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TARYBINIS LINČIO TEISMAS 
BALIO GAJAUSKO TEISMAS 

IR JO ATGARSIAI 

UŽ KĄ? 
(Tęsinys) 

Mums sunku įsivaizduoti, nes 
buvo neteisingai apkaltinti, kurie 
paskui mirė kalėjimuose, lage
riuose, nes buvo žmonės, kuriems 
tardytojai lupo nagus, buvo tie, 
kurie ir šiandieną nežino "Už 
ką?" Tai praeitis. Tuo labiau kad 
už tuos pačius nusikaltimus ant
rą kartą neteisiama, nors pilti 
purvą ant pasmerkto žmogaus ta
rybinė spauda ir nesivaržo. Be di
delių išimčių, bemaž visas 
straipsnis paskirtas praeičiai ir 
tiems žmonėms, už kurių nusikal
timus B. Gajauskas nėra atsakin
gas. Skaitant toliau, pradedi su
vokti Bendoriaus ir Kenecko ak
cento prasmę "Balys Gajauskas 
tampa "istoriografu". Jo tyrinėji
mų objektas — kruvinųjų sėb
rų darbai ir "žygiai". Lapas po 
lapo, su užkietėjusiu mani jako už
sispyrimu atkuriamos buržuazi
nių nacionalistų gaujų "opera
cijos". Dieną ir naktį tikslinami 
sąrašai visokių "Vanagu", "Ere
lių", "Vilkų" ir t. t. Ir Balys Ga
jauskas išsijuosęs daugina šiuos 
dokumentus". 

Štai už šį darbą B.Gajauskas 
buvo pasmerktas penkiolikai me
tų laisvės atėmimo! Iš viso susi
darys 40 metų! 

Todėl netenka stebėtis, kad bel
gų advokatas Viricen¥as~van der 
Bošas, sutikęs ginti B. Gajauską, 
nebuvo įleistas į TSRS ir neten
ka stebėtis, kad teismas buvo at
viras tik čekistų surinktiems sta
tistams, nes kaip teismas, taip ir 
straipsnis yra farsas nuo pradžios 
iki galo. Bet už ką 15 metų?-

"O kuo aš kaltas?" Ar dar 

netylėsi? 
Nusibodo man klausyt tavęs. 
Jau kaltas tuo, kad mane ėsti 

spiria" 
Ir tuoj ėriuką į dantis pagavęs 
Nusinešė pietums į tamsią 

girią. 
(Iš pasakėčios) 

Tik totalitarinėje santvarkoje, 
kur kontroliuojamas ne tik žmo- I 
gus, bet ir jo mintys, kur istorija 
tėra tik režimo prostitutė, už 
rinkimą galima teisti, ir teisti to
kia barbariška, nežmoniška baus
me. 

Būtų juokinga galvoti, kad iš
buvęs pragare 25 metus, žmogus 
viską užmirš, išduos save ir ki
tus ir, nuraminęs sąžinę, vegetuos. 

B. Gajauskas buvo ne toks. Vi
si, kurie jį pažinojo dar lageryje, 
pasakys, kad jis — kuklus, žingei
dus žmogus ir geras draugas. Jis 
25 metus išbuvo košmaruose ir 
liko žmogumi! Jis nestovėjo isto
rijos scenoje su žmogžudžiais, 
kurie kažkada daužė už kojų žy
dų vaikus. Jis nedainavo: "Ir pla
tus gi kraštas mūs gimtasis"... 
Jis nemaldavo laisvės. Jis už ją 
kovojo ir kentėjo. 

Šiandien jis ir vėl nuteistas. Nu
teistas už tai, kas niekada ir nie
kur nebuvo nusikaltimas — už 
archyvinį darbą- Matyt teisinga 
yra minėtos pasakėčios išvada: 

"Ant svieto dedasi taip pat: 
prieš tvirtą 

Silpnam visur ir visad kaltu 
būt skirta! 

Iš barbarų ir kanibalų nega
lima laukti malonės. Balio Ga
jausko asmenybė gėdina neveik
lumą, smerkia abejingumą Tėvy
nės likimui, šaukia kovoti! 

Germantas 
(Pabaiga) 

Naujas premjeras 
Portugalijoj 

Lisabona. — Portugalijos pre
zidentas Ramalho Eanes pavedė 
nepartiniam teisių profesoriui 
Carlos Mota Pinto sudaryti naują 
vyriausybę. Tai bus jauniausias 
Europos premjeras ir jau šeštas 
Portugalijoje po diktatūros pa
šalinimo. 

Komunistinė Kinija 
ieško naujų kelių 

Reikalauja bausti 
Pietų Afrikę 

AUSTRALAI TURI VARGO 
SU VIETNAMO BĖGLIAIS 

Pagerbė Meksikos 
prezidentę 

New Yorkas. — Namibijos ne
priklausomybės pianą, kurį su
tarė penkių vakarų valstybių 
užsienio reikalų ministrai su Pie
tų Afrikos vyriausybe, atmetė 
Pietryčių Afrikos Liaudies orga
nizacija per savo atstovą Jungti
nėse Tautose Theo-Ben Gurirab. 
Jis pareikalavo, kad būtų sušauk
tas Saugumo tarybos posėdis ir 
būtų paskelbtos Pietų Afrikai 
sankcijos. 

Pietų Afrikai Tautų Sąjunga 
dar 1920 m. pavedė adminis
truoti buvusias vokiečių koloni
jas Afrikos pietuose. Tas manda
tas buvo Jungtinių Tautų at
šauktas 1966 m., tačiau P. Afrc 
ka nepaliko tos srities ir nedavė 
žmonėms laisvo apsisprendimo 
teisių. Dabar Pietų Afrikai gre
sia Jungtiniu Tautų pasmerki
mas ir sankcijos. 

Mikojanas nepateko 
į Kremliaus sienę 

Maskva. — Trečiadienį Mask
vos Novodeviči kapinėse buvo 
palaidotas Anastas Mikojanas, il
gametis bolševikų veikėjas, bu
vęs Stalino ir vėliau Chruščiovo 
draugas. Stebėtojai tikėjosi, kad 
Mikojanas bus palaidotas Krem
liaus mūrinėje sienoje, šalia ki
tų "tarybinių didvyrių", tačiau 
jo draugystė su Chruščiovu, ma
tyt, nulėmė ir jis palaidotas ne
toli Nikitos kapo. 

Mikojanas buvo pirmas Krem
liaus viršūnių narys, apsilankęs 
1936 m. Amerikoje. Jis laimingai 
praėjo visus Stalino "valymus" 
ir vėlesnį "nustalinimo" periodą. 

Pekinas. — Meksikos preziden
tas Lopez Portillo Kinijoje buvo 
pagerbtas ir gavo Pekino univer
siteto garbės profesoriaus titulą. 
Ispanų kalbos studentų mitinge 
Portillo kritikavo Ameriką, kuri 
išnaudojanti meksikiečius darbi
ninkus ir pažeidžianti jų žmo
gaus teises. Meksika planuojanti 
savo pramonę, kuri duos darbų 
meksikiečiams, kurie dabar turi 
ieškoti uždarbio Amerikoje. 

Egiptas suardė 
komunistų planus 
Kairas. — Egipto spauda pa

skelbė apie sąmokslą prieš prezi
dentą Sadatą. Saugumo policijai 
pavyko išaiškinti komunistinę 
grupę ir suimti 16 vadų ir 42 
komunistinės organizacijos na
rius. Ši grupė pradėjusi veikti 
1975 m. ir sustiprinusi veiklą po 
prezidento Sadato taikos žygių. 

Derybos tęsiamos 
Washingtonas. — Izraelio-

Egipto taikos derybos šiandien 
turi vėl tęstis, sugrįžus iš sosti
nių delegacijoms. Abi gavo nau
jas instrukcijas. Izraelio delega
tai įpareigoti išsiderėti taikos su
tarties teksto pakeitimų. Panašias 
instrukcijas gavo ir egiptiečiai. 

Izraelis jokiu būdu nesutinka, 
kad derybose su Egiptu būtų ri
šami Izraelio santykiai su kito
mis arabų šalimis: Sirija ar Jor
danu. Egiptas reikalavo sudaryti 
taikos sutartį tik ribotam laikui, 
per kurį Izraelis susitvarkytų su 
kitomis arabų šalimis. 

Sidnėjus. — Daug metų Aus
tralijos vyriausybė priimdavo tik 
baltus imigrantus iš Europos. Ši-c 
tokia "rasistinė" imigracijos poli
tika atnešė Australijos vyriausy
bėms daug kritikos. Dabar ši lai
kysena pasikeitė ir atnešė Australi
jai daug naujų rūpesčių. Prie
žastis — vietnamiečių bėgimas iš 
komunistinio Vietnamo. 

Australija jau priėmė apie 20, 
000 vietnamiečių. Nors šis skai
čius yra mažesnis už vietnamie
čiu kolonijas Amerikoje ar Pran
cūzijoje, bet proporcingai, Aus
tralija priėmė daugiau. Dar blo
giau, šalia imigrantų, kurie bu
vo išrinkti Tailandijos pabėgė
lių stovyklose ir kurie įvažia
vo į Australiją legaliai, per pasku
tinius dvejus metus atvyko ir ne
legalių imigrantų, jau apie 2,000, 
atplaukusių įvairiais laivais į 
Australijos pakraščius. Jei Ameri
ka pravardžiuoja nelegaliai atvy
kusius per Rio Grande upę meksi
kiečius "šlapnugariais", tai aus
tralai vadina vietnamiečius "šla-
piagalviais". Legaliai atvykstą 
vietnamiečiai eina per įvairias 
Australijos pereinamas sto
vyklas, gauna maisto, vaistų ir 
visą reikalingą globą, tai slapta 
atplaukę vietnamiečiai sudaro 
valdžiai rūpesčių. Jie atveža li
gų, utėlių ir įvairias aprūpinimo 
problemas. 

Kada Vietname vyko karas. 
Australija buvo viena iš nedau
gelio valstybių, pasiuntusių į 
Pietų Vietnamą savo kariuome
nės dalinius. Buvo bijoma komu
nizmo įsigalėjimo Vietname ir 
galimo ateities pavojaus, vietna-

— Britanijos vyriausybė pa
skelbė, kad ji duos Zambijai gy
nybos ginklų: priešlėktuvinių ra
ketų, radaro įrengimų, kad Zam
bija galėtų pasipriešinti Rodezi-
jos aviacijos puolimų metu. Už
sienio reikalų ministras Owen pa
brėžė, kad Zambija pažadėjo ne
praleisti tų britų ginklų Rodezi-
jos teroristams, kurių bazės ne
seniai buvo Rodezijos aviacijos 
sudaužytos. 

miečių invazijos į Australiją. Da
bar, ironiškai, vietnamiečiai vyk
do taikingą Australijos invaziją. 

Be tų, kurie iš Vietnamo men
kais laiveliais pasiekė Australijos 
krantus, yra tūkstančiai tokių, ku
rie žuvo audringose jūrose, todėl 
Australijos vyriausybės sąžinė ne
leidžia siųsti, į jūrą karo laivus 
ir gaudyti vietnamiečių laivelius, 
kuriais jie, rizikuodami gyvybė
mis, bandė pasiekti Australijos 
krantus. Vietnamiečių niekas 
nenori priimti, bet ir Australija 
negali skelbti viešai, kad į Aus
traliją kviečiami vykti visi, ku
riems nepatinka Vietnamo ar ki
tų Pietryčio Azijos šalių reži
mai. 

Įtariama, kad Vietnamo komu
nistinė vyriausybė, spaudžiama 
įvairių sunkumų, tyčia leidžia 
nepatenkintiems elementams pa
likti Vietnamą. Kai Australijoje 
lankėsi Vietnamo užsienio reika
lų viceministras Phan Hien, jis 
pasakė, kad bėgliai "ieško lengvo 
gyvenimo, kurį jie turėjo karo 
metu". Australija pati turi ne
lengvai sprendžiamų infliaci
jos ir nedarbo problemų. Ji ne
gali atidaryti duris visiems Azijos 
bėgliams, kurie sali tik apsun
kinti australų šalpos įstaigų rū
pesčius.-' 

Paskyrė vadovą 
VVashingtonas. - Prezidentas 

Carteris paskyrė Alfred Kahn, 
61 m. ekonomija, vadovauti ko
vos prieš infliaciją įstaigai. Kahn 
pasižymėjo dirbamas Civilinės 
Aeronautikos taryboje, kur pas
kutiniu metu hwo panaudoti 
nauji metodai ir numuštos lėk
tuvų susisiekimo kainos. 

Užsienio valiutos centrai ne
buvo sužavėti p:v/.idento paskelb
ta programa kovai prieš inflia
ciją. Dolerio vertė nukrito Euro
poje ir Japonijo'O. 

Buvęs kand'Jntas į prezidentus 
sen. George M< O-ovem pasakė, 
kad reikėti? sumažinti karines iš
laidas ir uždėt: algų ir kainų 
kontroles didžiosioms pramonės 
įmonėms ir monopoliams. 

Kaltina kongreso 
narį Eilberg§ 

Washingtonas. — Atstovų Rū
mų narys Joshua Eilberg, dem. 
iš Pennsylvanijos, buvo apkaltin
tas federalinės jury už nelegalų 
kyšių ėmimą. Kongresmanas kal
tinamas ėmęs "atpildą" iš ligo
ninės, kuriai jo pastangomis bu
vo parūpinta 14 mil. dol. suma 
iš federalinio iždo. 

Jei atstovas Eilbergas būtų pri
pažintas kaltu, jam tektų sumo
kėti 10,000 dol. baudą ir pasė
dėti 2 m. kalėjime. 

Tengo spaudos 
konferencija 

Tokijo. — Japonijoje spaudos 
konferencijoje Kinijos viceprem
jeras Teng pasakė, kad Pekinas 
gali laukti 1,000 metų, kol at
gaus Taivaną, kuris sudarąs pa
grindinę kliūtį santykių su Ame
rika užmezgimui. Teng pasakė, 
kad JAV turi nutraukti su Tai-
vanu diplomatinius ryšius, turi 
atsisakyti gynybos sutarties ir at
šaukti iš salos savo kariuomenę, 
tada bus įmanoma išvystyti ry
šius tarp Pekino ir VVashingtono. 

Teng pareiškė, jog pasaulinis 
karas gali kilti dėl Rusijos he-
gemohinių užmačių. Maskva su
daranti pasaulio taikai didžiau
sią pavojų ir kenkianti tarptau
tiniam saugumui. 

Filipinai įteikė 
popiežiui kvietime 

Vatikanas. —Popiežius Jonas 
Paulius II-sis, priimdamas au
diencijoje dvi grupes piligrimų, 
gyrė mirusį popiežių Joną Paulių 
I-jį, kuris "davė Bažnyčiai daug 
džiaugsmo ir sukėlė dideles vil
tis". 

