo A. Ramonio or-
medaliu už pasižymėjimą me-f kestias. 
dicinoje. 

LAKCNO KCNAS 

to visi buvo pakviesti pietų į 
Sharkos restoraną. 

kad a. a. J. Butėnas buvo pa
laidotas tyliai, be prakalbų ir 
atsisveikinimų, nes taip jis pa
geidavo būdamas gyvas. J. Bu
tėnas buvo Lietuvos nepriklau
somybės kovų karys - savano
ris, apdovanotas įvairiais ordi
nais už drąsą ir pareigingumą. 
Priklausė šaulių sąjungai. Bai
gęs karo mokyklą, kariuomenė
je ištarnavo iki rusų pirmos oku
pacijos. Okupantų persekioja
mas, kurį laiką slapstėsi. Vo
kiečių metais, matydamas grės
mę savo tautai, tarnavo Savi
saugos daliniuose. Vėliau pasi-

Iškilmės užbaigtos tautos him
nu. 

Paskutinė minėjimo dalis bu
vo Jaunimo centre, kur pirm. J. 
Lekas jautriais žodžiais pasvei
kino dalyvius ir pakvietė prele
gentą teisininką A. Kučį paskai
tai, kurioje buvo vaizdžiai nu
šviestas okupantų valdomo Vil
niaus krašto lietuvių gyvenimas. 
Minėjimą paįvairino ramovėnų 
pagaminto filmo apie Lietuvos 
kariuomenės žygį į Vilnių de
monstravimas, o taip pat ir per
gyventų karo įvykių vaizdai. 
Filmo tvarkytojas ir operatorius 
buvo Vai. Šimkus. Ypatingą 
žiūrovų dėmesį atkreipė j Vil
niaus krašto lietuvių parodytą 

traukė į Vakarus nuo antrosios ] džiaugsmą, sulaukus laisves, 
bolševikų okupacijos. Ameri- j Lentų persekiojimo ir kankini-
koje išgyveno 28 metus ir mirė 
sulaukęs 78 m. amžiaus, 

mo metodai net būdavę žiaures
ni už bolševikų bei nacių "išra-

J. Butėnas, kaip geras karys,: djmus", taip prelegentas savo 
buvo darbštus, griežtas, tvirtai j paskaitoje dokumentuotais duo-
gynė savo įsitikinimus ir laikėsi | m e n i m i s tvirtino. Dar ir šian-
savo principų. Nemėgo tuščios d i e n l e n k ų dvasiškiai neleidžia 
pagyros, kalbų. Gyvendamas iįetUvių statytose bažnyčiose 
Vokietijoje, ypač Amerikoje, į m e i s t i s gimtąja kalba. 
domėjosi politika sekė tarptau-' 
tinhis įvykius, bet didelių iš
vadų iš jų nedarė. Prenume
ruodavo beveik visus lietuviškus 
laikraščius ir žurnalus. Priklau
sė Lietuvių Bendruomenei. 

A. a. kpt. Juozas Butėnas, 
padedant darbščiai ir sumaniai 
žmonai Filomenai, užaugino 

Gaila, kad išeivijoje atsiran
da intelektualų, kurie siūk) ieš
koti "susipratimo" su lenkais, 
kuris būsiąs abiem pusėm "labai 
naudingas". Tai būtų tik visa
pusiškas savęs apgaudinėjimas 
ir deklaravimas, kad nesame 
pakankamai ryžtingi ir pasitikį. 

T . . „ , Iš lietuvių pusės tik derėtų su-

» - , - _ . . . , - prašyti už kraujo praliejimą ir Vidą silienę, kurios yra sukuru- f .;,.., , , . Z . , . . • x - • r>u- begėdišką klastą. Lietuvis jau 

tuvius jėzuitus. 
x A. a preL Mykolo Krupa

vičiaus ir visų Chicagos Krikš
čionių demokratų skyriaus mi
rusių narių prisiminimas įvyks 
Visų Šventųjų dieną, lapkričio 
1 dieną, 6:30 vai. vak. Marijo-

vaišės ir šokiai. Dainuos daini
ninkė Nelia Paulauskaitė. Šo
kiams gros A. Markausko or
kestras. Kvietimai gaunami pa
skambinus tel. 776-7579. (pr.). 

dienraščiui stiprinti. Dėkojame. 
X Dalia Woss, Barrington, 

Iil.,atvykusi į "Draugą" nusipir
ko lietuviškų knygų už 20 dole
rių. Dėkojame. 

