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BALIO GAJAUSKO PADĖTIS 
KIETO REŽIMO STOVYKLOJE 

Kalinys ir jo sužadėtine sutuokti koncentracijos stovykloje 
Kaip žinoma, š. m. balandžio 

14 d. okupantų surežisuotas teis
mas Vilniuje nuteisė bolševikų 
suimtą politini kalinį Balį Ga
jauską 10 metų kalėjimo ir 5 me
tų ištrėmimo bausme. Teismas 
prasidėjo balandžio 11d. ir vyko 
prie uždarų durų. Jo eigos pasi
klausyti leido tiktai motinai ir su
žadėtinei. 

Politinis kalinys Sovietų kalė
jime anksčiau jau buvo atsėdė
jęs 25 metus. Taigi iš viso kalėji
me jis turi išbūti 40 metų. 

"Draugo" redakcija šiomis die
nomis gavo daugiau žinių apie 
Balio Gajausko likimą, su kurio
mis norime supažindinti mūsų 
skaitytojus. 

Iš pranešimo aiškėja, kad nu
teistasis B. Gajauskas ir jo sužadė
tinė pareiškė norą susituokti. 
Tuo reikalu 1978. VI. 8 buvo 
taip vadinamam Spec skyriui įteik 
ti reikiami dokumentai. Sužadė
tinei buvo atsakyta, kad santuo
ka bus registruojama 1978. VII. 
27 ir kad ji turi atvykti su dviem 
liudininkais. Kai sužadėtinė su 
palydovais nuvyko į koncentraci
jos stovyklą, jai buvo pasakyta, 
kad liudininkai nebus įleisti į 
santuokos registravimo kambarį, 
nes šis kambarys randasi lagerio 
teritorijoje, o ten pašaliniams as
menims įeiti draudžiama. 

Atkakli sužadėtinė nenusilei
do ir, apsirengusi vestuviniais 
drabužiais, kantriai laukė prie la
gerio tvoros. Iš lagerio pusės sar
gybiniai svaidė į ją patyčios žo
džius bei keiksmus. Pagaliau jai 
buvo pasakyta, kad asmeniškai 
pasimatyti su sužadėtiniu nega
lėsianti ir tai dėl to, kad "spec" 
lageryje pasimatyti per metus lei
džiama tiktai du kartu, pokalbius 
registruojant rekordavimo apa
ratais. Vienas toks pasimatymas 
buvęs neseniai — birželio mėne
sį, kai B. Gajauską aplankė jo 77 
metų senutė, ligota motina ir mi-
nė-a sužadėtinė. Žadėjo pasima
tymą skirti tik po vienerių metų. 
Sužadėtinei nenusileidžiant, la
gerio viršininkas pareiškė, kad 
"pažiūrėsime rytoj". 

Rytojaus dieną pasimatymas 
buvo leistas. Pirmiausia į tam 
tikrą kambarį buvo įleista suža
dėtinė, o kiek vėliau sargybiniai 
įvedė Balį Gajauską. Jis atėjo pa
sikeitęs, labai suvargęs, sublogęs, 
matomai nuo kieto darbo, blogų 
lagerio sąlygų ir labai silpno 
maisto. 

Jų santuokos procedūra truko 
15 minučių. Buvo sukeisti žiedai; 
sužadėtinė Balio žiedą įsidėjo į 
rankinuką ir jiedu sargybos buvo 
išskirti. Neleido nei viens kitą pa
sveikinti, nei atsisveikinti, kad 
tiktai pasimatymas būtų trum
pesnis. 

Rytojaus dieną Balio Gajaus
ko žmona nuvažiavo į tos srities 
lagerių aukščiausia valdybą ir 
buvo priimta valdybos viršinin
ko pavaduotojo Norikovo. Priė-
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ORAS 
Chicagoje ir apylinkėse šian

dien giedra ir šilta. Temperatū
ra apie 90 1. 

mė ir kalbėjosi labai nenoriai. 
Aiškino, kad pasimatymai lei
džiami tik kartą metuose. Kai 
žmona paklausė, ar nedaromos 
išimtys, jai buvo atsakyta, kad 
"šioje įstaigoje išimčių nebūna". 

Pagaliau žmona buvo priimta 
spec. lagerių viršininko Nekra-
sovo, kuris jai pasakė, kad pasi
matymo reikalu dar reikią "pa
galvoti, pasitarti". (Matyt turė
jo atsiklausti Maskvos). Liepė 
ateiti po pietų prie lagerio vartų. 
Pasimatymas — dviem valandom 
buvo duotas. Įsakyta kalbėti tik
tai rusiškai, nes lagerio prižiūrė
tojai lietuviškai nemoką, o ver-

žiūrėtojų nebeužteko: kas kartą 
ateidavo nauji žmonės ir vėl iš
eidavo. Atrodė, kad jų tikslas yra 
trukdyti pokalbį. 

Kai pasimatymo laikas baigė
si, Baliui nedavė nė rankos pa
spausti ir atsisveikinti. Jį tuojau 
išstūmė per duris. 

Abudu sutuoktiniai yra katali
kai. Jiedu pareikalavo, kad jiem 
būtų leista katalikišku būdu su
situokti. Iš to prašymo ir iš re
ligijos buvo tiktai pasijuokta, pa
sityčiota. 

Taip pat nebuvo leista įteikti 
B. Gajauskui jam nuvežto mais
to, nes jo galima atsiųsti tik kar
tą per metus ir tik 5 kg. svorio. 
Taigi žmona savo vyrui nuvežtą 
maistą turėjo 1500 km. parsivežti 
atgal. 

Lageryje politinis kalinys B. 
Gajauskas yra laikomas nuo š. 
m. gegužės mėnesio. Nors pagal 
įstatymus jis turi teisę išsiųsti 
per mėnesį vieną laišką, o žmo
na jam rašė kas dvi savaitės, bet 
iš viso jiedu vienas nuo kito ga
vo tiktai po vieną laišką. Kai 
žmona paklausė, kur dingsta jų 
laiškai, jai buvo atsakyta, gal 
cenzorius nepraleidžia. Sakė, kad 
reikia rašyti laiškus rusų kalba. 
(Sutuoktiniai, būdami abudu lie
tuviai, vienas kitam rašė lietu
viškai). 

Sibiro kankinys Balys Gajauskas 
tėją vargiai surastų per savaitę. 
Išeities nebuvo. Teko sutikti. 

Pokalbio metu vyrą ir žmoną 
skyrė 2,5 metro tarpas. Kai žmo
na pasidėjo ant staliuko savo ran
kinuką, sargybinis jį paėmė ir iš
nešė į kitą kambarį. 

I pasimatymo kambarį B. Ga
jauskas atėjo labai išvargęs, iš
balęs, bet su šypsena lūpose. Sa
kė, kad turįs sunkiai dirbti lage
rio teritorijoje, o po darbo suvaro 
į kameras ir užrakina duris. 

Pasimatymo metu dviejų pri-

PROTESTAI OKUPACIJOS 
SUKAKTĮ MININT 

ROMA. — Fizikas Sergie jus Į tvirtina, jog taip vadinamas 
Polikanovas ir kiti Helsinkio | normalizacijos procesas jau už 
susitarimų vykdymui remti į sibaigė, svetima okupacinė ka-
Maskvos visuomeninės grupės j riuomenė dar tebėra Cekoslova 
nariai pasiuntė Čekoslovakijos į kijoje. 
disidentam, solidarumo pareiški Atitraukimas tos kariuo-
mą Varšuvos pakto ginkluotų j menės iš Čekoslovakijos tento-
dalinių invazijos Čekoslovakijon rijos žymia dalimi 

Portugalijoj griaunami buvusio ilgamečio diktatoriaus Salazaro paminklai. 

NIEKO NESITIKI 15 PASITARIMU 
Maskva teigia, kad tai pasitarimas už arabų nugarų 

/UVO kalnų kopėjai 

Pašto streikas 
tebegresia 

VVashrngtonas. — Pasitarimuos 
su streiku grasančiais pašto tar
nautojais nepasiekta progreso. Jei
gu nebus susitarta ligi rugsėjo 16 
dienos, vėl paštui gresia streikas. 
Pasitarimas vyksta tarp pašto va-

| dovybės ir 516,000 pašto tarnau
tojų unijų atstovų. 

Profesorius perplaukė 
Atlanta 

Crosshaven, Airija. — J čia 
atvyko amerikietis Indianos uni
versiteto dekanas Carl Jackson, 
perplaukęs per 51 d. Atlante 40 
pėdų ilgio laiveliu. Jackson, 55 
m. amžiaus, sakosi niekada dau
giau nesileistų į tokią kelionę. 
Anksčiau jis galvojo, kad gali bū
ti ir vienas, tačiau dabar pama
tė kaip sunku yra išbūti tokį lai
ką be žmonių. Jis buvęs reikalin
gas ko nors šalia kalbančio ir 
alsuojančio. įplaukęs į uostą jis 
buvo labai išvargęs ir, išgėręs 
degtinės, kurią laikęs tai progai, 
nuėjo miegoti, pirmą kartą per 
du mėnesius, į lovą. Indianos 
universiteto bibliotekos dekanas 
kelionę pradėjo liepos 18 d. J 
Bloomington, Ind., universitetą 

| mano grįžti ateinančią savaitę. 

Ridgecrets, Calif. — Sierra snie 
guose žuvo keturi kalnų kopėjai, 
o 17 yra dingę. Manoma, kad va
saros sniegas kopėjus užpuolė ne
tikėtai. Keturi kūnai rasti, trijų 
vyrų ir moters, o kiti, kurių tarpe 
yra prityrusių kopėjų, manoma, 
kur nors pasislėpę laukia ligi ga
lutinai praeis audra. 

Rekordinis patvinimas 
New Delegi. —Jamuna upė, 

netoli New Delhi, Indijoj, taip 
patvino, kad pašoko net 15 pėdų 
virš normalaus lygio. Tūkstan
čiai žmonių turėjo palikti namus. 
Purvinas vanduo pasiekė miru
sio pirm. Nehru kapą. Šimtai 
žmonių žuvo. 

Camp David, Maryl. — Čia 
užvakar prasidėjo pasitarimas Vi
durinių Rytų taikos reikalais. 
Dalyvauja prez. Carteris, Egipto 
prez. Sadatas ir Izraelio min. 
pirm. Begin. Pasitarimai, apie ku
riuos nedaug pranešta, bus nu
traukti dėl švenčių ligi pirmadie
nio, nes penktadienį švenčia mu-
zulmonai, šeštadienį žydai ir 
sekmadienį katalikai. Pasitarimų 
tikslas pasiekti pastovesnės taikos 
Viduriniuose Rytuo;e, o pasitari
muose nieko nepasiekta jau nuo 
sausio mėnesio. 

Maskva ir arabų vadai mano, 
kad pasitarimuose nieko nebus 
pasiekta, kad tai bus Sadato tai
kos ofenzyvos pabaiga. Palestinos 
išlaisvinimo vadas Yasir Arafat 
mano, kad prez. Sadatas iš Camp 
David sugrįš nieko nepešęs. 

Sovietu užs. reik. ministeris 
Gromyko tvirtina, kad "Camp 
David" susirinkime daromos pa
stangos susitarti už arabų tautų 
nugarų, kad nebūtų galima įvyk
dyti tikros Vidurinių Rytų tai
kos. Žinią paskelbė Tassas ir dar 
pridėjo komentarus, kad Ameri
ka visada buvo palankesnė žy
dams. 

Pirmasis visų trijų susitikimai 
tęsėsi keturiasdešimt minučių. 
Prez. Carteris su min. pirm. Be
ginu kalbėjosi antradienio vaka
re, o su prez. Sadaru trečiadienio 
rytą. Netikėtai buvo susitikę ir 
abu priešininkai ir, kaip skelbia 
Baltųjų Rūmų spaudos sekr. Jody 
Povvel, pasisveikino ir kalbėjosi 
apie trejetą minučių. Pasitarimai 

manoma, gali uėtrukti apie de
šimtį dienų. 

Sovietų Rusijos požiūriu, pasi
tarimai įklimpo į akligatvį, ne-' 
paisant visų prez. Carterio pa
stangų. Sovietų ryšiai su Egiptu 
nutrūko 1973 m., po Vidurinių 
Rytų karo. Maskva taip pat la
bai puola mintį, kad į Izraelį 
taikai saugoti būtų įvesta JAV 
daliniai. 

/ 

Kviete melstis 
už taikę 

Vatikanas. — Pirmojoj viešoj 
audiencijoj Šv. Tėvas Jonas Pau
lius I-sis kvietė melstis, kad gerai 
pasisektų Izraelio min. pirminin
ko ir Egipto ir JAV prezidentų 
konferencija Camp David, Md. 
Jis išreiškė viltį, kad bus išspręs
ta Palestinos problema, Izraelio 
saugumas ir taip pat apsaugotas 
šventasis Jeruzalės miestas. Per 
trisdešimt metų Vidurio Rytų 
konfliktuose žmonės labai daug 
prisikentėjo, ir jie kartą turėtų 
baigtis. Šv. Tėvas kvietė melstis 
už konferencijos pasisekimą. 
Kreipdamasis į 10,000 audienci
jos dalyvių, netoli Šv. Petro Ba
zilikos Pier Luigi Nervi audienci
jos salėje, Šv. Tėvas laikėsi labai 
neformaliai ir kalbėjo laisvai. Tai 
buvo pirmas kartas, kad Šv. Tė
vas viešai palietė tarptautinius 
klausimus. 

dešimtųjų metinių proga. Rau
donoji armija ir kitų Varšuvos 
pakto valstybių daliniai — kaip 
žinoma — į Čekoslovakiją įsi
veržė 1968 metų rugpiūčio 21 
d. Maskvos visuomeninė grupė 
pareiškime nurodo, kad laisvės 
sąjūdį Čekoslovakijoje ir So
vietų Sąjungoje jungia dauge
lis bendrų tikslų. Šis sąjūdis 
neturi nei organizacinės struk
tūros, nei programos. Jis neat
stovauja atskiriem visuomenės 
sluoksniam, bet išreiškia bend
rus siekimus visų tų, kurie yra 
įsitikinę, kad pagrindinės as
mens teisės ir laisvės yra būti
nos žmogaus vertam gyvenimui 
ir tautų pažangai. 

Socialistų internacionalas, ku 
rio būstinė yra Londone, taip 
pat okupacijos sukakties proga 
paskelbė pareiškimą: 

"Demokratiniai socialistai vi 
šame pasaulyje su pritarimu ir 
simpatija sekė demokratizaci
jos procesą, kuris vyko 1968 
m. "Prahos pavasario" laiko
tarpyje. Visų jų tikslas buvo 
pakeisti tvankią diktatūrą į so
cializmą su žmonišku veidu. 
Prahos pavasaris dar kartą pa
rodė, kad socializmas negali 
būti pasiektas be demokrati
nės santvarkos. 

Prahos pavasaris buvo su
žlugdytas, bet jo idėjos tebėra 
gyvos. Turint omenyje penkių 
Varšuvos pakto kraštų inter
vencijos prieš 

pačioje 
bet ir visoje 

dalimi 
politinį klimatą ne tik 
Čekoslovakijoje, 
Europoje. 

Socialistų Internacionalas re
mia tvirtai tuos, kurie siekia 
demokratinės ir socialistinės 
Čekoslovakijos. Mes reikalauja 
me. kad Čekoslovakijos tautai 
pačiai būtų leista kurti savo 
ateitį, ir tam tikslui visa oku
pacija turi būti baigta!" 

Uždraudė 
susirinkimus 

Teheranas, Iranas. — Vyriau
sybė paskelbė, kad vieši susirin
kimai bei kitokie sus.būrimai be 
vyriausybės leidimo yra drau
džiami. Taip norima išvengti 
naujų riaušių, kuriose jau žuvo 
37 asmenys. 

Mirė nuo užnuodyto 
vyno 

2ydai kuriaai kairiajame Jordano upės krante, buvusiose arabų žemėse 

TRUMPAI 
I* VISUR 

— Kinija užvakar pareiškė, 
kad 1980 m. besibaigianti sutar 
tis su Sov. Rusija nebus atnau
jinta. Taip pat atšaukė 1960 m. 
pasirašytą Sovietų — Kinų 
draugystės sutartį. Pekinas tai 
gia, kad taip buvo būtina pa
daryti, Kinijai pasirašius drau
gystės sutartį su Japonija. 

— Lenkijoje visi laikraščiai 
popiežiaus Jono Pauliaus I iš
rinkimui ir jo biografijai pasky 
rė pirmuosius puslapius. Apie 
naujo popiežiaus išrinkimą Len 
kijos gyventojus plačiai painfor 
mavo radijas ir televizija. 

— Pekinan iš Japonijos skren
da per savaitę dešimt penkių 
linijų lėktuvų. Skrenda dau
giausia japonai turistai, bet 
daugiau ir daugiau skrenda ir 
amerikiečių. 

— Afrikos kard. Gantin šv. 
Tėvas Jonas Paulius I paskyrė 
Vatikano Vieningos širdies tar
nybos vadovu. Jo pareiga bus 
prižiūrėti Bažnyčios šalpos 
veiklą. 

dešimties metų sukaktį. Sočia 
listų Internacionalas pakartoti
nai smerkia šį Čekoslovakijos 
suverenumo smurto priemonė
mis pažeidimą, kuris sukliudė 
krašto raidą laisvės ir demo
kratinės santvarkos linkme ir 
kuris pakenkė tarptautinei pa
dėčiai. 