Popiežius pasiuntė laišką Va
tikano valstybės sekretoriui kar
dinolui Jean Villot, kurį jis pra
šė toliau, per šį pradinį laiko
tarpį, eiti sekretoriaus pareigas. 
Manoma, kad popiežius ateity
je padarys kurijoje nemažai pa
keitimų. Vatikano valst. sekreto
rius yra lyg premjeras ir turi di
delę įtaką Bažnyčios užsienio po
litikos vairavime. 

Filipinų prezidento žmona 
Imelda Marcos įteikė popiežiui 
pakvietimą atsilankyti Filipinuo
se, kur ateinančiais metais bus 
švenčiama 400 m. sukaktis Ma-
nilos arkivyskupijoje. Popiežius 
atsakė rimtai pagalvosiąs apie šį 
kvietimą. 

Naftos kainos 
turės pabrangti 

Abu Dhabi. —Naftą ekspor
tuojančių valstybių organizaci
jos gen. sekretorius Ali Jaidah 
pareiškė pasikalbėjime radijo 
bangomis, kad teks arba kelti 
naftos kainas arba atsisakyti do
lerio, kaip valiutos, kuria įkai
nuojama nafta. Eksportuojančios 
šalys turi apie 30 nuoš. nuosto
lio, nes krito dolerio vertė. 

Hong Kongas. — Laisvojo pa
saulio vyriausybės ir biznio va
dovai susidomėję seka naują, 
pragmatišką Kinijos politiką. Mi
rus Mao Tse-tungui, naujieji Ki
nijos vadai nebandė visiškai su
naikinti jo asmenybės kulto, bet 
jį gerokai apkarpė. Partijos spau
doje buvo net kartojama paties 
Mao 1962 m. pasakyta kalba, ku
rioje jis pripažino "trūkumus ir 
klaidas" ir skundėsi, kad ekono
mikos reikaluose daug dalykų jis, 
paprastai tariant, nesuprantąs. 

Kinojoje niekas neragina liau
dies semtis žinių ir įkvėpimo iš 
Mao "raudonųjų knygelių", ta
čiau pripažįstama, kad jis buvo 
kinų revoliucijos "tėvas" ir nau
jojo partijos pirmininko parinkė-
jas, pasakęs: "su tavimi vado
vybėje, aš galiu būti ramus". 

Pasikeitus Kinijos užsienio poli
tikai, nemažai pakeitimų įvyko 
ir kasdieniniame kinų gyvenime. 
Iškeliamas darbininku produk
tyvumo principas. Įmonės ir fab
rikai skelbia, kad gavus už ga
minius daugiau pinigų, jie bus 
išdalinti darbininkams, o gavus 
nuostolį, jį padengti irgi turės dar
bininkai iš savo algų. Įvesti al
gų priedai. Skelbiamas socialisti
nis principas: kas daugiau dirba, 
— daugiau gauna, kas mažiau 
pagamina, uždirba mažiau. Dar
bininkų algos nustatomos pagal 
jų techninius sugebėjimus, darbš
tumą, gaminių kokybę ir net pa
gal entuziazmą, punktualumą ir 

Gienų nepraleidinėjimą. 
Kinijos prekybos didelė dalis 

ateityje eis per Hong Kongą. 
Ten sudaromos sutartys, ten iš 
užsienio bankų ieškoma paskolų. 
Iš Japonijos laukiama paramos 
išvystant naujus naftos šaltinius, 
modeminant Kinijos geležinkelių 
sistemą. Naftos pramonėje daly
vaus ir keturios Amerikos bend
rovės. Hong Kongo kontrakto-
riai padės kinams statyti viešbu
čius. Šitokia užsienio parama Ki
nijai aiškinama net paties Leni
no žodžiais, pasakytais dar 1917 
m.Tada Leninas ragino kviesti už
sienio kapitalą sovietų pramonei 
statyti. Jis tada aiškino, kad ne
reikia bijoti duoti užsienio kapi
talistams pelno, jei jie padės pa
matus tarybinei ekonomikai. Sį 
pareiškimą neseniai kartojo Peki
no laikraštis "Jih Pao". 

Todėl kinų pareigūnai ieško 
biznio ryšių ir technologijos Pa
ryžiuje, Londone, Bonoje ir 
VVashingtone. Jie siunčia į vaka
rų universitetus šimtus savo stu
dentų. Kinijai reikia specialistų, 
inžinierių, daktaru, reikia kom
piuterių, kasyklų mašinų, moto
rų ir visko, ką turi vakarų pa
saulis. 

Si naujoji Kinijos valdžios 
kryptis kelia pyktį ir nerimą Mask
voje. "Tass" neseniai paskelbė, 
kad Pekinas —imperializmo ir 
reakcijos sąjungininkas, kuris at
virai solidarizuojasi su imperia
listine stovykla ir vykdo milita-
rizacijos politiką. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

Du pabėgo iš 
rumunu laivo 

New Yorkas. — Du Rumuni
jos žveju laivo "Caraiman" jū
reiviai, iššokę iš laivo spalio 24 
d. ir išlipę New Yorke, gavo po
litinę globą. Imigracijos įstaiga 

— Prancūzijos gyvenimą šalia 
televizijos, pašto, šiukšlių išve-
žėjų streiko dar daugiau apsun
kino uostų darbininkų streikas. 

—Sovietų 'Tass" agentūra 
paskelbė, kad į erdves iškeltas 
dar vienas satelitas, kurio apa
ratus gamino ne tik Sovietų Są
junga, bet ir Vengrija, Rytų Vo
kietija, Lenkija, Rumunija ir Če
koslovakija. Tai jau 18-tas "visa-
satelitinis satelitas". 

— Ciuriche Šveicarijos šach
matų federacija paskelbė, kad ji 
reikalaus perlošti buvusį Karpo-
vo-Korčnojaus čempionatą, nes 
neseniai pasibaigusiame buvo 
prasižengimų su taisyklėmis. 
Tarp jų, rengėjai leido sovietų 
psichologui sėdėti arti lošimų 
lentos ir hipnotizuoti Korčnojų. 
Filipinuose pasibaigęs čempiona
tas truko 92 dienas ir pareikala
vo 32 partijų. 

— Neseniai pro Havajų salas 
praėjo tropinė audra "Zuzana", 
o dabar Filipinų saloms gresia ki
ta audra — "Rita". 

— Kalifornijoje karo laivyno 
bombonešiai praskrido numaty
tą poligone bombų išmetimo vie
tą ir pratimuose numetė 32 bom
bas už 13 mylių, netoli Wonder 
Valley kaimo. Nuostolių nepada
ryta. 

— Britanijos teismas nuteisė 
amerikietį 6 metus kalėti. Jis, pa
sipuošęs JAV armijos majoro uni
forma, bandė įvežti 128 svarus 
marijuanos. 

— Pan American World Air-
ways po 10 metų nutraukė skridi
mus į Maskvą. Linija nebeapsi
mokanti dėl įvairių sovietų val
džios trukdymų. 

paskelbė, kad už dvejų metų jū
reiviai galės gauti pastovios re
zidencijos statusą. 

Nei laivo kapitonas, nei Rumu
nijos diplomatai dar nereagavo 
į jūreivių pabėgimą. 

— Londono "Times" rašo, kad 
Brežnevo sveikata jau neleidžia 
jam dalyvauti sunkesnėse dery
bose. Jei jis turi prieš akis, ant 
stalo derybų santrauką, jis pajė
gia sekti, kas vyksta, tačiau ne
gali nuo teksto nukrypti ar pa
rodyti kokį lankstumą. Straips
nyje sakoma, kad Brežnevas turi 
sunkumų kalbėti ir rodo suseni-
mo žymių. 

— Brazilija nutarė pakelti eks
porto mokesčius kavai. Uz 132 
sv. maišą teks mokėti ne 75 dol., 
kaip buvo prieš tris savaites, bet 
85 dol. 

— Egipto diplomatai atiden
gė, kad Saudi Arabija pritaria 
Egipto taikos deryboms su Izrae
liu. Viešai neskelbiama, nes ne
norima gilinti skilimo arabų tar
pe. 

— Izraelyje 36 m. moteris pa
gimdė penketuką: tris berniukus, 
dvi mergaites. 

— Ugandoje prasidėjo naujas 
kariuomenės valymas. Daug 
žmonių suimta. 

— Amerikietis šachmatininkas 
Fischeris sutiko lošti partijų seri
ją su jugoslavų meisteriu Sveto-
zar Gligoric. Fischeris tikisi loš
ti su pasaulio čempionu Karpo
vu. 

— Pekine vyksta tarptautinė 
žemės ūkio mašinų paroda, ku
rioje daugiausia išstatyta japonų 
ir vokiečių bendrovių gaminiai. 
Dalyvauja 12 valstybių įmonės. 

KALENDORIUS 

Spalio 27 d.: Gaudijozas, Kris-
teta, Vytautas, Ilutė. 

Spalio 28 d.: Simas, Tadas, 
Gaudrimas, Agilė. 

Saulė teka 7:15, leidžiasi 5:53. 
ORAS 

Debesuota, šilčiau, tempera
tūra apie 65 1. 

1 



DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. spalio rnėn. 27 d. 

G i y t a i h i , 4144 SOL ĮfcpVmnnd, Ofcseago, IL 606S2 
Telefonui a m i t 847-1729, darbe 289-7557 

JUBILIEJINES 
PABALTIEČIŲ VARŽYBOS 
60 metų nuo Baltijos tautų 

B. C. pirmąsias tris aukštosios 
lygos pirmenybių rungtynes 
praluaunėjo. Trečiose, kaip jau 

nepriklausomybės atkūrimo pa- j • * • * « S*™ žaisti ir mūsiškis 
minėjimui šių metų pabal t iečių ' s t Puidokas ir padarė net 35 
varžybos yra jubiliejinės. Lauko i taškus. Nice komandos treneris 
tenisas jau jvyko Chicagoje, o 
lengv. atletika Toronte. Lapkri-
tio 11 ir 12 dienomis įvyksta 
krepšinis, tinklinis, stalo teni
sas ir plaukimas. 

Krepšinis ir tinklinis bus tarp 
rinktinių ir sekančiose klasėse: 

ir žaidėjai matė tas rungtynes 
Monace ir Puidokas jiems pa
liko didžiulį įspūdį. Deja, Mul-
nouse B. C treneriui jis kitaip 
atrodė, ir rungtynėse prieš Nice 
jis vėl pastatė J. Moore vietoj 
Puidoko. Mat, Moore greitis ir 

Belgrade Vak. Vokietija su Ce- suimta 70 žiūrovų. Policija 
koslovakija sužaidė lygiomis ir Į toms muštynėms buvo pasiruo-

vyrų ir jaunių krepšinyje, vyrų, j agresyvumas prieš lentą jam 
mot., jaunių ir mergaičių tink 
linyje. Organizuoja latviai Earl 
Haig Cbllegiate institute, 100 
Prices Av., Willowdale, 
Toronto priemiestis). 

atrodė labiau reikalingi 
Mulbouse R C. laimėjo savo 

pirmąsias rungtynes prieš Nice 
Ont. j 120-105. J. Moore gerai kovojo 

Visos Į prie lentų padarė 17 taškų ir 
trys tautybės žada dalyvauti, i vėl nežinia, kada ateis Puidoko 
taip kad nusimato įdomių kovų, j eilė. Situacija nepavydėtina ir 
ypač, kad pabaltiečių varžybos į kainuojanti daug nervų, 
tarp rinktinių jau senokai be-Į 
buvo įvykusios. Registraciją 
kartu su mokesčiu siųsti: 2anis 
Zentinč, 31 Lillibet Rd, Toron
to, Ont M8Z 3S5. 

Stalo tenisas pavestas orga
nizuoti J. Nešukaičiui, ŠALFA-
S-gos stalo teniso vadovui, 255 
Silver Birch Ave., Toronto, Ont. 
M4E 3L6. Varžybos vyks vyrų, 
moterų, seniorų, jaunių ir mer
gaičių klasėse, o taip pat vy
rų, moterų ir mišriuose dveje
tuose. Varžybų pradžia 9:30 
vai. ryto, šeštadieni, lapkr. 11 d. 

Plaukimo varžybas organizuo 
ja Toronto estų klubas "Ka-
iev". Registruotis pas 

DAR K PASAULIO 
PIRMENYBIŲ 

Leonas Rautinšas iš Toronto 

Teniso ateitis — Pabaltiečių varžy
bų jaunučių finalistai C. Aglynas 
iš Chicagos ir latvis T. Sliedė iš 
Grand Rapids. Nuotr. Z. Degučio 

buvo, kad Izraelis turi būti pri
imtas sekančiuose Azijos žaidi
muose Bangkoko mieste. 

OLIMPINIS KAMPELIS 

Šveicarija, Tarptautinis Olim
pinis komitetas didele balsų dau
guma patvirtino savo preziden
to lordo Killanin susitarimą su 

dejas ir geriausias taškų me
džiotojas. Jam tik 18 metų am
žiaus, ir jis pripažintas geriau
siu jaunių žaidėju pasaulyje. 
Ten pat Maniloje jam buvo pa
siūlyta pereiti į profesionalus. 
Jis atsisakė ir dar šį rudenį 
pradės studijuoti Minesotos 
universitete. 

Kitas lietuvis S. Jovaiša iš 
Kauno Žalgirio žaidė už Sov. Są 

.. jungos rinktinę ir buvo vienas 

Kreem, 618 Davenport Rd., T o > P 8 * ^ * &** ' 

Aušros, kaip žinoma, buvo pa- l T . , .... *., 1QCM _ . ,. . _ r . ^/... . v", i Los Angeles miestu del 19&4 m. grindinis Kanados rinktines zaii ,. . j ~ ,. « . • <* j olimpiados. Tą pat{ padare ir 
Los Angeles miesto taryba, paten 
kinta, kad jai nereiks nešti fi
nansinės atsakomybės, kuri 
krito ant Amerikos olimpinio ko
miteto ir privačių organizaai-

į jų galvos. 
Tuo būdu ilgos derybos baig

tos, visi atsiduso ir netrukus bus 
] pradedami pirmieji pasiruošimai. 

Maskva. Sovietų olimpinis ko
mitetas pareiškė, kad visi žurna
listai, kurie gaus teise dalyvauti 
1980 m. olimpiadoje, galės lais
vai judėti penkiuose miestuose, 

[ kuriuose vyks olimpiniai žaidi-ronto, Ont. M5R 1K9. Varžybų Į Finalinė pasaulio pirmenybių 
pradžia 5 vai. D. T>. viename iš 'diena Maniloje sutraukė 30,000 _ _ . . „ ,. T 
i, u TO*, p. v. y suouK » j I Maskvoje, Taline, Le-
Toronto Recreation Centre, ku-!žiūrovų Jie nebuvo apvilti, nes; . ' LAy } ' . , ' T 

• - - . VA . i . . . - . - * , l mnerade. Kneve ir MmSKe. 1 
n o adresas bus praneštas vė- • visos trejos rungtynes buvo la-
liau. 

