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"LKB Kronika" Nr. 29 

Suėmimai ir kratos 
Iškasinejo sodą ir apie gyvenamąjį namą, paeme paslėptą medžiagą 

25 'Dievas ir Tėvynė'' Nr. 5. gumiečiai pradėjo kratą 23 die
nos pavakaryje ir pabaigė^ kitą D a u ^jį n u -e s k i r t a d ia . 
dieną apie 17 vai. Iskas.nejo so- ^ . ^ m a t e r i a l i z m o k r i t i k a i ) 
dą ir apie gyvenamąn namą. Ra- t e i k i a m i D i e v o b u v i m o į r o d y . 
į ° ? a uS paslėptos medžiagos. A. S t r a i p s n y j e "Garbinga mo-

Vilniaus geležinkelio stotyje sau- Terlecką po kelių dienų tardymo , . „ * ,J\ . & , " 
gumas s u L ė Lietuviškosios Hel- £ £ d o pavertę pasirašytina- ^ a pasakojama apie moKyt 
• • • • -5/-1 ». D f̂V., *Jdlc'u,-'> F , i • • -i Reginos Proceviciutes gyvenimą 

snio grupes narj Viktorą PeUų sižadėjimą, kad a'eityje neveik- ** , . . J g Į T J 
ir vieną jaunuolį (pavardė neži- ^ p r i e š t a r y b u valdžią. " S ^ S S ^ 

Vilnius 
1977 rugpiūčio 23 apie 13 vai. 

noma). Sekančią dieną po tardy
mo vaikinas buvo paleistas. Po 
pietų V. Petkaus bute padaryta 

siąs prieš tarybų 

NAUJI POGRINDŽIO 
LEIDINIAI 

"Aušra" Nr. 7. Numeryje ra
šoma apie Kryžių kalno niokio-
jimą, kultūrinio palikimo darky
mą; užbaigiamas rašinys apie 
Baltarusijos lietuvių vargus. 
Straipsnyje "Kieno kreivas veid
rodis?" faktais atsakoma į rašy-

Dievas ir Tėvynė" ir toliau rink 
tų medžiagą apie taurius lietu
vius, kurie sunkiausiose sąlygose 
išliko heroiškai ištikimi Dievui 
ir Tėvynei. Leidinio apimtis 
— 81 psl. 

Letuvi, nepamiršk! 

P. Plumpa, P. 
Sadūnaitė, S. 
Pranskūnaitė, V. 

Petronis, 
Kovaliovas, 

Lapienis, 

X 
O. 
v. 

Viktoras Petkus 

krata ir paimta 2 rašomosios ma
šinėlės ir daug dokumentinės me
džiagos. 

Dabar Viktoras Petkus laiko
mas Valstybės saugumo kalėji
me: Vilnius, Lenino 40. 

Tuo pačiu metu buvo areš
tuotas ir inž. ekonomistas An
tanas Terleckas. Jo namuose sau-

keti ir gyventi! 

"LKB Kronikos" Nr. 29 įdėtas 
ir Belgrado komisijai, tikrinan-
č'ai kaip vykdomi 1975 metais 
pasirašyti Helsinkyje tarptauti
niai sus'tarimai, pareiškimas dėl 
Romos Katalikų Bažnyčios bei 

tojo J. Baltušio propagandinį p e t k u s i r k i t i n : § a nelaisvės pan 
straip-nį. Numeryje įvestas nau- č i k a d . g a iė t Um laisvai ti-
jas skyrius — "SOS! SOS! SOS!", 
kuriame bus pateikiami labiau
siai įsidėmėtini dabarties įvykiai 
ir skaudžiausi persekiojimo ir nu
tautinimo atvejai. 

(Šio "Aušros" numerio didelė 
dalis "Drauge" jau buvo at-
spaurdinta). 

"Rūpintojėlis" Nr. 2. Labiau
siai dėmesio vertas straipsnis "Ko Wtų tikinčiųjų paąeties Lietuvoje, 
iš mūsų reikalauja painus šių Parengė Helsinkio" susitarimų 
dienų gyvenimo rezginys?" Au- vykdymui remti Lietuvos visuo-j 
torius nagrinėja sekuliarizacijos meninė grupė, pasirašė kun. Ka 
problemą ir siūlo veikimo gaires, m-lis Garuckas, Eitanas Finkel 
kaip pasipriešinti plintančiai be- šteinas, Ona Lukauskaitė-Poš 
dievybei (pasauliečių apaštalą kienė, Viktoras Petkus ir Tomas 
vimas, kova su baime ir kt.). Venclova. Data 1977 balandžio 

Numeryje rašoma apie lietuvį 10. Pareiškimas buvo gautas anks 
poetą O. Milašių, ar Bažnyčia čiau, atspausdintas "Drauge" 
lenkino Lietuvą ir kt Leidinys 1977 rugsėjo 16-23 d.d. ir č'a ne
apima 66 puslapius. kartojamas. 

Ok. Lietuvoje mirė 
kun. P. Šukys 

Ok. Lietuva. — Tik dabar pra
nešama, kad gruodžio 13 buvo pa
laidotas a. a. kun. Pranas Šukys, 
Nemirų parapijos, Vilkaviškio 
vyskupijos, klebonas. Velionis bu
vo gimęs 1903 m., kunigu įšven
tintas 1930. 

Mūsų žiniomis, pereitų metų 
laikotarpyje ok. Lietuvoje yra mi
rę 22 kunigai. 

Austrų kampanija 
už žmogaus teises 

VIENA. — Austrijoje šiuo 
metu yra pravedama plataus 
masto kampanija už pagrindi
nių žmogaus teisių bei laisvių 
apsaugojimą pasaulyje. 2ygį už 
Žmogaus teises paskelbė šešioli
ka Austrijoje veikiančių visuo
meninių organizacijų ir pilieti
nių grupių, kuriose ypač akty
viai dalyvauja katalikai. Žygis 
paskelbtas šiais metais, minint 
"Visuotinės žmogaus teisių dekla 
laracijos trisdešimties metų su-
faktj. 

Organizacijos siekia ypač at
kreipti visšosios nuomonės dė
mesį j Čekoslovakijoje vykdo
mus žmogaus teisių pažeidimus, 
o taip pat į žmogaus teisių pa
dėtį kai kuriuose Lotynų Ame
rikos kraštuose. Surengtoje 
spaudos konferencijoje tarp ki
tų žymių veikėjų dalyvavo ir iš 
Čekoslovakijos ištremtas "Char 
tijos-7T' saiūdžio narys Zdenek 
Miynar, 

Hanojus kaltina 
Kambodiją 

Hanojus. —Vietnamas, bekai
tindamas Kambodiją, sakė, kad 
Phnom Penh režimas ne tik žu
do savo piliečius, bet nužudytus, 
išniekintus lavonus fotografuoja 
ir skundžia pasauliui, kad tai 
Vietnamo darbas. 

Prieš kolonijos 
skaldymą 

Belize. —Belize, arba Britų 
Hondūro, ministeris pirmininkas 
George Price priešinasi Britani
jos ir Guatemalos susitarimui, 
kuriuo nedidelė dalis teritorijos 
turėtų būti perleista Guatemalai, 
o kolonija būtų ruošiama neprik
lausomam gyvenimui. Premjeras 
nori, kad šalis būtų nesuskal
dyta, o kaimyninė Guatemala 
siekė iki šiol ją visą prisijungti. 

Jakarta. — Indonezijoj buvo 
suimti 143 studentai ir 15 kitų 
asmenų, agitatorių. Jie ruošėsi 
sušaukti masinę demonstraciją, 
turėjusią sutrukdyti normalų gy
venimą Jakartoje. Valdžia neno
rėjusi, kad pasikartotų 1974 įvy
kiai, kai tokioj demonstracijoj 
kilo muštynės ir žuvo 14 asme
nų. 

Wa,hingtonas. — Prez. Car-
teris savo pažadėtą, bet nebaig
tą valstybių lankymą tęs, grei
čiausiai, tu»j po Velykų. Lanky
sis Venecueloj, Brazilijoj ir Nige-

t rijoj. 

Bus atnaujintos 
derybos 

Kairas. — Egipto prezidentas 
Sadatas sako, kad jis palaiko nuo
latinius kontaktus su Washing-
tonu, pasikeičia slaptomis infor
macijomis su Carteriu ir Ameri
kos ambasadorium Herman Eilts. 
Po kelių dienų bus "naujų ži
nių", sakė Sadatas. 

Izraelio kabinetas nori atnau
jinti derybas su Egiptu ir paten
kintas, kad Egipto spauda kam
paniją prieš Izraelį sustabdė. 

Sprogo laivas 

New Orleans. — Prekinis lai
vas, vežęs tarp kitų prekių ir 
sprogstamosios medžiagos, Mek
sikos įlankoje, netoli New Orle
ans, sprogo ir nuskendo. Bijoma, 
kad galėjo neišsigelbėti ir įgula. 

1 LIETUVA SĄŽINES BELAISVIŲ 
DIENOJ 

'Tebūna pasaulis laisvas visiems sąžines kaliniams" 

LONDONAS. — Tik dabar r žmonėms buvo Ąnlinam* h> 
mus pasiekė žinia, kad vieną j f ormacinė medžiaga apie religi-
gruodžio sekmadienį Londono j nę padėtį komunistų valdomuo-
Westminsterio katedroj buvo! se kraštuose. Platinamų leidinių 
paminėta Tarptautinė sąžines 
belaisvių diena. Katedroje įvy
ko iškilmingos pamaldos už vi
sus sąžinės ir politinius belais
vius ir kalinius. 

Dvi organizacijos, kurių cent 
rai Britanijoj — Pagalba ken
čiančiai Bažnyčiai i r Amnesty 
International — ta proga suren
gė dvi parodas. Abiejose buvo 
išskirtinai daug vietos ir dėme
sio Lietuvai, kenčiančiai už reli
ginius įsitikinimus, ir lietuviam,. 
Parodos vyko dviejose kateros 
koplyčiose, kurios buvo įreng
tos kaip kalėjimo kambariai. 
Visų parodos lankytojų dėmesį 
pirmiasia atkreipė tyliai budin
ti jauna anglė mergina, kuri 
vaizdavo sąžinės belaisvę Nijo
lę Sadūnaitę. Ant koplyčios sie
nos buvo pakabinta didelė Ni-° Lietuvos vyskupų Julijono 
jolės Sadūnaitės nuotrauka. 
Parodos lankytojai buvo kvie
čiami pasirašyti peticiją sovie-

tarpe buvo vyskupo Vincento 
Brizgio ir Ričardo Erickaus 
knygos apie tikinčiųjų padėtį 
sovietų okupuotoje Lietuvoje; 
vyskupo Juliaus Steponavičiaus 
laiškas sovietų valdžiai ir kita 
informacinė medžiaga. 

Antroje katedros koplyčioje 
buvo pastatyta didžiulė spyg
liuota viela apraizgyta žvakė, 
simbolizuojanti nelaisvėje ken
čiančius tikinčiuosius. Ant sie
nų, tarp spygliuotų vielų, iška
bintos didelės nuotraukos iš 
įvairių pasaulio kraštų ir išdės 
tyta kita dokumentinė medžia
ga apie sąžinės belaisvius. Čia 
buvo matoma ir rusės disiden-
tės Aleksiejevos telegrama Am
nesty International organizaci
jai, atkreipiant dėmesį į dviejų 

Steponavičiaus ir Vincento Slad 
kevičiaus — jau daugelį metų 
besitęsiančią neteisėtą padėtį. 

tų komunistų partijos sekreto-; Ant koplyčios sienos iškabintas 
riui Brežnevui, prašant, kad Ni
jolei Sadūnaitei paskirta baus
mė butų panaikinta. 

užrašas skelbė didelėmis raidė
mis: "Tebūna pasaulis laisvas 
visiems sąžines kaliniams!'' 

S. KUDIRKA TARP STUDENTŲ 
'Koks didelis skirtumas tarp diktatūros ir demokratijos 

• 

t 

Londonas. Parlamento rūmų bokštas ir "Big Ben" 

Su teroristais nesideri 

Paryžius. —Teroristų nusta
tytas terminas, kada iš V. Vokie
tijos ir Prancūzijos kalėjimų turi 
būti paleisti teroristai už pa
grobto pramonininko Edouard-
Jean Empain gyvybę, praėjo be 
atsakymo ir iš Bonnos, ir iš Pa
ryžiaus. Koks jo likimas, ar jis 
dar gyvas, vakar nebuvo žinoma. 

Rusams leis atsakyti 

Washingtonas. — Amerika ti
kisi, kad sovietai gali nustoti 
trukdyti Radio Free Europe ir 
Radio Liberty, jei jiems bus pa
siūlyta atsakyti. Dabar sovietai 
teisinasi dėl trukdymų, sakydami, 
jog tos stotys "iškraipo" faktus, 
sovietinį gyvenimą "šmeižia". 
. Iš tikrųjų sovietų radijo prog

ramų, skiriamų Europai, yra daug 
daugiau, ir niekas nebando jiems 
trukdyti. 

:KL)O — Rad-c L.berty sUdija Mius~—s-, V, ^"okictî c^ 

Komunistai 
bendradarbiaus 
su socialistais 

Paryžius. — Prancūzijos ko
munistų partija, kad ir negalėda
ma susitarti su socialistais dėl 
bendros linijos, liaudies fronto 
sudarymo, yra pasiruošusi su jais 
bendradarbiauti, įeiti į kairiųjų 
kabinetą, jei toks būtų sudaro
mas. 

Visuomenės opinijos tyrinėto
jai teigia, kad jei balsavimas bū
tų šiandien, kairiosios partijos 
laimėtų daugumą. Parlamento 
rinkimai bus kovo mėnesį. 

Streikuoja 
V# Vokietijos uostij 

darbininkai 

Hamburgas. — Pirmą kartą 
po 82 metų sustreikavo Vakarų 
Vokietijos uostų darbininkai..Ne-
veikia nei Baltijos, nei Šiaurės 
jūros uostai. Nukentės vokiečių 
prekyba. Trečdalis visos užsieni
nės prekybos vyksta jūros keliais, 
11 proc. per Hamburgą. 

Tokios komandos 
Amerika neturi 

t 

Washingtonas. — Pentagonas 
prisipažįsta, kad turės praeiti dve
ji ar treji metai, iki Amerika pa
rengs komandą ir bus pajėgi taip 
susidoroti su lėktuvų grobikais, 
kaip tą padarė Vakarų Vokietija, 
nusiųsdama komandą į Mogadi-
shu ir išvaduodama 91 keleivi. 

Hollywood, Gal. — Vakar die
nos "Monitor" įdėjo ilgą, pusės 
puslapio reportažą apie Simo Ku
dirkos kalbą sausio 24, po filmo 
demonstravimo, Hollyvvoodo 
aukštesniosios mokyklos moki
niams. Šioje auditorijoje jei būtų 
kas kitas kalbėjęs apie demokra
tijos pirmenybę, nedarytų jokio 
įspūdžio, bet visai kas kita, kai 
tai dėstė Simas Kudirka, kuris 
1970 desperatiškai nušoko 10 pė
dų iš nelaisvės į laisvę, rašo Ju-

Nukankinti 475 
disidentai 

BERNAS. — Šveicarijoje vei 
kianti psichiatrų draugija, ko
vojanti prieš piktnaudojimą psi
chiatrijos mokslo, pranešė, kad 
jos surinktomis žiniomis Sy-
chovskio kalėjimo ligoninėje, 
Sovietų Sąjungoje, per paskuti
niuosius dešimt metų nuo kan
kinimų mirė 475 rusai disiden
tai kaliniai. Šveicarijos psichi
atrų draugija pasiuntė sovietų 
komunistų partijos sekretoriui 
Brežnevui laišką, kuriame pra
šoma išlaisvinti visus kalėji
muose ir psichiatrinėse ligoni
nėse kalinamus disidentus. 
Draugija taip pat prašo, kad 
jos nariui — profesoriui Du-
raud — būtų leista aplankyti 
suimtuosius. 

Audra Chicagoje 
Chicaga. — Sausio 26 Chica

goje buvo didelė audra, panašu 
į 1967 tą pačią dieną, tik kiek 
mažiau sniego. Dėl didelio vėjo 
ir pusnių neveikė daugelis mo
kyklų, vietomis keliai buvo ne
pravažiuojami, O'Hare aerodro
mas buvo uždarytas. Uždaryti 
buvo ir kai kurie keliai, net greit
keliai, pvz. 57 kelias iš Chicagos 
į Amerikos pietus. 

dith Frutig, laikraščio štabo na-
TČ. 

Ką jis kalbėjo ir kas laikraš
ty paminėta, mums žinoma ir 
čia nekartosim, tik "jis kalbėjo 
įsitikinęs, nuoširdžiai, su gestais.-
Auditorijoje gal pirmą kartą su
prato klausytojai, kad tokia lais
vė, kaip angliškai kalbančio pa
saulio, žinoma ne visam pasau
liui. 

Kalbėjo ir į klausimus atsaki
nėjo 90 minučių ir vos nepavė
lavo" į lėktuvą skristi į New Yor-
ką. O klausimų buvo begalybė. 
"Ar religinis persekiojimas Lietu
voje ir šiandien toks pat, koks 
buvo prieš 10 metų?" Atsaky
mas: "Taip". —"Kaip jūsų šei
ma prisitaikė prie amerikietiško 
gyvenimo?" — "Turiu nemaža 
problemų, mano vaikai per daug 
žiūri televizijos" — "Kas atsitiko 
su Popovu" ("Sovietskaja Litva" 
laivo kapitonu, kuris atsisakė teis
me liudyti prieš Kudirką)? At
sakymas: "Jis dabar dirba rašti
nėje, jam daugiau neleidžiama 
išplaukti į jūrą". —"Ar jūs grįž-
tumėt į savo kraštą, jei Lietuva 
būtų paskelbta nepriklausoma?" 
— 'Taip, pasakyčiau Amerikai 
'labai ačiū', tu buvai man labai 
gera". 

Ankstesniam- susitikime su Los 
Angeles miesto taryba Kudirka 
pasakęs: "Pasakykite savo vai
kams, koks didelis skirtumas tarp 
diktatūros ir demokratijos", rašo 
korespondentė. 

KALENDORIUS 

Sausio 27: Vitalis, Angelė, 
Auksuolis, Vėjūnė. 
r-

Sausio 28: Tomas, Konstancija, 
Kaributas, Nijolė. 