X Lemonto lituanistinės mo
kyklos Kalėdų Eglutės progra-

X Mūsų gabus ir visų mėgia
mas muz. Faustas Strolia diri-

nų koplyčioje šventomis Mišio- guos Chicagos lietuvių styginiam ma bus gruodžio 11 d., sekma-
mis ir po jų susirinkime vie- [ ansambUui Lietuvių Televizijos dienį, 3 vai. p. po pietų mokyk-
ruolyno salėje (6336 So. Kil- j rengiamame koncerte lapkričio j los patalpose, Lemont Central 
bourn Ave.). Visi krikščionys i 13 d. Jaunimo centre. Bus• at-1 School, 410 McCarthy Road, 
demokratai bei bendraminčiai I likti įdomūs lietuvių bei pašau-. Lemont, Illinois. 

Užsakyta Vyčių salė lapkri
čio 12 d. Gros A. Ramonio or
kestras. Tai bus suvalkiečių 

Majoro Joseph A. Brandt iš draugijos 39 m. gyvavimo su-
Chicagos kūnas iš Siaurės Viet- • k a k t i s > Dra U g i j a j s t e i g t a 1 9 3 8 
namo atskraidintas į Travis Air m , „ ^ 2 l d j p i r m ą ^ ^ 
Force bazę Californijoje. Jis g y ^ v a I dybą buvo išrinkta O. 

šios šeimas i r 
goję 

gyvena Chica-
D. S. 

iš prigimties yra jautrios šir
dies, kantriai nuolaidus ir grei
tai užmiršta padarytą jam 
skriaudą. Žinoma, tai didelė 
dorybė, bet turime gintis nuo 
plėšrių kaimynų, nes ir mums 
Dievas suteikė teisę gyventi. 
Ypatingai vilniečiai privalo sto
vėti Vilniaus sargyboje ir telk
ti visus į kovą, kaip mūsų p r c 
tėviai kovojo. 

Minėjimui pasibaigus buvo 
paruoštos vaišes — kavutė, ku
rios metu dalyviai dalinosi die-

kviečiami dalyvauti. (pr.). 
X Rekolekcijos moterims š. 

m. įvyks lapkričio 4-6 d. Cen-
acle vienuolyne Chicagoje. Jas 
praves kun. A. Saulaitis, SJ. 
Užsirašyti: dr. Jonė Meškaus-
kienė, 6623 S. Francisco, tek 
776-980L (pr.) 

x Komp. Bruno Markaičio 
kurmių koncertas "Pilnatis-' 
įvyks spalio 30 d., sekmadienį, 
3 vai popiet Jaunimo centre. 
Bilietai Marginiuose ir Vazne-
lio prekybos namuose. (pr.). 

X Ieškome lietuviškai kalban
čio "retail sales" pardavėjo dirb
ti pilną laiką kilimų krautuvėje. 
Patyrimas pageidaujamas bet 
nebūtinas, Brighton Parke. 
Skambint 523-1616. (sk) . 

buvo prieš 11 metų nušautas 
oro kautynėse. 

K*S TREČIAS — 
NETEISĖTAS 

Chicagoje 38% naujagimių 
yra gimę ne moterystėje. 1975 
m. Chicagoje buvo 555,751 iš 
šalpos auginamas kūdikis. 1956 
metais Chicagoj tebuvo 9% 
nelegalių gimimų. 

AUTOMOBILISTAMS 

Švirmickas, S. Vabalas, a a 
čr. J. Zubrickas. 

Vakaro komisiją sudaro M. 
Maizies, M. Vičius, L. Vasilevas 
ir kt. Veiks bufetas, laimės šu
linys. Kviečiami visi dalyvauti, 
pradžia 7 vai. vak. Įėjimo mo
kestis mažas. Balfui paskirta 
25 dol. Po susirinkimo buvo 
vaišės. O. Švirmickas 

Chicagoje įvedama nauja 
tvarka miesto ženkleliams au

linių kompozitorių kūriniai. Taip j x K"*- Jonas Bacevičius, 
pat palydės sol. Praurimės Ra- j kuris jau netoli 25-rių metų 
gienės ir soL Rimo Strimaičio; klebonauja Kintyre, N. Dakoto-
solo dainas. (pr.). je, kelioms dienoms buvo atvy-

X Už niloto a a Edmundo I k ? S į C h i c a g ą ' 1 P° *** l a n k ė s i ^ tomobiliams. Paskutinis termi-x LŽ puoto a a luimunao W i s c o n s i n e i r k t Chicagoje ap-i n a a • ^ . . . . .,10 na M „ . P̂ ii»5mv.u-fi «.ipla 9-in mpt'i mir- . . , n a s Ju o s įsigyti bus ne sausio 
t-auiausKo siela, ^-jų metų mir l a n k ė artimuosius, drau- * A \ ,, ji , A ,A ^ ^ ^ 
ties sukakties proga, šv. Mišios ^ ^ t ^^ u^uke^ i ' e p ° 8 J T " * 
bus atnašaujamos T. Marijonų S L ° J ? P P*f S ^ l f ^ t J « » * n e « ^ * * * * ** 
koplyčioje spalio 30 d., sekma
dienį, 9 vai. ryto. Prašome vi
sus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šv. Mišiose ir pa
simelsti už jo sielą. (pr.). 