KREPŠINIS 
DAR IB FffiA NUTARIMŲ 
Kaip jau minėjome, Pasaulio 

krepšinio federacija (FIBA) 
posėdžiavo Maniloje ir padarė 
visą eilę labai svarbių nutari
mų. Bene patį svarbiausią, lie
čianti profesionalo sąvokos 
tikslų apibrėžimą ir išblaš
kantį visas asmeniškas nuomo
nes, palietėme pereitame spor
to skyriuje. 

Toliau buvo nustatyti rėmai 
ir tikslios datos bei vietovės 
įvairioms pasaulinio masto var
žyboms. 

bai aukšto lygio ir įtemptos iki 
paskutiniųjų sekundžių. Meiste
rio titulą laimėjo Jugoslavija 
prieš Sov. Sąjungą tik pratesi
me 82-81. Normalus laikas bai 
gėsi 73-73. Trečiąją vietą laimė 
jo Brazilija prieš Italiją 66-85 
su paskutinės sekundės tolimu 
metimu nuo centro. Ir pagaliau 
penktąją vietą laimėjo Ameri
ka, vos ištempdama prieš Ka
nada 96-94. 

r rALUA 
P o Lietuvos krepšinio rinkti

nės štai ir Kauno Žalgiris, pa
kviestas Italijos Liaudies spor
to sąjungos, viešėjo Italijoje 
Pirmas rungtynes prieš trečios 

tik baudinių mušimų geresne 
pasekme čekai laimėjo pirmeny
bes. Šį sykį Vak. Vokietija lai
mėjo 4:3 (4:1) ir įvarčius jiems 
peine Abramczik, Bonhof (2) 
ir jaunasis Hansi Mueller, kurį 
mes 1977 metais su Vak. Vo
kietijos "B" rinktine matėme 
Chicagoje. Ta vokiečių pergalė 
yra svari, nes prieš tai čekai 
Stockholme užtikrintai 3:1 lai
mėjo prieš švedus. 

— Po trumpo pirmavimo F. C. 
Bayern vėl atsidūrė antroje 
vietoje, o F. C. Kaiserlautern 
veda Bundesliga futbolo pir
menybių lentelę. Su lygiu taš
kų skaičiumi seka HSV (Ham-
burg), VfB Stuttgart, Eintracht 
Frankfurt ir Eintracht Braun-
schweig. Schalke 04 atsidūrė 8 
vietoje, padariusi 1:1 Berlyne 
su Hertha BSC. F. C. Bayern 
taip pat 1:1 sužaidė Bremene 
prieš Werder Bremen. 

— Dabartiniu Vak. Vokietijos 
futbolo rinktinės komandos ka

susi, bet negalėjo jų sustabdyti. 
Teko šauktis raitosios policijos 
pagalbos. Po West Bromwich 
Albion — Tottennam Hotspurs 
rungtynių buvo suimti 25 žiū
rovai už susirėmimą su polici
ja, ginklų nešiojimą ir svetinio 
turto sužalojimą. Toks skan
dalingas futbolo žiūrovų elge
sys Anglijoje prieš paskutinįjį 
karą buvo tiesiog neįmanomas. 
Bet laikai keičiasi ir negalima 
pasakyti kad geron pusėn. 

— Anglijoje vadovauja F. C. 
Liverpool neseniai nugalėjęs 
4:1 Norvih. Toliau seka Ever-
ton, Coventry ir Nottingham, 
dabartinis Anglijos meisteris, 
kuris pastatė dar nematytą re
kordą, per 35 paskutines rung
tynes nepralaimėjęs nei vienų 
rungtynių 

— Ispanijos rinktinė laimėjo 
Zagrebe prieš Jugoslavijos 
rinktinę 2.1 ir tuo sustiprino 
savo poziciją Europos pirmeny
bėse. Pas ispanus puikiai su-

pitonu tapo jų 34 metų varti- j žaidė jų jaunasis puolėjas Jua-
ninkas Sepp Maier. Po rungty- nito, gerokai suardęs jugoslavų 
nių prieš Čekoslovakiją Sepp; gynimą. Kaip žinome, 1982 me-
Maier yra sužaidęs 90 kartų už 
Vak. Vokietijos rinktinę. Be 
Sepp Maier vienintelis vartinin
kas po Il-ro pasaulinio karo, 
buvęs rinktinės kapitonu, buvo 
Hans Tilkowski, savo laiku ap
lankęs Chicagą. 

— Anglijoje toliau vyksta su
sirėmimai ir muštynės tarp žiū
rovų ir žiūrovų su policija. Ne
seniai po rungtynių tarp West 
Ham United ir F. C. Millwall 

tų pasaulio futbolo pirmenybės 
bus Ispanijoje. 

O. Gešvent as 
EUROPOS TAURIŲ 

VARŽYBOS 
Dėl Europos taurės 1980 m. 

rinktinių tolimesnėse kvalifika
cinėse varžybose pirmoje grupė
je Danija — Bulgarija 2—2, 
antroje grupėje Portugalija — 
Belgija 1—1, ketvirtoje grupė-

buvo sužeisti 6 policininkai ir | je Olandija įveikė Šveicariją 

automatiškai Trys kvalifikuo-
jasi priesolimpiniame turnyre 
Genevoje (ii Europos), t rys 
šiame turnyre Puerto Rico ir 
iš Amerikos kontinentų ir 
po vieną laimėtoją iš Afrikos, 
Azijos ir Ramiojo vandenyno 
salų turnyrų. Pravedimo siste
ma taip pat paskirta: nebus 
4 komandų pusfinalių, o 6 ko
mandų finalinė grupė, kurios 
pirmoji ir antroji žais finalą. 

Pasaulio moterų pirmenybės 
1979 m. Seoul mieste. Rytų 
valstybių blokas jau spėjo pro
testuoti ir grasina nedalyvavi
mu. 

Taip pat į Pasaulio krepšinio 
federaciją priimti nauji 7 na
riai, daugiausia Afrikos vals
tybėlės ir suspenduotos Liberija 
ir Kenija už nesusimokėjimą 
mokesčio. 

PRANCŪZIJA 

Mums pažįstama Mulhouse 

1980 m. Maskvos olimpiados j l y g 0 g B o s t o n ) komandą lai-
moterų varžybose dalyvaus tik L ^ 1 0 g ^ 9 . p 0 to dalyvauja Bol 
6 komandos, iš kurių Sov. Są - Jc^o turnyre. Laimi prieš Bol-
jungos rinktinei, kaip Montrea-1 csn<> ^ ^ l y g a ) 1 3 4 77> ^ 
lio laimėtojai, kvalifikuotis ne-1 ppaiaįrnj p ^ antros lygos Vi-
bereikia. Ūkusios 5 turės kvali- ger^n io komandą 101-113 ir 
Akuotis pirešolimpiniame turny Į p r i e S jugodavų Rieką 106-109. 
re Varnos mieste, Bulgarijoje, i Netrukus Žalgiris vyks ku-

Vyrų grupėje dalyvaus 12 ko-1 riam l a & u i į Druskininkus fizi-
mandų, iš kurių 3 pirmosios j j ^ ^ pasiruošimui, o po to da-
Montrearyje (JAV, Jugoslavija; l y v a u a Kauno tarptautiniame 
ir Sov. Sąjunga) kvalifikuojasi, turnyre su Lodze ir Talinu. 

LENGVOJI ATLETIKA | 
Lengv. atletikos pasaulinės fede

racijos kongresas neseniai įvyko 
Puerto Rico. Padarytas vienas 
didžiulis nutarimas tarp kitų: 200 
-tais balsų prieš 153 po 4 valan
dų karštų diskusijų Raudonoji Ki
nija buvo priimta vėi į federaciją, 
mandagiai išmetant Taivaną. 
Taivano sportininkai gali daly
vauti tarptautinėse varžybose, bet 
po Kinijos spalvomisT" Tai dau
giau negu spiovimas į veidą. 

Nėra kalbos, kad 900 mil. 
k raito -nedalyvavimas nebuvo 
sveikas abiejom pusėm, tačiau juk 
galima buvo Taivaną palikti pa
čiam apsispręsti; dvi Vokietijos, 
taip pat sutelpa. 

Tikriausia su panašiu nutari
mu pasirodys ir tarptautinis olim
pinis komitetas, nors Maskvos 
olimpiadoje Kinijos dalyvavimas 
dar labai abejotinas. 

Dar gan įdomus nutarimas 

ningrade, Kijeve ir Minske 
niekur kitur!"' 

Jau rašėme, kad tūkstančiai 
komjaunuolių pereitą vasarą "sa 
vanoriškai" att'jo į pagalbą ohm 
pinių stadijomj statybai. Neatsilie 
ka ir lietuviai. Štai 60 statybinin 
kų išvyko j Maskvą pana
šiems darbams, o mažesnis bū
rys nuvyko į Taliną, kur padės į-
ruošti įrengimus regatų varžy
boms. 

Sov. Sąjungos olimpinio ko
miteto pirmininkas I. Novikov 
spaudos atstovams pareiškė kad 
netrukus didžiuosiuose bankuose 
bus pradedamos pardavinėt olim
pinės monetos — aukso, sidabro 
ir platinos. 3 proc. pelno teks 
olimpiniam komitetui, kad pa
lengvintų 200 milijonų rublių 
naštą. 

Prancūzija. Kultūros ir sporto 
ministeris J.P. Soisson pareiškė, 
kad olimpinių žaidimų atgaivin
tojo J. Coubertin žodžiai — svar
biausia yra dalyvauti — jau se
nai atgyveno. Dabar svarbu yra 
tik laimėti. Jis pasiūlė nemažą 
finansinę paramą Prancūzijos 
sprotininkams, kurie eventualiai 
bus išrinkti dalyvauti Maskvos 
olimpiadoje, bet tik su sąly
ga. Jau dabar turi būti sudary
tas sąrašas numatomų kandida
tų ir su jais turi būti pasirašoma 
sutartis, kad kiekvienas, kurs 
gaus finansinę paramą, turi ata
tinkamai treniruotis, dalyvauti 
rungtynėse, laikytis sportiškos 
drausmės, dietos ir t t 

Cia pridursime, kad pirmą kar
tą istorijoje ir Amerikos kongre
sas Maskvos olimpiados pasiruoši
mui paskyrė nemažą (berods 30 
mil. dolerių) sumą. O laikas jau 
seniai buvo pribrendęs, stebint 
vis blogesnį amerikiečių pasiro
dymą paskutinėse olimpiadose. 

FUTBOLAS 
TRUMPOS ŽINIOS 

— Futbolo mėgėjų nekantriai 
buvo lauktas Vak. Vokietijos 
susitikimas su Čekoslovakija, 
įvykęs š. m. spalio 11 d. Prago
ję. Per 1976 metų Europos 
pirmenybių finalines rungtynes 

Kongresmanas Edward Denvinski 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA prašo visus lietu
vius, kurie gyvena K0NGKESMAN0 EDWARD0 
DERWINSKI IV-me kongresiniame distrikte balsuo
ti už jį lapkričio 7 d. rinkimuose ir paraginti savo 
kaimynus ir pažįstamus, kad paremtų kandidatą, 
kuris yra toks artimas lietuviams ir didelis gynė
jas lietuviškų reikalų. 

Dr. Kazys Bobelis 
Amer. Lietuvių Tarybos Pirmininkas 

PASSBOOK 
SAVINGS ' • • • 

rtgularty! 

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARNUPT0 7 3 4 % 

s ©e us f ©r 
\\Qttf. financing. 

AT OUR 10W RATO 

L 

Mutual Federal 
Savings and Loan yjl 

2212 WEST CERMAK ROAD 
Chicago, m. 60608 

PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747 

SERVING CHICAGOLAND SINCE1905. J 
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3—1. šeštoje grupėje Vengrija 
kuri neseniai pralaimėjo prieš 
Suomiją 1—2, įveikė šioje gru
pėje SSSR 2—0, ir Suomija 
pralaimėjo sensacingai 1—8 
Graikijai ir iš suomių trijų 
rungtynių tai buvo pirmas jų 
pralaimėjimas. 

Ne pirmenybių tarptautinėse 

rungtynėse Čekoslovakija — 
i Vakarų Vokietija 3—4 ir Ru
munija vos įveikė Lenkiją 
1-0. 

Dėl Europos kraštų meisterio 
taurės kai kurios antrojo rato 
pirmosios rungtynės: Glasgow 

(Nukelta į 5 psl.) 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterq Ugos 
Ginekologine Chirurgija. 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųnette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Sestad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. AVA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbroak 5-S048. 

' i 

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

DR. PETER T. BRAZ'S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir peakt 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir šešt. 

tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. 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: šeStad. 10-3 vai. 

Ofis. t * 735-4477; Bea. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — TServų te 
Emocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLOG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. 8LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso M . — P B 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2666 West 63rd Street 

Pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. tr nuo 5 iki 8 vai. 
vak. Sestad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKIHS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S944 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL BEUance 5-1811 

DR. WALTER 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 šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKiy IB VAIKŲ UGOS 

SPECIALISTfi 
MEIHCAL RVILDING 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki 1 vai. T>opiet 
Ofs. tel 737-1168, rez. 239-2919 
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Dvi didžiosios sukaktys 

SPAUDA IR VILNIAUS AKADEMIJA 
Esame dviejų didelių kultūri- bartiniu spaudos draudimu Lie-

nių sukakčių išvakarėse: atei- tuvoje ir išryškinant, kaip tai 
nančiais metais minėsime 75 m. nesuprantama akivaizdoje tokios 
sukaktį, kai buvo iškovota spau- spaudos laisvės, kokią žino kul 
dos laisvė, nuimtas spaudos tringasis vakarų pasaulis, 
draudimas, taip pat bus plačiau * 
minima Vilniaus universiteto Imama stropiau ruoštis ir ki-
400 m. sukaktis. Mūsų tautos tai sukakčiai — Vilniaus univer-
kultūriniame gyvenime yra taip siteto įkūrimui paminėti. Tai di-
labai svarbios sukaktys, kad joms dėlės reikšmės įvykis, prime-
jau tenka iš anksto ruoštis. nąs, kad, kai Amerikoje dar tebe-

Spaudos draudimo nuėmimas, gyveno tik indėnai, Lietuva jau 
įvykęs 1904 m., tai lietuvių tau- turėjo savo aukštojo mokslo Zi
tos kultūrinė, pergalė prieš caris- dinį - universitetą, 
tinę Rusiją. Spaudos draudimas Vienas iš pagrindinių Vilniaus 
buvo uždėtas po '1863 m. sukili- universiteto sukakties minėjimu 
mo. Norėta Lietuvą visiškai su- bus Lietuvių Katalikų mokslo a-
rusinti, prievarta įbrunkant ru- kademijos suvažiavimas Chica-
sišką raidyną, pakeičiant ne tik goję, skiriamas šiai sukakčiai at-
lietuviškas raides rusiškomis, bet žymėti. Jam parinkta palanki da-
ir įbrukant rusiškus skaitybos ta — Darbo dienos savaitgalis, 
tekstus pirma mokyklose, o pas- Jo programą jau dabar rūpestin-
kiau ir visai tautai. Tai buvo ru- gai planuoja akademijos pirmi-
sų užplanuotas kultūrinis mūsų ninkas prof. Ant. Liuima ir aka-
tautos genocidas, kurį pralaužė demijos židinio Chicagoje pirm. 
mūsų tautos didžio ryžto knyg- kun. V. Ragdanavičius. Numa-
nešiai ir visa ryžtinga tauta. tytas paskaitų ciklas plačiai ir 