Demokratiniai socialistai pa
smerkė Prahos pavasario daly
vių ir kitų žmogaus teisių rėmė 
jų Čekoslovakijoje persekioji
mą. Mes pareiškiame solidaru
mą tiems, kurie yra dabar per
sekiojami. 

Neatsižvelgiant į faktą, kad 
Čekoslovakijos režimas dabar 

Montevideo, Urugvajus. — 
Užnuodyto vyno bonkos buvo į-
teiktos trijų politinių partijų vei
kėjų vadovams. Niekas iš politi
nių vadovų vyno negėrė, bet po
litiko Hebere Usher žmona išgė
rė ir po kelių minučių mirė. Urug 
vajaus cicilinės partijos nuo 
1973 m. yra uždraustos. Buvo 
pranešta, kad kariuomenės reži
mą įvedęs prez. Aparicio Men-
dez, 73 m., pasitrauks, tačiau tai 
buvo vėliau paneigta. Preziden-

Čekoslovakiją j tas sirguliuojąs, o suspenduotos 

Vokietijoj nušautas 
teroristas 

Dusseldorfas, V. Vokietija. — 
[ vieną kiniečių restoraną įėjusi 
policija nukovė vieną iš trijų la
biausia paieškomų teroristų. 
Baader-Meinhof teroristų grupės 
vadų. Vienas iš restorano pada
vėjų pažino teroristą Peter Stoll, 
28 m., kai jis įėjo į restoraną, 
ir pranešė policijai, kuri pasiun
tė du neuniformuotus vyrus. 
Stoll pastebėjo vyrus ir bandė 
griebtis pistoleto, tačiau policinin
kai paleido po pora šūvių, ku
rių du pataikė teroristui. Stoll 
buvo paieškomas už pagrobimą 
ir nužudymą Hanns Martin 
Schleyer, vienos bendrovės vado
vo ir taip pat už nužudymą jo 
keturių sargų. Jis taip pat buvo 
paieškomas už keletą kitų nužu
dymų. Poli rija tuoj suskato ieško
ti ir kitų bandito bendrininkų, 
Christian Klara ir Adeleheid 
Achultz. Visi banditai dažnai 
keitė savo išvaizdas. 

partijos reikalauja grįžti į demo
kratiją. 

Amerikietis nubaustas 
sąlyginai 

Maskva. — Harvester bendro
vės tarnautojas Crawford po po
ros dienų teismo buvo nubaustas 
5 metų bausme sąlyginai, kaip 
tai reikalavo prokuroras. Jis bu
vo kaltinamas, kad už dolerius 
juodojoj rinkoj pirko rubliu, už 
dolerius gaudamas daug daugiau 
negu yra oficiali kaina. Jis buvo 
ilgai klausinėjamas ir vėliau iš 
kalėjimo paleistas buvo JAV am
basados globoje. Kaltas neprisi
pažino. Iš teismo salės tuoj nu
vyko į JAV ambasadą, kad galėtų 
sutvarkyti dokumentus ir kuo 
greičiau ištrūkti iš diktatūrinio 
krašto, kuriame jis tiek daug tu
rėjo nemalonumų. 

Nepageidauja 
prižiūrėtoju 

New Yorkas. — Pietų Afrikos 
užs. reik. min. Botha pareiškė, 
kad pasiuntimas 7,500 Jungtinių 
Tautų kariu į Pietų Afriką sekti 
Namibijos rinkimams yra nepa
geidaujamas. Bet jis garutinaį ne
užtrenkė durų tolimesniam to 
klausimo svarstymui. Vakarai 
nori, kad J. Tautų daliniai sektų 
laivus rinkimus naujai kuriamoj 
Namibijos valstybėje. 

Atiduoda šunis 
New Yorkas. —Daugelis mies

to gyventojų, sugriežtinus šunų 
laikymo taisykles, atsisako Sunų 
ir juos atiduoda atitinkamoms 
įstaigoms. Ypač atiduoda šunis 
vyresnio amžiaus gyventojai. 



DRAUGAS, penktadienie, rugsėjo mėn. 8 d. 

Vytautas Grybauskas, 4144 So. Maplewood, Chicago, IL 60632 
Telefonas namuose 847-1729, darbe 269-7557 

U N A KftcTUŠ YT£ PASAULIO REKORDININKE 
IRMEISTERE 

•Nespėjo praslinkti € dienos 
nuo istorinio Vilmos Bardauskie-
nės pasaulio rekordo šuolyje į 
tolį, kaip kita jaunutė (vos 15 
m.) lietuvaitė Lina Kačiušytė iš
kilo į pasaulio viršūnes su nau
ju pasaulio rekordu plaukime. 

{ pasaulio plaukimo pirmeny
bes Berlyne Lina atvyko su Sov. 
Sąjungos rinktine pasaulio rekor-
distės L Bagdonavos šešėlyje, jos 
dar niekada nepajėgusi nugalėti. 
Po Bagdonovos pergalės 100 m. 
krūtine, atrodė, kad ir 200 m. dis
tancijoje ji neturės priešų. Ta
čiau jau užplaukime Lina laimi 
su nauju pasaulio rekordu per 
2 nrin. ir 33 sek. ir finale žada 
kovą Bagdonovai. Finale krenta 
ką tik pastatytas pasaulio rekor
das, nes Lina jį pagerina per 2 
mm. ir 31 sek. ir pasipuošia pa
saulio meisterės titulu ir pirma 
pergale prieš Bagdonovą. Ši dvi
kova pateko į italų režisoriaus 
R. Marcellini statomą filmą: 
"Penkių žiedų istorija". 

Po A. Juozaičio bronzos meda
lio Montrealio olimpiadoje, šio-

Lina Kačiušytė, okup. Lietuvos 
plaukėją — pasaulio rekordininkė ir 
meistserė 

se pirmenybėse dar dalyvauja Ro
bertas Žulpa iš Vilniaus, ir, taip 
pat, 200 m. krūtine, baigia pui
kioje 5-je vietoje. O su Linos pui
kiu rekordu atrodo, kad Lietuvos 
plaukimas yra jau pastatęs tvir
tą koją tarptautinėje plotmėje. 

Tad savaitės bėgyje dviejų lie
tuvaičių iš Vilniaus Vilmos ir Li
nos vardai nuskambėjo pasau
lyje. 

1984 M. OUMPIADA 
LOS ANGELES 

Los Angeles miestas po ilgų 
derybų, pagaliau, gavo 1984 m. 
•vasaros olimpiadą. Apie tai jau 
skaitėme, tačiau tame pasaulio 
olimpinio komiteto vienbalsiame 
nutarime buvo daug daugiau. 
Kaip jo prezidentas Corda Killa-
nin pasakė: "Tai tikriausiai nau
jas kelias ateičiai; mes turime ei
ti su gyvenimu!" O ne aklai lai
kytis pasenusių nuostatų ir prin
cipu, kaip buvęs prezidentas E. 
Brundage. Tai automatiškai 
atidaro duris komercinei pagal
bai, o tuo pačiu artėja galas ir 
atgyvenusių mėgėjų principams. 

Olimpinis k-tas pasirašys du 
kontraktus: 1. su Los Angeles 
miestu, kad šis laikysis olimpi
nių taisyklių. 2. su organizaci
niu k-tu, kad šis atpalaiduoja 
Los Angeles miestą nuo finansi
nės atsakomybės. 

Organizacinis k-tas, o taip pat 
ir Amerikos Olimpinis k-tas, įsi
tikinę, kad ši olimpiada neatneš 
nuostolių. 

LAUKO TENISAS 

ST. SOLYS IR 
V. VEBELIŪNIENĖ 

PABALTIEČIU MEISTERIAI 

Nežiūrint, kad keletas geres
niųjų žaidėjų paskutiniu momen
tu nebegalėjo dalyvauti, šių me
tų pabaltiečių pirmenybės buvo 
gausios žaidėjais net iš Kalifor
nijos, Nebraskos, New Yorko ir 
kitur, gero lygio ir ypač sklan
džiai Chicagos lietuvių teniso 
klubo pravestos. Net lietus iš 
dviejų kartų nepajėgė tos geros 
eigos suardyti, nes organizato
riams į talką stojo ne tik žai
dėjai, įskaitant latvius, bet ir ei
lė energingų ponių. Marquette 
Parko aikštėse niekada nėra bu
vusios tokios švarios... 

Nepasisekė nušluoti latvių, taip 
kaip pernai Toronte, o teko pa
sidalinti po 4 titulus. Mums ati
teko pagrindiniai vienetai, dėka 
St. Solio ir V. Vebeliūnienės, M. 
Tauraitės pergalė mergaičių kla
sėje ir mišrus dvejetas niujorkie
čiams, V. Vebeliūnienei ir Rolan
dui Grybauskui. Latviai stipriai 
pasirodė vyrų B, senjorų ir ypač 
berniukų klasėse, o vyrų dvejetą 
pasidalindami su estu J. Treier. 
Tarp kitko Jack Treier pirmą 
kartą ir estus Chicagoje iškėlė į 
paviršių, laimėdamas antrą vie
tą vienete ir pirmą vyrų dveje
te. 

STEPAS SOLYS 

Mūsų teniso pažiba St. Solys 
iš Toledo pakartojo pemykščią 
pergalę vyrų A klasėje, be pasi
gailėjimo suvirškindamas visus 
priešininkus: Chicagos Cemarką 
10-2, latvį Mednieksą 10-5, A. 
Pecilūną 6-3, 6-0 ir finale J. Trei
er 6-0, — po pirmo kėlinio J. 
Treier pasidavė. Gana netikėtai 
į finalą pateko estas J. Treier, 
padaręs didžiulę pažangą ir savo 
grupėje gan užtikrintai sutvar
kęs Algį Juodikį iš Kalifornijos 
10-4, K. Mikonį 10-6 ir pusfi
nalyje latvį Grinbergs 6-3, 6-2. 

Vyrų B klasėje dalyvių, kaip 
visada, daug ir keturių grupių 
laimėtojai išėjo A. Kušeliauskas, 

vas prieš būrį latvių ir nepabi
jojo ilgos distancijos. Chicagos 
B. klasės žaidėjų būtų tikrai ne
užtekę. V. Vebeliūnienė, lengvai 
įveikusi R. Dičienę 8-0 ir J. Gin-
bergs 8-0, dviejų valandų kovoje 
laimi prieš E. Briedis 9-8, pade
monstruodama savo kovos dva
sią, išlaikymą ir smūgių tikslu
mą. Finale jau lengva pergalė 
prieš J. Mednieks 6-0, 6-4. 

Su tokiomis geromis savybėmis 
V. Vebeliūnienė kartu su Rolan
du Grybausku, taip pat iš New 
Yorko, pasiekia bene didžiausią 
staigmeną šiose pirmenybėse, lai
mėdami mišrų dvejetą. Čia pir
moje pusėje lengvai į finalą atei
na meisteris St. Solys su D. Žy
mantaite, įveikę Bačinską ir Di
čienę 10-2 ir Purkalitį ir Agly-
naitę 10-2. Kitoje pusėje V. Vebe
liūnienė ir R. Grybauskas laimi 
prieš Grinbergs 10-2 "Ir prieš 
Žirnį ir Briedį, 10-8. Finalinė 
kova įdomi ir permaininga. R. 
Grybauskas ir V. Vebeliūnienė 
neišsigąsta aštrių St. Solio smū
gių, atsako tikslumu, gudrumu 
ir genesniu komandiniu žaidimu 
ir laimi 3-6,6-3 ir 7-5. 

Mergaičių klasėje M. Tauraitė 
lengvai laimi prieš Briedis 8-2 
ir Žymantaitę 8-2 ir baigmėje 
prieš G. Aglynaitę 10-7, kuri sa
vo pusėje įveikė Gaškaitę 8-5 ir 
L. Ragaitę 8-6. 

Ir pagaliau geras vyru dveje
tų būrys davė visą eilę puikių ko
vų. Pirmoje pusėje favoritai St. 
Solys ir R Grybauskas lengvai 
laimi prieš Stankaitį ir Šilgalį 
10-1, bet netikėtai krenta prieš 
J. Treier ir Bergman 10-8, kurie 
savo ruožtu vos praslenka pro A. 
Juodikį ir D. Dutton 9-7. Kitoje 
pusėje Mikonis ir V. Grybauskas 
sunkokai laimi prieš užisipyru-
sius A. Bartkų ir Kušeliauską 10-
-6 ir taip pat prieš Bačinską ir 
Pecilūną 10-6, kurie buvo leng
vai laimėję prieš latvius Grin-
berg ir Briedis 10-3. Finale J. 
Treier ir Bergman žaidžia tiks
liau ir nesunkiai įveikia Mikonį 
ir V. Grybauską 10-5, nusineš
dami titulą. 

finalius kvalifikavosi Sov. Są
junga ir Italija, kuri paskutinėse 
rungtynėse laimi prieš Lenkiją 
82 — 76. Kitoje grupėje be pra
laimėjimo eina Bulgarija, ją seka 
Rumunija; jo: ir kvalifikavosi. 

Pusfinalyje Sov. Sąjunga laimi 
prieš rumunus 84 —67, o italės 
prieš Bulgariją vos 87 —86. Tuo 
būdu baigmėje Sov. Sąjunga žais 
prieš Italiją ir turėtų laimėti. 

Italija. Besibaigiant merginu 
pirmenybėms Ispanijoje, čia pra
sidėjo Europos aštuntosios jau
nių pirmenybės. Dalyvauja 12 
komandų paskirstytos į dvi gru 
pes. Iki šiol šias pirmenybes 4 
kartus laimėjo Sov. Sąjunga ir 3 
Jugoslavija. Už Sov. Sąjungo: 
rinktinę žaidžia kaunietis Vladas 
Chomičius, kūno kultūros insti
tuto studentas. 

Muenchenas. Pasaulinės Krep
šinio sąjungos gen. sekretorius V. 
Jonės, jei prisimenate Muencheno 
olimpiadoje rungtynių tarp Sov. 
Sąjungos ir Amerikos paskutinėse 
sekundėse įsikišimą prieš ame
rikiečius, po 44 metų iš šių pa
reigų pasitraukė. Pagaliau — at
siduso daug kas, nes V. Jonės bu
vo pasidaręs kaip persenęs dikta
torius. Deja, jis lieka garbės sekre-
toraius pareigose su teise duoti sa
vo pasiūlymus. 

Ir štai naujam sezonui jis jau 
siūlo dar daugiau apkarpyti mil
žinų krepšininkų galybę aikštė
je. Jo siūlymas: 1. Kiekvienas mil
žinas turėtų išlaikyti egzaminus, 
kad jis tikras sportininkas ir gali 
bėgti, šokti ir bendrai yra atletiš
kai išsivystęs; 2. Uždrausti aukš
taūgiams atšokusį nuo lentos ka
muolį tuoj mesti į krepšį, o jį grą
žinti į aikštę 

FUTBOLAS 
ARJ.CRUYFFŽAISU2 

LOS ANGELES? 

Teniso varžybas laimėjusį St. Solį 
sveikina D. Bartkienė 

Nuotr. Z. Degučio 

R. Kay, A. Žirnis ir V. Purkali-
tis. Latviai dominuoja ir duoda 
gerą kovą finale, kur jaunsis A. 
Žirnis iš Michigano laimi prieš 
V. Purkalitį iš Nebraskos 6-2, 
6-3. Senjorų klasė ypač tstipri, 
vėl su latviu persvara. Z. Med
nieks žaidžia su pasitikėjimu ir 
tiksliai. Lengvai įveikia J. Berg
maną 10-4, simpatišką dr. Julių 
Gylį iš Toledo 10-6, nežiūrint 
šio gero stiliaus ir pastangų ir 
finale V. Grybauską, nepajėgian
tį susikoncentruoti, 10-7. Ir pa
galiau berniukų kla ėje mažiu
kas J. Sliedė iš Ohio pasirodo 
visai kitos klasės ir duoda pamo
ką mūsiškiam; Stankaičiui 8-1, 
Posczos 8-1 ir finale K. Aglynui 
6-1,6-2. 

V. Vebeliūnienei du titulai 
Laimei Vanda Vebeliūnienė iš 

New Yorko lyg ir nujautė, kad 
jai vienai teks ginti mūsų spal-

LENGVOJI ATLETIKA 
PABALTIEČIŲ PIRMENYBĖS 

Sių metų pabaltiečių lengv. at
letikos pirmenybės įvyks rugsėjo 
16 ir 17 d. latvių stadijone "Sid-
rabene", Milton, Ont., Kanado
je (tarp Toronto ir Hamiltono). 
Jas organizuoja mūsų sporto są
junga, padedant latvių sporto są
jungai, o taip pat ir Toronto 
L. S. K Aušrai ir Vlčiui. Vyr. 
pirmenybių teisėjas Algirdas 
Bielskus iš Clevelando. Varžybos 
vyks vyrų, moterų ir jaunių bei 
mergaičių trijų amžių grupėse. 
Kiekvienas dalyvis turi teisę daly
vauti penkiose varžybose, plūs 
estafetė, tačiau tik savo amžiaus 
grupėje. 

Varžybų pradžia šeštadienį, 
2-rą vai. p.p., o registracijos pra
džia 12 vai. 

KREPŠINIS 
Vilnius. Cia vyksta kosmonau

to J. Gagarino taurės didžiulis 
tarptautinis krepšinio turnyras 
dalyvaujant Amerikos, Čekoslo
vakijos, Sov. Sąjungos I ir II ir 
Lietuvos rinktinėms. 