Draugą". Šį savaitgalį 
grįžta į savo parapinius 
bus. 

X Lietuvos Vyčių tautinių šo
kių grupė spalio 15 d. pašoko i 
keletą tautinių šokių North RI-, P o I i c , j a fežko ^ ^ M o o r e > 

x Lietuvių Fondo 2-rojo mi-Įverside Plazoje. Žiūrovai lietu- j 2 7 m . J i s ^ ^ | ^vo persi-
Ujono vajaus proga po 100 dol. j viška programa buvo patenkinti. Į s k y r u s i o ? žmonos ^ ^ ^ i 241 

,-,au mą bus duodami ženkleliai pus-
mečiui, kad nuo liepos 1 d. iš-

' siimtų metams. 

ŽUUBUS VYRAS 

VLADAS VAILIONIS 

"LIKIMO AUDROSE" 
Romane aprašoma Dzūkijoe 

partizanų veikla Knyga 344 
pusi., kietais viršeliais. Įtrauk
ta į U.S. Kongreso biblioteką 
Kaina $7.00. 

Užsakymus siųsti 'Draugo' 
adresu. Dlinoia vaistijos gyven 
tojai prideda 5% mokesčių 

pokylyje j Tautiniųi šokių grupei vadovau- j w 7 3 g t > C h i c a g o j e > n u š o v ė 

savo 5 mėn. dukterį ir peršovė 
aukojo ir dalyvaus 
lapkričio 5 d. šie asmenys: dr. ĮJa Frank Zapolis. 
Peter Atkočiūnas. Apolinaras j x L. Vyčių Chicagos Senjorų 
Bagdonas, Juozas ir Jane Dau- i kuopos metinis susirinkimas 

VILNIUS IR SPALIO 9-OJI 

Vilniaus Krašto Lietuvių są
jungos Chicagos skyrius, kaip ir 
kasmet, paminėjo spalio 9-ją, 
tai lenkų klastos ir smur
to diena. Šiais metais spa
lio 9 sutapo su sekmadieniu, 
tai, minint tiesioginiai nusikal
timo dienoje, minėjimo daly
viams teko jautriau ir skau
džiau pergyventi. Diena pasi
taikė graži ir minėjiman susi- j n o e įspūdžiais bei prisiminimais 
rinko daug žmonių. Dalyvavo j iš praeitų sunkių gyvenimo 
organizacijos su savo vėliavo-1 laikų. 
mis, priešakyje jų buvo Ameri- į Apskritai, minėjimas praėjo 
kos ir Lietuvos vėliavos. ! g a n a sėkmingai, todėl tenka 

Minėjimas pradėtas pamaldo- ^ ^ padėką ir atiduoti pagarbą 
mis Jėzuitų koplyčioje. Šv. Mi- rengėjams. i. Tijūnas 
šias atnašavo kun. J. Borevi-
čius ir pasakė tai dienai pritai
kytą pamokslą. Tarp kitų kil
nių minčių pasakė: "Skaudu, 
kai lietuvių tauta naikinama ko
munistų pavergtame krašte, 
bet dar skaudžiau, kai išeivijo
je mes patys save naikiname". 
Tai nepaprasti tiesos žodžiai, 
lyg pranašo perspėjimas, kad 
sustotumėm darę pragaištingus 
darbus. Tokių darbų vykdytojų 
yra visuose sluoksniuose, ne
išskiriant ir dvasiškių. Pamal
dų dvasią ir nuotaiką kėlė so
listės G. Mažeikienės giedoji
mas, pritariant vargonais muz. 
M. Motekaičiui. Pamaldos baig-

norai, Viktoras ir Elzė Dimins-
kiai, Petras Jadviršis, inž- Algir
das ir Viktorija Karaičiai, dr. 
Vincas Raslavičius, Marija Re
inienė, Pranas Tomaševičius, ir 
Vladas Velža. įnašus padidinti 
ir naujais nariais įsirašyti gali
ma kreipiantis į L. F. raštme — 
2422 W. Marquette Rd., Chicago, 
I1L (pr.). 

įvyks šį sekmadienį, spalio 30 
d., 4:30 vai. popiet Vyčių salė
je. Visi nariai kviečiami būti
nai dalyvauti šiame svarbiame 
susirinkime. (pr.). 

y Lietuviai — paremkime 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziumą. 

A a kpt. Juozas Butėnas 
žmoną bei uošvę. 