Saulė teka 7:09, leidžias 4:58. 
ORAS 

Dalinai saulėta, vėjuota, la
bai šalta, naktį iki minus 5, die
ną apie plius 8 laipsniai. 



mmm mm 

DRAUGAS, penktadienis. 1978 m. sausio mėn. 2 7 fnalius. koriu laimėtoja? ;eau i i r 
finalą. Visuose dvejetuose var
žybos vyksta vieno minuso sis
tema. 

Vyrų ir rr.cterj A k!asės bus 
bandoma apsiriboti su 16 žaidė
jų, ir rungtynės vyks ii dvejų 
laimėtų setų. 

Visos* kitose klasės* iki pusfi
nalių bus žaidžiama '.8 žaidimų 
pro — setai, o toliau 2 laimėti 
setai. Kiekvienas žaia'ėfas tur: tei
se Į vienos valandos poilsį tarp 
atskirų savo rungtynių. 

Pirmąją varžybų dieną, birže-

Red. Vytautas Grybauską** 4141 So. »aplewood, Cbicago; EL 606S3 
Telefonas nanrao&e: 847-1729, darbe 269-7557 

KAIP SEKASI MŪSŲ KREPŠINIO PAŽIBOMS! 
Turime eilę puikių krepšinin-,neapėjo palikti pėdsakų, nes i 

kų, išsisklaidžiusių plačiame žiauri mirtis jį išplėšė iš mū-
pasaulyje. Įpusėjus krepšinio! sų tarpo vos 19 m, amžiaus. 
sezonui ir 
lietuvių sporto žaidynėms, žvilg- je j is paliko 
lerėkiaie, kur jie randasi ir kaip, neseniai tapo 
jiems sekasi 

Iio 28 d., vyks visų klastų viene
tai ir kiekvienam bent po dvejas artėjant pasaulio j Tačiau Orland Parko mokvklo-

n^d^ku* L l r k i • rungtynes. \ ehau, zmant aikščių 
~ 7 7 ^ . v I ir apvtikn darniu skaičių, DUS įamžinti. P n e s % • • . * T.. r~ . „ , _ • • ; nustanta tikslesne orograma. keletą savaičių buvo įskflmingmi; ^ Ugsįų f ^ ^ ^ ^^_ 

Stepą* Puidokas, Chicagos atidengtas didžiulis paveikslas, ,. : ^. į j 
Neries ir mūsų rinktinės žaidė- pieštas buvusio tos mokyklos ; , r*' ^ ' , vj--: . , ,„,*_ 
jas, baigęs Washingtono S t mokinio, ant vienos sienos spor-; ^ a i ir" visi r ia la i bus stTteisrŠ 
u-to jspuciingą krepšinio karje- to salėje. Paveikslo fone cfi- . • 
rą, šiuo metu randasi CScilijo- džiuiis galingas erelis, po spar-
je. Italijoje, kur žaTdžia už vie-'' nais aprėpęs eilę figūrų, vaiz-
tmj klubą, darydamas po 30' duoiar.črą tos mokyklos kulty-
taškų per rungtynes. Spanda vuojamas šakas. Virš erelio, 
gerai jj vertina, pima jo nuo-'metimo pozicijoje, su tuo pačiu 
traukų, o pridėjus puikią gam- numeriu 33, Eugenijus. Jis rū
tą ir visada šiltą Viduržemio rėjo būta kažkas daugiau, negu j tru~bas oirm.', Č. Žilionis, R-
orą. Stepas ruri būti kuo pa- talentingas krepšininkas, kad j DJ5jeIiė. Tukauskienė ir Z. Merec-
tenkintas. keli tūkstančiai mokyklos ą o - & ) , Toronto L. S. £ VySo te-

Edvardas Patatomskas, mūsų kinių ir visi mokytojai % pa- „ j ^ sekciios vadovas } . Sukas, 
ir Australijos raktinių žaidėjas, miltu ir rastų reikalo jamžmti. Hamiltono L. S. K. Kovo atstovas 
dviejų olimpiadų geriausias ir Jis ir buvo. Aikštėje staigus §aif0 lauko teniso vadovas V- Gry-
aniras metikas, gyvena Austrą- prie lentų, taiklus metime, ko- (bauskas. 
fijbje. Neseniai su Austrai!jos' votojas iki paskutinio; už aikš- Preliminarinė registracija iki 
rinktine gastroliavo Amerikoje tės draugiškas ir pirmaeilis j kovo 15 d. Iki tos datos neužsire-
ir Europoje, kur australai pui-1 mokinys. O jo paskutiniųjų \ gistravus bet kokiom varžybom 
kiai pasirodę, pralaimėję du i metų kova su niirtimi tapo; bent 8 dalyvių, tų varžybų 
kartus Čekoslovakijos rinktinei, Į drąsos simboliu, kuriam pri- ! žaidynėse nebus. Užsiregistravę 
tik 5 taškais, o Madride turny- j lygti sporto aikštėje neįma-
re užėmė antrą vietą, įveikę! noma. 

Vyr. varžybų teisėjai yra Jonas 
2ukas iš Toronto LSK Vyčio ir 
Zenonas Mereckis iš Chicagos 
L. T. K. 

Organizacinį k-tą sudaro Chi
cagos L. T. K. valdyba (R. Blins-

ulio lietuvių Sporto žaidynių 
ženklas, pieštas neseniai mirusio 
dailininko T. Valiaus 

l __ Sov. SąTunst* tankinio p r -
| menybės prasidėjo dviejuose mies-
i tuose iš karto: Vilniuje, kur da-

auja Vilniaus Eglė ir Sverd-
los-ske, kur kovoja Kauno Žalgiris. 
Abi komandos pradėjo pirmeny-

I bes įspūdingai. Eglė iš karto pa
rklupdo Maskvos Lučą, pirmeny-
i bių favoritą, 16-15, o Žalgiris Za-
I poroža 20-13. Toliau Eglė įvei
kia Benegovą 14-10, Kišiniovą 
24-18, Rostovą 14-13, bet pralai
mi Leningradui 29-11 ir įsitvirti-
Iės 4-je vietoje. Po pirmos perga. [ 
lės Žalgiris toliau laimi prieš 
Baku 14-13, Pirovorą 14-8,Kali-
ninecą 20-18 ir baigia lygiomis 
su Sverdiovsku 14-14. Lentelėje 
atsistoja trečioje vietoje. Tuo bū
du abi • mūsų atstovės turi pir
maujančias roles rankinio aukš
čiausioje lygoje. 

— Žiemos atostogų metu Kau
ne įvyko moksleivių zoninės krep
šinio varžybos. Geriausia šalies 
komanda buvo leidžiama pastip
rinti dar dviem žaidėjais. Kauno 
jaunieji krepšininkai pirmose 
rungtynėse nugalėjo Leningra
dą 94-78. tačiau Vilniaus mergi
noms pirmos rungtynės buvo ne-

Liths žais prieš lenkų Eagles, ku
rie šiuo metu stovi antroje vietoje 
su 5 taškais. Mūsiškiai turi 4. Pir
mos vietos Rams, kad išsilaikytų 
pirmoje vietoje, turės Įrodyti sa
va pranašumą, žaisdami prieš sėkmingos, ir jos pralaimėjo le-
ambicingus ir stiprokus argenti- ningradietėms 84-66. Bet po to 

"THE UTHUANIAN WOBLD-WlDB DAILY 
Second dass postege paJd at Cbicago, BL Published dafly 

y H ^ į į į Honnnji. days after Cartatnasa 
^ad Easter by the Uthuanian Catholic Press Sodety. 
SufascriptMc Ratas: $33.00 - Cfeicago, Cook County, 

I»nois and Canada. Eteewbere te me U.SA. $31.00. Foreign 
$St«. • 

PaSto išlaidas manant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiuDčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį atžymima 3d kada yra užsimokėjęs. 

• anksto DRAUGO 

Chicago ir Cook apsto. $33.00 
Kitur JAV 31.06 
Kanadoje 3 3 0 0 

Užsienyje 34.00 
Savaitinis 25.00 

6 men. 3 mėn. 
$19.00 $15.00 

18.00 1300 
19.00 15.00 
20.00 15.00 
15.00 9.00 

• AdminMracua dirba kas. » • Redakcija straipsnius taiso savo 
dkn nuo &30 iki 4tf0» šešta- • pupžiuia. Nesuaaudotų straipsnių 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. t nesaugo. Juos grąžina tik iš anks 

J to susitarus. Redakcija už skelbi-
• Redakcija dirba kasdien f ^ turinį n f f ^ o Skelbimų 

— 4^0, Saatadieniais 1 ^una, ^ ) r r f i«nm. gavus pra-
&30 — IKK. 

Urugvajų ir Amerikos Bradley. 
u-tą. Palubinskas vėl nuskam
bėjo Europoje, surinkdamas 30 
taškų per rungtynes. Spauda, 
žiūrovai ir priešininkai negailėjo 
jam puikių žodžių, tik vis sun
ku pamiršti, kad mūsų buvusios 
rinktinės trenerio jis nebuvo i j 
vertinamas, Greit turi paaiškė-
ti, ar jis su Australijos lietuvių 
rinktine dalyvaus Toronte. 

Praa&s Cekauskas, Detroito 
Kovo ir mūsų rinktinės žaidė
jas, gyvenęs keletą metų Aus
tralijoje, šiuo metu yra Hous-
ton, Texas, kur yra krepšinio 
treneris. Paskutinėmis žinio
mis, j Australiją nebežada grįž
ti, bet yra vilties, kad jį ma
tysime Detroito Kovo uaiformo-
je Toronte. 

Aleksas Mažeika, mūsų rink
tinės žaidėjas, žaidęs už Chica
gos Lituanicą, šiuo metu pas
kutiniai metai Bradley u-te. 
Aleksas yra padaręs didžiulę 
pažangą, žaidžia pagrindinio 
penketo centre ir paskutines 
dvejas rungtynes padarė po 26 
taškus. 

Tomas Žaliagiris. žaidęs už 
Detroito Kovą ir su jauniais 

galės žaisti vyresnėje klasėje. Ga
lutinė registracija iki birželio 15 
d. Dvejetų registracija vyks vie
toje iki birželio 29 d. 12 vaL 

Aleksas Mažeika šauna į krepšį 

PASAULIO LIETUVIU 
SPORTO 4ALDYVĖS 

Lauko teniso varhfbų 
projektas 

PLS2 lauko teniso varžybose 
hiimėjes mūsų pirmenybes, žan'gali dalyvauti kiekvienas lietu-
dzia už N. Caroiina u-tą. kuris vjs a r tokiu pripažintas pagal 
ketvirtas Amerikoje. Gero ūgio SALFAS-GOS nuostatus, susimo-
Žaliagiris yra kietas gynėjas iTikėjęs 1978 metu sąjungos nario 
puikus kovotojas ir neretai dar 
surenka po 15 taškų. 

PLS2 INTORMACINIS 
BrULETENIS 

PLS2 leidinio redaktorius arch. 
Algimantas Banelts jau renka 
bei ruošia medžiagą. Sporto klu
bų vadovai bei ilgamečiai klu
bų nariai prašomi kooperuoti ir 
teikti informaciją. 

PLS2 OrganizacmB komitetą; 
susilaukė gražios talkos Žaidynių 
ruošos darbuose ir u i tai pri
klauso didi padėka. Ypač JiuSa-
me dėkingumą visuomenininkui 
ir verslininkui Stasiui Kuzmui, 
kuris, turėdamas rySų ir pažin
čių, talkininkauja Finansų ko
misijai aukas renkant Jo tatta 
tiesiog nepamainoma. 

niečių Flyers. 
-

PABALTffiCU; JUBILIEJINĖS 
VARŽYBOS 

Panašiu tikslu, kaip ir mūsų 
Pasaulio Lietuvių sporto žaidynės, 
pabaltiečių sporto komitetas nu
tarė šių metų varžybas skelbti ju
biliejinėmis ir grupuoti į dvi da
lis. Rugsėjo 16-17 d. Clevelande 
numatomos lengv. atletikos, fut
bolo, plaukimo ir golfo varžy
bos, kurių organizatorius bus Cle-
velando LSK Žaibas. O lapkri
čio 11-12 d. Toronte ivyks krep
šinio, tinklinio, stalo teniso ir 
šachmatų varžybos. Tik lauko 
tenisas patikėtas Chicagai, kur 
vietos Liet. Teniso klubas su
traukia ne tik didžiausią būrį da
lyvių, bet jau pasižymėjo puikia 
organizacija. Jos įvyks rugpiūčio 
26 • 27 d., tikriausiai Marąuette 
Parko aikštėse. 

. 
B OKUPUOTOS LIETUVOS 

— Vilma Bardauskienė geriau
sia Lietuvos 1977 metų sporti
ninkė — nubalsavo "Sporto" 
laikraščio skaitytojai- Jie taip pat 
nubalsavo, kad irklavimo aštuo-

', niūkė yra ir geriausia Lietuvos 
Džiaugiamės Algirdui Biefekui|vyrų komanda. O moterų Dusėie, 

suteikta Ohio lietuvių gydytojų 
draugijos kultūrine premija. Al
girdas vertas šios premijos jau 
vien u i sportinę darbuota. Juo la
biau džiaugsmas didesnis, kad jis 
tebedirba su sportininkais. Jo ne
sugundė kitos kultūrinės pareigos, 

nors ir spaudai, visuomeninei veik
lai, muzikai ar kuriai kitai sri
čiai talento jis tikrai nestinga Al
girdas padeda sudaryti P. L. S. Ž. 
programą. Mielas Algirdai, apie 
pensiją ir negalvok: tu mums per
daug reikalingas. 

P. L. S. 2. varžvbinis kamite-

Vytautas Mtsevičias, Kew 
Yorko LAK žaidėjas, laimėjęs 
mūsų jaunių ir vyrų pirmeny
bes. &—11" ūgio. žaidžia įvai
riose pozicijose pirmame pen
kete Providence u-to komando
je, kuri randasi pirmame de
šimtuke Amerikoje. Pereitais 
metais laimėjo prieš Sov. Są-

mokestį (2,5 dol) ii varžybų i tas, vad. Andriaus Klimo, ben-
mokestį, kuris bus nustatytas t dradarbiauja su Sporto sąjungos 
vėliau. (atskirų sporto šakų vadovais. 

Lauko teniso varžybos vyks pa- I Vadovai jau yra patiekę savo 
gal Amerikos teniso sąjungos nuo- j programas be* sugestijas Varžy-
status su 9 taškų "tie-breaker" į biniam komitetui. Andriaus kva-
taisykle. Ši taisyklė bus naudo- į lifikacijos ne vien krepšinyje, bet 
jama esant pasekmei 6 — 6 arba ir kitose sporto šakose stebėtinai 
10— 10. žaidžiant pro —setą. geros. Kaip teisėjas dalyvavo irgi 

Kiekvienas žaidėjas gali daly- | Montrealio olimpiniuose žaidi-
vauti vienose vieneto ir dvejose Į muose. 
dvejetų varžybose, išskyrus prie-1 Gautos aukos Pasaulio Lietu-jungos rinktinę, tačiau pereitą 

savaitę jai pralaimėjo 73—78. auglį, kuris dar gali dalyvauti vy-
Ryt vakare žais Chicagoje Iresnėje klasėje, 
prieš De Paul u-tą. Programa: vyrų A ir B, mote-

S. Jovaiša ir A. Linkevičius, ni A ir B. seniorų, prieauglio A, 
abu iš Kauno Žalgirio, šiuo metu 
gastroliuoja Amerikoje su Sov. 
Sąjungos rinktine. Jau rašėme, 
kad Jovaiaoa metimas paskuti
nėje sekundėje davė sąjungos 
rinktinei pergalę prieš UCLA 
u-tą. Sekančiose rungtynėse 
prieš Brigham Young u-tą so
vietų rinktinė vėl laimi vieno 
taško skirtumu 79—78 ir vėl 
Jovaišos metimas buvo pasku
tinis. Priedo, jis pemė daugiau
siai taškų — 2L 

A. a. Eugenijus KriauceKū-
rrumpai žaidė už lituanicą 

B. C, D klasių vienetai ir vyrų, 
moterų ir mišrus dvejetai. (Jau
niu ir mergaičių dve**tai bus 
esant bent 8 poroms). 

Amžiaus riba: Senjorams 45 m. 
ir daugiau: prieauglio A-gimę 
1959 ir jaunesni, B-gimę 1962 
ir jaunesni, C-gimę 1964 ir jau
nesni, ir D-gimę 1966 ir jaunesni. 
Prieauglio klasei būtini gimimo 
metrikai 

Pravedimo sistema: Pirmasis 
ratas vyksta 4 grupėse, kiekvieno
je įrxjTpė]e žaidžiant taškų siste
ma (kiekvienam su kiekvienu). 

| r mūsų krepšfano' p«smdyje Grupių laimėtojai jeirnr i "pusfi * 

vių sporto žaidynių pravedi-
mui: Toronto Sporto Klubas "Vy-
tisV — 250 dol , dr. A. L. Nasvy-
tis, Clevelandas, — 200 dol. Ha
miltono Sporto klubas "Kova*" 
— 100 dol., Aleksas Kojelaitis, 
West Lome, O n t — 5 0 dol., P. 
Gulbinskas, Toronto, — 50 dol., 
J. Urbonas, Detroitas, — 20 dol. 
Aukotojams sportinis ačiū. 

FUTBOLAS 
LITHS — RAMS 0 : 3 

Po dviejų safe futbolo pirme
nybių pergalių, praėjusio penk
tadienio rungtynėse Liths vyrai 
neatsilaikė prieš gerbrn žaidusią 
vokiečių Rams komandą. Pralai
mėjo sausai — 0 : 3 . 

į p^rikratftenlo' va**?ąy HVvL, 

kaip ir individualiai, pasirinki
mas buvo lengvas ir aiškus. Vil
niaus Kibirkšties krepšininkės, 
vadovaujamos garsiosios A. Rup
šienės, padedant V. Šulskytei. Z. 
Makselytei ir kitoms, jos baigė ša
lies pirmenybes 4-je vietoje ir 
puikiai gynė lietuviškas spalvas 
visur kitur. 

susigriebė, laimi prieš Ukrainą 
net 104-83 ir Turkmėniją 58-34, 
užėmė antrą vietą grupėje ir kva-
lifikavosi finalinėm varžybom. 
Vaikinai žaidžia puikiai, bet 
{temptoje kovoje pralaimi Ukrai
nai 92-93, tačiau lengvai nuga
lėję Turkmėniją, taip pat užima 
antrą vietą ir kvalifikuojasi fina
linėm varžybom. 

Ispanijos tarptautiniame turny
re sąjungas rankinio rinktinė su 
kauniečiu V. Novicku laimi prieš 
Prancūziją 21-15, prieš japonus 
32-16 ir pagaliau prieš pasaulio 
meisterį Rumuniją 24-19. 