Prieš turnyrą draugiškame su
sitikime Amerikos rinktinė pra
laimėjo Sov. Sąjungai 82 — 90, 
nors v'są rungtynių laiką pirma
vo. Turnyro pirmose rungtynė
se Amerika lengvai nugali Lie
tuvos rinktinę 106 —68, o Sov. 
Sąjungos I—j I savo II-ją 122 — 91. 
Sekančią dieną amerikiečiai įvei
kė Sov. Sąjungos II-ją 116 —87. 
Pažymėtina, kad amerikiečių rin
ktinę sudaro universitetų žaidė
jai, tačiau be pačių geriausių. 

PrieŠ šį turnyrą Vilniuje įvyko 
tarptautinis moksleivių krepšinio 
turnyras. Mergaičių grupėje Len
kija nugalėjusi Lietuvą 77 — 76, 
laimi pirmą vietą. Lietuva liko an
troje po pergalės prieš Latviją 54 

—43. Berniukų klasėje Latvija 
laimi pirmą vietą, nugalėjusi Lie
tuvą 63 — 62. Antrą vietą laimi 
Lenkija, taip pat nugalėjusi Lie
tuvą 86—66. 

Ispanija. Čia vykstančios Euro
pos mergaičių pirmenybės eina į 
pabaigą. Pirmoje grupėje į pus-

Olandas "žvaigždė" J. Cruyff ne
senai žaidė dvejose draugiškose 
rungtynėse už Š. Amerikos meis
terį New Yorko Cosmos, bet jo 
ryšiai su Cosmos tuo ir baigėsi. 
Cruyffas pareiškė norą tęsti sa
vo karjerą S. Amerikos profesio
nalų lygoje, bet tai nebus perte
kusio futbolo žvaigždėmis New 
Yorko Cosmos eilėse. Cosmos sa
vininkai jam pasiūlė dar didesnę 
sumą negu Pelei arba Becken-
baueriui. Bet deja, tuo tarpu pa
sirodė kitas konkurentas, kuris ne
išpasakytai trokšta Cruyff o — 
tai Los Angeles Aztecs klubas. 
Jie jau paminėjo, kad kartu su juo, 
jie nori pasamdyti ir Cruyffo tre
nerį olandą Rinus Michels. Da
bar kyla klausimas, ar jie pajėgs 
išpildyti trigubo Europos geriau

sio metų futbolisto finansinius 
reikalavimus. Atrodo, kad būtų 
geriau, kad J. Cruyff pasirinktų 
Los Angeles, negu New Yorką. 
New Yorko Cosmos jau dabar yra 
labai stiprūs, tuo tarpu Los Ange
les Aztecs komanda su Cruyffu 
savo eilėse galėtų būti puikiu 
konkurentu ir padarytų naują 
futbolo sezoną Š. Amerikoje įdo
mesniu, ne taip šališku. 

TEISĖJAS PASITRAUKĖ 
Ar dar prisimenate šveicarą 

teisėją Jean Dubach, kuris teisė
javo paskutinių Pasaulinių pir
menybių rungtynėse. Tarp Ar
gentinos ir Prancūzijos 2 — 1 . 
Jis priteisė tada argentiniečiams 
abejotiną 11 metrų baudą ir iš 
viso buvo šališkas Šeimininkas. 
Dėl to jis buvo smarkiai kritikuo
jamas ir kritiką taip giliai paėmė 
į širdį, kad net baigė savo karje 
rą, kaip teisėjas. Dabar jis rašo 
knygą: "Turiu daug laiškų, ku
riuos gavau savu laiku, kaip beša
liškas teisėjas, ir įdomesnius iš 
jų noriu paskelbti savo knygoje"... 

SUSITIKO LIGONINĖJE 

Viename krašte, vienoje ligo
ninėje ką tik paguldytas pacien
tas prisistato savo kambario drau
gui: "Vadinuosi Joe tolimų dis
tancijų šoferis; turėjau trafiko 
nelaimę"... Antrasis atsako: "Ma
lonu, vadinuosi Meieris, esu fut
bolo teisėjas, daviau 11 metrų 
baudą"... Vytautas A. Krikščiūnas 

PUIKI PRADŽIA 

Rugpiūčio mėn. 27 dieną Litu-
anicos futbolo klubo vyrų ko
manda žaidė pirmąsias šių metų 
rudens rato pirmenybių rungty
nes prieš pirmo* divizijos raudo
nojoje sekcijoje nesulaikomai pir
maujančią arabų ( Asyrians) ko
mandą Winged Bull. Jei prieš 
rungtynes kas ir galvojo, kad Li-
tuanica laimės, tas galvojo tik 
patyliai, nedrįsdamas savo nuomo
nės pasakyti, nes Winged Bull ko
manda buvo laikoma aiškiu lai
mėtoju, ypatingai, kad rungtynės 
vyko jų aikštėje ir toli nuo Chi-
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• Redakcija straipsnius taiso sa
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anksto susitarus. Redakcija už 
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bimų kainos prisiunčiamos gavus 
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cagos šiaurėje. Nesutiko nieko 
kas būtų galima pavadinti ypa
tinga staigmena. Rungtynes už
tikrintai laimėjo Lituanica ne
ginčytina pasekme 2 : 1 . Žinoma 
būtų buvus didelė staigmena, jei 
tokia pasekme būtų ir pralaimė
ta. Žaidimas buvo nepaprastai gy
vas, ryškių progų nė kuri koman
da neturėjo tuzinais, kad galėtų 
jas niekais paversti. Winged Bull 
sistemingai gynėsi užnugarių (off 

DR. K. S. BALU KAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Cnnvford 
Medical Building) Tel. L l 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

—side) sukūrimu, kur jiems gal 
ir ne iš blogos valios gerai talki
ninkavo ir rungtynių teisėjas. Il
goką laiką mūsiškiams, bandžiu-

(Nukelta į 5 pusi.) 
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S 0 P N I E B A R Č U S 
RADH) ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i i WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — Šeštadieni ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

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

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie- Avenue. 

Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad 
6 Iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. V A 3-2«70. 

Rezid. tel. WAlbrootk 5-3048. 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Val.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir 5ešt. 

tik susitarus. 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS m STUBURO LIGOS 

2858 West 6Srd Street 
Chkago, Illinois 60629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

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

J.&J.PHARMACY 
Vaistai, vitaminai. Importuoti kvepalai, gydomos žole* Ir t t 

Valiuojamo* kedfts. ramentai Ir kt., pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojama dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

PASSBOOK 
SAVINGS 
fe bosi woy to 

51/4% 
• • • 

'•iaurf 
Co*pounM 

Q u 1 r t « r I y 

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARNUPTO 1*/Ą% 

see ut for 
UQ!K& financing 

AT OUR 10W RATES 
VVITM REPAVMFNT 

TO FIT VOUR INCOMĮ 

Mutual Federal 
Savinas and Loan p? 

2212 WEST CERMAK ROAD 
Chicago, 111. 60608 

PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

Dr. Ant, Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 Ir 7-9: antrad. ir penkt 
10-4; seštad. 10-3 vai. 

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — N e m j tr 
Einocines Ugos. 

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

įstaigos ir boto teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Court, Cicero, 111. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus trec ir seštad 

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve.. Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REttance 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas') ' 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir Seštad. uždaryta. 
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Genocido kelias 

TVARKANT TAUTINES MAŽUMAS RUSIJOJ 
Lietuvių tauta niekada nepa- SaJia minėtųjų Kaukazo ir Kry-

mirš, kad okupantai bolševikai mo tautų Maskva deportavo ir 
iš Lietuvos išvežė maždaug kas daugybę Volgos vokiečių. Tas ru-
dešimtą gyventoją, nublokšda- sų istorikas Nekrich liudija, kad 
mi juos mirčiai požemio kasyk- 1940 ir 1950 m. dešimtmečiais 
lose, kanalų ir kelių tiesime ar ki- buvo planuojama iš pagrindinių 
tose darbo vergų stovyklose, nuo industrinių ir politinių centrų de-
kurių mažai tesiskyrė ir Sibiro portuoti ir vhus žydus. Istorikas 
kolchozai. minėtame veikale paduoda slap-

Toks likimas ištiko ne vien tus deportavimo dokumentus bei 
lietuvių, latvių, estų tautą. Tuo slaptus pranešimus apie gausias 
klausimu naują studiją davė is- išvežtųjų mirtis. Pateikia pvz. to-
torikas dr. Aleksandras M. Nek- torės tremtinės Tenzilos Ibraimo-
rich, darbavęsis Sovietų Sąjungos vos raštą, kuriame ji pasakoja, 
Mokslo akademijos istorijos ins- kaip jie buvo apgyvendinti pa-

* titute. Kadangi jis istorines studi- lapinėse, kaip jie buvo kankina-
jas vykdė stengdamasis tarnauti mi badu, kaip dauguma išvežtų-
tiesai, o ne pataikauti partijai, jų išmirė. Laiške ji pažymi: "Mū-
jam užsidarė galimybės skelbti sų vyrai buvo fronte ir nebuvo 
savo studijinius raštus Sovietų kas palaidotų mirusiuosius". Vie-
Sąjungoje ir jis pasitraukė į va- noje pastogėje motina buvo taip 
karus, tapdamas tyrimų moksli- mirtinai išbadėjusi, kad nebega-
ninku Harvardo universiteto Ru- Įėjo pajudėti ir pastogės savinin-
sijos tyrimų centre. kas dviejų mirusių vaikų lavonus 

* išmetė laukan, drėkinimo kana-
Siemet neseniai W.W. Norton lo pakraštin. Kai daug medalių 

bendrovė New Yorke išleido jo kautynėse užsitarnavęs karinin-
naują veikalą "The Punished kas A. Sotajev parašė Maskvai 
Peoples", kuris negalėjo pasiro- laišką, kad būtų užbaigtas "spe-
dyti už geležinės uždangos. Čia daliųjų įkurdintųjų" (nesakė 
jis pateikia dokumentuotus f ak- tremtinių) atžvilgiu rodomas 
tus, kaip Sovietų Sąjunga elgėsi šiurkštumas, už tą jį nubaudė 
su savo mažumomis. Jau 1943 m. 25 m. kalėjimo. Panašiai kitas 
lapkričio mėnesį buvo panaikin- balkarų tautos žmogus Bašijev 
tos Karačų autonomiškas regio- už skundo parašymą dėl grubaus 
nas ir visi tos tautybės gyvento- elgesio su deportuotais užbaigė 
jai išvežti į centrinę Aziją. Palik- savo dienas kalėjime. 
ti tik ten gyvenę rusai. Trėmi- ,n.A _ .. , , v 

. , . i i *. i . , 1944 m. rugsėjo 1 d. Kirgizijoje 
mai buvo rvykdyti, kai dauguma .* «, n™ . ° ~ ' . . ,.._" ',-i 

. .:. J \ ? iš 31,000 tremtinių seimų tik tos tautybės vyrų tarnavo fronte 
raudonojoje armijoje. Buvo ga-
benami karo metu, kai vagonai r T , ,-.,,- , r" • v i . _. . -i v • r •* tebuvo 1,675 kambariai. . Ka-buvo mirtinai reikakngi kanš- „ . — . v . . .. , . ,. ,.. , . ** zakstaną ir Kirgiziją, kaip liudija 

™ istorikas Nekrich, buvo išvežta 
1944 m. vasario mėnesį išvež- a p i e 645,000 žmonių, kurie buvo 

ti čečėnų tautos nariai. Jie žiau- paskirstyti į 4,036 kolchozus, 254 
riai buvo tremiami. Tai liudija sovchozus, o taip pat į 167 mies-
toks atsitikimas: vienas iš tre- tus dirbti 2,500 pramonės įmo-
miamų — Tušą atsistojo prieš nėse. Tik maždaug po keturioli-
savo namų vartus, ir išskleidęs kos metų tiems tremtiniams Ka-
rankas tarė raudonarmiečių kari- zakstane ir Kirgizijoje buvo duo-
ninkui, atvykusiam išvežti jų ti pastovūs butai, bet ir tai tik 
šeimos: "Aš čia gimiau, aš čia 93.8 proc. tremtinių butus buvo 
ir mirsiu. Niekur nevyksiu". Ma- g a v ę 1958 metais. Dalis nė tada 
tydama pavojų, prie jo pribėgo negalėjo turėti pastovių butų. 
marti su kūdikiu ant rankų, N e t ir laisvai apgyvendintų iš
šaukdama: 'Tėve, tave jie nužu- vežtųjų uždarbis buvo išmoka

m i " . Karininkas įsakė raudonar- m a s 20-30 proc. mažesnis už ki
ntiečiui visus tris nušausi. Dre
bėdamas raudonarmietis prata
rė: "Nušausiu vyrą, bet moters 
ir kūdikio nešausiu". Karininkas 
išsitraukė revolverį, paleido š"vį 
į raudonarmiečio galvą, o pas
kiau nušovė Tušą, jo jauną mar
čią ir ant rankų laikomą kūdikį. 

NENUTRŪKSTANTI PABĖGĖLIŲ SROVE 
1945 - 1965 m. laikotarpyje nuo komunistų pabėgo 24 milijonai asmenį 

•Ligi šiol dar niekas neparašė P. GAUČYS 
išsamios istorijos pabėgėlių, ku-
rie kasmet dešimtimis tūkstan
čių netgi su pavojum gyvybei pa- įtaisais, kuriuos palietus, pra
bėga iš komunistų valdomų kraš- pliumpa į visas puses sprogstan-
tų: Rytų Europos, Kinijos ir In- čiais šrapneliais. 10,000 sargybi-
dokinijos. Jų skaičius nedidelis, nių su šunimis saugo tą sieną. 

Nuo 1961 iki 1970 m. 171 as
muo žuvo mėgindami pereiti sie
ną. Rytų Vokietijos kalėjimuo
se laikoma 7000 asmenų mėginu
sių pasprukti į kitą pusę. Pagal 
abiejų Vokietijų slaptą susita
rimą V. Vokietija gali išpirkti 
priešingoje pusėje laikomus poli
tinius kalinius. 1970 m. V. Vokie
tija išpirko 6000 tokių kalinių, 
už juos sumokėdama 240 mil. dol. 
Taip pat ir Lenkija sutiko išleis
ti 125,000 vokiečių kilmės asme
nų už juos gaudama daugiau 
kaip 900 mil. dol. 

palyginus su 24 milijonais asme
nų, pabėgusių 1945 — 1965 m. 
laikotarpyje. Nors dabar pabėgi
mas žymiai sunkesnis, bet jis ne
sustabdomas. Žmonės nepaiso 
kulkų, minų laukų, spygliuotų 
užtvarų, sargybinių ir jų šu
nų, perplaukia sūkuringas upes 
ar žvejų laiveliais leidžiasi į aud
ringas jūras siekdami laisvės. 

Bėga ir Sov. Sąjungos 
Kasmet apie 70,000 asmenų 

stengiasi pasprukti iš Sovietų 
Sąjungos ir Rytų Europos. Jų 
daugumą sudaro Rusijos žydai ir 
vokiečiai, kurie palieka savo na
mus su valdžios nenoriai duoda
mais leidimais. Nuo 1970 m. iš 
Sovietų jau išvyko 125,000 žydų. 
Taip pat kasmet tūkstančiai vo
kiečių kilmės asmenų išvyksta iš 
Rusijos, Rytų Vokietijos, Lenki
jos ir Čekoslovakijos pagal su 
Vakarų Vokietija pasirašytą su
tartį. Kai kurie netgi išperkami, 
vokiečiams už juos sumokant di
deles sumas. Kiek tokių yra, lai
koma paslaptyje, nes komunistai 
nenori prisipažinti, kad visi norė
tų išbėgti iš jų valdomo rojaus. 
Vakariečių duomenimis, apie 6000 

5,000 gavo pastoges. Frunzės re- pabėgėlių, daugiausia iš Rytų 
gione 8,950 tremtinių šeimoms ,|Vokietįjos, atvyksta į Vakarų Vo

kietiją. Šveicariją kasmet pasie
kia apie 1000, o Prancūziją apie 
700 asmenų. Per pastaruosius 15 
metų apie 170,000 rytų vokie
čių pabėgo į Vakarų Vokietiją. 

Daugelis jų pasiekia laisvę ke
liaudami užsienyje su valdžios iš
duotais leidimais ir nebegrįždami. 
Bet šimtai kitų prasiveržia pro 
mirtimi gresiančias užtvaras. To
kių 1974 m. buvo 969, 1975 — 
529. Norint pasprukti į Vakarus, 
rytų vokiečiams reikia nugalėti 
nepaprastai išmoningas barika
dų sistemas, kokios kada nors bu
vo sugalvotos tautai izoliuoti nuo 
kitų. Tokiom barikadom įreng
ti nesigailėta bilijonų dolerių. 
Nesėkmingiausia iš jų juosia ry-

Iš komunistinės Kinijos 
Praėjus beveik 30 metų nuo 

komunistų įsigalėjimo Kinijoje, 
kasdien 100 kinų pabėga į britų 
valdomą Hong Kongą. Daugu
ma jų dingsta ten gyvenančių 
kinų masėje. Kiti patenka į po
licijos rankas ir būna grąžinami 
į Kiniją. Mažai Hong Kongo ko
lonijai tūkstančių pabėgėlių ant
plūdis sudaro daug keblumų. 
II-jo pas. karo metu ten gyveno 
600,000 asmenų, o dabar jų pri-
skaitoma 4,5 milijono. Kinams, 
norintiems pasiekti laisvę, gresia 
dideli pavojai. Iš krašto gilumos 
jiems reikia pėstiems keliauti 
šimtus mylių. Tik nedaugeliui 
tepavyksta atsidurti netoli siekia
mo tikslo. Tada jiems iškyla pro
blema patekti į Hong Kongą. 