* vispusiškai apima Vilniaus uni-
Daug knygnešių krito nuo versiteto reikšmės ir darbo nag-

žandaru kulkų pasieny, daug bu- rinėjimą: jo vaidmuo Lietuvai, 
vo įkalintų, ištremtų, bet į jų vie- jo palyginimas su kitais to laiko 
tas stojo nauji. Knygnešys Jurgis universitetais, Lietuvos istorija 
Bielinis taip buvo pamilęs lietu- tame universitete, žemaičių sąj -
viską knygą, kad net už nakvynę dis Vilniaus universitete, litua-
atsilygindavo lietuviškomis kny- nistinės apraiškos savame uni-
gomis. Jis sakydavo: "Jei duosiu versitete, lietuvių kalba, filosofi-
pinigų, juos išleis, gal ir visai be ja teologija, teisės ir ekonomi-
naudos. Knyga gi atneš naudą - niai mokslai, matematika bei as-
vistiek bus mesta šviesos kibirkš- tronomija msų aukštojoje mo-
tėlė. Žmonės bus pastūmėti prie kykloje, reformatų laikysena Vil-
skaitymo, galvojimo". niaus universiteto atžvilgiu, su 

Spaudos laisvės atgavimą rei- šiuo universitetu turėjusių ryšį 
kia ruoštis plačiau paminėti, lenkų rašytojų vykdytas D. Lie-
kartu sugretinant su dabartiniu tuvos kunigaikštijos idealiza-
spaudos draudimu Lietuvoje, kur vimas, medicina, inžinerija, ar-
paliekamos lietuviškos raidės, chitektra Vilniaus universitete, 
bet brukama ,-usiška komunisti- universiteto dailės mokykla, te— 
nė mintis. Siena į Lietuvą lieka, atras Vilniaus universitete, uni-
kaip ir praeitame šimtmety, už. versitetas Edukacinės komisijos 
daryta laisvai lietuviškai knygai, valdžioje. 
spausdintai užsieny. Spaudos Tokios temos suplanuotos Vil-
laisvės laimėjimo sukaktis turi niaus universiteto sukakties mi-
būti paskatas susidaryti išeivijo- nėjimui. Joms kviečiami aukštų 
je naujiems knygnešiams, kurie, kvalifikacijų prelegentai, kaip 
lankydami namus, skleistų lietu- prof. P. Rabikauskas, prof. S. Su-
viškas knygas, ragintų, kad išei- žiedelis, dr. A. Kučas, dr. V. Ma-
vijoje neliktų vaikų, kurie nebūtų ciūnas, dr. J. Reklaitienė, kun. 
lankę lietuviškos mokyklos ir ne- St. Yla, dr. K. Girnius, dr. K 
būtų įpratinti skaityti lietuvišką Skrupskelis, kun. P. Dilys, dr. A. 
knygą. Plateris, dr. F. Palubinskas, dr. 

Šios sukakties proga skirtina A. Liulevičius, A. Radžius, dr. J. 
daugiau dėmesio mūsų knygų Meškauskas, inž. J. Rimkevičius, 
leidykloms, uoliau jungiantis į- prof. A. Tamašauskas, dail. A. 
knygų klubų narius, lengvinant Valeška, prof. A. Sužiedėlis, V. 
kelią lietuviškai knygai. Sava Žukauskas, dr. P. Rėklaitis ir kiti. 
knyga turėtų būti dažnesnė do- Aišku, temų sąrašas ir prele-
vana vardinių, vedybų, švenčių, gentų sudėtis gali pasikeisti, bet 
mokslo baigimo ir kitose iškil- jau tie dalykai, kuriuos suminė-
mėse. jome, rodo, kad universiteto su-

Ypatingas dėmesys turi būti kakties minėjimai Lietuvių Ka-
skirtas dabartinių Lietuvos knyg- talikų mokslo akademija rimtai 
nėšių pogrindžio leidiniams, ir rpestingai ruošiasi, 
kaip "Liet. Kat. Bažnyčios Kro- Šis minėjimas nebus vieninte-
nika". Reikia rūpintis, kad jos lis. Ką nors panašaus suruoš ir 
išleidžiami vertimai patektų į kitos aukštosios kultūrinės insti-
miestų ir universitetų bibliotekas, tucijos. Girdėti, kad net toli gy-

Savo dabarties naujųjų knyg- venantieji lietuviai Vilniaus uni-
nešių tarpe turime jau nemažai versiteto sukakties minėjimu yra 
kankinių, kurie už lietuvišką po- susirūpinę, kaip Australijos Lie-
grindžio raštą kalinami prievar- tuvių fondas nusistatęs išleisti 
tos darbų stovyklose, laikomi ka- anglų kalba net leidinį apie Vil-
lėjimuose ar net siunčiami į psi- niaus universitetą, jei kurio kito 
chiatrines ligonines. • Uoliai rei- krašto lietuviai to nepadarys, 
kia rinkti medžiagą apie juos, Leidinys būtų skirtas jaunajai 
kad galėtume išleisti jų išgyve- kartai, mūsų bičiuliams kitatau-
nimų knygas, kaip kitados buv«» čiams, miestų ir universitetų bib-
išleista P. Rusecko redaguoto liotekoms. 
"Knygnešio" du tomai. Ypač su- Tokie ankstyvi planavimai yra 
kaktis paminėtina lituanistinėse džiuginantis reiškinys ir kelia 
mokyklose, sugretinant tai su da- mūsų susidomėjimą. J. Pr. 

ŽYGIS Į MICHIGANO SOSTINĘ 
Lietuviai studentai demonstravo už [kalintų laisvę 

Nuo rugpiūčio 27 d. iki rugsė- GINTĖ DAKUSYTĖ 
jo 4 d. Dainavoje vyko studentų 
ateitininkų sąjungos stovykla. l\pos f o n d o pirmininkas, kun. K. 
stovyklą suvažiavo gausus būrys 
studentų iš JAV, Kanados, Vaka
rų Vokietijos, Argentinos ir Aus
tralijos. Žmogaus teisių būrelio i-
niciatyva (kuriam vadovavo sto
vyklos kapelionas kun. K. Puge-
vičius), stovyklos metu vyko pasi 
tarimai suruošti žygį žmogaus 
teisių klausimu, ypatingai iške
liant lietuvių disidentų Balio Ga
jausko ir Viktoro Petkaus bylas. 
Lansingas, Michigano valstijos 
sostinė, parinkta kaip demonstra
cijos vieta, nes šis miestas buvo 
artimiausias valdžios centras ir 
taigi ryškiausias laisvės simblis. 

Pugevičius, supažindino klausy
tojus su Lietuvos dabartine pa
dėtim. Pasipuošusi tautiniais rū
bais, Mirga Bankaitytė iš Cleve-
lando skambino kanklėm. 

Susitikimas su Lansingo 
diecezijos atstovu 

Po žygio, studentų at-kų dele
gacija, susidariusi iš SAS centro 
valdybos pirmininko Sauliaus 
Girniaus, Vitos Musonytės (iš 
Chicagos), Gyčio Andrulio (iš 
Toronto), Gintės Damušytės 
ir Sauliaus Jankausko (iš Detroi
to), buvo nuvykusi j Lansingo 

Vidurdienį, rugpiūčio 31 d., i dieceziją perduoti vvskupui laiš 
"State Capitol" prie Mate capitol rūmų susi 

rinko televizijos, radijo ir spau
dos žurnalistai bei fotografai, ku
rie laukė atvykstančių demons
trantų. Pagrindiniu sostinės keliu 
pasirodė mašinų karavanas, ku
ris dūduodamas kelis kartus 
apvažiavo sostines rūmus. Susi
rinkę demonst antai, lydimi ke
turių studentu, nešamu karstu 
(ant kurio buvo parašyta "Ręst 

ką. Laiškas apeliavo į popiežių 
Joną Paulių I, kad jisai atkreip
tų dėmesį į religinį persekiojimą 
Lietuvoje. Tuo metu, vyskupas 
Kenneth Povish buvo išvykęs 
Romą. Susitikimas įvyko su vys
kupo pavaduotoju, kun. James 
Murray. Kun. Murray pasakė, 
kad telefonu susisieks su vysku-

in Peace Human Rights") iškė
lė plakatus ir šūkaudami ėjo link! t 
sostinės rūmų. 

pu Povish Romoje ir jį painfor
muos šiuo reikalu. Buvo pažade-' vičiaus atvežtų straipsnių apie V 

mėjusi žygiu, tuoj pat užrekorda-
vo interviu. Pasikalbėjimo ištrau
kos buvo leidžiamos oro bango
mis visą žygio dieną. 

Lansingo televizijos kanalo 10 
stoties kolektyvą buvo sunku įti
kinti, kad šis žygis už žmogaus 
teises vertas dėmesio. Jie sakė ne
galį priimti kiekvieno "nuo gat
vės" žmogaus pasakojimų už tei
sybę. Net ir pamatę studentų pa
tiektą informaciją, jie jos kratėsi. 
Ši televizijos stotis aiškino, kad 
jiems reikia įrodymų medžiagos 
iš "patikimų" šaltinių, kaip pvz. 
"New York Times". Taip pat jie 
pageidavo Gajausko ir Petkaus 
nuotraukų. (Vykdant tokį žygį, 
būtinai reikia daugiau informaci
jos, fotografijų, spausdintų 
straipsnių. O kaip kartais yra 
sunku ją surinkti, matome iš JA 
V. Liet. Bendr. pirmininko A. 
Gečio. nusiskundimo "Drau
ge" rugsėjo mėn. 8 d. Kartais at
rodo, kad Vakarų laisvieji žmo
nės Sovietų KGB bijo daugiau, 
kaip mūsų disidentai okupacijos 
priespaudoje). Grįžę į Dainavą, 
studentai parinko kun. K. Puge-

O tuo tarpu politikų tarpe žmo-' State Journal", rugsėjo 1 d. at
gaus teisių klausimas negauna į spausdino dvi žygio nuotraukas: 
daug dėmesio. Nutarėme vyk-; studentų eiseną ir kanklininkę 
ti į Lansingą ir politikų tarpe Į Bankaitytę, aprašė žygio tikslą, 
šauktis pagalbos mūsų persekio-l Amerikos tarptautinės infbr-
jamiems disidentams. Po to žy- macijos agentūros UPI straipsnis 
gio matėme, kad vietovės pasirin- buvo patalpintas ir j "Detroit 
kimas buvo tikslus. Jaunimo užsi
degimas ginant žmogaus teises 
politikus teigiamai paveikė. Dė
ka Algio Zaparacko studentų at-
-kų atstovai žinojo į ką kreiptis 
valdžios įstaigose. Virginia Dean, 

News" rugsėjo 1 d. laidoj. Siame 
straipsnyje buvo pažymėta, ~kad 
buvo demonstruojama remiant" 
du neseniai įkalintus disidentus 
— Gajauską ir Petkų, ir kad Lan
singo diecezijai buvo įteiktas pra 

lietuvaitė Daugvydaitė, Michiga šymas popiežiui, kad jis padėtų 
no gubernatoriaus atstovė, po j atkreipti pasaulio dėmesį į lietu-
žygio pranešė, kad jos bendra
darbiai ir ji stebėjosi gubernato 
riaus palankumu šiai studentų 

vių katalikų peesekiojimą sovie
tų okupuotoje Lietuvoje. 

Antras pasikalbėjimas įvyko su 
grupei. Retai atsitinka, kad gu-' senatoriaus Derezinski pavaduo-
bernatorius per tokį trumpą lai- I tojų, kuris žygio metu ėjo pro ša
ką išleidžia egzekutyvinę prok- j lį. Jis, būdamas ukrainietis, pa-
lamaciją. Proklamacijoje buvo! rodė mums daug dėmesio. Jis 
apibūdinta studentų ateitininkų! mums pranešė, kad kelias valan-
tikslas ruošiant šį žygį ir buvo l das prieš mūsų žygį gubema-
paaiškinta ką žodis "ATEITS" j torius Milliken toje pačioje aikš-
reiškia — tai yra jaunos genera-, ėje, kurioje mes dabar žygiavo-
cijos noras kovoti už ateitį, ku- me, buvo susitikęs su 500 asme-
rioje gyvuotų tikra laisvė, nų grupe. Gaila, kad to anksčiau 
Dar ten buvo paminėta, kad kaip i nežinojome. O gal ir tyčia mums 
tik tinka tokiai studentų organi- j niekas to nepranešė. Būtų buvus 
zacijai kovoti už intelektualinę' gera proga plačiau pasireikšti. 

Prie rūmų sukalbėta invokaci- j 
ja, sugiedoti himnai, skaitomos ! 
ištraukos i? Simo Kudirkos liudi-

ta, kad laiškas bus įteiktas šven- Petkų iš amerikiečių spaudos. Tie 
tai am Tėvui. straipsniai buvo nugabenti tele

vizijos stočiai 10-tui kanalui se
kantį rytą, prieš žygį. Tada 10-
-tas kanalas sutiko žygį filmuoti 

Pasiruošimas žygiui ir jo 
atgarsiai 

Jau dvi dienas prieš žygį, ant-1 ir jį palankiai minėjo tą. vakarą 
jimo apie žmogaus teises Lietu- į radienį, rugpiūčio mėn. 29 d., \ per žinias. 
voj ir pristatytos Balio Gajausko' studentai ateitininkai apsiginkla • Ruošiant šį žygį buvo svarsto-
ir Viktoro Petkaus bylos. Michi-1 vę parašytais "press releases" bei ma ar jį vykdyti Lansinge, val-
gano gubernatoriaus Millikeno'Lietuvių Katalikų Šalpos fondo džios mieste, ar Ann Arbore, u-
atstovė, Virginia Dean, skaitė atspausdintais straipsniais prade- niversitetiniam mieste, turint 
gubernatoriaus egzekutyvinę 
proklamaciją studentams ateiti-

jo lankyti Lansingo spaudos, te- galvoje, kad akademinė Ameri-
leviziios, radijo ir valdžios įstai- kos bendruomenė su įkarščiu da-

ninkams. Lietuvių Katalikų Šal- gas. Viena radijo stotis, susido-, lyvauja žmogaus teisių gynime. 
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RAGANOSIAI PRARAS 
RAGUS 

Kenijoje uždrausta medžioti 

sių naikinimui. Mat, į Kenijos 
nacionalinius parkus suvažiuoja 
kasmet daugybė turistų iš viso 
pasaulio pasižiūrėti stambiau-

laukiniu3 žvėris, nes jų čia j šiųjų laukinių žvėrių, o pajamos 
sparčiai mažėja. Tačiau paaiš-. iš turizmo—yra bene didžiausia 
kėjo, kad ši uždraudimo prie-, šio krašto biudžeto dalis. 

laisvę, už kurią Gajauskas ir Pet
kus paaukojo savo asmeninę lais 
vę. Proklamacija baigiasi guber
natoriaus paraginimu piliečiams 
pilnai paremti šį žygį. 