(Nukelta } 4 pusi) 

•r . mm 1 •YU-tYUfTIf 
GALVOS II STUBUBO USOS 

2858 Wcrt C M Street 
Cfchage, OL OMZt 

M . — 476-34*8 

A d v o k a t a i 

C H A R L t S P. f AL 
t A S S O C I A T E S 

O f s. tel. 776-3162; rez. 7S7-5047 
2649 W. K3rd St... CbJoafO, BL 

Dubo vaL nuo 8 Ori 5 nL rak. 
Trečiadieniais uždaiyu 

IIIIIIMIIHHUI! 

Biznieriams apsimoka skelb
tis dienraštyje "Drauge". 

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

J.&J.PHARMACY 
Wstat vltaninal. fmoortuott kvepalai, gydomos JoJ*» r t t 

Važiuojamos kddSs, -e-ental Ir M. pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovana* 

• 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

$ 

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 

Teaaf. — PR 8-S229 
M . ANKA BALIUKAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
giaiBaB UGOS 

2838 West 63rd Street 
Vaiaadoe pagal coaitarimą 

TeL oflM tr bvto: OLympio 2-4158 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 

U . K. S. IAUIKAS 
kr 

cadfiMaJUe 
&U» S * Pulaaki Rd. (Ciawford 
Mediod BaUdiog) TeL LU 5-6446 

PrlimA MCOOITM pa*aJ caaltartma-

D K . V L I U 2 Y S 
PLAUCTV IR VIDAUS UGOS 

• į a a So. KcdMe Av 
Tai.: plniuul.. aatrad. Ir 

C Iki 7:»0 vai TSJULTO. 
t e i t a i , ano 1 Iki S v a i 

Pa«al «attartm«. 
Oftao tekėt. W 4 V-M7* 

Hi. W a O n a k 

TeL ofiso HE 4-o848; rez. S88-ŽMS 

M. K T U T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 We«» 71at Btoeet 
Vai*: virau imtr.. ««tr. tr aeakt 
1:00-5:00 r*JL pot)l*t. traC tr 

m 

DR. EDMUND L GIARA 
OPTOMETRISTA3 

IT— Weat H«t Stiee* 

Vai.: ptrmad. 
i-« ir 1-%'. aatraa. tr 

10-1 *aį 

Ofh. teL 735-44T7; RBB. 246-2839 
•R. L ŪECKYS 

GYDYTOJA m CHIRURGĄ 
— .\~errq to 

CRAWW>KI> MERICAI, BLDG. 
•449 So. Pulaaki Road 

Kaaaien i-» r a l tr 6-8 vai. vak. 
iiakyrua treiiidiecius. 

geitadiealaa U Ui « ™i popiet 

TeL REUaace 3-1811 

DU WALT£R i. KIRSTUK 
[Lietuvis gydytojas) 

3825 West 59t Street 
Vai: plrmad-. antraa.. ketvuu^. tt 
panktad. nuo 11-4 vai. popi«t ir l-% 
vai. vak- Ti'ač. ir a«atad. .^i^yts 

DR. IRENA KURIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGe 
KCDIKIC I B v A l f c t U t i O l 

aCEDIGAL BCTLDDfa 
T1M Soath W c 0 t e n Aitmm. 

/•iando»: Kaadlen ouo 10 vaL ryta 
lkl 1 vai. popiet 

Ofs. teL BE 7-1188; rez. 238-2919 

Ofo. HE 4-1818; rez. F » 8-9881 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaua Ugoa 
2454 Wost 71at Street 

(71-os tr Campbell Ave. k a n p a i , 
'ai . : plrmad.. antrad.. ketrtrad. Ir 
paoktad. S lkl 7 v. p. p. Tik 

O P T I C A L S T U D I O 
VlOIiKTA KABOOAfVa 

7061 8o. Waahusnaw — TeL 778-4701 
Pritaikomi akiniai pa«al ardytoju 

receptua. 
Dldalta akinių rfma paatrinkUnaa 

VaL: pirm., antr . penkt l»-S:So 
Catv. l -» • . vak. Į e i t 10.4 v. p. » 

TraČladianlalB uJdaryta. 

Telet — 2S2-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

•JUT; LIGOS — C H D K t l G U * 
Offaal: 

111 HO. WABABH AVB. 
4aoa NO. GENTRAIi ŠWU. 
Valandos pasai 

— GI 8-8878 
ML W. M. EISIN-EISINAS 

AKUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

ATB. WA 84878 

DR. A. R. RLEVEDKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

M . - « E 848M 
Spociolyb* Aldų Hgoa 

9897 Wost lOSrd Street 
VatearJoa pagal ooaltortaą 

•R. JARIRA JAKiEVieiUS 
. O I 8 A 

T A I K Ų L l O O a 
28S6West 8Sm Staeet 

Lietuvos Kariaomene ir kitas UetnvKkas 
Xr. 25 ir 28. Vteo 24 kttrtmial, korlos 

teJ 

Saro Mokykloa choras KUR LYGOS LAURAI 
HARS KARS KAREIVSLIAI 
GELEŽINIO VILKO MARSAS 
SUTEMS TAMSI NAKTU2ĖLR 

ir V. OUMflta: VAIDYLOS MALDA 
8BHA8 RANfflJDKlNEAS 

Saro Motiejuje - VBBavoa anMdtaiat I-O 

Grauflnlo ir Antano Dvariono tvalrHa IdalnavlmaL 

reikėtų daug viatoa. Mų abejų albomų tik 

^ 

Mm 
Uisakjims atųsaita atuo 

M A N I A I i 4 # 4 # Wi DoTC J « f DMMfr« <•*> 

*'<i_> 

antrad.. katrbtad. Ir paakį 
nao l t U) 1 n l ir D«O M k l I n * 
*ak. aoMad. ana 1 Ud « vaL 

Ota, f O 7-8888 Bes. GA 3*7278 
DU A. iERKIRS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 8Srd Htreet 

DR. R. A. I0CAS 
DMSMATOLOGJJA — 

CHIRURGIJA 
5214 No. Wer*tem Avenor) 
1882 No. We*teni Aveaae 
NLatsskomn 12 valaodų 

488-4441 — 881-

DR. FRARK PLEDKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTA* 

akta Pritaiko aktaoaa St 
"Conurt lanaea* 

28U W. Tlat S t — TeL 787-6148 
VaL aacal •oa^arima. Uadaryta trae 

DR. LE0RAS SEIDUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES TR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2888 W. SSrd Strest 

VaL aatrsd. ano 1-4 popiet 
Ir ketr nuo 5-7 vakare 

Oflso teL 778-2888, rerid. 448-884S 

DR. i. J. SIMORAITtt 
O Y D Y T O J A S 

Adresas 4256 W. 83rd Street 
ofiso aHat R E S-OtlS 

•tostdcnoljos K M . OB t-Oait 
Oflso faL: plrmad. Ir ksMrtad, 
•no 1:00 Ugi 3:00 ral popiet 

DR. YYT. TADRAS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGA8 

praktika ir moterų Hfos 
n> r«a asas w. 

•UL PRoapeot S-tsas 
Oflao vai.: pirm., antr., trad. 

oenkt ano S-4 rtL Ir M v. 
« t »-« p. p. ir kita laika 

• 

Ofhn teL H F 4-213S. Kam* OI S-StSS 

DR. V. TUMAS0RIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71nt Street 
VaL: pirm., antmd.. katv. Ir 
t-t kr l-T — • 

N . P. D. WtHSKURAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAB 

8187 Trent 71st 

DR. FERD. VYT. KAUKAS 
Į l U f H Ir sede tek 882-1381 

BMrTDROJl MEDICINA 
1887 8 a 48ak Ooavt, Oeera, m. 

Mr-13 Ir 4-7 
tr 

Valaodoa: l-« vaL popiet. 
Trad ir a«<Ma4. paaal 

Ofa. teL 588-8188; namų 381-3772 
DR. PETRAS ŽLI0DA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAf 
8234 80. Narraaaaaett AvesaM 
VaL pirm., antr. tr penkt: 2-7, 

patai Kiattartatą. 

J 
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&unbodiįa, išryškina 

RA IŠ 2M0GAUS PADARO KOMUNIZMAS 
įsidėmėtiną faktą paskelbė sostinėje buvusių sužeistų karių 

P w f V t Juodeika savo knygoje galės išlikti gyvi 
^Didžioji iliuzija". Jis pabrėžė: Komunistai rinko senus rank-
"Kaip efektyvią priemonę kovai raščius iš vienuolynų, vyriausy-
prieš demokratiją Marksas ir bes dokumentus, mokyklų, uni-
Engelsas siūlė vartoti kraštutinį versitetų, ligoninių, privačių bu-
terorą: vadų žudynes, viešų pa- tų knygas ir naikino. Dešimtys 
statų deginimą, tūkstančių žmo- tūkstančių tomų buvo sudeginta 
nių likvidavimą ir visišką vai- arba įmesta į Mekongo upę. Sos-
džios aparato sugriovimą, nes tinės Phnom Penh universiteto 
tik šiuo keliu būsią galima už- ir Budistų universiteto bibliote-
tikrinti stiprią bazę proletariato kos buvo sudegintos. Iš namų iš-
diktatūrai". . varytos kūdikio laukiančios mo-

Šį marksistų pianą dabar uoliai ^^^ &mdė gatvėse. Su komunis-
vykdo jų tarnyboje esantieji te- teis kariavusių dalinių karinin-
roristai ir apskritai komunistai, ^ai, o vėliau ir kariai buvo Šau-
kur jie jėga nori įsistiprinti vai- ^omi ** atodairos. Masiškai bu-
džioje. Tačiau gal niekur taip v o žudomos jų žmonos ir duk-
ryškiai neatsiskleidžia, ką iš t e r v s -
žmogaus padaro komunizmas, J e i fcuri feima nepaklausė stai-
kaip Vietname, o dar labiau — S i o s evakuacijos įsakymo, čia pat 
Kambodijoje. Dabar spaudoje D U V O sušaudoma ar sukapojama. 
yra gen. Įe i t Vemon Walters S i e m ReaP6 m i e s t e komunistai 
autobiografija "Silent Missions". civilinėse ir karo ligoninėse žudė 
Joie jis rašo, kad kartą Vietnamo pacientus jų lovose, daužė medi-
derybininkai kaip vieną iš taikos ciniškus įrengimus. Toje ligoni-
sąlygu pasiūlė amerikiečiams nu- p ė J e i š ž u d e apie 100 ligonių, 
žudyti Pietų Vietnamo preziden- Monte Peth ligoninėje sušaudė 
tą Nguyen V a n Thieu. To pa- a r peiliais nudūrė 40 pacientų, 
kalavo jų Le Duc T h o derybo- ° ***> ligoninėje — 404. Nebu-
se Paryžiuje, pridurdamas, kad v o daroma išimties motinoms, 
to susitarimo apie nužudymą ne- sveikstančioms po gimdymo. 
reikėtų įrašyti i taikos sutartį Phnom Penh, turėjęs 3,000,000 
Mažesnius pareigūnus patys ko- gyventojų, liko tuščias, tik nuklo-
munistai Vietname ir Kambodijo- ^ s lavonais, tarp kurių zujo šu
le žudė, kur tik pr ieidami n e s ' P a l a i d i gyvuliai. Keliuose iš 

miesto slinko pusketvirto milijo
no žmonių kolonos, pakelėse ste-

Neseniai iŠ spaudos išėjo do- bedamos nuo žaizdų, ligų, išba-
kumentinė knyga: "Murder of a dėjimo, troškulio ar komunistų 
Gentie Land". Ją parašė John 
Barron, kiek anksčiau davęs ver
tingą gausių faktų telkinį "KGB". 
Antras šios knygos autorius — 
Anthony Paul , žurnalo "Rea-
der's Digest" redaktorius, Toli
mųjų Rytų problemų specialistas. p a s l ė p t o s lentos su prikaltoms ašt-
Jiedu su kitais talkininkais ap- Homis vinimis, kad bėgliams kal-
klausinėjo daugiau kaip 300 iš n ų takuose kojas supjaustytų. 
Kambodijos pabėgusių žmonių, Ties vandens ežerėliais bėglių ty-

. pasiekusių Thai landą, Malasiją, ^ o s l a pukai, šaudydami vietoje 
Prancūziją ir JAV. Taip pat bu- ieškančius atgaivos. Negalima su-
vo išstudijuoti radijo pranešimai minėti visų kruvinų faktų. 
S Kambodijos sostinės Phnom * 
Penh, oficialūs vyriausybės pa- Tlems faktams patvirtinimą 
reiškimai, apklausinėti Kambodi- s u d a r o n a u ] - u Kambodijos pabė-
ją palikę užsieniečiai ir periodi- g e H u pareiškimai. AP agentūra 
nėję spaudoje pasirodžiusios ži- p a ž e i d ė informaciją apie Wa-
nios, jas viena su kita lyginant, s n i n gtoną pasiekusį inž Pin Ya-
patikrinant ir perteikiant tik ne- t h a y ^ 34 m j i s t d t f f e , kad iš 
abejotinus duomenis. 6 mi\ųonų pokario Kambodijos 

Sklaidant šio veikalo pusla- gyventojų nemažiau kaip 2.5 mi-
pius, matoma, kaip komunizmas lijonų yra komunistų išžudyti. Ir 
yra visiškai sunaikinęs bet ko- tie kruvini darbai nesibaigia. 
kius .žmoniškumo pėdsakus nau- Hanoi radijas pranešė, kad 
juosiuose Kambodijos komunisti- Kambodijos komunistai, įsiveržę 
niuose valdovuose. Beveik pusė i Vietnamo kaimą Tay Ninh 
viso krašto gyventojų, atbėgusių srityje Šaunamais ginklais, mače-
i miestus, buvo iš savo namų iš- temis, kirviais, kardais suguldė ^ w a j m ^ k o n s t r u k c i j o e . 
varyti į laukus, nedarant išimties kaimiečius. Bay Bonge kaimmeiy 8 tūkstančiai rubli,, vėiais nuėio." 
nei ligoninėse, nei po operacijos jie nukapojo galvas 30-čiai kai-
neatsigavusiems žmonėms. Šimtai miečių, Tab Thanh kaimely nu
vyru, moterų ir vaikų iš ligonių žudytų vietnamiečių lavonai bu-
fovu tik su pižamomis slinko iš vo mėtomi į padegtus namus. 
sostinės daugiau kaip 100 laips- Vienam bėgančiam vaikui nukir-
niu karštyje. Kai kurie rankose to kojas ir įmetė į liepsnas. 
laikė butelius su leidžiamais į Kambodijos radijas skelbia, 
ju gyslas skysčiais. Vienas tėvas kad Vietnamo komunistai plėšia 
nešė savo sūnų, kurio kojos tik gyventojus, skriaudžia moteris, 
ką buvo amputuotos. Komunis- grobia ryžius iŠ užimtų vietų ir 
tai kariai, grasindami revolve- "elgiasi kaip Hitleris 1939 m. Ce
riais, išvarė iš ligoninių ir gy- koslovakijoje". Taigi, komunistai 
dytojus su gail. seserimis. Kai ku- liudija apie vieni kitų kruvinus 
rie nebegalintieji paeiti ligoniai darbus. 
buvo su lovomis išnešti į gatvę. Tai tik maža dalele paskelbtų 

MELO KARALYSTE 

nužudytus lavonus. 
Daugelis bandė bėgti į užsienį, 

į kaimyninį Thailandą. Pasienio 
ruožai buvo nukloti minomis, 
budėjo bėglius šaudą sargybi
n i a i vietomis po velėna buvo 

"Pagrindinis socializmo eko
nomikos bruožas — planingumas 
egzistuoja todėl, kad pati socia
listinė visuomenė yra moksliš
kai kuriama bei moksliškai val
doma". ("Komunistas", 77 L, 
14 p . ) . 

Mokslinės karalystės kalba, ne
reikia nei sakyti, mokslinė. T e n 
tik ir girdi: įmonės socialinė or
ganizacija, buitinė atstatomoji 
funkcija, ideologinė auklėjamo
ji funkcija, psichoemocinė funk
cija, socialinio vystymo paramet
rų nustatymas. Ta ip poniškai 
kalbama apie darbininką įmonė
je. O parametrų nustatymas šiuo 
atveju reiškia darbo režimą, įskai
tant įmonių "reidus", ieškant 
apsivogusiųjų dirbančiųjų. T a i p 
šnekėti moko ne žmonės, o ūki
niai veiksniai, nes tik jie formuo
ja idėjas. 

Tačiau nieko nesakoma apie 
to paties darbininko valandomis 
eilėje, šilta ar šalta, lauke prie 
duonos, mėsos, pieno krautuvė
lių stovėjimo funkciją ar badą 
Sibiro kolūkiuose bei dirbančių
jų menką atlyginimą. Už tai 
planingai moksliškai žmonės nu 
kankinami Sibire, beprotnamiuo
se, tiesiog sunaikinami, paskandi
nami. Moksliškos laisvės vardu 
imama Afrika, siekiama užvaldy
ti P. Ameriką, Tolimųjų Rytų, 
arabų ir Europos kraštus. 

'Moksliškai" šeimininkaujant, 
vartojamoji gamyba turi būti 

atsilikusi 

Kai pagrindinė ir moksliškiau-
sia gamyba yra karinė gamyba, 
o išvažinių prekių sąraše pir
mauja ginklai, tai aišku, kad 
vartojamoji gamyba turi verstis 
minimumais. O tai reiškia mais
to ir dangos gėrybių trūkumą, jų 
brangumą, juodąją rinką, prekių 
vogimą gamyklose. Apie visus 
tuos dalykus galima apsčiai pri-
siskaityti to paties "Komunisto" 
laidoje. 

Kalbėdami apie sovietinį, taigi 
ir apie ok. Lietuvos ūkį, turime 
nesusiklaidinti jų tikrai didele 
gamyba ir galvoti, kad pagal jos 
didumą atitinkamai iškilusi ir 
gyventojų gerovė. Ta ip nėra. O 
jei žmonėms tenai iš tikrųjų taip 
gerai, tai kuriam galui dar ir da
bar vis iš naujo reikia įrodinėti 

Ta kandyti* kfcu "aoksliik* 
LEONARDAS DARGIS 

neprikL Lietuvos tariamą buvusį 
ūkinį menkumą? Taip daroma, 
norint žmones moksliškai paval
gydinti, aprengti ir kitaip aprū-
inti, meluojant kiekviename žin
gsnyje. 