Vieni jų ryžtasi perplaukti 
rykliais gausią įlanką. Kiti rizikuo
ja pereiti per sieną ir patekti 
anglų ar kinų policijos bučiun. 

Daugelis mėgina įsibrauti į lai
velius, kursuojančius tarp Hong 
Kongo ir Kinijos pakrantės. Ga
liausiai ten atsidūrę, jie kenčia di
delį vargą, nes būdami nepatyrę, 
paprasti darbininkai sunkiai gau
na darbą ir labai žemą atlygini
mą. Bet daugelis jų išsigelbsti, 
nes JAV konsulatas Hong Konge 
kasmet išduoda 10,000 vizų 
Hong Kongo piliečiams atvykti į 
JAV, o Kinijos piliečiams—30,000 
vizų. Mat, tokia yra dabartinė 
kongreso nustatyta kvota. 

Bėgliai iš Indokinijos 

Daug blogesnė Indokinijos pa
bėgėlių padėtis. Per beveik dve
jus metus nuo komunistų įsiga
lėjimo Vietname, Kambodijoje ir 
Laose, daugiau kaip 250,000 pa
bėgo iš jų valdžios. Tačiau tūks
tančiai kitų prarado savo gyvy-

NUOTAIKOS BALTUOSIUOSE ROMUOSE 
Žymiosios moterys ir domėjimasis lietimų reikalais 

GRAŽINA KRIVICKIENE 
Pora mėnesių nebuvus Baltų-! konvencijos delegatė. Ji vertina-

jų rūmų spaudos skyriuje, buvo I ma kaip gabi politikė — stratege, 
įdomu ten nuvykti. Susirinkusius' dirbusi liberališkų kandidatų 
korespondentus, spaudos skyriaus! (Mc Carter, Mc Govem, Muskie) 
pareigūnas nulydėjo į tą dieną rinkimuose, tačiau, jiems pralai 
vykusią prezidento spaudos kon 
ferenciją. 

Spaudos skyriuje prie sienos 

mint, perėjusi dirbti galimų lai
mėtojų pusėn, demokratų rinki
miniam komitete paremdama 

greta oficialiųjų Baltųjų rūmų | Jimmy Carterio kandidatūrą, 
skelbimų-press releases kabėjo l Kai Jimmy Carteris buvo iš
keli ranka užpildyti lapai žinių: rinktas prezidentu, Anne Wexler 
agentūrų asmenų, norinčių vyk-! buvo paskirta Prekybos departa-
ti su prezidentu ir jo šeima į atos- i mento sekretoriaus pavaduotojo 
toginę dviejų savaičių kelionę, j asistente ir nuo gegužės 1 dienos 
Paskelbta smulki kelionės dieno-j pašokusi į atsakingas prezidento 
tvarkė ir kitos smulkmenos, žino- į asistentės pareigas. Kai kurių ko-
tinos korespondentams vykstan- respondentų teigimu prezidento 

populiarumo rodikliui krentant, tiems su prezidentu. 
Po kelių dienų, rugpiūčio 24 ši gabi politikierė esanti reikaun-

dieną, VVashingtone likusieji prie į ga prestižui pakelti, ypač, kad ji 
Baltųjų rūmų akredituoti korės- turinti gerus santykius su spaudos 
pondentai rinkosi į prezidento j žmonėmis. 
asisitentės Anne Wexler spaudos! Į Sarah McClendon ruošiamą 

bes už norą pasiekti laisvę, nes Į konferenciją, kurią suruošė spau- SpaUdos konferenciją susirinko 
buvo sušaudyti ar prigėrė jūroje, j dos žmonėms gerai pažįstama, tu- gausus korespondentų būrys, ieš-
beviltiškose pastangose kur nors rinti savo korespondentų grupę j kodamas progos pasikeisti minti-
kitur atsidurti. JAV priėmė apie Sarah McClendon. m j s s u Anne Wexler ir pabuvoti 
144.000 pabėgėlių. Prancūzija Susidomėjimas šia konferencija, s u Sarah McClendon, kuri suge-
apie 25,000. Kanada 6000. Tai-, buvo didelis, nes VVashingtono 1 b a pateikti aštrius klausimus spau-
lande 75,000 dar tebelaukia, kad j spaudoje buvo pasirodę keli straipi^os konferencijose prezidentams, 
kokia valstybė juos priimtų. Iš;Sniai apie aukštose pareigose aukštiems valdžios pareigūnams 

tų, dirbančių tose pat įmonėse. 
* 

Tūkstančiai išvežtųjų vaikų iš-
mirė. Gyvi likusieji neturėjo sa
va kalba mokyklų. Gimnazijose 
ir aukštesniosiose mokyklose iš
vežtiesiems nebuvo duodama nei 

* „ . stipendijų, nei vietų bendrabu-
Cečenus įsdeportavus, kad jų *• 

respublikos atkūrimas ateityje 
nebūtų įmanomas, į jų gyventas Kai po daugelio metų kai kurie 
vietas atkeldinti rusai, ukrainie- išvežtieji čečetai, ingušai galėjo 
čiai ir kiti. Maskva taip pat iš grįžti, jie nebegalėjo gyventi sa-
Kaukazo sričių išdeportavo bal- vo namuose, tai jie apsigyveno 
karus. žemėse iškastose vadinamose 

* "zemliankose". 
1943 m. gruodžio 27-30 d. bu- Pažymėtina, kad šis rusų isto-

vo į Sibiro ir centrinės Azijos sri- rikas Nekrich primena, kaip bū
tis išvežti kalmukai, kurių Kai- vo ištisi vagonai Pabaltijo vals-
mukijoje buvo 48,6 proc. gyven- tybių žmonių vežami į Sibirą. Jis 
tojų, kas sudarė apie 107,250 liudija, kad 1948 ir 1949 m. rrau-
žrnonių. Kad nemaištautų raudo- ja Pabaltijo gyventojų trėmimų 
nojoje armijoje tarnaujantieji banga ivyko išvežant į centrinę 
kalmukai vyrai, jie buvo išimti Aziją ir Sibirą. P.toriko Nekrich 
iš "karinių dalinių ir suvaryti į liudijimu, tai buvo daroma kolo-
darbo batalionus. Sovietų raudo- nizacijos tikslais, "siekiant at-
nosios armijos generalinio štabo miešti vietinių gyventojų kiekį", 
viršininko pavaduotojas M. Šte- I išvežtųjų vietą, kaip skelbia is-
menko savo memuaruose vėliau torikas Nekrich, buvo vežami ko-
pažymėjo, kokių sunkumų turėjo lonistai iš Sovietų Sąjungos, 
kariuomenė su būtinais transpor- Istorikas Aleksandras Nekrich 
tais, kai traukiniai buvo užimti pats lankėsi Kryme, stebėjo trė-
totorių deportacija iš Krymo. Sa- mimų paliestus kraštus. Jis savo 
vaitei praslinkus po to, kai rau- knygoje plačiai aprašo likimą 
donoji armija iš Krymo išvarė ne vien trėmimais naikintų če-
vokiečius, jau visi totoriai buvo čenų, ingušų, balkarų, karašų, 
išvežti į Azijos gilumą. kalmukų, totorių, Volgos vokie-

Reikšminga, kad pats Chruš- čių, bet su užuojauta kalba ir a-
čiovas dvidešimtajame komunis- pie ištremtus lietuvius, latvius, 
tų partijos kongrese pripažino, estus. Tai dar vienas Rusijos 
jog absoliučiai nebuvo jokio rei- mokslininko liudijimas apie 
kalo deportuoti tiek žmonių, kai skaudžius trėmimus, sunkiai pa
jau vokiečiai buvo stumiami at- lietusius ir Lietuvą, 
gal. I tu

tini Berlyną. 
Bet pabėgėliams dar sunkiau 

prasiveržti pro 840 mylių ilgio 
sieną, skiriančią abi Vokietijas, 
kuri nusagstyta spygliuotomis vie
lomis, žvalgymo bokštais, bun
keriais, prožektoriais ir minų 
laukais. Pasienio zonos medžiai 
iškirsti, namai nugriauti, visas 
plotas išartas ir išakėtas. Kai ku
rie plotai užminuoti specialiais 

Vakarų Vokietijos kancleris Hei-
mut Schmidt yra neblogas šachma
tininkas. Neseniai jis dalyvavo simul 
taemiame šachmatų žaidime prieš 
Koemo dkhneisterį Robertą Huebner 
ir pralaimėjo 

Vietnamo daugelis bėgo, bijoda 
mi represijų už jų tarnybą ame
rikiečiams ir Saigono vyriausybei. 
Tūkstančiai bėgo ir vis dar tebebė
ga, negalėdami pakelti komunistų 
priespaudos ir skurdo. Apie 1,500, 
000 pietų vietnamiečių buvo išva
ryti į "naujas ūkines zonas" kraš
to gilumoje persiauklėti. Ten, jei
gu išliko gyvi, džiungles jie turi 
paversti dirbamais lauka:s. Ten 
tokios sunkios sąlygos ir badas, 
kad tūkstančiai labiau nori nusižu
dyti, negu kęsti nepakeliamą gy
venimą. 

Komunistinė Kambodija, san
dariai užsidariusi nuo pasaulio, 
badu išmarino ar kitais būdais 
sunaikino apie du milijonus sa
vo gyventojų, išvarydama juos į 
krašto gilumą be jokių maisto 
išteklių. Dabar net buvęs komu
nistų užtarėjas sen. Mac Gover-
nas reikalauja į Kambodija pa
siųsti tarptautinę kariuomenę gy
ventojų žudymui sustabdyti. Iš 
visos Indokinijos komunistų ne 
toks žiaurus Laosas. Jis tik 50,000 
buvusių dešiniųjų išsiuntė į per
auklėjimo stovyklas. 

Nepaisant jau nusistovėjusios 
santvarkos, kiekvieną mėnesį 100 
kambodiečių ir laosiečių atbėga 
į Tailandą. Vietnamiečiams tėra 
tik vienas kelias — jūra ir jie ma
žais žvejų laiveliais leidžiasi į 
audringą vandenyną. Toks bėgi
mas yra tikras žygdarbis, nes pvz. 
vienas žvejų laivas su 56 vyrais, 
moterimis ir vaikais tik per 51 die
ną pasiekė Australijos krantą. 

esančias moteris Midge Constan-
za ir Anne Wexler. 

Midge Constanza iš pareigų 
pasitraukė, nes ji kai kuriais at 

ir politikams. Neseniai ji yra iš
leidusi knygą "My Eight Presi-
dents" —nuo Roosevelto ligi 
Carterio, kuriuos ji įdomiai api-

vejais nesutiko su prezidento po-į budina. Ji turėjusi progos iškelti 
litika, tačiau pasilikdama savo! jiems įvairius klausimus. Sarah 
pareigose ligi rugsėjo 1 dienos. Ji į gauna VLIKo leidžiamą biulete-
keliais savo pareiškimais kiek sar- į n į ELTA ir yra gerai informuota 
kastiškai atsiliepė apie prezidentą. į Lietuvos ir lietuvių problemomis, 

Anne Wexler, paskirta prezi- kurias drąsiai gina įvairiomis pro-
dento asistentė nuo gegužės 1 g0mįs. 
dienos, VVashingtono spaudoje j Prezidento asistentė Anne Wex-
buvo pavaizduota kaip kontra- į ie r padarė labai gerą įspūdį, kaip 
veršinė asmenybė. Ji buvo rėmu- genį žinanti įvairias Baltųjų 
si "Priešintis karui" judėjimą 1 rūmų — vyriausybės vidaus ir už-
(Anti-War movement), buvusi j s j e n i 0 problemas. Ji yra aštrios 
Rolling Stone žurnalo leidėjų į orientacijos ir gera kalbėtoja, 
grupės narė, 1968 m. demokratų 

Oficialiais duomenis, du treč
daliai tokių pabėgėlių niekad 
nepasiekia savo tikslo. Vienus nu
šauna sargybiniai, jiems bemėgi
nant išplaukti, daugumas kitų 
žūsta audringam vandenyne. 
Tačiau ir laimingai pasiekę Tai
landą atsiduria bėdoje, nes jis 
perpildytas gyventojų ir nenori 
priimti svetimų žmonių. Jų ne
priima ir Filipinai, Hong Kongas, 
Japonija ir Malazija. Jeigu koks 
gailestingas laivo kapitonas pasi
gaili nelaimingųjų, tai paskui 
turi tūkstančius mylių plaukioti, 
kol randa valstybę, sutinkančią 
tuos pabėgėlius pas save priimti 
nors ir laikinai. 

Pagaliau dar reikia pažymėti, 
kad iš Castro valdomos Kubos vi
sokiais būdais ir priemonėmis yra 
pabėgę 310,000 kubiečių. 

grakščiai, bet kartu ir stipriai 
reiškianti savo mintis. Šiai 40 me
tų moteriai yra pavesta daug 
svarbių pareigų, kurių svarbiau
sia yra nukreipta į vystymą ir tai
kymą Baltųjų rūmų pastangų 
palaikyti prezidento politinius 
sprendimus, čia įtraukiant suin
teresuotų grupių ir atskirų as
menų į šios politikos paruošimą 
ir vykdymą. Ji visuomet galinti 
kalbėtis su prezidentu ir daly
vauti sprendimuose pilietinių te
su, saugumo ir kt. klausimais. 

Savo atsakymuose į korespon
dentų pateiktus paklausimus, lie
čiančius jos veiklą, ji pastebėjo, 
kad ji palaikanti ryšius tarp vy
riausybės ir kongreso, su spauda, 
17 agentūrų, visuomeninių ir tau
tinių organizacijų, įmonių žmo
nėmis, norėdama patirti jų rei-
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7000 MYLIŲ PER 1 AMERIKA 
/ . KUČINSKAS 
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— Kasdien skaityk ką nors, 
ko niekas kitas neskaito. Kas
dien mąstyk ką nors, ko niekas 
kitas nemąsto. Negera protui 
visuomet būti pasinėrus vieno
dybėje. 

Christopher flforfey 

— Žmogus, rodąs man savo 
turtą, panašus į žmogų, rodan
tį man savo skurdą. Abudu 

Oklahomos moderni istorija prasideda su 1830 me
tais, kada Amerikos kongresas įsakė 5 žymesnes indėnų 
gimines, gyvenančias į rytus nuo Mississippi upės, per
kelti į naujas gyvenvietes, paskirtas specialiai tik in-
dijonams. Nors perkėlimą turėjo saugoti sutartys, ta
čiau tas perkėlimas buvo atliktas pavartojus jėgą. 
Ypač žiaurus perkėlimas buvo 1838-39 metų žiemą. 
Tai Cherokee indėnų giminė iš Georgia buvo per-
kraustoma. To perkėlimo metu nuo bado ir šalčio apie 
ketvirtadalis žmonių išmirė. Tas perkėlimas buvo pa
vadintas "Trail of Tears". 

Pravedus geležinkelį, daug baltų naujakurių ėmė 
keltis į šiuos derlingus žemės plotus, ypač į vakarinę 
jų dalį. Ilgainiui ši teritorija buvo padalinta į dvi da
lis. Vakarinė dalis, kurioje baltieji kūrė savo gyven
vietes, gavo Oklaboma vardą, gi rytinė dalis, kur prie
varta buvo įkurdinti indėnai, gavo "Indian Teritory" 
vardą. Abi teritorijos prasėsi būti priimamos, kaip at
skiros valstijos, bet jų prašymas buvo atmestas. Vė
liau abi teritorijos susijungė, gavo Oklahoma vardą ir 
1907 buvo Įjungta į Uniją, kaip 46 valstybė. 

1897 metais Oklahomoj buvo atrasta alyva ir jau 
1904 metais ji vyravo alyvos gamyboj. Žemės ūkis taip 
pat gana stiprus, nea Oklahomos raudonžemis labai 
derlingas. Tik čia kadaise buvo padaryta didžiulė klai
da, kurios pataisymas kainavo daug darbo ir lėšų. 
Mat, niekas neatkreipė dėmesio, kad ariant prerijas, 

vakarų Oklahomos dalį nupūtė, palikdamas tik dyku- i džiausiąs pasauly heliumo fabrikas. Garsus yra meno 
mą. Vėliau, su irigacija, vandens rezervuarais ir pla- j centras, kuris paskirtas dailei, muzikai ir dramai. Gra-
ningu ūkininkavimu, praeities klaidos buvo atitaisy- į žus yra gėlynų sodas su tūkstančiais Įvairiaspalvių 
tos, žemė vėl tapo derlinga ir dulkių dienų pavojai gėlių. Garsi yra Boys Ranch, kur patalpinti įvairių 
jau yra praėję. 

Į važiuojam j Oklahomos miestą su 350,000 gyven
tojų. Tai valstijos sostinė. Žymus gyvulių prekybos 

nelaimių paliesti vaikai. Jie čia auklėjami ir kartu at
lieka įvairiausius ūkio darbus. 