Per patį žygį šio straipsnio au
torei teko turėti tris įdomius pa 

Trečias pasikalbėjimas įvyko 
su vietine juoduke, kuri kasdie
ną ateidavo prie "State Capitol" 
rūmų ir atsisėdus ant kėdutės ke
liom valandom laikė plakatą, ku 
riame buvo išreikšta jos byla ir ji 
vienų viena "demonstravo". Ji 

sikalbėjimus: su Lansingo 6-to \ P * 1 ^ man įspūdį, nes viena iš-
kanalo televizijos reportere bei' drįso viešai, drąsiai iškelti jai rū 
UPI informacijos agentūros žur
nalistu, su Michigano valstijos 
senatoriaus pavaduotoju ir su 
vietine juoduke, kuri pati viena ; 
vykdė savo reikalais demonstra
ciją 

Didelį įspūdį man padarė pa- : 

sikalbėjimas su Lansingo televizi-1 
jos reportere. Jinai parodė dau
giausiai dėmesio šiam reikalui ir 
kėlė aiškius klausimus. Kaip pvz 

pimą klausimą ir vistiek sugebė
jo atkreipti į save dėmesį. Praei
viai žmonės sustodavo pasikalbė
ti, teiraudamiesi už ką ji de
monstruoja. Sužinojus apie mūsų 
žygį, ji iškėlė klausimą, kuris y- ' 
ra dažnai "eiliniu" žmonių 
mums keliamas: "Kodėl jūs kovo
jai už žmones, kurie 'tenai', ki
tam krašte, gyvena?" Mūsų at
sakymas buvo paprastas: tie žmo
nes tenai patys negali leovotf.. ar mes kaip studentų at-kų vie-j K . / , . „ „„„,,1,, » 1 Jiems yra reikalinga pagalba is 
laisvųjų žmonių. Todėl mes ir 

Studentai ateitininkai, suruošę Michigano sostinėje, Lansinge, eitynes už pavergtą 
disidentus, žygiuoja su plakatais prie valstijos kapitolio rūmų 

netas ne per daug reikalaujame, 
iš naujo popiežiaus prašydami 
jo atkreipti daugiau dėmesio į 
Lietuvos katalikų persekiojimą ir 
per Vatikaną vesti teigiamą ak
ciją šiuo klausimu? 

Verta paminėti, kuo žurnalis
tai daugiausia domėjosi: konk
rečiais disidentų apkaltinimais, 
mūsų pageidavimais iš popie
žiaus Jono Pauliaus I, studentų 
ateitininkų istorija bei dabarti
niais uždaviniais ir vadais. 

Spaudos dėmesys ypatingai nu
krypo į kun. K. Pugevičių, nes jis 

stengiamės savo broliams ir se
sėms padėti. 

LAZERIŲ PADIDINAMAS 
AUGALŲ DERLINGUMAS 

Daug kur sėklos švitinamos 
prieš sėjimą, ir tai duoda nema
žą efektą. Tačiau su radioakty
viomis medžiagomis tenka labai 
atsargiai elgtis. Dabar gi atsira
do galimybė švitinti lazeriais. 

Amerikiečių tyrinėtojai atliko 
įdomius bandymus. Jie rubini-

buvo Liet. Katalikų tarnybos pir- * niais lazeriais švitino pupų, ri-
mininkas iš New Yorko. Lansingo dikėlių, liucernos sėklas ir sura-
6-tasis kanalas per žinias patiekė do tokį būdą, kuris paspartina 
pasikalbėjimo su kun. Pugevi- j sėklų dygimą. Pavyzdžiui, švitin-
čium ir žygio eigą. Jie apibūdino \ tas pupos sudygo 16-ąją dieną, o 
at-kų demonstracijos tikslą ir j tokios pat kontrolinės grupės sėk-
pranešė apie jų delegacijos susi-! los (nešvitinamos) sudygo tik 
tikimą su Lansingo diecezijos ats- j 26-ją dieną. Taigi mokslininkai 
tovu, kun. Murray, ir per jį įteik- \ įsitikinę, kad lazeriai padės gero-

! kai padidinti daugelio kultūrinių 
"The augalų derlingumą. 

Lietuvą ir teisiamus j tą laišką šventajam Tėvui. 
Nuotr. K šontos | Lansingo laikraštis, 

monė nėra efektyvi — ragano
sių skaičius ir toliau mažėja. 
Raganosius naikina brakonie
riai, kuriems kontrabandinin
kai iš Pietryčių Azijos moka 
pasakiškus pinigus. Mat, Rytų 
medicinoje vis dar gyvas prie
taras, kad milteliai iš ragano
sių ragų gali sugrąžinti jau
nystę. 

Taigi kyla didelis susirūpini
mas, kaip užkirsti kelią ragano-

Kenijos gydytojų grupė pa
siūlė jauniems raganosiukams 
išrauti ragus, ir tada šie žvėrys 
nebebus reikalingi brakonie
riams. Zoologų yra žinoma, 
kad raganosis be rago, nesvar
bu kaip jis jį praradęs, gali pui-

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

\aJdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 
23 

Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo pabėgęs iš kariuo
menės dezertyras Semaška, kurį už keleto dienų Tel
šių policija sulaikė ir perdavė Telšių apskrities Karo 
komendantui. 

Praslinkus maždaug mėnesiui, iš Kariuomenės 
teismo gavau šaukimą atvykti į Kauną ir stoti Semaškos 
byloje liudininku. Teismo posėdžio metu Semaška nu
siskundė, kad jam bėgant iš tos našlės trobelės buvo 
peršauta ranka, todėl jis buvęs priverstas pats 
pasiduoti policijai. Ar tai buvo teisybė - nežinau. Už 
pabėgimą iš kariuomenės jis buvo nubaustas, tačiau 
kokia bausmė jam buvo paskirta — neatsimenu. 

Gavusi šį grasinantį laišką, pasitarusi su girinin-i vena kartu su savo motina ir jokio užsiėmimo neturi 
ku, jį pasiuntė Kelmės policijos nuovados viršininkui, į Jis turįs du brolius, iš kurių vienas esąs kultūrtecn-
nes vietos policijos viršininku nepasitikėjo, kad jis su- • nikas, antras taip pat turįs tarnybą, o šis trečiasis, 

Girininkas norėjo eiti policijos viršininko pareigas 
1936-1937 metais Tytuvėnų mieste gyveno namų 

savininkė Akmenskienė, kurios vyras dirbo Valstybės 
kontrolėje. Jam mirus, liko žmona ir trys dukros, iš 
kurių, kiek prisimenu, dvi buvo mokytojos, o trečioji 
Tytuvėnų girininkijoje ėjo sekretorės pareigas. 

Vieną dieną, tai buvo vasaros metu, Akmenskienė 
gavo grasinantį laišką, kuriame buvo parašyta, kad ji 

kiaušiai gyventi. Manoma, kad j gavusi, ši laišką, padėtų 500 litų už akmens, pažymėtų 
ateity Kenijos parkuose gyvens!tam tikru numeriu, kuriais buvo pažymėti atstumai, 
tik beragiai raganosiai, bent iki j kiek kuris ūkininkas turi nužvyruoti ir pataisyti vieš-
tų laikų, kol bus išmokyta efek- kelį, einantį iš Tytuvėnų j Šiluvą. Jei nepadės, tai jos 
tyviau kovoti su brakonieriais, namas bus sudegintas ir jos dukra, tarnaujanti Tytu-

jm. venų girininkijoje, bus nušauta. 

gebės surasti grasinančio laiško autorių. Kelmės poli
cijos viršininkas gavęs šį kriminalinio pobūdžio laiš
ką, persiuntė mums — kriminalinei policijai. 

Ši kvota buvo pavesta aiškinti man. Apžiūrėjęs 
rašytą Akmenskienei grasinantį laišką radau, kad jis 
buvo ranka parašytas, juodu rašalu, ant pusiau nu
plėšto popieriaus lapo. Pažiūrėjus prieš šviesą, lapo 
viduryje, matėsi atspaustas vandens ženklas —Lie
tuvos Vytis, perplėštas pusiau. Nuo popieriaus lapo 
perpiešimo liko, nelygūs, lyg dantukai popieriaus lapo 
kraštai. 

Atvykęs į Tytuvėnus ir eidamas į policijos nuova
dą gatvėje sutikau Tytuvėnų girininkijos girininką 

kaip sakoma, esąs "sūnus palaidūnas" ir jokio darbo 
nedirbąs. Po šio pasikalbėjimo su nuovados virši
ninku susitarėme, kad vakaro metu nueisime pas šau
lių būrio vadą, iš kurio būstinės buvo siunčiami sar
gybiniai eiti sargybą prie akmens, už kurio buvo padė
tas vokas su senais laikraščiais, tikslu pasikalbėt apie 
tą reikalą. Apie 9 valandą vakare su nuovados virši
ninku nuėjome . šaulių būrio vado butą, kuriame ra
dome vieną šaulį ir vieną eigulį, kurie rengėsi eiti pa
keisti stovinčius sargyboje kitus du vyrus. Prieš jiems 
išeinant pasakėme, kad netrukus mes ateisime pažiū
rėti, ar einant vieškeliu jie yra matomi ar ne. Buvo 
mėnesiena, švietė pilnas mėnulis ir matomumas buvo 
labai geras. Tik man su nuovados viršininku atėjus 

(pavardės neprisimenu) kuris man papasakojo, kad ^ . ^ ^ ^ k u r Q ^ j e , 
jo sekretorės motina Akmenskienė gavusi grasinantį 
laišką, kuriuo reikalaujama, kad padėtų už akmens prie 
Tytuvėnų - Šiluvos vieškelio 500 litų. Jei nepadės, jos 
namas bus sudegintas, duktė nušauta. Kadangi jis 
vietos nuovados viršininku nepasitiki, kad šis sugebė
siąs išaiškinti ir suimti anoniminio laiško autorių, 

staiga pasigirdo keli šūviai. Išgirdęs juos pradėjau 
šaukti, mes esame savi žmonės — policija. Netrukus iš 
burokų lauko atėjo eigulis su šauliu ir pradėjo teisin
tis, kad jie pamanė, jog mes esame banditai ir norėjo
me paimti voką su tariamais pinigais, todėl pradėję 

. . . . , , - , , , . : i šaudyti 1 orą. Gerai, kad jie saude 1 orą, o ne j mus, tai jis pats, girininkas, darysiąs žygius, kad nuskalte- z7 , 11 ,•• 1 v • 7 -»i • v~-
i_ -Z- — -:-r- - :_ I.-.—*.!- Tv— I:i._i__ .::_ -.*. nes tada visas tas reikalas galėjo labai tragiškai baig

tis. Toks jų pasiteisinimas man pasirodė juokingas, 
ls būtų išaiškintas ir suimtas. Tuo tikslu jis, susitaręs 
su vietos šaulių būrio vadu, padėjęs už nurodyto ak
mens voką, prikištą senų laikraščių ir paskyręs du 
eigulius, kurie drauge su dviem šauliais, atėjus vaka
rui pamainomis eisią prie to akmens sargybą. Jeigu 
kas mėginsiąs tą voką paimti, būsiąs suimtas. 

Po šio pasikalbėjimo, nuėjęs į Tytuvėnų poli-
, K . . . . . . , . . .. . ... eitų namo miegoti, nes po sukelto triukšmo nebebuvo 

ciją, nuovados viršininkui parodžiau grasinantį laišką! • « . • * • u«- f b - v A 

nes prieš 10 minučių su jais kalbėjomės, jie matė kaip 
mes esame apsirengę, todėl prie mėnesienos šviesos 
mūsų nepažinti negalėjo. Be to, jie pradėjo šaudyti "be 
jokio paklausimo, kas mes esame. Tai neleistina. Už tokį 
jų pasielgimą ant jų labai užpykau ir pasakiau, kad 

ir jo paklausiau ar jis nežino, kas jį galėjo parašyti? 
Policijos*viršininkas pagalvojęs pasakė, kad šį grasi
nantį laišką galėjo parašyti Dambrauskas, gyvenantis 
Tytuvėnų mieste, netoli Akmenskienės namų, kuris gy-

prasmės stovėti sargyboje prie to akmens. Kadangi ne
bebuvo kas toliau daryti, tai ir mes su nuovados virši
ninku nuėjome miegoti. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. spalio mėn. 27 d. Aldona Augustinavičienė. Va- visai Australijai. Clevelande au 
karonė įvyks Dievo Motinos gančio lietuviško jaunimo gy-
Nuolatinės Pagalbos parapijos ivą paveikslą šokių programose, 
mažojoje salėje. Rengia L B ' o ir diena iš dienos gyvenime, 
apylinkės valdyba. Visi mielai | bebūnant svečiais tenykščių 
laukiami profesorės pasiklau- lietuvių svetingose pastogėse. 

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

glSaiie 
LIETUVIU DIENOS 

Šį šeštadieni ir sekmadienį, 

! žienė-Švedienė atliks ope:U arijų 
! ir dainų koncertą. 

Girdėsime gražiausias arijas ir spalio 28 ir 29 dienomis LB Cle- , . -, y . c , 
, ,. , . ,-,. , , . duetus is siu operų: bkrajojan-velando apylinkė Dievo Motinos 

N . P . parapijos salėje ruošia Lie
tuvių dienas. 

Šeštadienį, 7 va!, vak. Ričar
do Daunoro koncertas. Šis buv. 
Vilniaus operos solistas-barito-
nas , 1976 m. pasitraukęs iš ta
rybinio ansamblio, koncertavu
sio Vakarų Europoje, paprašęs 
egzilio teisių ir pasiliko Europo
je, kur toliau tęsia dainavimo 
stadijas ir koncertuoja Vakarų Į K a i s 

Europoje. Su koncertais lankėsi; 
JAV-se ir Kanadoje 

čio Olando, Don Carlo, Dalios, 
Jūratės ir Kastyčio, Samsono ir 
Dalilos, Cavalerijos Rusticanos, 
Andrės Chenier ir Aidos. 

Lietuviškos muzikos daly bus 
atliktos Juliaus Juzeliūno "Lietu
vių liaudies sutartinės", Jono 
Švedo "Dainos" ir kūrinys me-
zzosopranui ir dviem fortepio-
nams "Pokalbis su mirusiais vai-

PARAPIJOS PIETŪS 

Sv. Jurgio parapijos salėje Vy-
Bihetų kainos po 6,o,4,3 ir 2 l č i a i xn]orai š į sekmadienį, spa-

29 d. dol. gaunami kasoje prieš kon- J 
certo pradžią. 

Po koncerto pobūvis, vaišės, 
Groja R. Strimaičio orkestras. 
Norintieji dalyvauti bendrose 
vaišėse (6 dol. asmeniui) pra
šomi pranešti iš anksto pirm. 
J. Malskiui, R. Tatarūnienei ar 
VI. Bacevičiui. 