Štai L. Ū. 1977, M. Meškaus
kienė įrodinėja, kad okupantas 
1940 tik per 5 mėn. pram. darb. 
skč. Lietuvoje pakėlęs 20 p roc , 
padvigubinant uždarbius. Pasa
kos, nes tuo pačiu metu buvo pa
didintos prekių kainos, kartais be
veik penkeriopai, kaip vyriškų 
batų — nuo 20,90 l t į 100 rub. 
Pramoninių darb. skč. daug irgi 
negalėjo pakirti, kai fr pati Meš
kauskienė sako, kad pakilimas at
siradęs ir dėl suorganizuotų nau
jų gamybos cechų. Tai buvo 
atlikta ne naujas gamyklas sta
tant, o suvarant amatininkus į ar
teles ir tiek, nepasakant, kad jie 
ir seniau dirbo, tik savarankiškai, 
ir kad jie mūsų metraščių nebu
vo skaičiuojami. 

VYSKUPO VINCENTO BRIZGIO 
LAIŠKAS LIETUVIAMS 

to jas. 
— Pavogė! Ot niekšai! Ir kas? 

— stebisi ūkio galva. 
Tačiau niekas daržines nepavo

gė. Daržinė sugriuvo, nes, statant 
be techninės dokumentacijos, blo-

buvo sujungtos konstrukcijos 
8 tūkstančiai rublių vėjais nuėjo.' 

Tokių staripsnių tikslas 
dar daugiau štrelgetinti 

nepriklausomą Lietuvą melu 

Mažmeniniais pardavimais pa
gal Meškauskienę 1940 Lietuva 
jau 1950 buvusi pralenkta. Na, 
mes tai žinome, kad 1950 ok. Lie
tuvoje buvo badas. Va, ir jos ko
legė prof. S. Ginaitė sako, kad 
1950 dirbančiųjų užmokestis dar 
nebuvo pasiekęs prieškarinių me
tų lygio. Ta i iš kur tie padidėję 
pardavimui, jei įplaukos menkos? 

1950 -visi mažmeniniai pardavi
mai, įskaitant visuomeninį mai
tinimą, tebuvo 3 0 1 3 mil. rub. dy
džio. Dar 1960 tokie pardavimai 
tesiekė 887,4 miL rub., arba vie
nas gyv. (gyv. — 2,801,500) per 
dieną galėjo prekių, pirkti tik už 
0,87 rub. nedidelės vertės pini
gais, nes dabartinis šiek tiek pa
gerintas rub . atsirado 1961. 1. 1. 
Taigi ko vis dar giriamasi tais pra
ėjusiais liesais metais, kai ir 1976 
žmonių tarnybos duomenys vis 
dar nepergeriausi ir toliau rodo 
pragyvenimo atsilikimą, lyginant 
su nepriklausoma Lietuva. 

Pasakomis verstis lengva 

Dabartinis rublis pagal juos 
auksu paremtas ir oficialiai kai
nuoja 1,40 dol. "Pagal 'Ginai tę 
jau 1968 ok. Lietuvos T P vie
nam asmeniui sudarė 45 — 50 
proc JAV tokių pajamų. O jų 
1971 statistikos metraštis rėžia, 
kad 1971 ok. Lietuva mėsos ir 

sviesto gamyboj, skaičiuojant vie
nam asmeniui, pralenkė visus 
Europos kraštus. Bet kodėl žmo
nės iš tos didelės gamybos, kaip 
tik tų gaminių mažiau valgo, 
negu prieš karą? Va, 1976 sviesto 
iš viso parduota už 51,4 mil. rub. 
arba po 4,39 kg. asm. per metus, 
o kitų valgomųjų prekių — net 
už 647,1 miL rub. Tos kitos pre
kės daugiausia alkoholiniai gėri
mai. Tikslus apskaičiavimas ne
leidžiamas. Tačiau žinome, kad 
degtinės galima pirkti ir gatvėse, 
o sviesto ar mėsos tik tiek, kiek 
leista ir paskiriama krautuvėms. 

Blogiausiai jų statistikams išė
jo su karo nuostoliais. Jie mums 
kartojo ir kartojo, kad Lietuva 
karo metu turėjo 17 bil. rub. me
džiaginių nuostolių 1941 kaino
mis. Toks skaičius dar 1974 met-
raštin įdėtas. Neblogai "elgetų 
Lietuvai", ypač kai žinai, kad 
1940, taigi tomis pačiomis kai
nomis, visi visos Sov. Sąjungos 
mažmeniniai pardavimai su vi
suomeniniu maitinimu tesiekė 
17,5 bil. rub. Minėtame straipsny
je M. Meškauskienei paliepta ir 
čia Lietuvą daugiau suelgetinti. 
Staiga "fašistiniai grobikai vokie
čiai" pasidarė švelnesniais ir Lie
tuvai nuostolių tepridarė už 
1,7 bil. rub. 

Nesakykite todėl, kad jų statis
tikai ir ekonomistai nuobodūs!-Jie 
pilni humoro. Bėda tik, kad vo
kiečiai tokį humorą, kai tyčioja
masi vargan pakliuvusiais, "Gal-
genhumor" (kartuviniu humoru) 
vadina. 

Mano gerbiami ii brangus lietuviai! 
man reikalingos visokios pagal
bos. Ypatingai esu dėkingas Chi -
cagoje gimusiem kunigam, su ku-

— Amerikoje juodukas net 4 
ka r tus tur i daugiau galimumų 
būti apiplėštas negu baltasis. 

Derėjo, kad šiuos žodžius bu
čiau parašęs anksčiau, bet dėl 
kai kurių įvykių teko palaukti po 
sausio 22 dienos. Nuoširdžiai dė
koju visiem vienaip ar kitaip ma
ne prisiminusiem mano kunigys
tės 50 metų sukakties proga. 
Daug kam jaučiuosi už tai labai 
skolingas, ypatingai kunigam ir 

[pasauliečiam, ruošusiem ne vieno
je vietoje tos sukakties viešus pa
minėjimus. Mano sąlygose būtų 
derėję tą sukaktį paminėti vien 
tylia malda, bet jūs kitaip manė 
te. Visų jūsų pastangas, m a n pa
reikštą prieteliškumą dėkingai 
vertinu. 

Pasirinkti kunigo pašauki
mą manęs neragino nei m a n o 
šeima, nei mokytojai. A n o meto 
jaunuoliai, matydami j aunų ku
nigų stoką, po pirmo pasaulinio 
karo raginome vieni kitus tapti 
kunigais. Pasiruošimas ir visas 
50 metų darbas nebuvo lengvas. 
Vistiek tačiau po visos patirties, 
jeigu gyvenčiau antrą kartą, vėl 
būčiau kunigas. 

Po šio antrojo pasaulinio ka
ro, kai negalėjau grįžti į Lietuvą, 
turėjau galimybių pastoviai vie
tai, pastoviam darbui. Pop. Pi
jaus XII asmeniniu sprendimu, 
kiek žinau, Amerikos Lietuvių 
Kunigų Vienybei prašant, teko 
apsigyventi Chicagoje ir pasi
švęsti lietuviam už Europos. 
Įvairių kraštų vietiniai ir tremti-
n'ai lietuviai kunigai, tėvai ir 
broliai vienuoliai, seselės vienuo
lės žinojo ir žino, kad jie yra ne 
mano, o vietos vyskupų ir savo 
vyresniųjų jurisdikcijoje. Jie visi 
tačiau nuo pat pradžios iki da
bar buvo ir yra man tiek priete-
liški ir lojalūs, kad iš jų patiriu 

j nuoširdaus bendradarbiavimo ir 

Egipto prezidentas Anwar Sadatas (antrasis iš kairės) yra religingas 
muzulmonas ir visada stropiai atlieka savo tikybos prievoles 

riais tenka man kartu gyventi 
nuo pat atvykimo į Ameriką: a.a, 
kun. S. Valuckui, kun. J. Malin 
(auskui) , kun. J. Stankevičiui, 
kun. A. Zakarauskui, kun. P . 
Kelpšui. Visą savo laiką, energi
ją, gaunamus išteklius galiu iki 
šiol skirti lietuviams už Lietuvos, 
Lietuvoje, Rusijoje, Sibire, kai 
nuo pat pradžios iki dabar mano 
kadieninio gyvenimo visus reika
lus patenkina seselės kazimierie-
tės, daug man padeda įvairiuose 
darbuose. Kiekvienam yra aišku, 
kiek daug esu joms skolingas. 

Gerbiu visus lietuvius ir esu dė
kingas už tą opiniją, kokia yra 
sukurta įvairiuose kraštuose apie 
lietuvius. Lietuvius lankyti m a n 
yra ne tik malonu, o garbė prieš 
kitataučius. Mano išgyvenimus 
lietuvių tarpe yra sunku išreikš
ti. Mes kartu ne tik meldėmės, 
tarėmės, dirbome, džiaugėmės, o 
ne vienu atveju kartu ir apsiver
kėme. Ypatingai lankant atski
ras lietuvių kolonijas, mes esame 
visi kartu - visokių pažiūrų, net 
skirtingų religinių denominacijų. 
Ne vienu atveju patyriau kokio 
teigiamo įspūdžio daro ki ta tau
čiams toks mūsų šeimyninis vie
ningumas. 

Gerai žinau, kad nesu nei n e 
klaidingas, nei tobulas. Yra na 
tūralu, kad ne visuose klausi
muose viri esame tos pat nuomo
nės. Kitaip manančių nebijau ir 
nesmerkiu, tik noriu, kad visi 
kartu ir vieni kitus gerbdami su
rastume teisingiausią atsakymą 
ir jį visi priimtume. Daug kam 
galėjau nusikalsti, ką užgauti, 
nusibosti, neįtikti ir t.t. Visus 
tuos — man žinomus ar nežino
mus — kasdien prisimenu mal
doje, prašydamas Dievą jiems 
palaimos, paguodos, o man at
leisti mano kaltes, klaidas 

Esu dėkingas Amerikai, kad 
turime čia tokias gyvenimo sąly
gas, laisvę mūsų veiklai. Panašio
se sąlygose gyvena ir veikia lie
tuviai i r kituose laisvo pasaulio 
kraštuose. Visiem linkiu būti gy
venamam kraštui lojaliais, kūry
bingais ir turimas sąlygas panau
doti ta ip pat Lietuvos pagalbai. 

Kol jėgos tesės, kol seselių ka-
zimieriečių labdara mane paliuo-
suos n u o kasdieninio gyvenimo 
rūpesčių, ir toliau gyvensiu pasi-
švęsdamas lietuviam ir Lietuvai. 

Už viską dėkodamas Dievui ir 
toliau liekuosi jūsų su pagarba, 
meile ir dėkingumu širdyje. 

Vyskupas Vincentas Brizgys 

MUŠKIT BŪGNUS 
JUBGIS JANKUS 

Jie lazdomis stengėsi stumtis į faktų ir laikraščiuose pasirodai* 
.užmiestį komunistinės valdžios cių žinių. Deja, tokio genocido 
nurodyta kryptimi. Kai kuriuos akivaizdoje tyli liberalai, anuo-
ligonius, gulinčius lovose, gatvė- met taip triukšmavę studentai ir 
mis ir keliais s tūmė artimieji gi- tarptautines institucijos. Bet vis 
minės Ligoninių lovose žmonos dėlto visiems aišku, kokius bude--
stūmė sužeistus savo vyrus, bu- lins iš žmonių padaro komumz 
vusius karius. Komunistai žinojo, mas. 
kad tik nedaugelis iš tų 200.000 J. Pr. 

Spaudoj ir gyvenime 

I DINGO DARŽINE 
1977. XDL 31 "Valstiečių laikraš

tyje" atspausdinta tokia korespon-
cįja iŠ Radviliškio raiono: 

PAVOGS DAR2INĘ. "Anądien 
R. Leščinskas, Radviliškio rajono 
"Tarybinės žemės" kolūkio pirmi
ninkas, važiuoja per kolūkį. 

Stok! — staiga pokšteli per 
petį vairuotojui ir ranka trinasi 
akis. 

Vairuotojas pažiūri į savo šefą 
tr sako 

mmmke. sloga susirgot. 
— Tylėk! — sušuko šefas. — Pa

žiūrėk, va ten, pro mašinos langą. 
Matai? 

— Nieko nematau. 
— Ir aš nematau. — sako pir

mininkas. — O buvo daržinė. 
Liepiau vasarą vyrams pastatyti. 
Tyliai, kad archtektai ir projek-
tuotoiai nesuuostų. Pastatė. O kur 
ji dabar? 

Tikrai nėra. bematau ir aš, o 
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rankas t a r p kelių suspaudęs, susikūprinęs ir labai i i 
lėto pu r t ė galvą. Juozui visokios mintys lėkė per galvą 
ir žodžiai krovėsi į sakinius, bet ir j is nepravėrė lūpų. 
Atrodė, ką bepasakys, vis t iek netiks nei į momentą, 
nei į reikalą, apie kuri jis p a t s spėlioti nedrįso. 

— I r kam reikėjo ta ip padaryt i? Kam? Kana rei
kėjo ta ip padaryti? Kam? — staiga pakėlė akis į Juo
zą, kar todamas vis tą patį. 

Buvo visiškai pasikeitęs. Tarp žinojimo ir pašai
pos kabant i šypsena buvo dingusi, įkritę žandai ap* 
traukti beveik permatoma oda, akys patamsėjusios ir 
kiaurai smeigiančios. 

— Kam? — įsispyręs klausė. 
— Kad galėčiau, paaiškinčiau. Atsitiko ir viskas, 

— labai švelniai pradėjo šeš tokas . — Daug dalykų 
atsitinka, kai negalima išmanyti nei kam, nei kaip. 
Tik atsitinka, o visa atsit ikimo naš ta užgula nieko 
nenujautusius. Bet k ą Mane, tave, ką nors kitą. 
Kartais t a s gulimas smagus, kar ta is baisus, ir veltui 
ieškotum jo pradžios a r priežasties. Dažniausiai jot 
nėra. O jeigu ir yra, ta i kažin kur kitur, kur mūsų 
patyrimas dar nesiekia. Gal ir niekada nesieks. Neži
nau, kokia mudviejų situacija yra, bet, mielas Vytau
tai, jos nedramatizuokim. Jeigu ir t ikrai būtų drama' 
tiška, nedramatizuokim jos da r labiau. P a t s gyveni, 
turi savo išmanymą ir patyrimą, a š tur iu savo. Net 
jeigu būtum atėjęs ir nudaigoti... 

— Tik išgąsdinti, — nut raukė Vytautas . 
— Tik išgąsdinti? — nustebo Juozas. — Tik? 

Kodėl? Už ką? 
— Jeigu bfitivm pasisakęs, kad esi Šeštokas, bft-

paleklęs Ir nuėjęs. Ką būtum žinojęs, kad taikau ne pasirodė, o ga l i r gyvo nebebūva 
į patį. Būčiau nuėjęs, o pa ts pasilikęs su išgąsčiu. I r 
dabar tebedrebėtum. 

— Bet kodėl? Už ką mane reikėjo gąsdinti? A š 
paties nepažįstu, pats, matau, manęs irgi ne. Ta i 
u i ką? 

— Nežinau. 
— Kas nors pasamdė? 
— Už penkis šimtus. 
— Neblogas uždarbis. — nusijuokė Juozas, 
Šyptelėjo ir Vytautas. 
— Du šimtai prieš, t rys po. 
Tuo momentu Juozui švystelėjo galvoj, kad toks 

nebe pirmas sykis. Prieš kiek laiko girdėjo per radiją, 
o gal laikraštyje už akies užkliuvo, visiškai panašus 
atsitikimas. Atėjo, paklausė, a r jis tas ir tas , ir šovė. 
Ne sykį, bet kelis, t ik nepataikė. O gal nenorėjo pa
taikyti . I r t a s turėjo būti labai neseniai. Gal prieš mė
nesį, gal prieš porą. Buvo besididžiuojąs klausti, a r 
ten irgi buvo jo darbas, bet vėl susilaikė. 

Užuot šokęs stačiai, ėme sukti nuo tolo, i r Vytau
to įtempimas atsileido. Pasisakė esąs visiškai vienas, 
užtat tos Kūčios j am ir pasirodžiusios lyg būtų su-
grįŽęs namo iš ilgos ir sunkios kelionės. Ir augęs be
veik vienas. Abu tėvai dirbę. Motina grįždavo pa
vargusi, norėdavo pailsėti, tėvas dažnai išeidavo. Užei
davo į barus, palošdavo kortomis, grįždavo dažnai po 
vidurnakčio, o rytą vėl į darbus. Vėliau, kai jau buvo 
bebaigiąs aukštesniąją mokyklą, motina atsigulusi li
goninėn, o tėvas po poros savaičių irgi dingęs. Nė 
raštetto nepalikęs. Nei sveikas, nei sudiev. 

Motinai buvęs plaučių vėžys, Laimė, kad greitas. 
Nė metų nepasikankinusi išėjo. Dar gerokai prieš mir
tį atidavusi savo santaupas. Septynis tūkstančius su 
šimtais. Liepusi nemėtyti, neišbarstyti laidotuvėms, 
bet pasilaikyti universitetui. Paprašęs pažįstamų, kad 

Ka i nueidavo ligoninėn, motina vis paklausdavo, 
ar buvo laiškų. Nepasakydavo, a r neparašė tėvas, bet 
klausinėjo ligi paskut inės valandos. Mokęsis gerai, t a i 
universitetan nesunkiai įstojo. Pirmieji metai taip p a t 
buvo neblogi i r universitete, be t antraisiais prasidėjo 
narkotikai i r revoliucijos. Norėjo pasilikti vienas i r 
nuo visko nuošaly, bet nepajuto, kaip įsisuko į sū
kurį. Naujas pasaul is atsivėrė, nauja moralė, nauji 
ryšiai, apie kur iuos nebuvo ne t svajojęs. Aišku, visi 
mokslai išslydo iš po kojų. Pagyveno porą metų ko
munoje, pas i t rankė po kraštą , susimetė su revoliu
cionieriais. 

Kol ėjo šnekos, buvo gerai , be t kai reikėjo eiti 
prie darbų, lyg kas ranką būtų padėjęs ant peties. E i t i 
sprogdinti, k a s buvo ki tų pas ta ty ta , ei t i plėšti, kad t u 
rėtum ne tik i š ko gyventi, bet galė tum ir ginkluotis fa* 
žudyti? Juto . kad t o negalės. Išėjo niekam nė žodžio 
nesakęs ir nebegrįžo. Taip pa t , kaip tėvas. Gal j is ir t ą 
ranką padėjo an t peties. O gal i r motina. Bet ne. 