Perkirtę Texas dalį, įvažiuojam į Colorado vals-
centras. Aplinkui miestą, kartais net jo ribose, matosi t i j ą T a i k a l l J U „. siėnhi, gilių kiaurymių, su kalnų 
daugybė alyvos šulinių, kurių čia priskaitoma per j upeiiais bei apleistais kaimais valstija. Oras sausas, 

iš manęs ieško išmaldų: turtin 
gasis išmaldauja mano pavydo, j ^ a ^ > m a _ į 1 f ^ . ^ ^ S i J ^ i S ^ l i S ? ^ 1 

skurdžius išmaldauja mano kai 
tės. Bea Hecht 

be jos dangos, sausra ir vėjas gali viską niekais pa-
į versti, čia taip ir atsitiko. Dideli prerijų plotai buvo 
{išarta, po to pasitaikė sausra ir pakilęs vėjas didelę 

20,000. Kai kurie is jų yra net iki vienos mylios gi 
lumo. Taip pat čia yra žymi aviacijos pramonė su 
didžiulėmis kariuomenės aviacijos bazėmis. Miesto 
centras, apimąs 6 didžiulius blokus, labai gražus ir 
gerai išplanuotas. Čia įsikūrę visos svarbesnės miesto 
ir valstijos įstaigos; čia taip pat yra didžiulis mies
to teatras su 3200 vietų. Įdomus yra cowboy ir Ame
rikos vakarų praeities centras, kur gali rasti pirmųjų 
emigrantų kaimelius, indijonų kiemus, kasyklų įrengi
mus, įvairių rūšių šautuvus, balnus. Diagramos ir pa
veikslai rodą santykiavimą tarp įvairių žmonių grupių. 
Daugybė garsių dailininkų paveikslų vaizduoja Ameri
kos vakarų žymesnius įvykius, žmonių pastangas bei 
pasiektus laimėjimus. Mieste daugybė muziejų bei ki
tokių išsorinių pastatų, kuriuos gerai apžiūrėjęs, pa
jusi tikrą Amerikos vakarų pulsą ir suprasi pirmųjų 
pionierių nuotaikas. 

Pervažiavę gražiai Žaliuojančias lygumas, su gra
žiomis farmomis ir daugybe gyvulių ganyklose, įžen-
šiam į Texas valstiją. Čia irgi lygumos, bet niekur 
nesimato jokio medelio. Vaizdas gana nuobodokas. Te-
xas savo didumu yra antroji valstija po Alaskos, už
ima 267,339 kvadratinių mylių teritoriją ir gyventojų 
turi 11,197,000. Keliauninkai apie Texas taip sako: 
"'Saulė pakilo, saulė nusileido, ir vis dar n epai ik om 
Texas". 

Aplankom Amarilio miestą su 127,000 gyventojų. 
Tai yra alyvos ir dujų centras. Dujų vamzdžiai čia 
išvedžioti į tolimas krašto vietas. Čia yra pats di-

vasarą karšta, žiemos šaltos su daugybe sniego. 
Colorado Springs 

Tai gražus kurortinis miestas su mineraliniais 
šaltiniais, šaltinių vanduo naudojamas gydimo tiks
lams ir buteliuose pardavinėjamas po visą kraštą. 
Miestas įsikūręs pakalnėj, o viršuje matosi snieguoti 
kalnai. Labiausia turistų lankoma vieta yra Pikes 
Peak. Ta viršūnė jau iš tolo matoma, nes tai yra 
aukščiausia vieta visam kalnyne ir siekia 14,110 pėdų 
aukštį. Žvyruotas kelias veda į tą aukštumą. Tik ge
rai patyrusiems vairuotojams ir su gerų stabdžių ma
šina, verta pamėginti keltis į tą kalną. Mažiau drą
sius turistus veža patyrę vairuotojai su specialiom 
mašinom. Mūsų grupės vairuotoja buvo jauna moteris. 
Ji surinko 12 keleivių (tik tiek vietos buvo jos ma
šinoj) ir pasuko tais vingiuotais kalnų keliais. Nors 
tas kelias yra tik 8 mylių ilgio, bet kelionė ten ir 
atgal su trumpais sustojimais įdomesnėse vietose trun
ka 4 vai. Kelias vis suka ir suka aplinkui kalną, 
kol pasiekiama jo viršūnė. Mūsų vairuotoja gerai su
sipažinus su visa aplinkuma, gerai pažįsta įvairias 
uolų formacijas, gerai žino visus įvykius, surištus su 
šiuo įdomiu parku, todėl teikia įdomius paaiškinimus, 
kartais įmaišydama ir nemažą dozę jumoro. Mes 
džiaugėmės, kad savo mašiną palikom pakalnėj ir pa
sinaudojom ekskursine, nes pakely sutikom nemaža 
turistų su nuosavom mašinom, kurie buvo tikroj bė
doj. (Bus daugiau) 
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KALINIUI VIKTORUI PETKUI STENGIANTIS PAGELBĖTI 
Sovietų Sąjunga, pamynusi 

Helsinkio akte esančius susitari
mus, pajuokti Vakarų valstybes 
pasirinko Pavergtų tautų savaitę 
nuteisti disidentus Anatoly Sča-
ranakj, Aleksander Ginzburgą ir 
lietuvį rezistentą Viktorą Petkų. 
Amerikiečių spauda dėl mums ge
rai suprantamų aplinkybių pa
grindini dėmesį skyrė Ščaranskiui 
ir Ginzburgui, vos keliomis eilu
tėmis paminėdami Petkų. Petkų 
minint, ne vienu atveju nemalo
niai nuteikdavo iš rusų kalbos 
pavardės vertimas "Pyatkus". 
Šiai padėčiai esant, laisvinimo sri
ties darbuotojams teko sukrusti 
ir lietuvio patrioto bei rezistento 
nuteisimą visomis išgalėmis rek
lamuoti svetimųjų tarpe. 

Čia bent dalinai supažindina
ma su JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos veiklos užkulisiais, 
stengiantis V. Petkui pagelbėti. 

Pažintis su Aleksejeva 

šių metų pradžioje dalyvaujant 
Valstybės departamento sušauk
toje konferencijoje buvo proga 
susipažinti su Maskvos Helsinkio 
grupės nare Liudmila Aleksejeva. 
Apstojome tada mes ją ratu — 
Aušra Zerr, Dalia Jakienė, Alg. 
Gureckas, Vincas Rastenis, Alg. 
Gečys —ir klausinėjome apie V. 
Petkų ir Lietuvos (Vilniaus) pa
klusimui Helsinkio konferencijos 
sutartims sekti grupės veiklą. Šil
tai ji atsiliepė apie V. Petkų, ku
rį vienintelį iš lietuvių grupės 
narių pažinojo. Apie Tomą Venc
lovą ir E. Finkelsteiną buvo gir
dėjusi. -Paklausta apie pažintį su 
Simu Kudirka, pasisakė, kad su 
juo susipažinusi jau būdama A-
merikoje. 

Pokalbio metu Aleksejeva ją 
apspitusius lietuvius ragino stip
riau veikti. Trumpai supažindi
nę su LB-nės veikla žmogaus tei
sių srityje, ją paprašėme savo pra
nešimuose nepamiršti paminėti 
Lietuvą ir lietuvius. Pažadėjo ir 
ištesėjo. Liepos 11 d. liudydama 
Washingtone kongr. Dante B. 
Fasceil pirmininkaujamam Euro
pos saugumo konferencijos komi
sijos apklausinėjime, ji prisiminė 
Petkų, Balį Gajauską ir Lietuvos 
Helsinkio grupę. Savo liudijimą 

Kartu siektina laisve ii ginami nuteistieji 
ALGIMANTAS S. GEČYS mirštant kitų tautinių grupių ir 

I lietuvių katalikų sąjūdžio, kurio 

JAV LB Visuom. reik. tarybos! £">* >T* į Y : . P t e ^ J A Y * r W -
čionys domisi lietuvių katalikų są
jūdžio veikla, o kitos Sovietų pa
vergtos krikščioniškos tautos su 
lietuvių sąjūdžių identifikuojasi. 
JAV vyriausybė į visą tai turėtų 
atkreipti dėmesį. 

A. Gurecko paruoštą laišką V. 
Mongiardo nukreipė savo virsi-

r-MbMulu * H . P1*2^!? . U lh 
Anne Wexler. Jai Petkaus klausi
mas ir Amerikos lietuvių rūpes
čiai jau buvę žinomi, nes daly
vavusi birželio 13 A JAV LB 
krašto valdybos pastangomis iš
rūpintame pasimatyme su JAV 
su JAV viceprezidentu Walter F. 
Mondale ir ne vienu atveju A. 
Vexler savo nuoširdumą lietu
viams parodžiusi. 

Tolimesni ėjimai, kurie V. Pet
kaus reikalu buvo daromi Bal
tuosiuose rūmuose, nėra žinomi. 
Mandagumas neleidžia dėl jų tei
rautis. Paminėtina, kad liepos 20 
d. vėlyvą popietę JAV LB krašto 

pirmininkę Aušrą Zerr kreipėsi 
JAV Europos saugumo konferen
cijos komisijos pareigūnas su pra
šymu parūpinti biografinių ži
nių ir nuotraukų Lietuvos Hel
sinkio grupės narių Paprašyta ži
nių apie keturis asmenis, nes in
formaciją apie T. Venclovą ko
misija turinti 
į darbą, nes žinioms sutelkti te
davė tik savaitę laiko. Aušra Zerr 
telefonu kontaktavo kitus laisvi
nimo veiksnius, redakcijas, pavie
nius tautiečius. Deja, rezultatai 
buvo menkoki — trūkstam fak
tinės informacijos, informacija e-
santi išmėtyta, giminių tarpe vy
rauja baimė žinias suteikti, kad 
artimiesiems Lietuvoje "nepa
kenktų". Keista, kad Lietuvos Hel
sinkio grupės nariai savo gyvybę 
stato į pavojų, o jų giminės Vaka
ruose atsisako suteikti apie juos 
žinias ar nuotraukas. 

Draugo" redakcijai tarpinin-

ISNUOM. 4 kambarių butas. 2-ji 
miegami. 4834 So. Rockwell St. 

Skambint 847-4SS0 

Išimom. Marguette Rd. ir Kedzie 
apyl. liuksusinis vieno miegamo 
butas. Kilimas. Pečius ir Šaldytu
vas. 200. dol. mėn. Skambinti: 
656-6599. 

Kai disidentai buvo nuteisti, 
teko netikėtai patirti, kad sekan
čią dieną (liepos 19) Washingto-
no katalikų, protestantų ir žydų 
dvasiškiai organkuoja pamaldas B S S S S T = FOB KENT 
—vigiliją ir ruošiasi vykti Į SOV.J —. . , ,. - ., . 

Sąjungos ambasadą ir ten įteikti 
protesto laišką dėl Ginzburgo ir 
Sčaranskio nuteisimo. Ir vėl Pet
kus užmirštas! Ieškome pagal
bos. Jon ateina Washingtcno Ka
talikų lygos religinėms ir civili
nėms teisėms pirmininkas An-
thony F. Czajkofcski. Liepos 19 
d. ankstyvą rytą jis nuveža laiš
ką JAV Katalikų konferencijos ge
neraliniam sekretoriui vysk. Tho-
mas C Kelly. Laiške prašoma, 
kad "tinkamas dėmesys būtų su
teiktas lietuvių katalikų aktyvistui 
Viktorui Petkui, gavusiam dides
nę bausmę už kitus disidentus. 
... Nors yra svarbu ir tikslinga 
reikalauti teisingumo Ščaranskiui 
ir Ginzburgui, mes manome, kad 
Petkaus likimas • neturi būti 
užmirštas". I prašymą vysk. Kel
ly atsiželgė teigiamai. Vigilijoj ir 
protesto laiške Petkaus pavardė fi
gūravo su išgarsintais disidentais. 

Reikia priminti, kad lietuvis 

C L A S S I F I E D G U I D E 

kaujant, pavyko gauti V. Pet- J J > į į * .vicepirm. Rimą Cesonį 
kaus nuotrauką. Kitų Lietuvos 
Helsinkio grupės narių nuotrau
kų nesurasta arba giminės atsisa
kė duoti. Pageidautas žinias teko 
išrankioti iš įvairių šaltinių, dau
giausia "LKB Kronikos", ir tuo 
išpildyti komisijos prašymą.Už su
teiktą komisijai pagalbą JAV LB 
krašto valdyba gavo nuoširdžią 
kongr. Dante B. Fasceil padėką, 

šių faktų gal ir nevertėtų mi
nėti, jei jie vėl neiškeltų esamus 
laisvinimo darbo trūkumus t ir 
svarbą turėti visus veiksnius jun
giantį informacijos centrą. Prieš 
kaltindami informacijos srityje 
mus visur nustelbiančius žydus, 
prisiimkime kaltę ir sau dėl ne
pasiruošimo netikėtumams ir pla 
ningos veiklos neturėjimo. 

Informuojama spauda ir 
valdžios įstaigos 

Viktorą Petkų teisiant, JAV LB 
Visuom reik. taryba 80-čiai pa-

B E A L E S T A T E 
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ST. TURIMUS 
6 rooms, 4 bedrooms. West 

of Pulaski. Only $57,500.00. 
T. J. M. 

RE/MAX 
south, inc. 
361-1300 

Savininkas parduoda gerai užlaiky
tą mūr. namą apie 28 metų senumo. 

kam reikalui talkino rusė disi- j *> ** Campbell apyl. 2 butai - 5 
j kamb. ir 4 kamb. Skambinti po 5 
vai. vak., sekm. ir šest. visą dieną 

V. Mongiardo painformavo, kad 
vakare įvyksiančios spaudos kon
ferencijos metu prez. J. Carteris 
paminėsiąs V. Petkaus nuteisimą. 

Baltųjų rūmų pareigūnės su
teikta žinia pilnai pasitikėta. Sku
biai apie įvyksiantį prezidentinį 
pareiškimą telefonu buvo pain
formuoti "Draugo" ir "Dirvos" 
redaktoriai (kitiems neprisiskam
binta), "Margučio", "Laisvės Ži
burio" radijo programų vado
vai. Jų prašyta spaudos konfe
renciją televizijoje stebėti ir, fak
tui pasitvirtinus, talkinti LB-nei 
prez. Carteriui pasiunčiant padė
kos laiškus. 

Pradedama spaudos konferenci
ja. Pristatomas JAV prezidentas. 

Seka jo pranešimas dėl vieno 
Baltųjų rūmų pareigūno atsista
tydinimo. Prieinama prie žurna
listų paklausimų. Disidentų klau
simu pirmąjį klausimą pateikia 
veteranė Helen Thomas. Jai at-

dentė ir lenkas katalikas. Baltuo
siuose rūmuose Petkumi rūpinosi 
italų ir žydų kilmės moterys. O 
kad taip visi užmirštume praei
ties nesantaikas, nuoskaudas ir 
ginčus ir darbuotumėmės drauge, 
siekdami laisvo žmogaus ir ne
priklausomų tautų. 

tel. 778-8089. 

ką. LB atstovai tarpininkavo 
valstybės departamente (pas Pa
baltijo skyriaus viršininką T. 

ji baigė žodžiais: "Jie tiki ir vi- j Q i r tj1 i r sovietinių santykių pa

grindinių JAV laikraščių išsiun- sakydamas JAV prezidente C 
tinėjo jo asmeninę biografiją, Z £ ^ _ M _ ^ ^ į ^ !? . 
prie jos prijungdama ir nuotrau-

— Niekas, likęs palaidas, nie
kad nepateikia jokios kūrybos. 
Joks arklys neveža kur nors, 
kol nepakinkytas. Jokie garai 
ar dujos nekad nesuka kokio 
variklio, kol nesuvaržyti. Jokia 
Niagara niekad nepavirto į švie
są ar jėgą, kol neužtvenkta. 
Joks gyvenimas niekad nekyla 
aukštyn, kol nėr koncentruotas, 
dedikuotas, disciplinuotas. 

Harry E. Fosdick 

M ir Homsn. Tinka didelei Seimai. 
4 miegamą namas labai geram stovy, 
{rengtas rūsys. 2 mas. garažas. $40,000. 

N ir Talman, 5 kam mūr. Beismen-
tas. 2 mašinų garažą*. Platus lotas. 
$37,900. 

8809 S. Toūey A ve. Liuksusine ri
jų miegamų rezidencija. "Cathedral" 
lubos. 1% vonios, 2Į4 maš garažas, 
šoninis {važiavimas. $71,500. 

«8 ir RockweDL 2-jų butą po 5 kamb 
medinis namas. Pilnas rūsys. 2 maS 
garažas. 2emi taksai $26,900 

t t ir RodnrelL 3-ją butą mūr. 6 
kamb. ir 2 po 3 kamb. Gerai išlaiky
tas namas. 3 atskiri gildymai. Naujas 
2 maS. garažas. Tik $45.000. 

45 fr Talman. 2-ją bubj medinis — 
5 ir 4 kamb. Tik $28.500. 