ŠI"\Ų MYLĖTOJAI 
50 šunų ir kačių savo namuo-

ee, 519 W. 38 St , Chicagoje lai
kė Florence KorbaI Jiems mai- metai nuo a a kpt. Juozo Bu 
tinti jį sunaudodavo gaunamas tėno mirtiea Jo kūnas ilsisi 
nuomas iš kitų namų. Spalio Lietuvių šv. Kazimiero kapinė-
12 d. miesto inspektoriai su se Chicagoje. 

A. A. KPT. JUOZĄ BUTĖNĄ 
PRISIMENANT 

Spalio 18 d. suėjo 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Literatūros popietę rengia 
; Washingtono ateitininkai lapkri-
j čio 6 d. 4 vai. p. p. Gleen Dale 
Į mokyklos salėje. Savo kūrybos 
; skaitys A. Vaičiulaitis, K Al-
i menas, J. Blekaitis, S, Šakytė 
ir A. Radžius. Programą pra
ves E. Vodopalienė. 

tos tautos himnu. _ v . Kulpa-Kulpavičins, gy-
Tolimesni8 minėjimas vyko venas Palm Beach, Fla, buvo 

prie paminklo Žuvusiems už j sunkiai sužeistas. Einantį ša-
Lietuvos laisvę. A. Juškevičius ligatviu jį kliudė mašina, su-
vadovavo iškilmėms ir trumpais laužė kojos ir šlaunies kaulus, 
žodžiais paminėjo šios dienos Padaryta operacija. Ilgesnį lai-
minėjimo reikšmę. Aukurą už-1 ką bus gydomas S. Mary ligo-
degė Vai. Šimkus, asistuojant ninėj. 
Gaižutytei ir Kybartaitei. Vai
niką prie paminklo padėjo sky
riaus pirm. J. Lekas, asistuojant 
Vaičiulienei ir Grigaitienei. Kal
bėjo visuomenininkas J. Jasai-

vieneri' tis, kuris savo kalboje teisingai 
paminėjo, kad sunku suprasti 

— DaiI. Marijos Žukauskienės 
tapybos darbų paroda rengia
ma lapkričio 5—6 d. Kultūros 
Židiny. Rengia lietuvių Atletų 
klubas. 

kitais tarnautojais sugaudė jos. Velionio prisiminimui spalio 
šį didingą ir svarbų įvykį pra- j globojamus šunis ir kates ir iš- 22 d. kun. Vytautas Bagdana- | krašto 
šome paremti savo aukomis, vežė, pranešdami, kad. jei per vičius atlaikė šv. Mišias Marijo-
Visos aukos nurašomos nuo mėnesį ji nesumokės po 2 dol. nų koplyčioje, dalyvaujant žmo-

X 1000 dol. Vaikų laikrašte- taksų, čekius rašyti Third Li- už dieną kiekvieno jų išlaikomo nai Filomenai, šeimos nariams 
liui "Eglutei", ir 1000 doL sese- thuanian Symposium on Arts gyvūno ir neatlygins kitų išlai- ir artimiesiems. Po Mišių visi 
lių naujų namq statybai pasky- j and Science, Inc., ir siųsti Fi- dų, šunys ir katės bus nužudy- nuvyko į kapines prie velionio 
rė Putnamo seselių rėmėjai iš nansų Kom. Pirm. Modestui Ja- Į ti. Moteris atidavė vienus savo kapo. kur kun. V. Bagdanavi-
pelno, kurį gavo suruoždami kaičiui, 11816 Hillcrest Dr., Le- namus pardavimui, norėdama čius pašventino ant jo kapo pa-
madu paroda. 

— Organizuojama demonstra-
Lietuvos tragediją — Lietuva cija Jaunimo sąjungos inicia-
svetimiems davė karalius, moks
lininkus bei kultūrininkus, o 
pati atsidūrė ant bedugnės 

tyva, per visą Ameriką lapkri
čio 5 d. yra organizuojama de
monstracija už žmogaus teises 

(nr . ) . įaont , HL 60429. (pr.). j gyvulius iipirkti. 
muzikine improvizacija minėji-

i statytą japūdmgą pamiaklą, mui pridavė didingumą, kas at-

Bet stebuklas įvjTko, pa- bei Pabaltijo laisvę. Tai tęsi-
budo lietuvis ir išgelbėjo tautą nys žygio į Vvashingtoną, ku-
nuo visiškos pražūties. Užtat ris įvyko rugsėjo 24 d. Detroi-
šiuo sunkiu laiku išeivija turi te tokia demonstracija yra pla-
būti vieninga ir saugotis vilioja- nuojama lapkričio 12 d., Ken-
mų žabangų. Paminėtina kad nedy aikštėje, bet dar galuti-
orkestrantas J. Jonikas su savo na data nenustatyta Gal būt 

ji įvyks 
5 d. 

drauge — lapkričio 