Motina bū tų maldavusi, o čia t a ip stipriai padėjo, 
kad net viduriai apsivertė. I r galvoj apsivertė. Ne j i s 
pats, bet kažin kas ki tas iš vidaus apsprendė, kad ne 
jam klausyti kitų i r sekti kieno nors rodomąjį pirštą. 
Pirmą sykį gyvenime panoro būti kuo nora. Ne pasva
jojo, bet t i k ra i panoro. Rado darbo ūkyje, taupėsi, 
pats save t empė už ausų iš narkot ikų košmarą Pasi 
taupė kiek pinigo, išsiuntinėjo prašymus į daugelį uni
versitetų, be t a t s i rado tik vienas, kur i s a t sakė teigia
mai. Tada atsisveikino su ūkininku ir atvažiavo čia. 
Rado pigų kambar į , ne t rukus gavo ir darbą broiių Kon-
kų supermarkete nuo vidurnakčio ligi aš tuntos ry to . 
Jie ką tik buvo įsivedę nakt ines valandas, o tokiam 
laikui daug darbininkų ir nesiveržė. Kai pradėjo prieš 
praeitas Kalėdas, t a ip ir laikėsi. Vasarą net porą kursų 
pasiėmė. Galvojo pavasarį užraukt i gerais pažymiais 

apie motinos mirtį parašytų į laikraščius. Galvojo, gal bakalaurą, o p a s k u m gal pasisektų gaut i čia p a t a r kur 
išgirdęs iš k u r nr>m a ts iras tėvas. Taip neeera b " - ę kitur as is tentūrą i r k rapš ty t i s M i a u . 

^ N e p a s t o v ū s orai. Matau, ptr-Į tavo, - dabar trinasi akte v a i n » . | 8 a n kelia šūvius paleidęs. N e į pat į pro šniį. B U O M | v t e a a . Bet neatsirado. Gal nesužinojo, gal tyčia ne-! 
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UŽGAVĖNIŲ B L Y N U BALIUS į jauskas, Audronė Majorovaitė, 
Rūta Motiejūnaitė, Paulius N a s -
vytis. T o m a s Palubinskas, Paulius 
Petkus, Vitas Tatarūnas, D a i n a 

Pilėnu tunto skautų tėvų ko-1 
mitetas visus nuoširdžiai kviečia' 
atvykti j tradicinį blynų balių, ku- j 
ris rengiamas vasario 4 d., šeš- į 
tadienį, 7 v.v. Lietuvių namuose 

Bus trumpa, bet nuotaikinga 
programa — suvaidintas Prano j 
Karaliaus scenos vaizdelis "Skil
ties sueiga". Režisuoja v.s. Regi-
Ū3L Nasvytienė. 

Šokiams gros R. Strimaičio or
kestras. Svečiam? bus patiekta šil
ta užgavėnių valgių vakarienė su 
šampanu. Stalus rezervuoja ir bi
lietus po 9 dol. suaugusiems ir po 
4 dol. jaunimui platina M. Puš-
korienė, tel. 486-8613. Baliaus 
pelnas skiriamas skautų vasaros 

Urbaitytė, Renė Vyšnionytė. Ro
naldas Vyšnioms. 

Aišku, kad gimnazijas baigu
sių lietuvių buvo ir daugiau, bet 
jie neužsiregistravo pas rengėjus 
įdomu, kad iš šių 18 jaunuolių 
liktai penki baigė viešąsias m o 

ricnc sukdLejO £UTL "£*. ^.jaus 
kas, SJ. 

Po vakarienės buvo trumpa 
programa, kuriai vadovavo Dal ia] 
Rvdelvtė. Čia Daina Urbaitytė] Šarvotas Adelės ir sūnaus Jaku-
kanklėmis paskambino A. Mikuls 
kio kompoziciją. Andrius Kazlaus 
kas paskaitė Mačernio ir Braz
džionio poezijos, o Rūta Giedrai*-
tytė kiekvienam abiturientuj 
"pranašavo ateitį". 

Balius buvo jaukus, gerai orga
nizuotas. Mūsų jaunimas "išei
nąs i visuomenę" darė gerą įspū
di, aktyviai reiškėsi lietuviškose 
ir amerikiečių organizacijose. 

Šį balių parėmė Jonas Balba-
tas ir LB Clevelando LB apylin
kė, aukodami po šim^ą dolerių, 
Romas Bridžius — 2 5 , Kersnaus-
kai — 20 ir keletas po 10 dol. 
Visiems abiturientams buvo įteik
tos A. Maceinos knygos "Didysis 
inkvizitorius", kurias padovano-

wist "Crrr: "a*? T, 
"igos paliestas 

?C, ^2. uo. *05** 
prieš metus lai

ko pasitraukė fš darbo. 
A A Ajrtano kūnas buvo pa-

stovvkla:. 

kyklas, kiti 13 - katalikiškas. 15 jo Juozas Mikonis. Dovanų auko-
iš jų baigė lituanistinės mokyklos jo Gražuliai —"Salamander" sa-
12 metų kursą, 9 iš jų priklausė vininkai, Kripavičiai "Patria" sa-
skautams. 8 ateitininkams moks- Į vininkai, Urbonavičienė — "Bal-
lieviams. priklauso Grandinėlei j tie Delieatessen" savininkė ir O. 
ar Čiurlionio ansambliui, sporto Palubinskienė. 
klubams ir 1.1. 16 studijuoja un i - j Svečiai, kurių buvo apie du 
versitetuose ar kolegijose, dau- šimtai, smagiai pasišoko, grojant] 
guma Clevelando aukštosiose R. Strimaičio kapelai. 

eilę Jau per metų 
blynų baliai sutraukdavo daug 

mokvklose. tiktai Andrius Alšė-
nas Chicagoie, Daina Čepulytė ir 

v. . . . . . . Audronė Majorovaitė — Kento 
svečiu,,k«n, s m a c a , prale^favo ^ ^ ^ ^ c ^ ^ s r i t y s : 
laiką mūsų skautiškojo jaunimo 
tarpe. Ir šiemet bus nuotaikinga 
ir kultūringa pramoga visiem? 
atsilankiusiems. Laukiarni visi. 
Prašoma nedelsti su vietų rezer
vavimu ir bilietų įsigijimu. 

ABITURIENTU 
PRISTATYMAS 

Jau devintą kartą Clevelande 
surengtas lietuvių abiturientų pri
statymas visuomenei. 1977 metų 
abiturientų balius įvyko pavė
luotai. Normaliai jis rengiamas 
spalio ar lapkričio mėn. Jį nor
maliai rengdavo LB O h i o apy
garda. Šiemet rengėjai buvo vyr. 
skaučių "Aušrinės" draugovė, 
globojant LB Ohio apygardai. 

, Savo trumpu žodžiu balių pra
dėjo Julija Ignatavičiūtė, o abi
turientus pristatė Saulė Kazėnai-
tė ir Danutė Palubinskaitė. 

Buvo pristatyti šie abiturien-

inžinerija, biologija, prekybos 
mokslai, sociologija, humanitari
niai mokslai, psichologija. Įdomi 
ir daug sakanti statistika. T e n 
dencija rinktis girežtuosius moks- j ba ir kontrolės komisija bei kei-
lus yra smarkiai sumažėjusi, ly- i čiamas statuto 12 straipsnis. Po 
ginant su ankstyvesniais metais, j susirinkimo —karšti užkandžiai. 

V.R. 

P E N S I N I N K U SUSIRINKIMAS 

Clevelando Lietuvių pensinin
kų klubo metinis susirinkimas 
įvyks vasario 1 d., trečiadienį, 
3 v. p.p. naujosios parapijos kavi
nėje. Bus renkama nauja valdy-

baieių laidotuvių namuose. Čia 
su velioniu buvo atsisveikinimas. 
Be kitų kajbėio vel ionio kovos 
draugas LKVS Ramovės centro 
valdybos prim. A Jonaitis. 

Kadangi velion's priklausė LK 
VS Ramovei, atsisveikinimo iš
vakarėse su vel ioniu, laidotuvių 
namuose giedojo Clevelando ra-
movėnu choras, vadovaujamas 

jrmiziko T. Kazėno. Sekančią die
ną velionio Antano kūną išvežė 
į N.T. valstiją, kur su šeima gy
vena velionio dukra. 

A.s. Petras Salonas, gvvenda-
mas Clevelande, dirbo įvairiose 
darbovietėse ir įvairius darbus. 
Prieš keletą metų , važiuodamas į 
darbą, velionis Petras buvo sun- j 
kiai sužeistas ir po t o sveikata 
nebegrįžo. Mirė š.m. sausio 9 d. 

Kadangi vel ionis Petras Cleve
lande neturėjo artimu giminių, 
iki atvažiavo pusbrolis Jonas Sau-
iėnas su šeima iš Providence, R.I.. 
laidotuvių reikalais rūpinosi V. 
Gyvas. 

A a . Petro kūnas taip pat buvo 
pašarvotas Jakubaičių. laidotuvių 
namuose. LKVS Ramovės Cleve
lando sk. pirra. V. Stuogis, sto
vint garbės 
sveikinimo žodį. N u o karsto Lie-

Vasario 10 d., penktadienį, 
7:30 v.v. Dievo Motinos Nuola-

Visus abiturientus prie garbės I LIETUVTU B E N D R U O M E N Ė S 
stalo atlydėjo palydovai-ės. L.B. j VAKARONĖS 
Ohio apygardos pirm. J. Virba
lio žodį perskaitė J. Mikonis, 
nuo savęs pridėdamas sveikini
mus ir linkėjimus. J. Virbalis dėl i t i n e s

 t
 P a š e l b o s Parapijos mažojo-

ligos negalėjo baliuje dalyvauti. ' e s a , e J e k a l b ė s R i t a B a l y t « a P i e . T I ^ A U ^ ^ ^ v h ė i e 
Jonas Vvšnionis kalbėjo abitu-i 1977 metų Nobelio premijos lau-Į ***** « * ^ e 

rientu tėvų vardu. Iškiliesiems! r e a t a t e m a : "Vicente Aleixandre 
abiturientams Danutei Balčiūnai- ; gyvenimo ir kūrybos bruožai". 
tei, Andriui Kazlauskui ir T o m u i | Prelegentė Akrono Universitete 

baigia ruošti magistrės laipsnį 

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

•iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiNiiynmuiiiiiiiiit 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimą* Ir Vsisyaass 

MIGLINAS TV 
• • » « \V e a t h S t , t a i 776-1486] 
illlilUIIIIIIIIUlUIIIIIIIIIUlIHIUlIUlUHUlU 

1 > 9M » • V+*LW ******* M » M « ,» 
HAt •KAt.K EZPKESH AGESCT 

M A R U A N O R E I K I E N * 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
prek&t. Mafctta* Ii Eoropo* 
SSOS W. N 8 t , GUOR0O, HL 

TEL. — WA V27S? 
mr* <-»> < » M M M I M < 

REMODELING 
Atlieku įvairios namu t a i s y m o 

darnus. 
J U O Z A S VENCKAUSKAS 

Skambint i vakarais — 582-7606 

B £ A L E S I A T E 

Mūr. 6 botai po 5 kamb. Geras 
investavimas. Ha.:ųuet£e Farko. —• 
$42.900. 

Medinis. 2 butai po S kamb. Ma
žas įmok€jimas. Maro,uette Parke. 
$20,900. 

Mūras 4 rlenetą tr garat&s. Mar- t 
quette Parke. Pigus. $ SS. 5 00. 

Miami Beącb. 6 kamb. narnai 
parduodamas dGl liaes. $35,060. 

FĮosidoJ Mes tarime 
visokia narna. .Norintieji pirkti, par-

binkit mi 

pardavimai 
torintie 

duoti ar mainyti, skanu 

VAINA R€AL ESTATE 
Tet. — 925-6585 

mums. 

HELP WAJ»TE» « , MOTERYS 

M L S 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau virž 35 m. tarnau
ja New Jersey, New York ir Conaecti-
eut lietuviams! 
Kas šeštadienį nuo 4 iki 5 vaL popiet 
15 WEVD Stoties New Yorke 1330 

sarsvbai. tarė atsi-' kil., AM ir nuo 7 iki 8 vaL vak. 97.9 
meg. FM. 

Juvos trispalvę jteikė velionio) 
pusbroliui J. Saulėnui . 

A.a. Petro kūnas, po gedulin
gų ŠV. MIsių, g D . M . N . P . para
pijos bažnyčios nulydėtas į Visų 
sielų kapus. 

Su vel ionių Antano ir Petro 
mirtimi, Clevelando lietuvių ko 
lonija neteko dviejų lietuvių, Ra
movės skyrius narių ir dukra tė
vo. 

Direkt. Dr. Jokūbas J. Stukas 
14«7 Force Drive 

Tel. 232-5565 (code) 201 
TeL 232-5505 (code) 201 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU 80.5 meg. 
FM) Pirmad. 7:304$:3O vaL vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Stukas) 

lUItilIHflIHIHU 

Palubinskui įteiktos specialios d o 
vanos — skoningos medžio pla-
ketės su vyčio emblema.Tomas 
Palubinskas abiturientų vardu pa 
dėkojo už įspūdinga abiturientų 
pristatymo balių ir pabrėžė, kad tai: Andrius Alšėnas, Danutė 

Balčiūnaitė, Daina Čepulytė, Vi- Į jau atėjęs laikas "pažiūrėti į gy-
tas Čyvas. Linas Johansonas, Ri- i venimo paskirti", kad šis balius 
mantas Kaunas. Andrius Kazlaus-i esąs jų "oficialus išvykimas į vi-
kas, Vilija Kiiauskaitė, "Vitas Ki-' suomenę". Invokaciją prieš va-

E 
ispanų kalbos ir literatūros, kar
tu ten pat eidama asistentės pa
reigas. Visi kviečiami jaunosios 
kalbėtojos pasiklausyti. 

Dė l blogų kelių ir orų du kar
tus atidėta vakaronė su dr. J. 
Jakštu (Tema "Algirdas tarp ru-j 
su ir totorių") įvyks kovo 10 d. 

A. A. A N T A N Ą PLEČKAITI IR 
.A A. PETRĄ SAJONĄ 

PALAIDOJUS 

Ilgesnį laiką sunkios ligos kan
kinti, sausio mėnesio pradžioje, 
savaitės laikotarpyje, Clevelande 
mirė A. Plečkaitis ir P. Sajooas. 

i Abu priklausė LKVS Ramovės 
j Clevelando skyriui. 

A.a. Antanas Plečkaitis gimė ir 
Įaugo gražiame Suvalkijos mieste, 
JMariiampolėje. Prasidėjus vokie
čių rusų karui, jaunas būdamas 
stojo į sudarytus lietuvių batali-
jonus, norėdamas padėti sunai
kinti okupantą rusą ir grąžinti 
Lietuvai laisvę. Vėliau turėjo pa
sitraukti į vakarus. 

Velionis Antanas, atvažiavęs j 
Ameriką, apsigyveno Clevelande 
ir susiradęs darbą garsioje Cleve-

E . Pronckus 

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

GENERAL OFFICE 
Neat person to ansirer 

phone. 
Take care oi mroranco. 
Knovrledge of typing le-

ajuired. Ii interestod 
Call — 737-8000 

Ask for MR. fittLT 

Cape Ood stiliaus mūras. 28 metų 
senumo. 2 miegami su įrengta pasto
ge trečiam miegamam. Jrengtas rūsysJ 
baras. l'f. maš. garažas. Salia tuščias j 
sklypas. Tik $31,280. ^>yi. 76 — 
ir Maplewool 

2-jų butų medinis. Po 4 kamb. (2 
mieg.). Apyl 42 ir CampbeH $21,000. 

2-jų butu medinis po 5 kamb. (3 
mieg.), 2 maš. garažas $21,000. ApyL j 
50 ir Washtenaw. 

Atnaujintas 3-jų butų «wdinh, La
bai geram stovy. 2 po 3% kamb., vir
šuj 5>4 kamb. (3 mieg.). Pilnai iš
nuomotas. Prie 46 ir Washtenaw. 

Mūrinis. 2 butai po 4 kamb. Už
dengti porčiai. Pilna pastogė. Rūsys. 
Gazo šiluma. Garažas. $41,500. Prie 
43 ir Sacramento. * 

4-rių butų mūrinis. Pilnai išnuomo
tas. Rūsys. Garažas. $52,000. ApyL 34 
ir Hermhage. 

Marųuette Parka pardavimui muri-
w a i 4 — 5 — 6 — 8 arba 13 butų 
pajamų oamai. interesuoti prašomi J 
kreiptis į 

Budraitis ReaHy Co. 
7 6 7 4 6 0 0 a r t a 7 7 * 3 0 7 1 

OHiyif N W 0 T 6 gCWWQ 

Madrifte Operators 
Mist te •xfer*d. To* 
on ladles dresses. Section 
work. Kece work. Apply 

soti no. puusri *•. 
Tei 283-8600 
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Baltas Sniego Paikas 

H O U S E K E E P E R 
Doctors bome in Wheaton aeeds 
live in Hpuaekee^er. Privatei quar-
ters available. Large bonus. N o 
tuuall cbildren. Some Englisb ne-
cessary. 

Ctll laney — 654-8469 
GENERAL OFFICE 
~.-Need peraaa for o v offiee kt Loop. 
Sbould speak EngHsh. Mušt bave *—d 
bandmitiac. Good working cond. .._ 

A * for DOROTHY 726-S315 

B A N K R U T A V O 
S L A U G Y M O N A M A I 

Cermak H o u s e slaugsrmo na-
irjai, 6g25 W . Cermak, Ciceroje, 
turėję 2.5 mil. dol . paskolos, 
bankrutavo ir p e r e i s į k i tas 
r i n k a s . 

SOTMTE S A R G U S 
RADIJO ŠE3CM0S VALANDOS . 

Visos programos iš WOPA 
- Lietimų kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vai. popiet. — šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto 

Trief.: HEraiock 4-2423 
1490 A. M. 