40 Ir Artesian. 2-ją butą medinis 
Geros pajamos. Garažas. $26,900 

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

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiuiiiiiiiin 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M l G L I K A S T V 
2846 W. 69th St., teL 776-1486 
uiiiiiimiiiniiHiiiiiniumanuHinimuiii 
iiiiiuiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

SIUNTINIAI Į LIETUV4 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Cbicago, 111. 60632, telef. 927-5980 
mimmniiiiiumiiimimiiiiiiHiiiiiiimm 
iiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visą rasią grindis. 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
IIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIHIlllIlllIlIimillllIlIlUI 

D S II S S I O 1 

10% — 30% — S0% pigiau mokėsite 
a i spdr&udą nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S208H ff«" tSth Stree* 

Cbicsgo, minoia 
Telef. GA 4-8854 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiimii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumu 

l>l. 376-1882 arba 376-5996 
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitn 

iimiiiiiiimimm 

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

TeL — WA 5-8063 

liTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiniifaiSi 
|valrtą prekių passrmktBMS nebraa-

gįii a mūsų snartTfllo. 
COSMOS PABCELS • — • 
SIUNTINIAI Į LIETUY/Į 

SS3S a Halated St., Chlcago, m. M M 
2501 W. 6Sth St., Cbloaco, I1L M M 

Telef.: 926-97S7 — 2S4-SSS9 
Vytautas Yaianltass 

iiiiiiiiiiiiHiiimiHiuuiHiiimnuiimiiiiiu 
>iiiiiiui!iii!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimHrnmin 

M. A. i I M K U S 
NOTABY FOBIIO 

LN'COME TAX SERVICK 
42» So. Mapiewood, tsL 2J4-74at 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRASTMAI ir 

kitokie blankai 
iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiuiiiiiuiiiuiiitiinuiii 

N O R I P I R K T I 

Ieškau pirkti senus medinius baldu* 
gamintus prieš 1930 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. L, 
"Oriental" kilimą, ui prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

D Ė M E S I O 

liasi, kad Vakarai ras užtektinai 
teisingų ir toli matančių asmenų 
jurp politikų ir visuomenininkų, 
kurie išdrįs remti Helsinkio gru
pių veiklą sovietuose. Aš tikiu, 
kad mano kolegų likimas bus ne
užmirštas ir nenustelbtas sau
kiančiųjų svarstyti prekybos, kre
ditų, technologijos ir kultūrines 
sutartis.". 

Biografinių žinių ir nuotraukų 
beieškant 

Gegužės mėnesio pabaigoje į 

BALTUOSIUOSE BUMUOSE 

(Atkelta i i 3 psL) 

reigūną J. HufT), JAV Tautinio 
saugumo taryboje (pas Rytų Eu
ropos reikalams skyriaus virši
ninką R. King), •''•JAV Europos 
saugumo konferencijos komisijo
je. Minėtose įstaigose buvo pra
šyta dėti pastangas viešumon iš
kelti Petkaus nuteisimo aplinky
bes, o ne tik Ginzburgo ir Sča
ranskio. I pirmuosius nusiskun
dimus dėmesio kaip ir negauta. 
Papildomai spaudžiant, liepos 17 
d. (keturioms dienoms praėjus 
nuo Petkaus nuteisimo), pasekre-
toriaus H. Carterio III žinioje dir
bąs Valstybės dept. pareigūnas 
spaudai pareiškė: "Mes smerkia
me Vilniuje suteiktą sunkią baus
mę Viktorui Petkui, lietuvių žmo
gaus teisių aktyvistui ir vienam 
iš grupės steigėjų sekti sovietų 

šalia išgarsintų disidentų yra nu
teistas ir lietuvis Viktoras Petkus 
...". (Citata iš skubiai darytų už
rašų. A. Gč.). 

Petkus ir JAV katalikai 
Pagrindinius kontaktus su JAV 

katalikų centrinėmis įstaigomis 
ir spauda yra išvystęs kun. K. 
Pugevičius, sėkmingai besidar
buojąs LRK šalpos, Liet. Vyčių 
ir JAV LB Visuom. reik. tarybos 
veikloje. Kun. Pugevičius Pet
kaus reikalu padarė pirmus kon
taktus ir, išvykdamas kapelio-
nauti į jaunimo stovyklą "Neringo 
je'\ jo įsipareigojimus tęsti pap
rašė Aušrą Zerr. Jų abiejų rū
pesčiu ir buvo informuojama A-
merikos katalikų žinių agentūra 
ir svarbesnieji katalikų savaitraš
čiai. 

kalus, pageidavimus, problemas ir 
paskatinti atskirus asmenis ir gru
pes palaikyti prezidento siekimus. 

I visus korespondentų iškeltus ' paklusimą Helsinkio sutarimams, 
klausimus ji atsakinėjo išsamiai, 
nuoširdžiai. Jautėsi jos įsigyveni
mas į sunkų ir atsakingą darbą. 
E formalios konferencijos nuo
taika pasikeitė į draugiškus pasi
kalbėjimus. 

Po konferencijos jūsų kores
pondentė turėjo progos su Anne 
Wexler kiek pakalbėti. Ji pasakė, 
kad prieš porą dienų ji kalbėjo
si su grupe lietuvių ir paminėjo 
kelias pavardes, pasiteiravo, ar 
man yra žinomi Zerr, Cesonis, 
Gečys. Jų siekimus ji vertinanti 
ir stengiasi su lietuviais, kurie jai 
palikę puikų įspūdį, bendradar
biauti ir jiems pagelbėti. Su ma
lonia jos įstaigos pareigūne su
tarėme po kurio laiko susitikti. 

Yra numatyta paskirti į buvu
sios prezidento asistentės Midge 
Constanza vietą 2emės ūkio de
partamento pareigūnę, 33 metų 
Sarah Weddington, teisininkę, 
buvusią Texas atstovų rūmų na-

Sovietų darbo stovyklų vete
ranas V. Petkus buvo nuteistas 
sunkia bausme — trimis metais 
kalėjimo, 7 metais darbo stovyk
los ir po to 5 metais ištrėmimo 
už 'anti-sovietinius' pasireiški
mus". 

Spaudžiami Baltieji rūmai 

Skundą dėl JAV valdžios įstai
gų vykdomo ignoravimo, Petkų 
nuteistus, reikėjo nukreipti į Bal
tuosius rūmus. Cia dėmesį į LB-
-nės skundą atkreipė tautybių rei
kalais besirūpinanti pareigūnė 
Victoria Mongiardo. Jis paprašė 
lietuvių nepasitenkinimo moty
vus išdėstyti raštu. Liepos 17 d. 
JAV LB ryšininkas VVashingtone 
Alg. Gureckas tokį raštą jai asme
niškai įteikė. Rašte išdėstyta, jog 
LB pritarianti Sovietų žydų disi
dentų veiklai ir jų siekimams e-
migruoti į Izraelį. Tačiau iš Bal
tųjų rūmų pageidaujame geres
nio reikalo balansavimo, nepa-

mmiiiiiiiiiminmmiiiiiimiiiimiiiiimi 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir k t 
plytelės. Glass blocks. Sinkoe 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai ryto 
arba po 5 vai. vakaro 

SERAPINAS — 636-2960 

mmiimmiiimiimiimimimiimiiiHiiu 

MiiiiimimiiiiiiitiiimiiiiiiitimuiiitiiHiu 
ProL dr. BRONIO J. KASU) 

THE BALTIG NATIONS 
naujas anglų kalboje veikalas, ku
ri sudaro trys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių istoriją 
bei politinę struktūrą, antroji — 
saugumo siekius sritinėje integra
cijoje, trečioji — H D karo ju 
kos analizę tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu. Veikalas gražiai iš
leistas ir tinka bet kokia proga 
amerikiečiams įteikti kaip dovaną. 
Kaina $12.00. 320 pusi. Užsakyti 
paltu 
DBAUGĄS, 4545 West 6Srd Street 

CMcago, m. 60628 
HHnois gyventojai prideda 60c 

mokesčių u- persiuntimo išlaidoms 
iitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiniiiiiimiiiiiiiii! 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUSr 
JOsų nuosavybe, prašome kreiptis | 

Budraitis ftealfy Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 
PACKAGE EUPRESS AGKNCY 

MARIJA NOREIKIKNE 
SIUNTINIAI į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūSle* 

prekes. Mat-stas iš Europos sandėliu. 
2608 W. SS St., Chlcago, m . 90629. 

Tt'i —— VTA 5-2787 
iiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 

uiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiii 
NAMŲ APSITVARKYME 

RuoSiates ką perstatyti, pakeisti, 
atnaujinti. Garažą. Viduje ar is lauko į 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj ii Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis 1 Baltic Fk> 
rists — gelių bei dovanų krautuve. 

K O 

N u o 
1914 M ė t y 
Midland Ssvmgs aptar

nauja taupymo k- namų 
ponj-nhĮ reikalais visas 
mūsų apylinkes. £ 

Dėkojame Jums ui oro- AJ 
mis parodytą pasitikę- H 
Jimą. Mes norėtume būti Iv 
Joms naudingi ir ateity- M 
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FRANK ZOGAS, 

MS7 W. OMfa Street 
CUeago, m. N O 
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KAS V E R T I N G A 
2-jų aukštą muro namas ir 2 au

to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu sūdymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum, langai. 
Galite pirkti už $41300.00. 

Modernus 15 metų mūro 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marauette Par
ka. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marouette Parke. Vertingas pirkėjui 

Valelis Rea. Estate 
2625 WesW I si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
Namas — SvafoaS: S butai, 4 vo

nios, centralinls saldymas, atomine 
sleptuvS, 3 auto garažas. 2 balko
nai. Patio, Manjuette Parko centre. 

Mttr. bongakm. s miegami Gra
siai nilalkytas. $84.000. 

namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TELEFONU 476-3950 
uiiiMiiiMtiuiiniiniiiiisHiiiuiiiiiiiiiiiiiiu 

D £ M £ 6 I O 

Namas tr 
biznis. $80,000. 

Mor. Minas. 
apie 200 svečių. 
885.000. 

taverooK 

Dideli taverna, sale 
S batai po 6 kamb 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income T a i 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 

MARQUETTE PARK 
4 butų mfirtnis. Gazu Šildymas Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900. 

19 metų marinis. 5H kamb. (3 
mieg). Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louis ir 77 S t Padarykite pasiū
lymą. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namu pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

Notartatas — Vertknal 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. — 778-2238 

imiiiiiiiimiiiiiimiiimiiimmiiiiiiminii 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteies. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

iimiiiimitiiiimimiiiimiiimiimiifiiimi 

02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Drangas** ir ra
site didel| pmririnir'Trą lietuviškų kny-
gų-

HELP WANTED — MOTERYS 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE. 
fm plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
tos yra visiems prieinamos. 

CLERKTYPIST 
Ttred of a dull nmnsst 

Guardian has a position available 
that is diallenging and varied in our 
sales department 40 wpm typing and 
gea office experience is reųuired. 

Excellent benefits. 

CaU for Appotnt 243-1100 e x t 230 

GUARDIAN ELECTRIC MFG. 

An Equal Opportuntty Employtt- M/P 

Drapery Sewer 
Ex perienced _ Puli or part Time 
Small Sbop Good Pay 

EVANSTON 
P B O T E Z D R A P E R Y 

TeL — 475-7070 

Perskaitė "Draugą" duokite 
Ji kitiems pasiskaityti. 

Reikalinga patikima moteris na-

i i o U U A n U m II i a n t r x » s a v a i t e ^ ^ * P ^ * apyi. 
) Skambint tarp 8 v. r. ir 10 v rvto 

T E S T A M E N T A I ttl5B7B' 
— Paruoš? — 

OipL teis. Pranas Sulas 
Testamentai su legališkomis 

formomis bei afidavitais 
jau gaunami 

Tai nauja pagerinta laida 
čia nuosekliai aptariamas testa

mentų reikalingumas ir jų galia bei 
nurodoma jų forma ir paduodami 
pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se vei
kiančius jstatymus, bet ir Vokieti
joje, Anglosaksų pasaulyje bei Ne
priklausomoje Lietuvoje. 

Gaunama "DRAUGE" 

$3.50; be tų formų — $3.00. Plius 
SO centų persiuntimo išlaidoms. 

nirnois gyventojai prašomi pridėti 
dar 5 proe. mokeeŠams. 

V Y R A I I R M O T E R Y 8 

N U R S E S A I D Ė S 
KURŠES AND HEAD CO0K 

New akllled nurslng home. Ezo«U«nt 
working conditkms. Top paid aad 
frlng-es. PoslUons available now. AU 
shlfts. Apply tn penon: 

LAKE RLUFF HEALTH CENTKK 
700 JenidnsoB, Lake Bkrff, II1 te oi s 
5 blocks N. of R t 176, 8 blocks E. 

of R t 48 (Waukacan Rd.) 
Phone — 295-3900 

CLEANTNO HELP 

Noed man or woman to keep Ll*-ht-
tng FUtvu-e Showroom cleaa. Cknd 
wr>rkinK COIUltUona. MUS* ftMtk 
Eng-llsh. ^ ^ 

CaU 468-8800 
Ask for MUton 

Platinkite "Draugę". 

If- l l a a i i M i Perskaitę ri , duokite kitiems pasiskaityt 



MOŠŲ KOLONIJOSE 
Waterbury, Conn. nius šokius. 

Prei. Vytautas Balčiūnas savo 45 metų kunigystės minėjime užkandžiauja 
BU svečiais (iš k.): Vaitkienė, prof. C. Masaitis, Laučkienė, dr. Vaitkus 
(tik galvos dalis), Masaitienė, dr. Matukas ir Stankaitienė (galva iš užpaka
lio^- Paminėjimo aprašymas buvo "Drauge" rugp. 18 d. 

JSuotr. J. Kriaučiūno 

KANADOS 2INIOS 
Toronto, Ont. 

KANADOS ŠAULIŲ 
RINKTINĖS GEGU2INĖ 

Šauliai turi tradiciją suruošti 
vieną kartą metuose gegužinę. 
Ontario apylinkėje ji būna kas
met "Giedraitis" medžiotojų klu
bo buveinėje, Goledonijoje, prie 
Hamiltono. Šiai gegužinei visuo
met vadovauja hamiltoniečiai 
šauliai, ypač St. ir A. Petkevičiai 
aktyviai reiškiasi. 

Šiemet ten buvo surengta net 
dvi gegužinės ir vis tų pačių žmo
nių iniciatyva. Ši paskutinioji 
rugpiūčio 20 d. buvo didesnio 
masto, nes apėmė visas Kanadoje 
esančias kuopas, o jos pelnas — 
jaunimo kongresui paremti, kuris 
įvyks 1979 m. Europoje. Tikslas 
geras,. ir gegužinė gerai pavyko, 
davė virš penkių šimtų dol. pel
no. Kadangi išlaidų nedaug, nes 
gauta aukų, tai bus gražaus pel
no jaunimui. Laimėjimai buvo 
taip pat iš suaukotų fantų. St. 
Petkevičienė kasmet tam reika
lui iškepa daug. pyragų, o šiemet 
buvo du ypatingai verti dėmesio, 
tai didelis karvojus — tradicinis 
lietuvių vestuvinis tortas, ir ra
guolis, šimto dol. vertės. 

Gegužinę pravedė J. Kanopa, 
Hamiltono š. kuopos pirm. Pa
grindinę kalbą pasakė J. Šiaučiu-
lis (iš Montrealio), kuris yra K. 

Š. rinktinės pirm. Svečių buvo iš 
visos Ontario apylinkės: Delhi, 
Windsoro, St. Catherines, Toron 
to ir Montrealio. Neatvykusieji 
atsiuntė aukų. 

Vakarop buvo iškilmingas vė
liavų nuleidimas, dalyvaujant u-
nifbrmuotiems šauliams. J. Ado
maitis iš Toronto, jūrų šaulių kp. 
"Baltija" narys, pasirūpino, kad 
iškilmės būtų atliktos meniškai 
su muzika. 

Dalyvavo apie 200 žmonių. 
Buvo taip pat ir jaunimo. 

G. Adomaitienė 

TAUTOS ŠVENTĖ VĖL 
TAPS POPULIARI 

SUBATVAKARIS VASARIO 
16 GIMNAZIJOS NAUDAI 

Tradicinis subatvakaris Vasario 
16 gimnazijos naudai ir lietuvių 
jaunimui Vokietijoje paremti į-
vyks Venclauskių sodyboje rugsė
jo 9 d, — šeštadienį — nuo 3 
vai. p.p. 

Visi maloniai kviečiami daly
vauti. 

K. 

Providence, R. L 

LIETUVTU VEIKLA 

Liepos 23 d. 11 vaL televizi
jos 12-tas kanalas veltui davė 
lietuviams pusvalandį. Kun. V. 
Martinkus ir kun. A. Jurgelai
tis kalbėjo apie Lietuvą, jos pa
vergimą, religinį persekiojimą. 

Providence ruošiamasi įvy
kiams — rugsėjo 17 dieną prie 
kapitolijaus tautybių pasirody
mas su savomis programomis. 
Lietuviai turės parodėlę, parda
vinės lietuviškus valgius, o iŠ 
Brocktono atvykęs šokių an
samblis "Sūkurys" šoks tauti-

"Grandinėlės" šokėjai Cleve-Į 
landė makstinasi sėkmingam 
pasirodymui Providence spalio Į 
8 d., 3 vai. p. p. Veteranų salė
je, kuri talpina 2.200 dalyvių. 

Rugsėjo 29 ir^21 dknomis č i a j R e n g i m o komitetas čia pluša ir 
planuoja, kad viskas gerai pasi
sektų, ir laukia lietuvių iš visos 
Naujosios Anglijos. 

DRAUGAS, penktadienis, rugsėjo mėn. 8 d. 

vyks Lietuvių Kunigų Vienybės! 
metinis seimas Marriott viešbu
tyje ir Šv. Kazimiero bažnyčio
je. Seime pasižadėjo dalyvauti 
vietiniai vyskupai, Norvich 
vysk. Daniel Raily ir vysk. V. 
Brizgys. (Seiman atvykstantie-
ji kunigai prie 2 savaites regis
truojasi nakvynei Harriott Ho-
tel). 