Sekmadienį, po lietuviškų pa
maldų, toj pat salėj vyks dailės 
darbų paroda, kur bus išstatyta 
įvairių menininkų paveikslų, gin
taro dirbinių kolekcijos, medžio 
drožinių, audinių, rankdarbių, 
lietuviškų knygų ir plokštelių. 
Parodon įėjimas — auka. 

;io zy a. ruošia pietus parapijos 
naudai. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. 

PREL. LADAS TULABA 

GYDYTOJU SUSIRINKIMAS 
IR POBŪVIS 

spalio 22 d. sekmadienį, svečia
vosi Šv. Jurgio parapijoje, atlai
kė šv. Mišias ir pasakė turinin
gą pamokslą. Po pamaldų šv. Ka
zimiero kolegijos Romoje rekto
rius turėjo pasitarimą su parapi
jos klebonu ir parapijos taryba. 

PARAPIJOS KARNAVALAS 

Šv. Jurgio parapijos salėje įvyks 
lapkričio 12 d. tuojau po lietu
viškosios sumos. Šv. Jurgio para
pija visiems parapiečiams išsiun
tinės laimėjimų bilietėlius, ku-

j riuos prašoma įsigyti. Karnava-
Lapkričio 4 d. šeštadienį Lie- Į lo metu bus tiekiami pietūs, pa-

tuvių namuos įvyksta Ohio Lietu-j ruošti vyr. šeimininkės L. Nage-
vių gydytojų draugijos metinis j vičienės, bus įvairių dovanų, 
susirinkimas, kur bus svarstomi į veiks bufetas. Parapiečius ir visus 

syti ir padiskutuoti. Bičiuliš
kai paslaugus Vladas Bacevi
čius, kaip visada dalyvius pavai
šins kavute su sausainiais. 

V. M. 

IŠLEISTUVES 
GRANDINĖLEI 

Su pilna grupės programa, 
atskirų pasirodymų šokiais. 
Australijos lietuvių šokių šven- j 
tės šokiais Clevelando Grandi
nėlė š. m. gruodžio 20 d. išlekia 
saulėton Australijon. Šios sun- ' 
kios (visa eilė koncertų, pasiro
dymų) , karštos (Australijos va- ' 
sąra — 95 laipsniai F.) kelionės : 
prieangyje, lapkričio 19 d., sėk-, 
madienį, D. M. N. P. parapijo-1 
je Clevelande, yra rengiamos i 
Grandinėlės šokėjų, muzikantų 
išleistuvės. 

Tą dieną, 10 v. ryto, parapi
jos šventovėje grupėje veikian
čio jaunimo ir jų tėvų intencija 
pamaldos. Po pamaldų parapi
jos valgykloje — karšt i pietų 
valgiai, kavutė, skanumynai. 

4 v. p. p. parapijos didžiojoj 
i salėje išleistuvių vakaras. Tai« 
bus gyvas, linksmas atsisveiki- Į 
nirao vakaras, si! muzika, Gran i 

; dinėlės šokiais, atsisveikinimo į 
žodžiais. Juk netrukus Grandi- į 

; nėlės jaunimas paliks tėvus, Cle j 
velando lietuvių bendruomenę, ( 
savo parapiją nešti per jūras 
marias Australijos lietuviams. 

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

Tel _ WA 5-806S 
immiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Jauniems žmonėms tai didelė 
užduotis. Ieškos jis atsisveikini
mo vakare iš visų klevelandie-
čių drąsinančių žodžių, patari
mų, paramos, nes t e gražių iš
leistuvių sunku tikėtis lauktu
vių. 

Grandinėlės išleistuvėse — 
pamaldose, pietuose, atsisveiki 
nimo vakare — visi laukiami, 
visi kviečiami. G. I. 

(Nukelta j 5 pusL) 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiimi 
P A C K A G E EX P R E S S AGEXCT 

MARMA NOREIKIENE 
SIUNTINIAI J LIETUVA 

laibai p a g e i d a u j a m o s geros rūštes 
prekes. Mais tas 15 Europos sandėlių. 
2«08 W. 6» St.. Chloago. Hl. M>62» 

T E I . — WA 5-278" 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiininiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii 

10% — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsite 
u i apdrauda n u o ugnies ir automo
bilio pas mus . 

F R A N K Z A P O L I S 
3208*4 V7e»t 951 h Street 

Chicago. Il l inois 
Telef. GA 4-8654 

R E A I - E S T Ą T E 

lUIliMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII 

Michigan Nuosavybės 
UNION PIER IR APYLINKĖJE 
10 akrų žemės su namu nagingam 

žmogui; 24 x 48 p. sandėlis ir seni 
tvartai. $33,000. 

Atremontuotas ūkio namas ant 39 
akrų žemės. Dirbama žemė. $63,900. 

Gražus 45 akrai žemės. 20 akrų 
dirbama. Senesnis namas su 3-mis 
miegamais. 

14 bloko iki Michigan ežero — 
Pajamų nuosavybė, Įskaitant ir žiemą 
gyvenamas namas su trimis miega
maisiais ir Duplex. Visi reikmenys — 
"appliances" ir baldai įskaitomi tik 
už $49,900. 

Reikalinga permodeliuoti — 10 
j kamb. namas ant 2/3 akro. $22,000. 

Dėl daugiau informacijų ir susita
rimui apžiūrėti kreipkitės j Ruth 
Magdzinski — Realtor 

616 — 469-2181 

BUN BALDWIN COMPANY 
15068 Red Arrow Hwy. 
Lakeside, Mich. 49116 

iiimimimiiiiiiiiiiitiiiimiiiiiiiiiiiiiiimii 

R E A L E S T A T E HELP \VANTED MOTERYS 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiimiiiiiiini 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visa rūšių grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

iimimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiimiiiiiiiiiii 

miimiiiiimitmiiiimiiimimiiiimiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

imiiiiiiiiiiiimmiiiimmiiiiiiiimiimiiii 

!flimrai»!!l!!i!IWtlllilll 

MARQUETTE PARK 
i 4 butų marinis. Gazu šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900. 

19 metu marinis. 5lA kamb. (3 
mieg ). Gazu-oru pildymą* Arti St. 
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą 

BUTŲ NUOMA V lAS 
Narnu pirkimas — P. avimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

Notariata* — Vertimai 

REALTY 
. B A C E V I Č I U S 

Kedzie Ave. — 778-2233 
J. 

t! 455 s. 

Marąuette Parke. Savininkas parduo
da gerai užlaikytą mūr. namą apie 28 
metų senumo. 70 ir Campbell apyl. 
2 butai — 5 kamb. ir 4 kamb. 2 maš. 
garažas. Skambinti po 5 vai. vak., 
sekm. ir šešt. visą dieną tel. 778-8039. 

64-ta k Talman. Labai gerai išlai
kytas 5 kamb. mūr. bungalow. Pilnas 
valgomasis, 2 miegami, taip pat įreng 
tas miegamasis pastogėje. Gazo šilu
ma. Garažas. $35,000.00. 

88-ta ir Tulley (5200 į vakarus). 
Liuksusinė 3-jų miegamų rezidencija. 
iy2 vonios, įrengtas rūsys, 2 maš. ga
ražas, uždengtas patio. šoninis įvažia
vimas. $71,500.00. 

40-ta ir Artesian. 2-jų butų medi
nis. Reikia savininke. Tik $22,000.00. 

40 Ir Rockwell 214 aukšto medinis. 
Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr. 
gazu šildymas. $30,900.00. 

39-ta ir Albany. Geras 2-jų butų 
po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu
telis rūsy. $54,000.00. 

66-ta ir YVashtenavv. Geram stovy 
8 butų mūras. 6 butai po 4 kamb.. 
2 butai po 3 kamb. $17,280.00 me
tinių pajamų. Savininkas prašo 
$100,000.00. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis į 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
N a m a s — Svajone : 3 butai , 4 v o 

nios, centralinia š a l d y m a s , a t o m i n e 
s lėptuvė, 3 a u t o garažas . 2 b a l k o 
nai. Patio, Marąuet te P a r k o centre . 

draugijos reikalai. 
. Pobūvio metu bus įteikta šių 

metų O L G D kultūrinė premija. 
Meninę programą atliks Vil
niaus dramos teatro aktorius Juo
zas Palubinskas. Pobūvio pradžia 
7:30 vai. Clevelando visuomenė 
kviečiama dalyvauti pobūvy. Sta
lus galima užsisakyti skambinant 
Romualdai Čepulienei, tel. 942-
-8402 ar Aldonai Maurutienei, 
t e i 731-1012. 

VYTAUTAS SMETONA 

lietuvius maloniai kviečia atsi
lankyti klebonas ir parapijos ta
ryba. 

GERARDAS JUŠKĖNAS 

kuris jau ir anksčiau yra laimė
jęs eilę medaliu ir įvertinimų fo
tografijos mene, dabar Cleve-
land Photographic Sodety sezo
no va 

iimmimiiiimiimiiiimmiiiiimiimiiiii 
NAMŲ APSITYARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TELEFONU O N H 
nimiiu iimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiii 
iiHimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmmiimiiiiiii 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTfc į 

„ržybose faimėjo aukso me-įL IV aprašoma dr. J. Vaišnoros, MIC j 
dalį už spalvotą skaidrę Best H a - lygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Jaunasis pianistas Vytautas 
Smetona lapkričio 12, sekmadie
nį, 7:30 v.v. The Cleveland Ins
t i tute of Music, Kulas Hali salė
je, 11021 East Boulevard, Uni-
versity Circle duos pianino reči
talį- Programoje bus išpildyti 
J. S. Bacho, W. A. Mozarto,] 

Franz Liszto, G a u d e Debussy, Fre-! 
deria Chopino, M. K. Čiurlionio 
m Aleksandr Scriabin kūriniai. 
Koncertą ruošia Allan D. For-
bes Foundation. 

Vicos vietos po 5 doi. Studen
tams ir pensininkams po 3 dol. 
Vytautas Smetona, kurio senelis 
buvo paskutinis Lietuvos prezi
dentas Antanas Smetona, yra gi
męs 1955 m. vasario 14 d. Cle
velande. Pagrindinį muzikinį 
mokslą jis gavo iš savo motinos. 
pianistės Birutė:, vėliau studija
vo kartu su savo broliu Antanu. 
ta ip pat pianistu, ir pas žinomą 
pedagogą pianistą Leonard 
Shure. Yra pabaigęs Case Wes-
tern Reserve universitetą. V. Sme
tona yra davęs sėkmingų reči
talių Bostone, Chicagoj, Cleve
lande. Detroite, New Haven. 
N e w Yorke ir kitur. Šį rudenį 
koncertuos New Yorke ir Los An
geles bei vakarinėje Amerikos 
daly. 

Pianistas yra susilaukęs puikių j 
muzikos kritikų įvertinimų di- j 
džiojoje amerikiečių spaudoje, | 
ka ip NTew York Times. 

"DIRVOS" KONCERTAS 

rengiamas gruodžio 3 d., sekma
dienį, 4 vai. p.p. Reginos kata
likių mergaičių gimnazijos audi
torijoje, 1857 So. Green Rd. 
South Euclide. Solistės Dana 
Stankaitytė ir Aldona Stempu-

man lnterest Kategorijoje. Už 
sėkmingą varžymąsi tarptautinė
se foto parodose G. Juškėnas yra 
įtrauktas į "Photographic Socie- J Knyga yra tik teologine, ji dėl Juo 
ty of America V/ho's who in aiių vietovių aprašymo ir dėl ]i> 
color slides" sąrašus. 

V.R. 

"NARSA GYVENTI" 
BENDRUOMENES 

VAKARONĖJE 

Lapkričio 9 d., ketvirtadienį, 
7:30 vai. vak. Clevelando lietu
viai turės progos pasidalinti 
įspūdžiais apie naujausiąjį Jur
gio Gliaudos romaną "Narsa 
gyventi". Romaną aptars prof. 

gausios istorinės medžiagos tinka pa 
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvoj istorija ar vie 
tovėmts Knyga didelio formato, 44C 
pel. — kaina $3.00. Galima ją jsisvt' 
•Drauge" 
lumuuiifiminimiiiiimfumiiiHMiiim 

KODiL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

Ką išleidžiate namų apšildymui, 
tas išeina laukan per stogą ir sienas. 

Mes dabar turime tokį gaminį izo
liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti, 
Su pilna izoliacija galima kuro su
naudojimą sumažinti iki 50%. 

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

Dėl nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

EXPANSI0N SYSTEMS 
2637 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 

iiiimiiiiiiiimmiiiimmmiiiiiiiiHiiiimii 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, Hl. 60632, telef. <W7-5980 
HiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiHMiiiiiiiimifi iimmiiiiuimiiiiiiiiiiiiiifiiiiiuiiiMimii 

'iiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiHiiiiii 
M. A. Š I M K U S 

.VOTaJ»V PUBLIC 
I.VJOME TAX S E R V I C E 

4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GUMINIŲ iškvietimai, pi ldomi 

P I L I E T Y B E S PRAŠYMAI Ir 
kitokie blankai 

imimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiifiimiimiin 

iiiiiiiiHiinimmiiiiimtiHnHK:;ir!n;>!!i 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St , telef. 776-1486 

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiinuiiiiimiiiiiimi!!; 

iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiiiiiniuii 
fvairlu prekių pasirinkimas n c b m n 

szrtai iįį mū*n sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
3:533 S. Hals ted S t . Chicago. TO. fiOflfis 

2501 W. CStta St.. Chicairo. TO. 60629 
Telef.: 925-2T37 — 254-3320 

Vytantas Valantinas 

B A L T 
COME TO 

JOM US AND FULFILL A 

I C H O L l DA Y S 
L I T H U A N I A I N 1 9 7 9 
DREAM THAT WILL HAVE ENDLESS MEMCftlES 

K A I N O S 

DURYS - LANGAI 
18 rūšių — 12 spslvu 

K o s t a s B u t k u s 
Telef, 778-2781 

Išvykstame 

Sruod. 22 
Kovo 5 
Kovo 22 
BaL 12 
Bal. 23 
Geg. 3 
Geg. 14 
Geg. 24 
Birž. 14 
Birž. 26 
Liep. 4 

Liep. 24 
Rugp. 8 

Rugp. 21 
Rūgs. 6 
Rūgs. 20 
Spal. 15 

Grįstame 

Saus. 5 
Kovo 15 
Kovo 31 
Bal. 21 
Geg. 3 
Geg. 12 
Geg. 24 
Birž. 2 
Birž. 23 
Liep. 10 
Liep. 19 

Rugp. 7 
Rugp. 24 

Rūgs. 5 
Rūgs. 15 
Rūgs. 29 
Spal. 25 

Grupė 30 G.I.T. 
$1049.00 (Apex fare) 

$779.00 
$849.00 
$849.00 
$849.00 
$849.00 
$849.00 
$899.00 
$899.00 

$1249.00 
$1199.00 

$1249.00 
$1199.00 

$1249.00 
$849.00 
$849.00 
$799.00 

$849.00 
$899.00 
$899.00 
$899.00 
$899.00 
$899.00 

(Group 30 fare) 
(Grcu* 30 fare) 

(Super a->ex fare) 
(Super apex fare) 

(Super apex fare) 
(Super apex fare) 

(Super apex fare) 
(Group 30 fare) 

$899.00 
$849.00 

Miestai ir Naktys 
Vilnius 5, Varšuva 3, Leningradas 3, Maskva 2 

Vilnius 5, Varšuva 2 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 2 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 2 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 5, Kievas 3*, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Riga 3, Leningradas 3, Maskva 2. 

Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Roma 5, Maskva 3 

Vilnius 5, Riga 3, Leningradas 3, Maskva 2. 
Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 5, Kievas 3', Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 2 

Vienos dieno* ekskursija į Kauną ir puses dienos kelione į Trakus įskaitoma. 

Kreipkite j J0N4 AD0MEN4 

Kelionių vadovas 

TRAKS MTERK£T!C*!AL T0URS, LTD. 
535 Fiftti Avenue 

New York, N. Y. 10017 
212--807-7257 

KEY PUNCH 
OPERATOR 

Manufacturing company seeks reli-
abie, stelf-starting individual for key-
punch operation on IBM 3742. Ex-
perience nece«s<»rry. Cc ntact: 

KEYPUNCH 3 'JPEKVJSOR 

Tel. — 647-7500 
WIC0 CORPORATION 

V Y R A I I B M O T E R Y S 

H0USEKEEPING 
Expd people needed for 315 bed 
nursing home. Full time. Mušt 
speak English. 

NORRIDGE NURSING HOME 
7001 \V. Cullom, Norridge 

Tel. — 457-0700 

Mūr. b u n e a k m . 3 m i e g a m i . 
žial užlaikytas. $34,000. 

G r a -

Xama» Ir tavernos 
biznis. J80.000. 

- t e t a iries 

Didele taverna , s a l e 
2 butai po 6 k a m b . 

Mūr. n a m a s , 
ap i e 200 sveč ių . 
$85.000. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income T a s 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 

DABAR, NE RYTOJ! 
Naujas 6 kamb. namas į vakarus, 

kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi
gus — $53,500.00. 

2-jų aukštų muro namas ir 2 au-' 
to garažas. Apie $6000.00 pajamų, j 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap-' 
sauga nuo potvynio. Alum. langai.,! 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. 550,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Farke. Vertingas pirkėjui. 

Valelis Real Esfate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

HELP WANTED VYRAI 

WELDERS & LAYGUT MEN 
Start pay S4.00 to $4.50 per hr. 
Depends on experience. Own trans-
portation. or elose to Milwaukee 
Rd. trains. Some English reąuired. 
Apply in person. 

North Shore Steel Co., Inc. 
2101 Railroad Ave., Glenvieu 

M E C H A N I C 
Rebuilder of heavy duty starters 
& alternators. Experienced only. 
Top pay. Calumet City location.. 

Between 9-5 P. M. 862-0110 

W E L D E R 
Welding Experience Reąuired. ..;., 

Ability to read blueprints helpful. 

A D V A N C E 
PROCESS SUPPLY 

400 N. Noble St., Chicago, Illinois 
Tel. — 942-8614 

GLASS B t O W E R 
Varied and int<:•^e^tin.c •tv-ork p iov ides 
g o o d opportuni ty \vith gj 'ov in^ com-
p-;ny. Kxp»-riencc nof.rssary. GOCHI 
fring-e bonofits. Call V'cnita or apply 
in person: 

KK.MANCK <;I..\SS \VOHKS INC. 
17 <;at«*w;i.v K d . 

Iti'iiH'milIi . I l l inots 76<>-l81G 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

IŠNUOM. Marąuette Pke., 2-me 
aukšte, 5 kamb. buta3. Tik suau
gusiems. Jokių gyvuliukų. 

434-6875 

~g 
A.psanoka skelbtis dien. DRAUGE 
nes jis piečiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai 
aos yra visiems prieinam r* 

55E J & -

Platinkite "Draugę". 

YOUNG MAN 
To learn brace making trade. 

Peterson and YVeštern area. 
Mr. Ferser — 878-2145 

* » m ^ m m*m^»^^m^^ ——i—^lAsW W S> M 1 
• " " • • I • M • 

Service Go-ordinafor 
For old line, tstablished air con-

ditioning duet cleaning company, 
serving top line Chicago firms. Air 
cemditioning experience desirable, but 
not reąuired. Take-charge pfi-son to 
handle all branches of service de-
partment. Excellent benefits. vacation, 
profit sharing. For personai interview, 
call: 

TEL — 656-9200 

HELP WANTED - ^ \ Y 1 R . 4 I 

DIE MAKER - STEEL RULE 
Experienced & trainees. Rotary & 
flat for corr;:gated steel rule dies. 
Excel!ent benefit package from 
national co. 

Container Graphics Corp. 
Tel. — 439-8530 

A n E ą u a l Opportuni ty E m p l o y e r M / F 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
dienraštyje "Drauge" 

"Groop 30 fene" turi būt SO ar daugio* keleiviu. 

H E L P W A N T E D — M A L Ė 
^llllllllllllllllllllllilllliliHI}l!!iiH-3H!UiSIHIIH;illlllSUIII!llllli||||||||||||||||||||||||||||>. 

N C O P E R A T O R 
I lst and 2nd Shiits 
= We prefer some experience with Metai Working Machines or E 
5 Plant Environment. VV'ill train responsible individual with stahle 5 
H work record. Union Shop, offering S6.10 per hour. plūs incentives t 
= and gocd benefits. For Interview Call: NANCY 8T.EPHEN E 
1 W I L T 0 N TOOL I 
1 Sniller Park, Ulinois — Tel. 678-1654 \ 
-_ An £qual Opportunity Employer M/F = 
?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiur 

Perskaitę "Draugę", duokite kitiems pasiskaityt 



A 
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CLEVELANDO ŽINIOS 
(Atkelta iš 4 psl.). 

ABITURIENTŲ BALIUS 

LB Ohio apygardos valdyba 
jau dešimtą kartą kasmet ruo
šia aukštesniąsias mokyklas bai
gusiųjų moksleivių pristatymus 
— balius. 

Tokia šių metų šventė buvo 
Lietuvių namuose spalio 14 d. 

klausytojų buvo šiltai priimti. 
Pabaigai pianistė Angelytė K. 
paskambino melodingą Šopeno 
valsą op. 42. 

Po paskutiniojo O. Jokūbaitie-
nės padėkų pareiškimo žodžio 
pradėtos vaišės ir pasilinksmini
mas, užtrukęs ligi vėlyvos nakties. 
Buvo dovanų, veikė baras ir t.t. 

LB Ohio apygardos valdyba ir 
Ją suruošė ir sklandžiai pravedė j a u n i m o g r u p ė s surengusi šį gra 
pats jaunimas, tikriau sakant, 
jaunimo komitetas: R. Aukštuo
lis, Z. Kripavičiūtė, L Jokūbai
tis, D. Palubinskaitė ir K. Petrai
tis. Savo labai naudinga talka 
komitete dalyvavo ir Ohio apy
gardos valdybos vicepirmininkė 
O. Jokūbaitienė. 

Pagal rengėjų nustatytą cere
monialą, abiturientai po vieną 
buvo atlydėti į salę. IČ Petrai
tis paskaitė, ką kiekvienas iš jų 
veiks —studijuos universitetuo
se ar dirbs įstaigose. Gražus ele
gantiško jaunimo būrys —bū
simieji mokslinčiai, daktarai, ma
tematikai, elektronikos inžinie
riai, mokytojai — šiais metais 
šešiolika jaunuolių — užėmė vie
tas prie didžiulio vaišių stalo. 
Štai jie: Edvardas Blimentalis, į 
Daina Čepaitė, Nidas Čepas, Rū
ta Gasiūnaitė, Lina Janavičiūtė, 
Dainius Kazėnas, Tomas Kijaus-
kas, Edvardas Kižys, Dalia Miš
kinytė, Daiva Motiejūnaitė, Judy 
Rukštelytė, Rūta Staniškytė, Al
bertas Sušinskas, Linas Cėsna, 
Ramunė Jonaitytė ir Daiva Pe-
tukauskaitė. Tiek jų buvo dai-

žų abiturientų pristatymą, pelno 
pagyrimą ir padėką. 

mkt 

DVIEJŲ SOLISČIŲ 
KONCERTAS 

Gruodžio 3 d. 4 v.pp. "Dir
va" ruošia koncertą, kurio prog
ramą atliks Dana Stankaitytė ir Gimnazijos 
Aldona Stempužienė-Švedienė. So- mas įstojo 
listėms akompanuos kompozito
rius Jonas Švedas. 

Programoje — populiarios ope
rų arijos, duetai ir lietuviška mu
zika. Koncertas įvyks Reginos Ka
talikių mergaičių gimnazijos au
ditorijoje, 1857 So. Green Dr., 
South Euclide. 

tas, organizuoja grupės gastro-j kreditus ir pridėjęs prie post mas-
les keliolikoj JAV vietovių, bū-1 ter work, pajuto esąs pusiaukely 
damas ir jo asistentu. Pagaliau, su į muzikos daktarą. Dar Philadel-
Valst. d-to žinia, studentų drau-1 phijoje Bronius buvo suieškotas 
gystės ryšiams palaikyti, grupė j jau minėtam darbui. Reikia svei-
paskirta vykti į Rusiją ir Lenkiją I kinti Bronių iškėlusį lietuvio var-
koncertams. Čia irgi profesorius j dą. 
savo asistentu pasirenka Bronių. 

Po gastrolių grupė angažuoja
ma Amerikos muzikos antologi
jos direktoriaus įgroti į plokšte
les dalį istorinės Amerikos mu-

Artimi Broniui ir lietuviški 
reikalai. Jis baigęs aukšt. l i t 
mokyklą, priklauso jūrų skau
tams, "Žaibo" klubui ir daina 
gelbsti ramovėnų vyrų chorui. 

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. spalio mėn. 27 d. 

zikos. Savo patyrimu Bronius pa-1 Dalyvauja liet. parengimuose, 
deda profesoriui įgrojimo darbe I dainuoja bei gieda himnus liet. 
ir, plokštelėse, kurios jau siun-1 parengimuose, gerai kalba ir ra-
tinėjamos muz. institucijoms, bib- šo lietuviškai. Giliai religingas 
liotekoms, archyvams, minimas i ir lanko lietuvių parapijose lietu-

operecių parengimuose, 
mokytojo pataria-
All Ohio Youth 

chorą, Columbus, Ohio, kur vė
liau pakviestas ir dirigento asis
tentu. Su tuo choru aplankęs sep
tynias Europos valstybes bei da-

jo vardas, kaip muzikos asisten
to, gi pirmoje plokštelėje — 
kaip solisto: "Dri l l Ye Tarriers, 
Drill". Cincinnati dienraščio 
"Inąuirer" dviejose laidose Bro
nius įvertintas geriausiai, o iš 
Antologijos įstaigos direktoriaus 
gavo padėkos laišką, liečiantį 
plokštelių įgrojimo darbą. 

viskas pamaldas. 
Korep. 

K. 

BRONIUS KAZĖNAS 
— NAUJAS MUZIKOS 

DIRIGENTAS 
Bronius Kazėnas baigė diriga-

Baigęs mokslo metus, Bronius 
• rengėsi vasaros poilsiui, bet grį-lyvavęs Amerikos garsiame Nau- >„ ° .. i, i .*, .„ A ° 

. . ^ J r» J • izęs pas tėvus rado laišką is Ame-
juių metų parade Pasadenoje. • i_ i J • 
J J *̂  ' ncan chorai conductors assoc, 

Bronius baigė Clevelando uni- 'kur jis priklauso, kaip "talented 
versitetą su specialiu muzikos: conductor", rekomenduojantį 
kursu ir įsigijo muz. mokytojo j vykti pasitobulinti į Pennsylvani-
pažymėjimą. Čia studijuodamas | jos universiteto aukštuosius diri-
progomis dainuoja Amerikos j avimo kursus Philadelphijoje. Ne-
himnus prieš sporto varžybas.Jis j lengvo egzamino metu profesū

ros nuspręsta, kad choro sesijų 
jis nebereikalingas — tik orkest-

Ruošiantis ir diriguojant 

universitete įsteigia ir vadovauja 
80 studentų mišrių balsų chorui. 
Be eilinių pasirodymų choras at-

į 200 metų sukakties minėjime! dar kartą buvo pripažintas! 
miesto centre Convention Hali. Į talentingu, gaudamas ir ê is „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ m i m i i 

liose programose atvaizduota ar J is jau pakviestas dirba muzikos 
paminėta. Žinoma, tai tik tie, j mokytoju bei dirigentu Kentucky 
kurie atsiliepė į rengėjų kvieti-į Forth Thomas gimnazijoje, ne 
mus dalyvauti baliuje 

Oficialiojoj daly trumpu žo
džiu juos pasveikino Ohio apy
gardos valdybos pirm. J. Virbalis. 
Tėvų vardu kalbėjo mkt. A. Miš
kinienė. Gerais linkėjimais į gy
venimą palydėjo dr. A. Butkus, 
kurs prieš dešimtį metų Cleve-
lande šią tradiciją pradėjo. Abi
turientų vardu padėką tėvams ir 
bendruomenei pasakė Edv. Ki
žys. Jis pasižadėjo ir ateityje ne
nutolti nuo lietuviškojo gyveni
mo. 

Meninę šventės programos da
lį pravedė R. Aukštuolis. Pir
miausia buvo palcviesta į sceną 
jauna pianistė, laimėjusi Ohio 
valstijos jaunųjų pianistų konkur
se antrąją vietą, Angelytė Kara
liūtė. Ji paskambino Bacho "En-
glish Suite RI Preliude" ir Men-
delsohno - Bartohldy "Rondo 
Capriccioso". Publika buvo nuste
binta tos talentingos 13 mergai
tės sugebėjimu tvirtai ir užtik
rintai atlikti šiuos gana kompli
kuotus ir sunkius kūrinius. Ši B. 
ir Ant. Smetonų piano studijos 
studentė yra daug žadanti mūsų 
jaunosios kartos pianistė. Abitu
rientė D . Miškinytė pasirodė 
kaip gerai išlavinta fleitistė. Jos 
pagroti du melodingi dalykėliai 

, i ._. , • • >-.. oc e u u i i ų paairuuyuių i;iiuicu> a i - ro. KUOSian 
vimo klasę magistro laipsmu Cm-, H e k a m o s d a l į clevelando prof. orkestrą ir chorą, Bronius 
cmnaty universitete. Kaip akty-1 -
vus studentas, National Honor 
soc. Pi Kappa Lambda apdova- P o fc į y y k i o t e l e v i z i j o s p r a n e š ė _ 

jas laišku sveikino universiteto 
prezidentą už tokį puikų chorą 

Baigęs Clevelando universi-
tetą Bronius gauna valst stipen-

KUENG A P I E POPIEŽIŲ 

Šveicarų teologas H a n s Ku-1 
eng, la ikydamas paskaitą Chi- j 
cagos universitete, pareiškė, 
kad j is laimingesnis, sužinojęs j 
apie J o n o Paul iaus I I išrinki
mą. Nau jas popiežius, ano t jo, 
bus skir t ingas. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiH' 

S O P H I E B A R Č U S 
RAJJIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii 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. 484-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAPUEWOOD AVE. 
CHICAGO, DLL. 60629 

notas auksinės lyros ženkleliu. 

toli nuo universiteto, kur jis tę
sė muzikos studijas. 