T l » S. H A PLKWOOn A VE. 
CHICAGO. CLL. 60629 
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P L U M B I N G 
Vonių, virtuves sinku >r vandens 

ftttdyttfrų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetą* Keramiko* ir kt. 
ptyteffts. Glass bioeks Sinkoe 
VTrmiflal Išvalomi elektra. Kreip
tis ano 7 lai 8 «al ryto arba po & 
•ml vak, 

SSBAPINAa — 686-2960 
HNttmiuinHiiniiiHii«iuiiiiii> 
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V A L O M E 
KILIMUS IR lAIflUS 

J . B U B N Y S 
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Taos Ski Valley. Rocky kalnuose, New Menco- šiaurėje 

SPORTO APŽVALGA 
(Atkelta is 2 p u s i ) 

PRASIDEDA SLIDINĖJIMO 
VARŽYBOMIS 

P r o g r a m o j e : alpinistines ir 
cross-country varžybos. Pirmo
sios vyks šeštadieni ir susidės iŠ 

s lalomo ir didžiojo slalomo vyrų, 
seniorų, jaunių ir moterų bei mer-

Šių metų pabaltiečių slidinėji-gaičių klasėms. Cross-country var
mo varžybos įvyks vasario 25-26žybos vyks sekmadienį ir jose 
d. Moonstone Ski Resort, 18 my-bus vyrams ir seniorams 10 km. 
lių į šiaurę n u o Barrie, Ontario.distancija, jauniams, moterims 
Jos ypatingos tuo. kad visų da- ir mergaitėms — 5 km. 

lyvaujančių l ietm ų pasekmės^ ^ ^ ^ ^ ^ m i s ų j u n . 
bus išvedamos a t s . ra ! .r ,au ers ^ ^ ^ ^ va6fyK.ą ^ g ^ 
i PLS2 programą, o laimctojams ^^^^ & Robinhood Dr., h l i n g -
medaliai bus įteikU žaidynių m e - ton, Ont . M 9 A 2 W 7 , Canada. 
tu Toronte. Telei . 216-231-1487, 
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Mutual Federal , 
Savinqs and Loan [2 
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4 vienetą n f i m Ir gsndss, Mar-1 
quette Pke. Naujas gazu tikrymas. 
Našlė atiduoda už $38,800. 

Palfldmas. S kamb. 18 metu miras 
ir garažas. Centr. oro šildymas trve-1 
^nimas. įrengtas beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gratioje 
gatvėje. Marquette Pkc. $29.900. 

Gražus platu* sklypas ir garažas 
Marųuette Pke. Vertingas pirkėjui. 

Liuksus "rsaeb*. Beveik naujas 
romėnų mūras. 3 mieg. Fadtant sū
dymo dvi kontroles. 2 auto murol 
garažas. Daug priedo. Tik pamatę-j 
napirksite už $40,000. 

Grąžai S kamb. apie 20 metą mū
ras. Pušu medžio beismentas. 2 auto 
garažas. Marquet» Pke. Tuo§ galite 
užimti. $27300. 

Tvirtas 2-jų aakito mūras. 2 butai 
ir maloni biznio patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas nusileido iki 
$38.500. Marąuette Pke. 

Vildis Rea. EsWc 
2S2S Wtt» I ls i Strett 

TtL 737-T2W «r 7S7-S5S4 

HELP WANTED — YYBA1 

MACHINI8T 
looking for Part Tune Macbimst or 
Tool & Die Maker. Can be retired or 
semi-retired. Part time work 4-5-6 
hrs. a day. See Ralpn. 

• • •} ' » » . 

C78-5A53 or <25>2227 
MA2AM JACHTKLUBUI 

EE3KALINGAS 

Nagingas pensininkte 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
nž apdraoda oao ugnies ar aatomo-

F R A N K Z A P O L I S 
3208% We** S5tn Otroe* 

Ctiicago, Ulioots 
TeL — GA 4-S654 

<MHinumiiiumHnmiinimMwiriimiiiii 
STONTINUU Į UETD?a| 

ir kitu kraitns 
StJ*OS*KA». « f t l Arefcsi 
daieago, OL tMtS. teisi. |0< 
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NAMŲ APŠILDYMAS 

Tm1"oa m IIIM Ir OTKledn 
dtaA. Pt«H«- h i t l u tadpat 
perd^ba dSi data. 

A. B A N Y S — Tm% U I 
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M O V I N G 
SER&NAS perkrausto baldus tr 
kitus daiktas Ir i s toH miesto M-
di^Hj ir pilna apdrauda 

TEL. - WA 6-866S 
niiHiiiiiiiiiiiiiinfliNNuiHMiiiHmmmn 

M. A . I I M K I S 
KOtUKt PTJBUC 

(500ME IAX AKBYIOB 
4H» 8e. MiĮltirnsI, tet 

Taip pat daromi TKltTrjCai. 
OIMTKTTJ lakfWtlBMl. PITISSSI 

PTLJETTBtS PRAŠYMAI kr 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Perska i t s "Dmutą" 

ttommm 

(arba vedusiu ponO prižiūrėti tr 
tvarkyti namą, kiemą, t t 

AtfygSsIsBBs Ir 

4 9 9 - 2 4 6 6 
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66 Ir Tai-% kamb. mūr. 
man.. $27,500. 

Gražus buuaak>w — 6 kamb. 2 židi
niai. 83 ir Kfdzie. $64,200. 

15 meta. senams. 5% kamb. 3 mie
gami. Daug rūbiniu. 2 4 mas. garažas. 
63 ir Narragansett. $54,000. 

2-ju ankstą — 2 po 6 kamb. mūr. 
05 ir Talraan. $32,500. 

30 akrą žemes Letsonte, $10,000 
až akrą. 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

T*x 

BeUttlingas 
MAŠINISTAS 

turmtis 2-3-jų metij praktiką, rno-
kas dirbti Bridgeport ir Ekigiae 
Latbe* ' įfiSsrheimis* bei saprsniąs 
planus. Geras atiyginnnas ir v&i 
draudimai. 

Skambist 470-1100 arba 77*411*7 

2951 W.63idSt„ 436-7878 

M A R Q U E T I E P A R K E 
2-ju botu mnrmis po 5 kamb. 

Gazu sūdymas. Mūr. garažas. Arti 
ir Talznan. žemiau $34,000. 

MUOMAVBkAS BUTC 
Vajsn pirkimas — Pardavisaas 

Valdymas 
Drsudisssi — kasosas Xsx 

Notariatas — Verttmsi 

BELLREALTY 
S. B A C E V I Č I U I 

•456 8s . Bsdsm A m — 

Biznieriams apedmoka d 

Bmoom. 2,800 kv. pėda siete 
mažai jmoaeL Sunkvežimių jvaiia-
vknas ir raštinė. Skambint 476-1100. 
arba 776-8127 

2K18 W E S T <WTH *tK!tm 
Bnuomojamas 2-jų micgs jau 
batas. $195.00 mbn. 

MoJCEV * fBAGGB > i 

Hiiuuui. 5 kajnb. butas Cicero 
apsl. 1-me auk»e. ApSiM. ir Šitas 
vanduo. Raudoni kaimai. Po s a. \iįį. 

ukambim 65644S2 

— 
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VBEOINIŲ KORTELIŲ 
RETKALL 

,W 

Ss l naudoja. Bet 
am, 



FLORIDOJE 
Su Petersburg, F!a, 

KATALKHJ MOTERŲ 
SĄJUNGOS KUOPOS VEIKLA 

Į taria, nuoširdžiai viena kitą ger
bia-, užjaučia ir pasivaišiodamos 
sudaro jaukią nuotaiką 

Skaičius narių ALRK Moterų 
Sąjungos 76 kuopos šiame sau
lėtame Floridos pakraštyje nedi
delis, bet narių entuziazmas 
bendram veikimui, rodos, vis di
dėja. Metinis susirinkimas, įvykęs 
sausio 10 d., Lietuvių Klubo ma
žojoje salėje, sulaukė nedidelio 
narių skaičaius, bet skaičius bu
vo papildytas iš Detroito sugrį
žusių Kunigundos Keblmskienės ir 
jos sesutės Marijos Pplteraitjenės, 
kuri atsivedė M. Aidienę, at
važiavusią is Coicagos, Evans-
ton, BĮ. Ji į kuopą įsirašė ir tapo 
nauja finansų sekretorė. Abi vieš
nios : savanoriškai įsijungė į ruo
šiamojo minėjimo komisiją 

Taip pat sugrįžo kuopos vice
pirmininkė Ona Juška, ilgesnį 
laiką viešėjusi pas dukrą Ritą ir 
jos šeimą San Francisco, Calif, 
Mary Boza, iždininkė, sugrįžo iš 
New Yorko, Ona Sadauskas — 
iš tolimų rytų ir V. Kulbokienė iš 
Ne\v Hernpsbire. 

Dorina Kamm, pirmininkė, pra 
dėdama' susiririkjrną, prašė kun. 
Tadą Degutį sukalbėti maldą. Jis 
prašė Dievo palaimos mūsų vi 
suose darbuose, linkėdamas lai
mingų Naujų metų. 

Stasė Stanelienė, sekretorė, per 
skaitė detaliai paruoštą protoko
lą, kuris buvo šiltai priimtas. 
Taipgi perskaitė laišką iš Julios 
Mackj centro pirmininkės, pra
šant stoti darban arkivysk. J. Ma
tulaičio beatifikacijos įvykdymui 
ir į bendros maldos dienas. 

Ona Juška, vicepirmininke, pa
sisakė laiško reikalu. Laišką pri
imame, bet idėja arkivyskupo J. 
Matulaičio beatifikacijos reikalu 
ruošti minėjimą mums Jau se
nas dalykas, nes šf idėja beatifi
kacijos reikalų Moterų sąjungos 
organizacijoje pirmiausia kilo 
mūsų kuopoje. Mes jau pareito ba
landžio 19 d. turąfome rriiriljiin*. 
su akademija - programa ir iškil
mingą vakariene, seniai nusiun
tėme vOO dol. Marijonų provin-
ciorut kun. J. Dambrauskui, Mes 
jungsimės maldoje, bet mūsų jau 
laukia kiti darbai. Beatifikacijos 
minėjimo komisijai pirmininką' 
vo prel. J. Baikunas k kuopos 
pirmininkė Dorma Kamm. Onai 
Juškienei pasisakius, visos taip ir 
pritajf, 

LIETUVIŲ KLUBO 1918 
METŲ KARALIENĖ 

Kiekvieneriais metais Lietuvių 
Krabas renka ktabo karalių ir ka
raliene iš našlių bei viengungių. 
Šiemet ta garbė teko mūsų iždi
ninkei Mary Boza. Pirminin
kė visų vardu sv«ikino mūsų ka
raliene ir linkėjo jai linksmo vieš
patavimą 

NAUJOS VALDYBOS 
RINKIMAS 

Koresp. 

Lake VVorth, Fla. 
NAUJA VALDYBA 

1978 metų sausio 14 dieną įvy
ko Lietuvių Lake Worth klubo, 
Inc., metinis narių susirinkimas, 
kurį atidarė valdybos pirm. Anta
nas Rugys ir padarė pereitų me
tų trumpą klubo veiklos apžval
gą. Jis paaiškino, kad klubo su
sirinkimai daromi kiekvieno mė
nesio pradžioje —: antrą šeštadie
nį, antrą valandą po pietų, iš
skiriant birželio, liepos, rugpiū-
čia ir rugsėjo mėnesius, nes tais 
mėnesiais susirinkimai nedaromi. 
Pereitais metais klubas suruošė 
Vasario šešioliktosios ir motinos 
dienos minėjimus, o gruodžio 24 
d. suruošė kūčias. Be to pereitais 
metais klubas burvo įregistruotas 
Floridos valstijoje vardu: Lithu 
anian Grub of Lake VVbrth In-
corporation, kaip nuolatinė, ne
siekianti pelno, turinti visas ju
ridines teises organizacija. Susi
rinkimas pirmininko pranešimą 
ir klubo veiklą įvertino teigia-
maL . . . 

TRUMPAI (DRAUGAS, nenktadJenis. I9f9 ra. s*»trario mėn 27 d. 

Argentinos lietuvių veikėjo Artūro Mičiūdo šeima. Iš kairės: A. Mieiū-
das, Cecilija Mičiūdaitė, L. Mičiūdienė ir Kristina Mičiūdaitė 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
- - • - • - - . — - • - - — 

Washington, D. C. 
RUOŠIAMAS IŠKILMINGAS 

60 METŲ MINĖJIMAS 

Kaip teko patirti iš Washing 
tono Lietuvių Bendruomenės 
pirm. dr. Jono Genio, Washing-
tono LB, susitarus su kitų lietu
viškų organizacijų atstovais, 
ruošia iškilmingą. 60 m. nuo Lie 
t a v o s valstybės atkūrimo minė 

sutinka dirbti, nepasiduodami 
sunkumams, kuriuos reikia nuga
lėti dėl labai sumažėjusio narių j jiems akompanuos Saulius Cibas. 

— Frank Knight, "Pol
ka" televizijos valandėlės vedėjas, 
kelionių filmą demonstruos sek
madienį, sausio 29 d., 3 v.p.p., 
klubo patalpose, 227 Lawrence 
g-vė, Hartford, Conn. Ta pačia 
proga bus galima gauti lietuvių 
mėgiamus valgius, pradedam 12 
vai. 

— Vasario 5 d., 1 v.p.p. bus 
užgavėnių blynai su šokiais iki 
6 v.v. 

—Vasario 12 d. "Valentine" 
dienos proga bus pasilinksmini
mas su šokių mokytojos Jane. 
Hart pasirodymu. Valgius gali
ma bus gauti nuo 1, programa 
bus 4 v.p.p. 

— Gegužės 6 d. 7:30 įvyks 
"Pavasario koncertas". Šis kon
certas yra svarbus visoms Co-
nnecticut kolonijoms, kadangi 
yra pakviestos iškilios pajėgos: 
sopranas — Gina Cepkauskienė, 
tenoras — Rimas Strimaitis, 

wicz, kun. Budze, Nijolė Sadū- priespaudoje ir išreiškia savo 
naitė. , jausmus, kurių negali viešai 

Trečia knyga — "Canti del paskelbti 
Martir o Lituano", išleista 
1977 m. Italijoje. Vincas Min- — Pietų Karolinos sen. Thur-
cevičius iš lietuvių kalbos išver- mond yra 74 m., jo žmona Nan
te kai kurias eiles apie lietuvių cy 30 m., jie augina 4 vaikus, 
kančias pavergtoje Lietuvoje ar kurių viena, 6 m. dukrelė, lan-
ištrėmime. Svetimtautis galės ko pradžios mokyklą, kurioj 
pajusti, kiek lietuvis kenčia mokosi 50 % negrų vaikų. 

Mylimai motinai 
A. + A. 

PETRONĖLEI DUNDZILIENEI mirus, 
sūnų ANTANĄ, jo šeimą ir visus artimuosius nuo-
širdžiai užjaučiu. 

_ 
Malvina Jonikienė 

skaičiaus ir visiems žinomų 
nansinių sunkumų. 

fi-

Revizijos komisijos narė Onai jimą vasario 19 d. Minėjimas 
Dovydaitienė perskaitė klubo ka 
sos ir piniginių dokumentų pa
tikrinimo aktą, iš kurio paaiškė
jo, kad 1977 metais klubas turėjo 
23$ dolerių pelno. Susirinkimas 
patikrinimo aktą priėmė viėnbal-

pradedamas 10 v. ryto Šv. Ma
t o katedroje iškilmingomis pa
maldomis. Oficialioji dalis 
įvyks 2:30 p. p. Latvių salėje 
(400 Hurley Ave., Rockville, 
M<L) Pagrindinis kalbėtojas 

Valdybos sąstatas toks: Stasys 
Saltauskas —pirm., Juozas Gri
nius vicepirm., Vincentas Juralis 
ižd.s Romas Grajauskas — vy
riausias direktorius, Vytautas Pet
ravičius —finansų sekr., Eleono
ra Minukienė — prot. sekretorė. 
Kiti valdybos nariai: Jonas Kulas, 
Alfonsas Dzikas, Algis Jalinskas, 
Jonas Valin ir Vaclovas Nenor-

Eleonora Minukienė 

slai ir iš gautojo pelno paskyrė \ bus JAV kongreso atstovas 
46 dol. spaudai paremti. j Newton Steers) (R. , Md.). Žo-

Po to. sekė valdybos rinkimai} dį tars Lietuvos atstovas dr. 
slaptu balsavimu. Išrinktieji na- į S tasys Bačkis. Bus sveikinimai, 
rjai pareigomis pasiskirstė taip: j Rezoliuciją skaitys veikli vy-
Antąnas Rugys — pirm., Juozas i č ių pirm. Eva Migonis, vaišė-
Virškus — vicepirm., Juozas Na- j m i s rūpinasi Rusnė Vaitkutė, 
vasaitis —sekr., Vincas Dovy- j programa Pranas Baltakis. Dai 
daitrs — ižd. ir Stella Augūnienė j nininkė Elena Jurgėlaitė ir kt. 
— ūkio reikalų vedėja. at l iks meninę programą. Salę 

Nario įstojamasis mokestis jau 
dešimti metai paliktas nepakefs-
taS — vienas doleris. Nario meti
nis mokestis jau treti metai pa 

LIETUVIAI VENGRO 
ŽURNALISTO KNYGOJE 

Gerd Hamburger parašė "Ver-
folgte Christen" 1975 m. spalio 
mėn., kai žmogaus teisės buvo 
iškeliamos tarptautiniuose su
važiavimuose. Autorius paima 
pavyzdžius iš įvairių tautų, ku

tas. Iš jaunesnės kartos studen- į rios nukentėjo nuo komunizmo. 
tai: Romas Moncevičius ir Vytau-JTarp jų yra aprašyti šie lietu-

liktas nepakeistas —penki dole
riai. 

Kadangi Palm Beach apylinkė
je veikiančios lietuviškos organi
zacijos 1977 metų pradžioje susi
tarė lietuvių tautines šventes da
ryti visos organizacijos draugėje 

dekoruos Regina Petrutienė. K. 

Atliol, Mass. .. 
YASARIO 16 MINĖJIMAS 

Vasario 5 d. Atholo ir apylin 
k ė s lietuviai minės Lietuvos ne 
priklausomybės šventę. Lietu
v o s intencija šv. Mišios 10:30 
&v. Pranciškaus bažnyčioje. At
našaus kun. Justinas Steponai-

tr sudarė kalendorių: kada, ku- ^ jjg pasakys įr pamokslą, 
ri organizacija ir kurią šventę tu- į Giedos Marytė Bizinkauskaitė 
rės ruošti, tai pagal tą susitari- [ j į Brocktono. 
mą Lietuvių Lake VVorth klubas 

tas Pileika. Knygų tikrintojai: An. 
tanas Našlėnas ir Vytenis Ne- į 
nortas. Teisėjas — Pranas Klimas. 
Vaišėmis rūpinasi ir vadovauja: 
Birutė Šimanskienė ir Kotryna 
Degutienė. 

Lietuvių klube sausio 8 d. bu
vo ilgamečių narių pagerbimo 
banketas. Į jį atsilankė daug na
rių, išbuvusių klube daugiau 25 
metų. Keturi nariai: Jonas Kulas, 
Alfonsas Smitkus, Antanas 
Aukštakalnis ir Jonas Vasil yra 
klubą rėmę jau 50 metų. 