Marei Krecioch, trečios kar
tos lietuvaitė, jaunųjų vyčių 
kuopelės pirmininkė, gavo Lie
tuvos Vyčių skirtą mokslui sti
pendiją 500 dol. Ji savo veikla 
to užsitarnavo. Sveikinam. 

kvm. 

Ge veland, Ohio 

P A D Ė K A 
LKVS "Ramovė" Clevelando 

skyriaus valdyba širdingai dė-
Per trisdešimt metų emigraci- fc0ja nariams, jų šeimom ir Cle-

joje buvę D. P. taip gerai įsikūrė (velando lietuvių visuomenei už 
kontinente, kad pamiršo atsilankymą į surengtą žurna-šiame kontinente, kad 

kai kurias savo pareigas savo tau
tai. Tai rugsėjo 8-ji. Tai tautos 
šventės diena, kuria buvo prime
nama, kas mes esame, iš kur atei-

lui "Karys" paremti gegužinę, j 
Ypatinga padėka garbės na-į 

rei poniai L Plechavičienei už 
atsiųstą didelę piniginę auką. I1 

name ir kur einame. Pirma kai Loterijai f a n t ų aukotojams 
kas neskirdavo tautybės nuo reli- p.namg šiupiniams, p-mai S t u o - | 
gijos. Vyresnieji mes žinome a p i e | g i e n e i ) p _ n a m s Smelstoriams, 
savo kilmę ir religijos su tautybe 
nesuplakame. 

Kad mūsų jaunoji karta nepa 
mirštu savo lietuviškos kilmės, o 

Z. Tamčiui, Silver Shears- Hair 
Fashion savininkams ir Lietuvių 
piliečių klubui. 

Kartu pranešame, kad gautas 
mes vyresnieji taip pat atsinau- pelnas pasiųstas žurnalui "Ka-

SPORTAS 
(Atkelta iš 2 psL) 

jintume, reikalinga visose koloni
jose atgaivinti tautos šventes. Rei
kia mums paskaitų ir diskusijų, 
kuriomis būtų aptariami ir išryš
kinami mūsų uždaviniai, nete
kus tėvynės, ir kokiomis priemo
nėmis galime daugiau padėti pa
vergtai tauta*. 

Toronte tautos šventė jau eilę 
metų buvo nešvenčiamą, pamirš
ta. Šiemet senjorai (Toronto pen 
sininkų klubas) sujudo ir, pasi

ryš", auka Tėvynės garsu radi
jo valandėlei, Dirvai ir dienraš
čiui Draugas. 

Valdyba 

šiems veržtis aikštės viduriu, sun
kiai sekėsi tų dirbtinių užnugarių 
išvengti, kol nepradėjo kombi- k v i e t e k i t a s organizacijas i pagal-
nuoti kraštais. Pirmojo puslaikio 
viduryje iš krašto perkeltą ka
muolį J. Ringus gražiai prakišo 
Fįddžiui, kuris nesulaikomu šūviu 
įkirto -1:0. Antrame puslaikyje, re
zultatui esant 1:1, netikėtu, stip
riu šūviu iš kokių 25 metrų mū
sų puolėjas Murray užklupo besva 
jojantį vartininką ir — 2:1. 

Prieš gerą komandą uždirbti 
taškai dar neturėtų būti pakan
kamas pagrindas pradėti galvoti, 
kad Lituanicos komanda pirmo
je divizijoje yra nenugalėta. Ne
paneigiamas dalykas yra, kad ko
manda energinga, greita ir ištre
niruota ligi paskutinės žaidimo 
minutės. Tuos turimus privalu
mus išnaudodama gali pasiekti 
džiuginančių pergalių. Kaip iš 
tikrųjų įvyks, greit ir sužinosime 
nes penkerios rungtynės bus su
žaistos vienu atsikvėpimu be per
traukų sekmadieniais. 

J.Juška 

RUNGTYNĖS MARQUETTE 
PARKE 

Šį sekmadienį Lituanicos vyrų 
komanda žais pirmenybių rung
tynes prieš vokiečių H. F. — Uni
ted 2 vai. po piety Marąuette 
Parko aikštėje. 

Nors šiuo metu H. Fortūna ko
manda yra keliais taškais atsiliku
si nuo Lituanicos, bet su ja rung
tynės yra visada gana sunkios ir 
pergalėmis nei viena nei kita ko
manda neturi ryškesnio prana
šumo. 

Rezervo komanda Žais 10 vai. 
30 min. ryto prieš L. E. D. 

bą, nustatė visą programą tautos 
šventei. Šiemet ji nebus švenčia
ma rugsėjo 8 d. Dėl parengimų 
susibūrimo, mažai laiko belikus, 

ji nukeliama į rugsėjo pabaigą. 
Vieta jau numatyta. Prisikėlimo 
parapijoje prasidės iškilmingo
mis mišiomis. Akademinė dalis, 
3 vai. p. p. Toronto Liet. namų 
didžiojoje salėje. Paskaitai pa
kviestas kalbėtojas ir JAV. Meni
nė dalis bus sudaryta iš tautinių 
šokių, deklamacijos ir kitokių įvai
rumų, įėjimas nemokamas. 

Alijosiūtė 

A.fA. 
Albinai Gailiušytei - Bikinienei mirus, 

reiškiame gilią užuojautą jos broliui ANTANUI 
GAILIUŠIUI su šeima ir kitiems giminėms. 

Marija ir Jonas Karka 
Toronto, Canada 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad S. m. rug
sėjo 6 d. atsiskyrė su Šiuo pasauliu, sulaukusi gilios senatvės, mūsų 
mylima teta 

A. A. 

PETRONĖLE BARDAUSKAITE 
Velionė bus pašarvota penktad.. 12 vai. popiet Labdariuose 

(Holy Family Vilta). 
šeštadienį, 9 vai. ryto bus už velionės sielą pamaldos Labda

rių koplyčioje ir iš čia bus palydėta į Sv. Kazimiero kapines. 
Lieka nuliūdę. DaK ir Alfonsas Kliknai, dukterys Jonė su vyru 

Jonu Vazneliu ir Vida b * kiti giminė*. 
Laidotuvių direktoriai Evans ir Šonus. Tet 737-8800 

A. t A. PROF. ALFONSUI GABRĖNUI 
mirus Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą sesu
tei GENU GABRĖNAITEI - KAZLAUSKIENEI su šei
ma ir kitiems giminėms Lietuvoje. 

M. ir J. Karka 
Toronto, Canada 

25 METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A. 

JONAS TAMOŠIŪNAS 
Mirė 1953 m. rugsėjo mėn. 9-tą dieną. 
Minint 25 metų sukaktį, šv. Mišios už jo sielą bus atna

šautos rugsėjo 9 d., šeštad.. T. Jėzuitų koplyčioje 7 vai. ryto 
ir švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje (Marąuette Parke) 7:30 
vai. ryto. 

Giminės, draugai ir pažįstami prašomi prisiminti velionį 
savo maldose. 

Nuliūdę: Žmona Elena, duktė Paima Į — U i ir šonus 
Jonas su šeima. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m. 
rugsėjo 6 d., 12:15 vai ryto, sulaukęs 78 m. amžiaus, mirė Lietu
vos kariuomenes kūrejaš-savanoris ir ilgametis Lietuvos policijos 
tarnautojas 

A. t A. PETRAS DOVYDAITIS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Gimė Lietuvoje, Kuprių kaime, Lukšių valsčiuje, Sakių apskr. 
Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Petronėlė (Kaunaitė), duk

tė Adelė, sūnus Antanas, švogerka Bronė Mataitienė su vyru Fe
liksu ir jų šeima: Danutė ir Antanas su žmona Danute. Lietuvoje 
sesuo, 2 švogerkos ir 2 švogeriai su šeimomis ir kiti giminės drau
gai ir pažįstami 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street 

Laidotuvės įvyks šeštad., rugsėjo 9 d. Iš koplyčios 11:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas- į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, duktė ir sūnus. 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus — Tel. 476-2345 

A. A. 

O N A R A P S U S 
PETRAUSKATTE 

Gyveno 7032 S. Rockwell Street, Chicago, Ulinois. 
Mirė rugsėjo 5 d, 1978, I i vai. vat, sulaukus 84 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. 
Amerikoj išgyveno 67 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus John, marti Norma, duktė 

Emiry Dixon, žentas Walter, 3 anūkai Raymond, Marianne su vyru 
Michael ir Joan, proanūkas Michael, Lietuvoje sesuo bei kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street 

Laidotuvės įvyks šeštad., rugsėjo 9 d. B koplyčios 10:30 vai. 
ryto bus atlydėta į SvC. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Šonus, duktė, marti, žentas, anūkai ir proanokas. 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel. 476-2345 

Mielam broliui 
A. * A. 

PETRUI ŠANTARUI 
Argentinoje mirus, ANTANUI ir NATALIJAI ŠANTA-
RAMS ir jų dukrai DALIAI su šeima reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

Elze ir Viktoras Diminskia. 

Gailestingai seselei 

A. t A. Albinai Gailiušytei - Bikinienei 
mirus Chicagoje, jos broliui ANTANUI GAILIUŠIUI, 
JAV LB Krašto Valdybos Sekretoriui ir Reikalų Ve
dėjui, jo šeimai ir artimiesiems gilią ir nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

JAV LB Krašto Valdyba 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktor ia i 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o 
1 4 1 0 So. SOth Av., C i c e r o 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublk 7-1213 

11029 Southwest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIh 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. 50th Ave.. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 
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X Į Chicagos Aukšt. lit. mo
kyklą nauji mokiniai priimami 
rytoj, rugsėjo 9 d. 10 vai. ryto 
Jaunimo centre. 

X Pedagoginio Lituanistikos 
instituto akivaizdiniame skyriu
je 1978-1979 mokslo metai pra-

j dedami rugsėjo 9 d. 9 vai. ryto 
x Dr. Aleksandras Štromas, J a u n i m o c e n t r o 2 0 3 kambaryje, 

vykdamas j Santaros suvažiavi-1kur ,buJ? n a u ^ u dudentų imat-
mą, aplankė "Draugą" ir tarėsi i "kuliama, o po to - paskai-
lietuviškų knygų platinimo rei- ; t o s ; Aukštesniųjų htuanistuuų 
kalais anapus JAV ribų. P r o f J m o k y k l u abiturientai kviečiami 
Štromas yra etatinis profeso- į institutą toliau tęsti lituanis-
rius Saltfordo universitete M a n - | t i n e s s t u d i J a s ; . k u r i o s

 +
r c i k a l i n -

chesteryje. Jis skaito ^ ^ I gos mūsų išeivijos tautmei są-
apie modernią politinę galvose- monei ir kultūrai išlaikyti bei 

ną plėsti. Į neakivaizdini skyrių ga-
X Pajauta Pullinen, gyvenan-1 l i m a '*** •** * * - l a i k u -

ti Sydney, Australijoje, Austrą-! * Archit. Albertas Kerelis, 
Ii jos skaučių vadeivė, su šeima tarnybos reikalais vykdamas į 
aplankiusi Europą, atvyko j Vak. Vokietiją, palydėjo savo 
Chicagą. kur turi daug giminių dvi dukras, kurios šiais metais 
ir nori susipažinti su lietuviško-. mokysis Vasario 16 gimnazijo
mis įstaigomis. Seserijos Vyr.! je. A. Kerelis ten pabus, kol pa 
Skautininkės I. Kerelienės lydi- tikrins statybą, kuri vykdoma 
ma, viešnia aplankė "Draugo" pagal jo architektūrinį planą, 
redakciją, susipažino su spau- x Elta-Press, italų kalba lei
dos technika ir spaudos darbų džiamas lietuvių informacinis 
problemomis. biuletenis pasiekė redakciją. Tai 

X Vytautas Kamantas, PLB šių metų balandžio - gegužės 
valdybos pirmininkas, rugsėjo' mėnesių numeris, turįs teksto 
2 d. Clevelande aplankė PLB j apie 30 psl. Labai daug ir įdo-
garbės pirmininką Stasį Barz-! mios medžiagos duodama apie 
dūką, jam perdavė PLB seimo; katalikų persekiojimą okupuoto-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

_ j Chicagos skautų vadovai, lydėję 3 VCViUO š Australijos po lietuviškas instrtuc 

— Vytautas Vidugiris, JAV 
LB Vakarų apygardos pirminin
kas ir V-jo PLB seimo Toronte 
prezidiumo narys, buvo papra
šytas atstovauti naujai PLB 
valdybai ir jos vardu aplankyti 
Lietuvos garbės konsulą V. Če
kanauską Los Angeles mieste, 
jj pasveikinti ir painformuoti 
apie PLB seimo nutarimus bei 
PLB valdybos planus. 

— Anicetas Simutis, Lietuvos 
generalinis konsulas New Yor-
ke ir PLB valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas buvo susi
tikę ir pasikalbėjo apie PLB 
seimo nutarimus, apie naujos 
PLB valdybos planus ir darbus, 
apie Jaunimo kongresą ir kitus 
klausimus. 

— Marija Gylienė, nuolat gy-
ijas. Nuotrauka prie Jaunimo cent- venanti Arizonoje, atostogavo 

ro. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LEISKIME MOKYTIS 

CHICAGOS AUKSE. LIT. 
MOKYKLOJE 

Nuo nenoro mokytis, lankyti i P . IR A- INDREIKAI 
mokyklą, valstybė apsidraudžia j PERSIKĖLE I CALIFORNHA 
privalomo mokslo įstatymais: 

j loginis sodas šiemet tikisi susi
laukti 1.150.000 lankytojų. Pir
majame šių metų pusmetyje so
dą jau aplankė 470.207 asmenų, 
o pernai tame laikotarpyje lan
kytojų buvo 413.363. Šiemetinio 
pusmečio pajamos už parduo
tus bilietus padidėjo $115.000 ir 
pasiekė $673.948. Zoologijos so
do įrengimas 710 akrų plote pa
reikalavo $40 milijonų. 

— A. a. Teresė Paulionienė, 
Zuzanos Ščepavičienės motina, 
mirė rugpiūčio 18 d. Springfield, 
111. Laidojama rugpiūčio 26 d. 
Čikagoje. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Regina Januškevičienė, 

gim. Vaitavičiūtė, mirė Maskvo
je po ilgos ir sunkios ligos. Bu
vo gimusi 1896 m. Vilkaviškio 
apskrityje. 1909-11 m. mokėsi 
"Saulės"' kursuose, Kaune. 1914 
m. išvyko j Petrapilį ir ten įsi
traukė į bolševikišką veiklą. Ra
šė jų laikraštėliuose, atliko visą 
eilę vertimų. Į Lietuvą sugrįžo 

Nuotr. P. Maletos į pas savo sūnų, gyvenantį Dal 
las, Texas valstijoje. 

— Clevelando tautinių šokių 
grupė '•Grandinėlė" ir jos vado
vai Liudas ir Liuda Sagiai šių 
metų pabaigoje vyksta į Aust- [ tik po II pasaulinio karo ir bu 
raliją. Pasaulio Lietuvių jauni-į vo kino studijos redaktorė. Yra 
mo kongreso komitetas Vokieti-j išvertusi į rusų kalbą visą eilę 
joje pakvietė "Grandinėlę" at-į lietuvių bolševikų raštų. 
vykti kitais metais į Europą ir _ > l i r ė Klemensas Simaška, 

Rugpiucio26.d. LB Marąuette | ̂ y v a u t į ja unimo kongreso Vilniaus universiteto pedagogi 
ir naujosios"PLB valdybos svei- je Lietuvoje, žinios daugiausia Ir vėl prasideda nauji mokslo J ^ ' J J J ^ t i S ' S a ^ ^ \ P * * o apylinkės valdyba, va-1k0ncertinėje programoje. H B l į , . * psichologijos G i e d r o s 
kinimus, painformavo apie PLB yra išverstos ir tinkamai paaiš- metai Lzmirsus vasaros kelio- ^ . ^ ^ dovaujama pirmininko K. Jus-, v a l d y b o s p i rmininkas Vytautas v e d ė j d o c e n t a s B u v o ^ ^ 
valdvbos planus ir pasitarė apie kmtos iš LKB Kronikos , sie-; nes, laisvę ir atostogų malonu- JT . . wt. ,^M 

r ^ . . . i • i • orv D ; „W~. . ; -^ i «».• goms esant, atsiranda įsknte-
"Pasaulio Lietuvio" leidime kiancios iki 29 nr^Bmteten re- mus, re.kia jaunimu, grjzti , sa- * 
Jaunimo kongresą ir kitus PLB daguoja prel. V. Mincevičius. . vąsias mokyklas. Ir, aciu Die- - J J uždirbamas doleris 
j i - v^ T>: -JS:. —._ 1- l . .kn« « , , ^.X;« •••»« \ - i i i loho i r o t o m į o u n i m n u n *7_ J darbus 