Lietuvių kultūrinis gyvenimas 
Hartforde lig šiol dar klesti, tu
rint šią gražią vietą, kuri šiuo 
laiku gražiai išdekoruota. Visos 
Hartfordo lietuvių organizacijos 
čia ruošia parengimus. 

viai: kun. Juozas Zdebskis (68 
-73 psl.), vysk. Teofilius Matu
lionis (87-92 psl.), Nijolė Sadū-
naitė (162-156 psl.), Petras 
Plumpa "Pluira" (301-306 psL). 
Jų teismų aprašymuose yra mi
nimi ir kiti lietuviai, kurie kar
tu kentėjo. Autorius visur pa
brėžia politinį, o ne religinį kal
tinimą, nors visi kentėjo dėl 
Kristaus tikėjimo išpažinimo. 

Prancūzų kalba Andrė Mar
tin parašė "Lithuanie: terre de 
foi, terre de croix". Ją išvertė 
į italų kalbą "Iituania, terra 
di fede, terra delle croci" 1976-
77 metais. Fotografijos itališ
koje laidoje yra gautos iš Elta-
Press. - Knygoje plačiau apra
šomi Romas Kalanta, Simas Ku
dirka, kun. Bernardas Mickie-

Natrjos valdybos rinkimas pra
ėjo sklandžiai, nes vėl apsiėmė 
būti dvasios vadu kun. Tadas De
gutis, taip pat Donna Kamm pir
mininke, Ona Juška vicepirm., 

Stasė Stanelienė protokolų raiti
ninke, Mary Boza ižjiąžnU, Liu
da Sprindžiūnas iždo globėja. 
Atsisakius finansų sekretorei 
Nell Sinkavkb, jos vietoje apsi
ėmė nauja narė Jutija Aidienė. 

Sekantis susirinkimas įvyks gra 
žiajame Seminole Parke, pavilijo-
ne 9, gegužės 11 d. ketvirtadieni, 
12 vai. Pirmininkė dėkojo visoms 
u i atvykimą ir rimtą reikalų 
svarstymą ir prašė prie vaišių sta
lo visų suneštais patiekalais, la
šiniuotais, {vairiais tortais net 
ir Enu Mikalauskienės napofeo-
nu pasivaišinti. 

Tikrai reikia pripažinti, kacr są 
jungietfcs visur pasireSkfe, rimtai 
esamuosfca mikarus svarsto fr n u 

šiais metais Vasario Šešioliktosios 
minėjimo neruOŠ, bet vasario 11 

'<£, antrą valandą po pietų, šau
kia savo eiftrn narių susirinkimą 
Carpentėr Hali erdvioje salėje, 
kurioje laisvai telpa apie 120 as
menų, 611 Lucerne A v e , Lake 
Worthe. 

Į ši ir kitus klubo narių susi
rinkimus kviečiami ne tik nariai, 
bet ir svečiai iš tolimosios Šiau
rės. Kadangi pietų gaminama tik 
ribotas kiekis, tai svečiai bent 4 
dienas prieš susirinkimą turi su
mokėti už pietus klubo išdinin-
ku* Vincui Dovydaičiui, 519 So. 
M. St., Lake VVorth, telef. 585— 
2676. 

Po susirinkimo buvo pietus, 
kuriuos pagamino S t Augūnienė 
ir O. Dovydaitienė. Pietų metu 
krubo narei Adelei Mažeikienei, 
jos gimtadienio proga, buvo su
giedota Hgratrsių metų. 

Klubo susirinkimas praėjo dar
niai, geroje ir draugiškoje nuo-
I taikoje. 

Trečią valandą p. p. parapi
jos salėje įvyks iškilmingas mi 
nėjimas. Kalbą pasakys dr. Pet
r a s Bizinkauskas iš Brocktono. 
Menine programą atliks Brock
tono jaunimo grupė "Sūkurys", 
vadovaujama Vyt. Bruzgio. Po 
programos svečiai bos pavaišin
t i kavute su pyragaičiais. 

Lietuvos vyčiai ir kun. Ste
ponaitis prašo visus lietuvius ir 
nelietuvius dalyvauti šventėje. 
Įėjimas nemokamas. 

— Kovo 5 d. Lietuvos vyčiai 
švęs savo patrono šv. Kazimiero 
dieną. Po šv. Mišių bus pietus 
restorane. Dalyvaus ir kun. Ka
zimieras Pugevrčras iš New Yor 
ko. J is pasakys kalbą. Prašomi 
viai dalyvauti. Korep. 

Hartford, Conn. 

A i A ALEKSUI KAZLAUSKUI 
Lietuvoje mirus, broliams, mieliems bičiuliams 
VINCUI IR IGNUI KAZLAUSKAMS ir jų šeimoms 
brolišką užuojautą reiškia 

Juozas ir Elena Kojeliai 

V.Z.D. 

l 

Gelte vlsomt progoms 
KVEKLY HILLS GtUNYCIA 

2441 WESf 4 M St t tBt 
FKM633 ir n 84834 

TmJp p«t t»ti)ejl S«*o«o» fr 
TĮiliJMii krautuve 
nrffcttfr stote », 

8818 Su 11111111* 99§~0* 
VĖ. — • n n i 

21aduoto}ai mula i t iart 
Suomijoje ftiŠpausas Saimo e%-

tma. kurio plotas sudaro 4400 
kvadratinių kilometrų, šiame e&-

,rV Ir jo baseiną iki «n dieni? išliko 
fc*ruotųju ruonių (Pfeose h»pida). 
Šie vandana žinduoUai užauga iki 
103 centimetrų ilgio ir 70 kilogra
mų svorio. 

Vietos ireįai nuo seno Siuoe lai-
k3į ne^a kenksmingais. Ir, va, kai 
šių ruonių ežere ifiliko vos dvide-
iimt, jie buvo paskelbt; saugomais 
gyvūnais- 1975 metais žieduotųjų 
mamų Saisao efere jau buvo sus-
k*i6iu*ta net iki 150. žieduotieji 
rfcbniaf S 8akno afcro atplaukia ir 

A. T A. PETRONĖLEI DUNDZILIENEI, 
m i r u s , 

sūnui ANTANUI bei visiems artimiesiems gilią už
uojautą reiškia ir kartu liūdi 

Mara ir Vytautas Vygantai 

LIETUVIŲ KLUBE 

Hartfordo Lietuvių klubas buvo 
įsteigtas 1911 metais, kovo 16 d. 
Dabartinį pastatą nariai įsigijo 
1940 metais- Kadangi šis namas 
ypatingo stiliaus, valdžia yra nu 
mačiusi jį . išsaugoti kaip archi-

I tektūros paminklą. 
Be šio erdvaus namo, Lietuvių 

klubui ir Hartfordo Tėvynės 
Garsų radijo programai priklau
so 7.8 hektarų didumo pikniko 
vietovė East Hartforde, ant Co-
nnecticut upės kranto, vadina
ma Lighthouse Grove Park. Šiuo 

; metu narių daugumas nusprendė 
šią žemę parduoti. Atrodo, kad 
yra per mažas žmonių susidomė
jimas piknikais ir nebūtų reikalo 
vietą laikyti, neturint iš jos nau
dos. 

Jau ketvirtus metus dabartinis 
Lietuvių krabo valdybos sąstatas 

d9tniiiiniiiimiiniiiiiniiifiiiiiimimmiiiiiMiitiiHuin iiiiiiiiiiiiiiiif-' 

L A I S V Ė T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

Ar mes atliekame laisves pareigą savo tautai? 1 
Bent vienu tžvflgiu mes glime ją nesunkiai atlikti, būtent s 

ugdydami lietuvišką knygą. s 
pridedami $5.00 'stojimo mokėsite. Jokių kitų mokesčių nerei- i 
kes. išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. = 

Klubas siunčia savo nariams informacijas apie naujai iŠ- i 
leidžiamas knygas. = 

Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, : 
\ mes galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAI?- j= 

3 VĄ LIETUVIŠKA KNYGĄ. Ui tai mes gausime pasirinkti vi- 5 
sus Khibo leidinius trečdaliu pigiau, § 

Rašykite prie pirmos progos: r 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBUI i 

1545 West 6Srd Street | 
Ckafos nttnoia 098ft | 

IIIMIIHIUIIIIIirttHillllMUIIUIIIUilUlllitUilMIMIIIIIIIlIMMIlIlIimMUmUHIIim^ 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS (r 0ERALDAS F. DAIMID 
TRYS M0IO1IKK0S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Caliternla Avtsiie 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 Sotitn Hennftigt Aveoue 
Telefonas — YArds 74741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
TeL 737-8600 
TeL 737-8601 

LAHX)TUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvio Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHH1IPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

VKl SO. LITUANICA AVE. Tei. YArds 7-3401 

STEPONAS CC. LACK (UCKAWICZ) ir SONOS 
»14 W. 2Srd PLACE 
2424 W. 6*li STREET 
11421 Southwest Higjbvay, Palos Hffls, Ūl. 

Tel. Urginia 7-4671 
TeL REpubfic 7-1213 

TeL 974-4410 

PETRAS BIELIOKAS 

4348 SO. CAUFORMA AVE. TeL LAf ayette ^387^ 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-lfll 

JURGIS F. RUOMIN 

» U SO. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-31 

VASAITIS 
14# SO. Sfttb Av*, aCERO, VLL. 

BUTKUS 
TeL OLymvfc l-MH 



o 
DRAUGAS, penktadieni*, 1078 a sausio mėn. 27 d Į x Eduardas Jakubauskas, fl-

•~"™'™,—" j nomas Čikagiškis, prie prenume-

x Lietuviu Moterų f edercJ » * » m o k e * * j 0 . ^ ^ 7 d ° t e " 
idjes Cbicagos klubo susirinki- : n ų a u k a " AČ1U- _ --
j mas įv>'ks sausio 29 d. 2 vai. į x ^ o * 8 * Tamašauskas, Put

li, p. Tautiniuose namuose . ! n a m - C o n n ' m a 1 0 ^ laiškeliu 
Kultūrinėj daly bus rašytojos į palinkėjo "Draugui" ir jo leidė-
Petronėlės Orintaites kūryba. 

X Vincas Paulaitis iš Kana
dos, užsisakydamas jurbarkie-

X Kard. J. Oody, Chicagos j &» leidžiamą monografiją "Mū-
ąrkivyskupas, atsiuntė vysk. V. i *» Jurbarkas". įsirašė jos leidė-
Brizgiui nuoširdų laišką ir tfiks- į J*> ° Danutė «" Alfredas Braziai 
tautinę Lietuvos Bažnyčiai pa- j a Miseissauga. Kanados, — rė-
remti. Sveikindamas vysk. V.!111^81**- Monografija baigiama 
Brizgį, kardinolas prašo para-! taisyti ir greitai bus dedama į 
ginti lietuvius kunigus ir pa
sauliečius aukoti kenčiančios 
Bažnyčios reikalams. 

x Sophie Barčus šeimos ra-

puslaphis ir iliustruojama. 
X Antanas Masaitis iš Del-

ran, N. J., užsakė "Draugą" sa
vo žentui, medicinos studentui 

dijas minės Lietuvos nepriklau- j Algirdui Baltrušaičiui. West 
somybės paskelbimo 60 metų į m o n t ' m - I* ^T įsipareigojo pra 
sukaktį sekmadienį, vasario 12 j t ? s t i prenumeratą trejiems me 
d. Programą paruošė Aldona į t*™-
Daukienė ir Liudvikas Šmulkš
tys. Pradžia lygiai 8:30 vaL 
ryte. Banga 1490 A. M. 

x Kun. Juozas Ya&nys SJ, 
sausio 31 d. išskrenda porai 
mėnesių į Australiją. Grįš apie 
balandžio vidurį. "Laiškų lietu
viams" redakcijos reikalais pra
šoma kreiptis į Anicetą Tamo
šaitį arba į Antaną Saulaitį. 

x Pranas Razminas kalbės 
apie poetą M. Gustaitį jo 50 
metų mirties sukaktuvių proga. 
Jo paminėjimas daromas ryšium 

x Dr. S. P. Tauras, Crovra 
Point, Indianoje, atnaujinda
mas prenumeratą atsiuntė 19 
dolerių auką ir tuo parėmė sa
vo dienraštį. Jis skelbiamas 
"Draugo" Garbės prenumerato-

jams sėkmės ir atsiuntė auką. 
Ačiū. 

x JAV Liet Bendruomenes 
East Chicagos apylinkė paskyrė 
"Draugui" 15 dolerių auką ir 
ją per Joną Pečiulį atsiuntė. 
Dėkojame už gražią paramą. 

x Antanas Sajauskas* lietu
vis kultūrininkas Baltimorėje, 
nusipirko "Drauge" lietuviškų 
knygų už keliasdešimt dolerių. 
Apmokėdamas sąskaitą, pridėjo 
22 dolerių auką ir tuo būdu dos
niai parėmė mūsų knygos leidi
mo darbą. Nuoširdžiai dėko
jame. 

x Lake Worth lietuvių kra
bas, Floridoje, mums atsiuntė 
malonų laišką, kuriuo palinkė
jo ištvermės Lietuvos laisvini
mo ir spaudos leidimo darbe. 
Kartu prisiuntė klubo paskirtą 
20 dol. auką, o taip pat klubo 

IS ARTI IR I0LI 
*« * * ,. 

rhnn. Už paramą nuoširdžiai j narės Petronėlės Kvarinskie-
dėkojame. j nės 10 dol. auką dienraščiui sti-

X Stasys Koženiauskas, Phi- į printi. Raštą pasirašė valdy-
ladebphia. Pa., dėkodamas už į bos pirm. A. Rugys ir ižd. V. 
kalendorių asiuntė 10 dol. auką. 
AčnV 

X Geraširdžiai skaitytojai pa
sisako už "Draugą", jį dosniai 

su dėmesiu Seinų kultūriniam j remdami Aukų po 7 dol. at- j dienraštį auka. Dėkui. 
įnašui Lietuvių tautos gyveni- j siuntė: 

Dovydaitis. Mieliems aukoto
jams nuoširdžiai dėkojame. 

x Viktorija Musteikienės Ži
noma čikagiškė, parėmė savo 

lietuvių ekumeninis būrelis, kuris ture-3 pranešimą p j "Lietuvos Aidų" 
radiją. Iš kairės: Irena Kairytė, kun. Kęstutis Trimakas, kun. Alfon
sas Grauslys, Eugenijus Gerulis, kun. Vytautas Bagdanavičius ir 
'tun. Povilas Dilys 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
ĮVERTINTI ŠAULIŠKOS 

VEIKLOS DARBUOTOJAI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Dr. Bronius Nemlckas, Vil

ko vicepirmininkas, atvykęs į 
Los Angeles, politinių studijų 
savaitgalyje sausio 29 d., skai
to paskaitą ''Artimiausias taiki
nys kelyje į Lietuvos laisvę". 
Atvykęs į Californiją, dr. Ne-|^yboje j u p i n a s . 
mickas apsistoja Santa Moniko
je ir yra pasiekiamas telefonu 
396-8355. 

— Lietuviu rašytojų draugi
jos premijai skirti ' komisijos 
posėdis, turėjęs įvykti sausio 
28 d. New Yorke, atidedamas 
vėlesniam laikui, kad būtų ga
lima susipažinti su 1977 metų 
grožinės literatūros knygomis, 
kurios dar nesuspėjo pasiekti 
komisijos. 

— Dr. Kazys Ambrazaitis, 
Chesterton, Ind., sausio 26 d. 
išvyksta į Los Angeles, kur 
dalyvaus poUtinių studijų sa
vaitgalio programoje su disku
sine paskaita* "Kultūrinė ar po-

los pasireiškimus. Juos dar pa
pildė foto korespondentas P. 

Sausio 14 d. Vyčių salėje jvy-1 ̂ a l ė , t a . m e m š k a i pagamintomis | l i t i n ė ' k r y p t i 5 l a i s v i m m o yeik-
ko Cbicagos Gen. T. Daukanto į ,!dfem/S' - . . . , i loję?". Iš Californijos Ambro-
Jūrų šaulių kuopos valdybos' V a l a n d o s ^gyje sus ir inku-Uft is , karta su žmona daili-
posėdis einamiesiems veiklos ivsiems P™» • * • fitae ir skaad- n i n k e ^ Ambrozaitiene, kelio-

,. . rese prabsgo 1977-ji metai -« *—, » TJ«,V*TIML 
organizaciniams jurų saulių rei- L_ _ r ^ , , ._ . ,. "B ^v8 * navajus. 
i T . -u - ;L J Gen. T. Daukanto jurų šaulių: ¥ , v T-a v,,^^— —it +. 
kalams aptarti ir vasario 26 d. , . . . „Tr: — JAV L B Vįsuom. reik. ta-įvykstančio visuotinio kuopos aktyviose gretose ir vaizdžiai rybos pirm. Aušra Zerr LB 
narių susirinkimo, kuriame bus Parodyti vakaro dalyvių asme- . ^ v a l d y b o s v a r d u k o n t a k . 

nmemis ir 

mui. Pasikalbėjimas šiomis te-į 
momis bus šį sekmadienį 2 vaL • 
p. p. Jaunimo centre 106 kamb. \ 
Jį ruošia LKM Akad. Chicagos 
židinys. Visi besidoanintys kvie- į 
čiami dalyvauti. -:" 

x Simo Kudirkos pagerbi
mas, dalyvaujant aktoriui Alfui 
Brinkai, ruošiamas šj sekma
dienį, 2 vai. po pietų, Lietuvio 
8odyboje. Užkandis. Visi lau
kiami. 

X Lietuvių ekumeninės pa
maldos įvyks šį sekmadienį, 
sausio 29 d., 5 vaL vak. Pres
biteri jonų bažnyčioje So. Cali-
fornia ir 65 gatvių kampe. Kal
bės kun. Kęstutis Trimakas ir 
kun. Povilas Dilys. Visi, besi
rūpiną Bažnyčios vienybe, kvie
čiami dalyvauti. 

x Sol. N. Linkevičiūtė ir soL 
B. Prapuolenis sausio 28 d. 
koncertuoja Detroite. Koncertą! 
rengia LSK Kovas. 

x Dr. Justinas Dėdinas, Elm-
hurst. BĮ., prie prenumeratos 

Vilhelmina Palevičienė. Lyons, 
M. Vilutienė, Frankfort, 
Ignas Vaičeliūnas. Chicago. 
Regina Gaigalas. Oak Lawn, 
Bronius Kūkalis, New Britain, 
Stasė Lavanas, Waterbur\ 

x Po 5 dolerius aukojo: V. 
Giedrienė, Al. Vaičeliūnas, Vin
cas Šalčiūnas, Irena Smieliaus-
kienė, Marius Sajus, Ignas Ver-
byla. Visiems dėkojame, 

S. ir F. Valinskai, Wisc. 

atsiliepė visa eilė kongresmanų. 
Kai kurie įnešė panašaus turi
nio savo rezoliucijas. 