X Marijos aukšt. mokyklos 
x Biržėnų klubas ruošia tra- vui, labai retam jaunuoliui už- k i t o k i o g m o d e r n i š k o g 

dicinį susiėjimą pne alaus sta- ema pagunda, baigus pradžios ^*» 
Motinų klubo globojamos moki-i tinės Maldūnų sodyboj, 3343 mokyklą, sakyti: "Užtenka man ° J į t e ^ nasaulvie evve-
nės mokyklos finansams papil-įW. 79 s t , rugsėjo 10 d. sekma- mokslo! Gana!" ! nantiems lietuviams nėra rašy-

j to ir kokiomis nors pabaudomis dyti pardavinėja šokoladą. Mo- dienį. 12 v. p. p. Prašomi atsi-
tinų klubo pirmininkė yra Irenej vežti kėdes. Visus kviečia vai-j x Tautos šventės in8w»fim»«'"~ |" | |"^ j~il~iT~ I H 7 . ~ I W I I III I I Į 
Kearney, vicepirm. Madeline dyba. Lietuvio sodyboje M i u M l e i s t a vaikus būtinai lankyti, 
Walters. Joms pagelbsti se Re-: x Ue Bendruomenės i dalyvaujant akt. A. Brinkai, Al- ^ ^ ^ a m e r i k i e t i škos , dar 
parata ir mokyklos direktorėj ^ M d fonsui šidagiui. Anelei Kirvai- i r l i e t u v i š k ą s i a s m okyklas. Pa
sės. Juha Shamauskas. ; ̂ Į į j e dalvvaus PLB valdy- J * * J o n e i Bružienei Adelei č i a m U e t u v i u i ^ i r m o t i n a i 

X B. Jablonskis, Aurora. Hl..!b a i P L B garbės teismo pirmi- D u o b h e n e i ' E™ a i L m b r a z i e n e \ reikia apsispręsti, ar jo vaikui 
nuoširdus spaudos darbuotojas. n m k a s d r Juozas Sungaila iš A n t a n u i Kevezai, Onai Algmi-, i i e t u v i š k o s m okyklos lankymas 
"Draugo" ir kitų laikraščių ben- ^ K a n a d o s P L B kontrolės komi- n i e n e i - J o n u i ^moškai įvyks š} 
dradarbis. savo laiške apgailės-! s i j o g pirmininkas inž. Vytautas sekmadieni, nuo 2-v po pietų, 
tauja negalėsiąs dalyvauti dien-į K u t k u s i š D e t roito, Pasaulio U z k a n d i s visą dieną. Visi laukia-
raščio pobūvyje, kuris ruošia-' U e t uvių jaunimo sąjungos pir- m i gėlynuose dvasinei atgaivai, 
mas rugsėjo 16 d. Jaunimo m i n i n kė Gabija Juozapavičiūtė x S a a , , n s Knprys \ Lietuvių k y k l a s l a n k o savanoriškai. Dau-
centre. Toliau jis rašo: "Drau- g T o r o n t o . Kanados LB krašto K a ^ ^ Susivienijimo narius 

, cumas lanko dėl to, kad tėveliai 
gas" man patinka kaip geras v a l d y b o s pirmininkas Jonas Si- ^ ^ š i u o s v e i k

v
H u s J a u n u s l i e t u " ' nori ar net verčia. Ir nenuosta 

privalomas ar ne 
Kaip anketomis pravestas ap

klausinėjimas rodo, labai mažas 
procentas vaikų lietuviškas mo-

— Šlienavos "Neptūno" kol
choze lauko darbams atlikti šią 
vasarą talkininkavo 70 Garlia-

kaičio, jaunimo centro kavinėje, K amantas kalbėjosi su Sagiais: 192~ m M a c k o n y s e 1946-47 ^ 
suruošė išleistuves ekonomistui | a p i e a ų k e l i o n i ų s v arbą užjūrio į mokytojavo Žemaitkiemio pr. 
Petrui Indreikai ir > žmonai į lietuviams ir apie reikalingą f i-, m o kykloje. Nuo 1951 m e t ų -
Antaninai. P. ir A. I -eikai i s - j n a n s i n e paramą. PLB valdyba j a u k š t j o k k l ų d ė s t vtojas . 
vyksta nuolatimam apsigyvem- į Australijos kelionei davė 2,000 
mui j Californiją. P. Indreikajdol i r Lietuvių Fondas 1,000 
yra žinomas visuomenininkas i r | d o i Kitus reikalingus pinigus 
vertingų straipsnių autorius lie- t e l k i a p a tys "Grandinėlės" šo-. 
tuvių spaudoj. Jo taikus būdas,; k ė j a i , t ėvai ir kiti rėmėjai. Į vos vidurines mokyklos moks-
sveika nuovoka, didelė gyveni- j _ ^ f l ^ Lenkauskienė, būvu-l l e l v l u -
mo patirtis ir pavyzdingas s i P L B valdybos vicepirmininkė, ^ — Janinos Degutytė etteraS1-
darbštumas padėdavo spręsti i j r d r gtepa3 Matas, buvęs JAV i čių rinktinę, 352 pusi., išleido 
painius visuomeninius klausi- L B tarybos prezidiumo vicepir- \ "Vagos" leidykla Vilniuje, 
mus, kurių nestigo. Dėl šių pui- mininkas, abu iš Clevelando, sū
kių privalumų nenuostabu, k a d Į ^ talkinti PLB valdybai ir 
P. Indreika buvo keletą kartų į jaj atstovauti kelionėse į užsie-
perrinktas East Chicagos ir vė- j n i 0 kraštus ir kitais būdais rem-

Mli: iHl l l l in i | | l i l | )Ml l l l l l l l l i : i l l l l l l l l l l l l l l l> 

draugas, lankantis mane nuo m a n avičius iš Toronto. JAV LB v r a s visiems žinomus: Ofeliją b u . m o k s l o š ^ n y s karčios — 
1950 metų pradžios. Jo veda- tarybos prezidiumo pirminin- Baršketytę, Dainą Kojelytę, > i w t u j „ i r lietuviškojo. Ir vai-
mieji rašiniai niekad nepralei- k a s i n ž RaįmuntJas Kudukis iš M l l d a Kupcikeviciutę, Liną K. ? i a į a b l e j ų įj^g^ D a u g k a r t u 
džia progos parašyti lietuvių deveiando JAV LB krašto vai- R i m k 4 - Un$ S l d r i i r R a s ^ V - teko girdėti, kaip tie varu vary-
gyvenimo raidos blogų ir g e r ų i d v b o s pirmininkas inž. Algi- Solmnaitę. Tai paskata lietuvis- t i b a i g ę m o k v k l a > d ė k o j o t ė_ 
vingių." Šia proga jis atsiuntė m"antas Gečys iš Philadelphijos k a m J a u m m u i draustis lietuvis- v a m S i k a d s k a t l n 0 iietuvišką 
"Draugui" stambią auką. Už i r , vaidybų nariai. Posėdyje k o s e aPdaudos įstaigose, kad m o k y k l ą l a n k y t i . 
viską maloniai dėkojame. b u s s v arS toma PLB seimo nuta- t r i ū s a s ' a t e i t v n e P a t e k t l * \ « ^ 

X LK.V.S. "Ramovės" Cle-
velando skyrius maloniu laiške
liu padėkojo "Draugui" už gerą 
informaciją ir per iždininką 
Praną Manelį atsiuntė 20 dole
rių auką. Labai ačiū. 

x Rasa Barauskienė stropiai 
renka fantus laimėjimui. Ed
mundas Račiūnas ir Vilija Ra
čiūnaitė priims svečius ir tvar
kys automobilių pastatymą L.B. 
Lemonto apylinkės gegužinėje, 
šį sekmadienį, rugsėjo 10 dieną 
Vitalio ir Modesto Umb
rasų ūkyje, kuris yra ant Le-
mont Road ir 103-čios g-vės 
kampo (1 mylia į pietus nuo 
Stevenson Expressway). Veiks 
virtuvė, baras, bus dovanų lai
mėjimai ir muzika. Jau yra pa
ruoštos tinklinio aikštės, o vai
kams bus pravedami žaidimai. 
Pradžia 12 vai. (pr.) 

x Lietuvos Dukterų dr-ja 
visuomenei pageidaujant suruoš 
atsisveikinimą su vasara pobū
vį narėms ir svečiams Mar-
quette parke. California ir 71-os 
g-vių kampe, rugsėjo 10 d., 
sekrnad., 2 vai. dieną, giltų pie-j 
tų, kavos ir pyrago vs»eks vi
siems. Bus keletas stalų ir kė
džių, bet atsargai prašome at
sinešti savo kėdes. (pr.) 

X Taupymo bendrovei reika
linga tarnautoja dirbti pilną lai
ką ir mokanti rašyti mašinėle. 
Kreiptis į Mutual Federal Sa-
vfngs tel. 847-7747. ( sk) . 

X Reikalinga moteris prižiū
rėti ligonę. Gyventi vietoje, 
Marąuette Pko. apyl. Atlygini
mas pagal susitarimą. Skam
bint 778-4675. (sk.) 

rimų vykdymas. Pasaulio Lietu- t , m u j ų rankas 

vių jaunimo kongresas. PLB at
sakomybė ir vieta Lietuvos lais
vinimo darbuose. 

x Vincas Kamaitis. Millbury. 
Mass.. mus maloniai pasveikino. 
Siųsdamas metinį prenumeratos 
mokestį, atsiuntė ir 9 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

X Mirties sukaktys a. a. Jo
no Keblerio 9 metų ir a. a. Ro
mualdo Keblerio 2-jų metu, t. y. 
tėvo ir sūnaus. Šias skaudžiai 
liūdnas sukaktis minint šv. Mi
šios už jų sielas bus atnašauja
mos sekrnad., rugsėjo 10 d., 12 
vai. T. Jėzuitų koplyčioje. Nuo
širdžiai prašome gimines, drau
gus ir pažįstamus pamaldose 
dalyvauti ir prisiminti juos sa
vo maldose. 

Džiaugiamės ir didžiuojamės 
tais tėvais, kurie nusprendžia, 

ti PLB darbus. 
— "Arizonos Iietuvio' , biule

tenio naujas unmeris šių metų 

liau Marąuette Parko LB apy
linkių valdybų pirmininku. Jam 
vadovaujant minėtos LB apylin
kės pasižymėjo sėkmingu veiki- rugsėjo mėnesio jau atspausdin-
mu. Yra taip pat ir L. Fondoj l a s i r išsiuntinėtas skaityto-
revizijos komisijos narys. Daug; j a m s Redaguoja kun. A. Va-
dirbo Liet. Kat. religinės šalpos! Huška, 1802 N. 21st St., Poe-
organizacijoj. Šį darbą rėmė ir 1 n i x j^riz., 85006. Biuletenis ra-
gausiomis aukomis. i somas rašomąja mašinėle, spaus 

Minėtų organizacijų bendra- dinamas rotatorium, 
darbiai savo atsisveikinimo kai- KANADOJE 
bose prisiminė su P. Indreika 
bendro darbo epizodus ir visi; — Etnokultūrinėm grupėm, 
pripažino jo vertingas savybes | importuojančiom medžiagas tau-

kad jų vaikai turi lankyti ir j bei didelį įnašą lietuviškoje; tinei aprangai, planuojamos 
lietuvišką mokyklą, turi geriau! veikloje. Iš atsisveikinančiųjų lengvatos muitų srityje. Daugia-
išmokti lietuvių kalbos, susipa- kalbėjo: B. Nainys, K. Juškai- kultūrinių reikalų min. N. Cafi-
žinti su literatūra, istorija, dai- į tis, A. Šimkus, K. Laukaitis, K. į ko iniciatyva valstybės pajamų 
nomis. tautiniais šokiais, groži- • Barzdukas, A. Juodvalkis. B. ministerija numato tokiais at-
niu skaitymu, pamokų ir vi-; Šležas ir kun. K. Kuzminskas, vėjais importuotojus atleisti 
suomeninio ugdymo metu su- • Jis P. ir A. Indreikams įteikė; nuo muito. Kad procedūra būtų 
bręsti sąmoningais lietuviais. į "LKB Kronikos'' TV tomą ir j paprastesnė, importuotojai tu-
Liūdime dėl tų, kurie išsigalvo-: garbės nario pažymėjimą. Į rės sumokėti muitą bendra tvar-
ja visokių priežasčių, kad gale-j P. ir A. Indreikams išvyks- ka, bet vėliau galės gauti 99^; 
tų pateisinti vaikų neleidimą įjtant, lietuviai netenka uolių ir j sumokėtos sumos, jei įrodys, 
lietuvišką mokyklą, kurie nori, į nuoširdžių darbininkų. Tačiau • kad importuotos medžiagos ne-
kad lietuviškuose dalykuose bū- jie turi teisę į užsitarnautą poil- buvo panaudotos komerciniams 
simasis daktaras ar profesorius sį. Išvykimo priežastis — noras 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

būtų visiškas analfabetas. gyventi arti dukrų šeimų. Mat, 
Daugelis tėvų per pradžios Ii-! jau taip susiklostė tarnybiniai 

tuaništinęs mokyklas savo vai- • žentų reikalai, kad abu turi dar-
kus dar perleidžia, bet kai ją bus Californijos Pacific mieste-
baigia, jau ir jie drauge su vai- lyje. 

Petras Karolis simonėlis, praėjusį k a i s ' ^ a abejoti, ar leisti vai-
pavasarį baigės Otavos universitete, ką į aukštesniąją ar nebeleisti. 

Liūdi žmona-motina Anelė Kanadoje, teisių fakultetą bakalauro Ne vienas čia ir suklumpa, gal-
Keblerienė ir šeima laipsniu. Gimė Goettingene, Vokieti- vodamas, kad būsimajam dak-

P. Indreika, atsisveikindamas 
su vakaro dalyviais, supažindi
no su savo nauja gyvenviete, 

(pr } joje, augc < o j o mokslo užten- JT
Uri£įe ^ a P i e š i m t a s h*™*-

F jrealyje. Lojolos un-te pradėjo aka- k a i r p r a d in io . Neabejotina, kad Indreikų šei-
X Modernus stalelis nemoka- demines studijas, vėliau persikėlė į » . - . . . . . . . . 

Lietuviukui ir lietuvaitei ne-
ma ir ten imsis lie tu visko dar-

tikslams. 
— Metropolinis Toronto zoo-

Dienrašcio "Draugo',' admi
nistracijoje galima pasirinkti į-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite j "Draugo" ad
ministraciją is pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams-

"Draugo" adresas: 4545 West koje. Jie naujoje vietoje be abe
jo ras ne mažiau draugų, negu j 63rd St.. Chk'&go. IH. 60629 
jie turėjo Chicagoje. E. D. I M i l l l l l M . l l t H I M I l M H U I I l . l l l l l H l I M I I I l . l l ' 
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f LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis \ 
I temas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše- | 
I liai. Išleido Lietuvos Kataliku Bažnyčios Kronikoms i 

376-1998. Atd 9—6; pirm. ir x 0 , ^ ^ atejtininkŲ sen- kiančią Jaunimo centre. Mo-
ketv. 12-6 . Sekm. ir trec. u z d l . d n u , s k y r n i 9 "Draugo" ban- kykla veikia jau 29 metus, turi I " ^ . 

(sk.) , . . . , . .. . T . . , [dirbti tol, kol plaka lietuviška 
, keto proga atsiuntė spaudai pa- puikias Jaunimo centro patal-

x Lietuviu literatūros vado- remti 100 dol. auką, o inž. Ka- pas. turi gerus ir prityrusius 
vėlis aukšt. lit. mokyklų 5 klasei zys Pabedinskas, sk. ižd.. pri- mokytojus. 
(tautosaka ir senoji literatūra), • dėjo dar nuo savęs 25 dolerius. Priėmimo sąlygos labai leng-
parašytas šiais metais V. Au- Banketo rengimo komitetas ir vos. Baigę pradžios lit. mokyk-
eulytės ir J. Masilionio. jau iš- "Draugo" vadovybė labai nuo- los 8 skyrius į 5 kl. priimami 
spausdintas. Jo kaina 7 dol. širdžiai dėkoja. be egzaminų, nebaigę laiko eg-1 ir šeimyniška. Buvo prisiminta 
Užsisakyti šiuo adresu: J. Ma- X Dr. Jonas šalna, Grayslake. zaminus iš pradžios mokyklos i praeities ir dabarties rūpesčiai, 
silionis, 4632 S. Keating Ave., Į UI., atnaujindamas prenumera- kurso. I kaip padėti Lietuvai ir lietu-
Chicago, UI. 60632. (pr.)jtą pridėjo 19 dolerių auką ir; Naujų mokinių priėmimas irjviams, kurie kalba į mus per 

x Planuojama papildoma ke- tuo dosniai parėmė savo dien- stojamieji egzaminai bus šį SeŠ- j "Kronikas" ir kitą Lietuvos po-
lionė i Vilnių spalio 10—26 die- raštj. Jis skelbiamas "Draugo" tadienį, rugsėjo 9 d., 10 vai. ry-! grindžio spaudą. Indreikams pa-

širdis. Jis tai ir vykdo, o šalia 
jo širdies plaka nemažiau jaut
ri ir patriotiška žmonos Anta
ninos širdis. 

Vakaro nuotaika buvo jauki 

nomis Marins Kiela 787-1717. , Garbės prenumeratorium. Nuo- to Jaunimo centre. 
(nk.) {širdžiai dėkojame. 4. Marilionis 

linkėta ilgų ir džiaugsmingų 
metų »vo brangių vaikų aplin-

i Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., | 
f Chicago, 111. 60629 I 
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VIENOS AISTROS I S T O R I J A 
Sis romanas yra garsaus ispanų rašytojo M. Unamuno 
Pradėjus romaną skaityti — nenorisi sustoti. Tikrai 
intriguojant s. Išvertė iŠ ispanu kalbos Povilas Gau- !|j 

I čys. Išleido Rūtos leidykla 1977 Knyga gaunama: 
Draugas 4545 W. 63rd St.. Chicago. UI. G0629. Kai
na su persiuntimu — $4.25 
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