— A n t Mažeika, Jr., New 
Jersey gyvenąs Liet. Vyčių žy
maus veikėjo Ant. Mažeikos sū
nus, JAV LB Visuom. reik ta-

Pr. ir Alg. 
Bražinskų reikalu. Gruodžio 
mėn. A. Mažeika kreipėsi į sen. 
VVilliams, Moynihan, Case ir 
Kennedy, savo laiškuose iškel
damas Valstybės departamento 
Bražinskų reikalu užimtos po
zicijos klaidingumą. Jis pa
reiškė, kad Bražinskų pabėgimo 
nelaikant politiniu, prasižengia
ma JAV nusistatymui nepripa
žinti Pabaltijo valstybių aneksi
jos į Sov. Sąjungą. 

Miami, Florida, sausio 29 
d. iš St. Petersburgo atvykusi 
vaidintojų grupė suvaidins links
mą komediją "Apdraudos pini
gai". Komedijos autorė ir re-
žisorė dr. Bronė Zelbienė. Vai
dinimas trumpas ir bus suvai
dintas prieš pietus. Pradžia 4 
vai. Kviečiami Miami ir apy
linkės lietuviai į šį parengimą 
atsilankyti, 

ARGENTINOJ 
— Yilla Lugano Lietuvių 

centras suruošė Kalėdų eglutę. 
Lietuvių centro mažieji, organi-renkami 1978-1979 metams vai-1 ^ ^ ^ į o j ^ 1 ^ ^ ^ o'mC'a? i ̂  v i s U S J A V k o n S r e s o naliaB 

domieji organai, dienotvarkei ,.,**. , , . - : , . •>.!.• i kongr. R. K. Dornan įneštos _ „ . , • • tr„ a^„ r t c r'n^.imit^ 
nustatvti. Posėdyje, pirminiu- ^ konkretus darbai Chicagos p a rezoliucijos! ^ ^ K n 8 t m o s G u r s k a i t e s " 
kaujan*t kuopos pn-mininkui Ed. ! J , U n i ^ ^ kintunniame^ van- ^ ^ Individualiai skirtuose ^ ' ^ 
Vengianskui, buvo patvirtinta 
praėjusio Kūčių parengimo fi
nansinė apyskaita, aptarti no-

dens sporto - jūriniame, labda
ras, patriotiniame ir šauliško-
sios veiklos bare. 

Draugiškoje ir šeimyninėje 

padedant Adr. Roiger, pasirodė 
su vaidinimu, giesmėm, šokiais 
ir Kalėdų senelio atsilankymu. 

Visiems esame labai dėkingi. Delis, įsijungė į "Draugo" G a r - ' r a & 1 1 l r"ff*. 1 P ^ ^ f } ' nuotaikoje buvo praleistas 
bės prenumeratorių eiles, pa-' nia^susipazuita su paskutinio 
aukodami didesnę sumą dien- ^ ^ *******». t™™' 

-•• • T„I^.:«X;.- . .patvirtinta nominacijų komi-
rasciui. Labai ačiū. •. ,. „ , , ,. _ _ . . . 

| sija: P. Malėta, G. Kuzmiene ir 
x Kazys špakauskasv Dear- v . Zinkus. 

born Hts., Mich., parėmė savo Atvykus į posėdi B. Braz-
dienraštį 9 dolerių auka. Dėko- džioniui, buvo išklausytas jo 
jame. ' "-

laiškuose supažindina su spalio 
10 d. Vilniuje vykusiomis prieš J ^ J S M. Moseijo, C. Pascu-
okupantą demonstracijomis. ^ ^ į , ^ ^ p r i t a r i a n t 

sma-
Taip pat atkreipė dėmesį, kad 

>> 

x Užgavėnių Bafitta. Ren
gia Anglijos - Britanijos Lietu
vių klubas vasario 4 d. Jaunimo 
centro kavinėje. Programoj: 
A. I^ako humoreska Tiršrybos". 
Visus nukels į laisvos Lietuvos 
kaimo merginų ir vaikinų susi-] 
piršimo tradicijas. Stalus r e - ! 1 " 1 1 1 ^ 0 ^ P 0 8 vadovybei jūrų 
zervuoti pas J. Jokubką tetef.iSauliu v d U a P t e č i a n t - bendros 
LA 3-9084; vakarais pas J. u J fennyninės vaišės su užkan-

.i/.;„;„ §jų vaišių metu kuopos 

*uw«JC uuvu ^ « « - w » « » - J A V vyriausybe vykdomas di-
gus vakaras, pasidžiaugta ^ k - ; p I o m a t i n i s čimaM ^ 
m-nga praeitų metų veikla. Bu- vortęs Sov. Sąjungą leisti uV 
vo įvertinti visi jos orgamzato-! ^ ^ d e š i m t i m g į į į f c į i , 
nai ir talkuunkai, dirbą O r c a - ž y d ų K ^ naTiiim9 ^ ^ 
gos Gen. T. Daukanto jurų šau- n ė k a d fttėjęg ^ ^ y ^ 
lių kuopos eilėse. Taip pat ten- ^ ^ ^ ^ ^ a t kreipti dė-
ka paminėti, kad sis kuopos m e g į į | R y t ų ^ ^ r 

vadovų vakarojimas, suorgam- U u ^ v a M w ^ g g g 
zuotas V. Zmkaus, L. Litvime- r . ..^. , „ „ . * , 

, nės ir U. Zinkienės rūpesčiu S U n k l a P * ^ I M k y l e t i m * 
gramos rengimus organizuojant b e i vngtaogoadat p r a ė j o ^laau* V^ma kongr. Dornan rezoliu-
Chicagoje. | g a Į ^ n u o t a i k I n g a i ^ š > riją (H. Conc Res. Nr. 278), 

krapimasis "Lietuvos Aidų" 
radijo programos reikalais ir 
nutarta talkininkauti šios pro-

Po valdybos posėdžio įvyko 
visų kuonoe vadovų ir narių, 
kurie 1976—1977 metais talki-

džiais. 

CHICAGOS 2INIOS 
MIRTINA NELATMfi I pasisavinimą 47,000 doL iš savo 

Vairuodamas automobilį p r i e ' k U e n t o ' t u r ė ;M<> automobilio kienę telef. 778-2815. (pr.). . . . . . 
T » » - ^ * « w ^ _ ^ IHrnuumkatr E. Vengianskas C i c e r o A v e i r ^ g a t v ė s C h i c a . nelaimę. 

, - , , X LB Brignton Parko apynn- tarė padėkos žodį visiems už ? o i p T \rartma 74 m « , « 
K " - • * r l > - 1 0 d m a m ą M o K - - : - a A ' : : ^ e s metinis susirmkimas įvyks nuoširdžią ta lkąGen. T. D a u - ' ^ S e s 8 m u g f Labai ačiū, 

V [ 

x Amerikos Lietuvių Biblio
tekos leidykla 'Lithuanian L4-
brary Press, Inc.) kviečia jus 
tapti šios leidyklos - korporaci
jos nariais, įmokant vienkarti
nį 100 dol. įnašą, kurį galima 
nusirašyti nuo federalinių mo
kesčių. Aukas siųskite šiuo 
adresu: Lithuanian Library 
Press. Inc., 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. Leid>-kla 
išleido jau trečią etninės enci
klopedijos tomą, dr. D. Fain-
hauzo parašytą knygą "Lithua^ 
nians in Muiti-Ethnic Chica
go", kurios sutiktuvės bus šį 
sekmadienį, sausio 29 d., 3 vai. 
p. p. Jaunimo Centro kavinėje. 
Visi kviečiami dalyvauti. Įėji
mas laisvas. (pr.). 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-

busi Cicero Auklt. ir mirė. Automo-

d buvo mokin ų ir tėvų pagerbta. P- P- "Anelės" svetainės salėje, Į lai. 
Dėkingumo ženklan už darbą ir.o- i 4500 So. Talman Ave. Bus ren-
kykk>je jai įteikta dovana, medžio karna pusė valdybos narių, da

romi pranešimai ir svarstomi 
apylinkės reikalai. • Valdyba 

drožinys "Vargo mokykla" 
X l ietuvių Opera kviečia vi-

PCGA 
Chicagoje naktį į ketvirtadie-

pūga. Matomumas 
t o b u s o laukiančią Oną Stanei-jbuvo mažiau negu ketvirtis 

Veuau Jmopos pmmnmkas k i e n e . gg m e t ų ^ ^ ^ 4 5 4 3 m y l i o 8 p ^ ^ | a u g i a u ^ p 

į^ąir .e tu . --. • i s e a m b U Jf ^HSSi^SSS^l^S:! ?& n t° j Ū F U ^ ^ k U ° P ° S V 6 i k"! ^ i s metėsITšoną ir užrcušė au- nį S:au*ė 

sus dalyvauti Verdi "Nabucco" i kviečia apylinkės narius gausiai 
operos spektakliuose, kurie šie- dalyvauti. (pr.). 
met įvyksta balandžio 1 d., 8 vai. | 
vak., balandžio 2 d., 3 vaL po 

x Užgavėnių karnavalo metu, 
įvykstančio sausio 28 d., 6:30 

pietų ir balandžio 8 d., 8 vaL| v a l _ y a k > J a u m m < > C e a t p o ^ 
vak., Marijos mokyklos audito
rijoje. 

Operą diriguos muz. Ahydas 
VasaiUs, režisierius — David 
Hkks. Chormeisteriai: Alfon
sas Gečas, Emilija Sakadolskie-
nė. Akompaniatorius — Arūnas 
Kaminskas. 

lionio Galerijos salėse veiks Las 
Vegas lošimo namai. Geros do
vanos, baras ir kava. Visi už
sukime išbandyti savo laimę. 

(pr.). 

pademonstravo savo paties \ y QĄ. g į 
spalvotą garsinį filmą, vaizduo-i 
jantį 1977 metų kuopos veik-| U2TEOŠKO 

— | Degant namui, 7553 So. Cran-
X Juozas Cesnavičius, Wau- don, Chicagoje, užtroško Ma-

conda, DL, aukojo 9 dolerius.; „on Trotter, 50 m., jos duktė 
Dėkojame. 

X Po 5 doL aukojo: Al. Ra 
14 m., pusbrolis W. DarnelL 
40 m., E. ir J. Berry. abu 22 

•nanauskas, Antanas Stuikys, . m . Bet išliko gyvas 8 mėn. k ū 
Marija Balčiūnienė, Jonas Mont-1 dikis, gulėjęs lopšy, 
vilas, B. Polikaitis, Ramutis Rū
bas, Vytautas Kniburys, Vladas 
Abramikas, Viktoras 2eronas. 
Visiems maloniai dėkojame. 

X Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Jonas Maknys, Aicc Tamulis, 
Ant Puškoriūtė, Aldona Am-

nesiniais.įmokėjimais ir prieina-1 B e ^ ^ p ^ p ^ ^ , J u I i t t S 

x LKV Sąjungos "Ramovė" 
Chicagos skyriaus valdyba kvie-

Dainuoja: Dana Stankaitytė, čia visuotinį narių susirinkimą, 
Margarita Momkienė, Katerina kuris įv>ks Jaunimo centre sau- j brazienė, Immaculate Concep-
Kogutaitė, Algirdas Brazis, Ste- sio 29 d., sekmadieni 12 vaL j tion Convent, Alf. Liszkievricz, 
fan Wicik, Rimas Strimaitis, — Į Darbotvarkėje yra naujos sky- j T . Varanka, Sal. Nyergienė. Jo
n i spektaklyje, Jonas Vaznelis, \ riaus valdybos ir kontrolės ko- \ nag Vaznelis, Aldona Guess, Ju-

mais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 

West Cermak Road — Telef 
VI 7-T747. r a k . ) 

Jonas Mulokas 
VILNIUS 

LENKŲ OKUPACIJOJE 
Si knyga tik dabar gauta. Kie

tais viršeliais. 116 pusi Išleista 
Ifelbourne, Australijoje Kaina su 
persiuntimu $4.30-

Užsakymui siunti: DRAUGAS, 

Savrimas ir Operos Choras. 
Bilietai gaunami: Gifts Inter-

oatkMai: 2501 W. 71st St. Vaz-
nelhį krautuvė atidar>la kas-

nariai misijos rinkimaL Visi 
prašomi dalyvauti. 

Skyr. Valdyba 
(pr.). 

X Rezidenciniam La Grange 

zefa Prenskienė, E. Varekojis, 
J. ČerekavičiuSj Vincas Grėbliū-
nas. Ačiū. 

x Vuko po du dol. atsiuntė: 

DAINŲ PYNĖ 

Iš filmų, draminių muzikinių 
veikalų, pridedant St. Sondheim 
sukomponuotų ir parinktų dai
nų, sudarytas "Side by Side" 
spektaklis, įjungiant Bernsteino, 
Rodgers ir kitų kūrinius. Tai 
dainų pynė, atliekama trijų so
listų su dviejų pianinų palyda, 

4 coliai sniego ir pustė, 
50 METŲ UŽ NARKOTIKUS 

Narkotikų spekuliantas E. 
Campbell, 50 m., nuteistas ka
lėti iki 50 metų už spekuliavi
mą Chicagoje. 

gitara, sugiedojo keletą gies
mių. A. Aglinskas meistriškai 
paskambino gitara, o Silvija 
Ruplėnaitė su ginu įsijautimu 
atliko baleto numeri Kalėdų 
senelis (Luis Aglinskas) nepa
gailėjo saldainių nei suaugu-1 

šiems. . ."• -•'•: : *• •_•••••-

— Dr. Aldo Miguel Šlepetys 
skaitė įdomią paskaitą apie 
poeto Oskaro W. Lubič Mila
šiaus gyvenimą ir kūrybą. 

— Gladys Matukonytė de 
Miana, kuri darbuojasi inspek
tore Caja Nacional de Previ-
sion, buvo išsiųsta tos įstaigos 
į Kordobos provinciją, kur iš
dirbusi mėnesį laiko, grįžo į 
Buenos Aires. Kelionėje kartu 
vyko ir josios vyras. Anksčiau 
jo tokiom pat pareigom buvo 
pasiųsta į Iguazu apylinkes. 

Advokatas JONAS 6IBAIT1S 
624? So. Kedzie Avenue 

TeL T7^S599 
Chicago, BHnoia 60628 

Darbo nL ano 9 iki 7 vai vak. 
fteitad • vaL Oi 1 vaL 4 . 

I 

' 

EiaraiaKa»waKWfji 

JURGIS MATULAITIS 
Stasys Tla 

"Kografuiė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius 
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo raštais pririša skaitytoją, 
verSa mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis... 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina įvylriafs, pokalbiais, dienraščių ir 
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Cukuras. 

Išleido ir spaudė Nek. M. Pr. Seserys, 370 pusi., 1977 m, 
statoma Drury Lane teatre, j B Kaina su persiuntimu $7.41. Užsakymus siųsti: 
Chicagoje. DRAUCtAS, 4545 W. 63rd St , Caicago, DL 60629 

LIGONINEI 2.5 MDL. DOL. 

Cook apskrities ligoninei tu-
,. 7--vT»r^"'-^-::;«i^ja!3llBE^I:T^"^ 

VL Žemaitis, VI. Maciejauskas,: rėjo apskrities valdyba suteikti 
dien nuo 10 vai. ryto iki 6 vai.; P a r k o r a j o n e parduodamas Huk- K Wasukonienė, V. Maleckas, į staigią 2.5 mil. dol. paskolą, ki-
vak., pirmadieniais ir ketvirta-! ^ 1 ^ 4 butų mūro namas, j V - ^ t k u s , R. M. Čyvas, A. Bu- taip Ugoninė nebūtų turėjusi 
dieniais nuo 10 vaL ryto iki 8 Kiekviena butas turi po 3 mie- r o k a s - J- v « » c k u 8 ' A^1- Kacuce- kuo apmokėti einamąsias sąs-
val. vak., o sekmadieniais nuo g a m u s < galioną, valgomąjį. vbr- ; v i č i u 8- M - Petraitis, P. Adamo-
11 vaL ryto iki 3 vaL po pietų, i t u 1 V v o n i o 8 & a t s k i _ ^1 nis, Ona Petraitienė. Dėko-
Tdefonas: 471-1424. Centr. vėsinimas. Prašau skam

binti t. GvkueneL broker, telef. 
852-9817. (ek.). 

x Albinas KnrkuBs, akcijų 

Bilietu kainos: parteryje — 
15, 13. 10 ir 7 dol.; balkone — 
13, 9 ir 5 dol. 

Pa&ru bilietai užsakomi, bū
tinai pažymint spektaklio datą, brokeris dirbąs su Bodraan & 
bilietų kainas ir siunčiant čekį Renshaw, Inc., patarnauja ak-

_ šiuo pavadinimu ir adresu:, d jų bonų, fondų bei kitų verty-
4145 Weat SSrd^si, CŪcago^ nL ^huanian Opera Co., 6905 So. bių pirkime ir pardavime. Susi-
66629 ĮArtesian Ave., Chicago, Tll. Įdomėję skambinkite SS2-O660. 

jame. 
x Aukų atsiuntė: po 4 dol. 

, {60629. (pr.). Į arba 925-0035. 

kaitas. 

19 MTI* DOL. IS BAUDŲ 

Chicagos miestas iš pabaudų 
Elena Petrikienė, Bronė Si-j automobiliams 1977 m. turėjo 

monaitienė, J. Šaulys. J. Bart- į 19,816.980 dol. pajamų, apie 
kus. Ignas Bumelis, kun. J. Ta- 22r> daugiau negu ankstybes-
mulis, Ant. Brokevičius, Jonas niais metais. 
Knšciukaitis J. Kačinskas; po j A D V O K A T Ą f KALfcJTMA 
3 dol. — dr. J. Sungaila, dr. T. w * 
Rymantas, A. Poškus, V. Bak- Buvęs Chicagoe advokatas 
šys; 1 dol. — S. Žukauskas, i Selwyn E. Bates, 53 m., nuteis-

igr.).* Viaiema dėkojame. I tas metus kalėti už apgaulingai 

" L A B I A n S l I I CITUOJAMAS 
LIETUVIŲ ŽURNALAS" 

k v i e č i a s u s i p a ž i n t i ! 
Naujai užsisakantiems tik 7 doL metams. 

. 
ATEITIS, 7235 SO. SACRAMENTO AVE. 

CHICAGO, 1LL 60629 

m 
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