Gyvendamas Clevelande, iš 
mažens, Bronius linko prie muzi
kos. Būdamas septynių metų pia
no pamokas pradėjo pas tėvą. 

diją dirigavimo studijas tęsti Cin
cinnati universitete. Išnaudoda
mas vasaros atostogas jis baigia 
Fred Wamin muz. kursą su stip
ria scenos meno studija Pocono 
universitete. Grįžęs į Cincinnati, 

A. f A. 
Emilijai Masiliimaitei-Psliokienei 

m i r u s 

Dainavo lit. mokyklų choruose^ be jo pagrindinių studijų, daly-
išlaikęs konkursinį egzaminą, dai- \ vauja university singers grupėje Į 
navo simfoninio orkestro vaikų i r vasaros sezonui su simfoniniu 
chore, vėliau Šv. Juozapo gimna- į orkestru koncertuoja aplinkiniuo-
zijos chore jau reikšdamasis ir 'se miestuose. Profesoriaus paves-

reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Di. BALIUI 
PALIOKUI, dukterims INDREI ir AUSTEI su šeimo
mis ir kartu liūdime. 

Liucina ir Alberto Chalmetos 
Aukse ir Petras Kaufmanai 
Gustavas ir Gena Kaufmanai 

A. tA . S T E L L A TREDER 
BUBTNATra 

Gyveno 4613 S. Whipple Street, Chicago, Illinois. 
Mirė spalio 25 d., 1978, 8:30 vai. ryto, sulaukus 60 m. amž. 
Gimė Cicero, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Rose Marie Myszka, 

žentas. James, 3 anūkai Michele, James, Jr.. ir Beth; 2 broliai 
Stanley su žmona Maricai ir George, 5 seserys: Stephanie Wen-
gel su vyra Charles. Mary Gore, Frances Pfaff su vyru William, 
Daisy Tamkus su vyru William ir Marcella Girkant su vyru 
John ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas penktad., 2 vai. popiet Lack-Lacka-
wicz kopi., 2424 W. 69th St. Laidotuvės įvyks šeštad.. spalio 28 
d. iš kopi. 8'45 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkai 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, tel. 737-1213. 

SPORTAS 
(Atkelto iš 2 psl.) 

Rangers — PSV Eindhoven 
0—0, Lok. Sofia — F . C. Koeln 
0—1, AEK Athen — Notting-
ham Forest 1—2, Dynamo Kiew 
— Malraoe F F 0—0, Z. Bruenn 
_ Wisla Krakau 2—2 ir t . t . 

Dė Europos kraš tų taurės 
laimėtojų Pokalo antrojo ra to 
pirmenybių rungtynių, dalis pa
sekmių: RSC Anderlecht — 
FC Barcelona 3—0, Ipswich 
T W n — Waker Insbruck 1—0, 
F . Duesseklorf — F C Aberdeen 
3—0, Servette Genf — AC Nan-
cy 2 — 1 , FC Magdeburg — Fer . ' 
Budapest 1—0 ir t t 

* 
Dėl UEFA Europos taurės : 

FC Everton — Dukla Prag 
2—1, Torpedo Maskva — VfB 
Stu t tgar t 2—1, Her tha BSC 
Berlin — Dynamo Tiflis 2—0, 
Manchester City — St. Luettich 
4—0, Hajduk Split — Arsenai 
London 2—1, Racing Strass-
burg — H. Edinburgh 2—0 
ir t t . 

Vyt. A. Krikščiūnas 

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

J. & J. PHARMACY 
\fclsta!, vitaminą], Importuoti kvepalai, gydomos žotte irtt 

Važiuojamos kfidts, remantal ir kt.. pirkti ar nuomoti: 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

A. + A. KAZEI VASIUEVIEMEI mirasr 
jos sūnui KAZIMIERUI VALIUI, jo šeimai — žmonai 
KATRINAI, dukrai ASTRAI ir mirusios seseriai 
dr. JANINAI LULNIENEI. reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

Antanas ir Ona Zaurai 
Irena ir Terry Summers 

'.< 

:'VMkH*»'- '*saįgįgp* " K J M B P " " ^ 3 | H | 

MRBIIA AUKŠTftITE 

I Š E I V E S K E L I U 
Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių iš Lietu- * 
vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. | 
Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. * 
Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 į 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicdgo, III. 60629 

Brangiai tetai, buvusiai Panevėžio dantų gydytojai, 
A.f A. 

KONSTANCIJAI KASPERAVIČIENEI 
mirus, jos mielą dukterį DANUTĘ ir JONJJ SCUICKJį 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Danute ir Kęstutis švelniai 

Detroito Ateitininkų Sendraugių skyriaus sekre
torei 

MARIJAI JANKAUSKIENEI, 
jos mylimam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Detroito Ateitininkai 
Sendraugiai 

A. t A. EMILIJAI PALI0K1ENEI mirus, 
jos vyrui Di. B. PALIOKUI, DUKTERIMS ir kitiems 
giminėms gilią užuojautą reiškia 

R. ir V. Ingelevičiai Ir 
R. Kudžmiene su šeima 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F . D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te l e fonas — Y A r d s 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St., C h i c a g o 
1410 So. SOth Av\, C ice ro 

Te l . 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 (LACKAVYICZ) ir SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4343 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th A»e.. CICT.RO. II.L. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. spalio mėn. 27 d. 

X "Draugo" dailiosios prozos 
konkursui kūrinys, pasirašytas 
Silvijos slapyvardžiu, yra at
siųstas redakcijai, kuri po lap
kričio 1 dienos perduos konkur
so teisėjų komisijai. Paskutinė 
data beletristiniams kūriniams 
prisiųsti yra lapkričio 1 d. (paš
to antspaudas). Šių metų roma
no premijos — tūkstantinės me
cenatas yra dr. Jonas Gliaude
lis. 

x Pasukti laikrodi viena va-

x PreL Ladas Tulaba, Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos 
Romoje rektorius, yra atvykęs 
į Chicagą ir apsistojęs Mar-
ąuette Parko parapijos kleboni
joje. Svečias iš Romos spalio landa atgal reikia nuo ateinan-
26 d. aplankė Marijonų vienuo- č i o šeštadienio - sekmadienio 
lyną ir pasidalino įspūdžiais iš nakties, kada prasideda žiemos 
Romos ir Italijos gyvenimo. Iau*as. Sekmadienį pamaldos 
Prel. L. Tulaba JAV-bėse pabus bažnyčiose, susisiekimas ir kiti 
bent kelias savaites, nes turi ne- Įvykiai bus valanda vėliau, kaip 
mažai įsipareigojimų įvairiose y1*3 dabar. 
lietuvių kolonijose. x Marijonų bendradarbių •• Spa!*o l l d. Clevelande įvyko tradicinis abiturientų p 

X Balfo seimas prasideda ry- Chicagos apskrities žaidimų 
toj, spalio 28 d., švč. M. Mari- popietė įvyks sekmadienį, lapkri-
jos Gimimo parapijos salėje j č i o 5 d- Marijonų vienuolyno 
(6820 So. Washtenaw Ave.)J s v e t a i n ė3"e prie "Draugo". Jėji-
Marąuette Parke. Registracija m o a u k a 1 2 5 dol. Pradžia 1 * Povilas Kilius, Lietuvių 
prasideda 9:30 vai. ryto, o sei- v a I- P^ pietų. Kviečiame gausiai i Fondo tarybos narys ir inves-
mas — 10 vai. Vakare 7 vai. d a l v v au t i . Bus laimėjimų pa- į tavimo komisijos pirmininkas, 
toje pačioje salėje bus seimo skirstymas, kitų dovanų ir vai- į tarnybos reikalais lankėsi Eu-
banketas. Seime dalyvauti kvie- į š ė s - Gautas pelnas bus skiria- j ropoję. Ta proga, PLB val-
čiami ir svečiai. I m a s prisidėti prie išlaidų, ku- dybos įgaliotas, susitiko su ra 

x Kun. Stasys Yla, pereitą' rįos susidaro, pravedant įvai-
savaitę iš Putnamo atvykęs į i r i u s formalumus, susidarius 

Iš ARTI IR TOLI 
VOKIETIJOJE 

— Vasario 16 gimnazijos 
evangelikų mokinių metinė iš
vyka įvyko paskutinį rugsėjo 
sekmadienį. Ją suorganizavo 
ir pravedė gimnazijos evange
likų dvasios vadas kun. Fr . 
Skėrys. Ekskursijos dalyviai 
autobusu nuvyko į Triere mies
tą. Triere, ekskursantus suti-

gos įjungimo į PLB ir tuo į ko Vincas Bartusevičius, kuris 
tikslu pravesti PLB seimo ats-' išvykos dalyviams mielai vado-
tovų balsavimą. (Komisijos ad-! vavo, aplankant miesto įžy-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Pasaulio Lietuvių Ben

druomenės įstatų keitimo komi
siją Detroite sudaro Vytautas 
Kutkus, pirm., Jonas Urbonas, 
sekr., ir Violeta Abariūtė. Pa
grindinis komisijos uždavinys 
yra paruošti PLB įstatų keiti
mo projektą dėl formalaus Pa
saulio Lietuvių Jaunimo sąjun-

1*4 Avy 
alius. Matyti dalis abiturientų Pirmoje 

eilėje D. Motiejūnaitė. D. Čepaitė, R. Jonaitytė, D. Miškinytė, R. Staniškytė, J. Rukštelytė ir D. Petukaus-
krit?. Antroj eilėj iš kairės: N. Čepas, E. B'.iumentalis. A Sušinskas, D. Kazėnas ir E. Kižys. Trūksta T. 
Kijausko, L. česnos. R. Gasiūnaitės ir L. Janavičiūtės. Nuotr. J. Garlos 

CHKA GOJIRAPYLINKESE 
TAUTINIŲ GRUPIŲ 

POPIETĖ 
tą dainų švediškai ir angliš
kai. 

Metų Tautinio asmens atžy-
Spalio 20 d. į metinį Illinois 

rėsi apie galimybes ateinančią I ̂ ^ atžymėjimų vakarą - J * * * 1 " l ~ skandinavui 

resas yra 6940 Hartwell, Dear-
born, Mich. 48126). 

— Ilgametis Worcesterio LB 
apylinkės valdybos pirmininkas 
Vladas Židžiūnas šiomis die
nomis persikėlė nuolatiniam 
gyvenimui į Cape Cod, Mass. 
Apylinkės valdybos pirmininko 
pareigas perėmė žymus skautų 
darbuotojas Petras Molis. 

— Vincas Žemaitis, pirmiau 

mybes. 
AUSTRALIJOJE 

— Melbourne Australijos lie
tuvių jaunimo sąjunga suruošė 
tarptautinį šokių festivalį. Iš
kilmės vyko Melbourno uni
versiteto Union teatre ir praėjo 
su dideliu pasisekimu. Iš lietu
vių koncertinėje dalyje gražiai 
pasirodė "Gintaro" grupė, va
dovaujama jaunųjų Sadauskų. 

gyvenęs Prescotte, Arizonoje, Akordeonu grojo dr. Nijolė Zda-
nuo spalio 1 dienos persikėlė į i nienė ir Petras Aras. Vadova-
Phoenixą nuolatiniam apsigy- vo Birutė Prašmutaitė. 

šytoju E. Cinzu Belgijoje ir tarJT^ ^ respublikonų I ^i™** b u V ° į t d k t a S **"* 
rasi apie galimybes ateinančią I t a r v b o s atžymėjimų vakarą — i 

Chicagą, buvo paguldytas svei- Dievo Tarno Jurgio Matulaičio | vasarą praplėsti Europos studi-j ^ a d i n t ą ^ mclais t a u t y . ' m e t u 3» P " kandidati Cook 

Los Angeles Lietuvių teat
ras, kaip praneša "Tėviškės Ai-

Šiuo 

beatifikacijos bylos užbaigi-Į jų dienas. Kitais metais t o s ; b i u ^ r ^ a g a ^ susirinko katos patikrinimui Loretto 
goninėje. Ten jis yra dr. Petro m u i - ! dienos vyks Belgijoje. Ryšium i p e r 2 0 0 s v e č i ų Gražioje HU-
Kisieliaus priežiūroje. Jam nu-į. x Kultūrinės vakaronės, su Pasaulio Lietuvių jauni-1 n o i g A t h l e t i c k l u b o pagrindinėj 
matoma šią savaitę daryti ope- Įvykstančios šiandien Jaunimo, mo kongresu nemažas skaičius; b a l i ų s a l ė j e sveįi3i vaišinosi ir 
raciją. Ligoninėje turės pabūti ;

 c e n t r e J j 3 0 vai. vak.. kalbės Z. i asmenų iš š. Amerikos žada į n a u j i n o p a ž i n t i s C B S televizi- ir niekad nesijaus laisvas kol 
iki ateinančios " savaitės' vidų-1 Umbražūnas ir rodys skaidres I lankytis Europoje ir dalyvauti I ioT'kamera" ^ukinėio^ "svečių k l ^ n e b u s l a if^ . ... 

X Adv. Povilas žmnbakis X " " ' e r , KĮjongos apstai- Rctorm^iios šventė Lie ir snoudos atstovu mas šiais metais paskutas vo-
skaitys paskait, i , atsakys į * • susirikimas įvyks šį sek- \ " e v t X l t e r o ™ £ , i Z • - I ta«"» r

r e s P u b U k < » » f , m " , 0 B * 
klausimus apie tes tamentus ;p j \™*«<i P° sumos Cicero lietu- S l T l S t e S « ! Vakaro pagnn*ms svectas, ga>. Lygos p e d a n t a s Ra-
likimus ir apie dabartinę grės-! * « Parapijos saloje. > ™ H U n č l m ? ' s p a l i o T » i L U ***' „ ' L • - "* • f-"^ 
meiS Sovietu pusės, kurie nori! X G.enbrook South a u k š t . ! s ^ d n f P a S u n^tu gie ^ 7 ^ ° f ^ 7 ° ^ T ' 
palikimus paglemiti. Susirin-į mokykioj G,enview priemiesty j S " ^ 0 s ^ ^ ^ ^ ' S ^ J ^ ^ į S 

™ >7kl ™ f « * » v. spaUo 25 d. kun. J. Prunskis i Jurgio Lampsaėio vedamas. T m S £ £ £ T - X * ? £ 
p. p. pas P. Navickus adresu: pravedė du seminarus apie Lie- * ~ , • • ««. 
11 S. 549 Carpenter St., Le-i tuvą ir Uetuvius. X "Audra", Fausto StroHos i t 0 r n ^ G***™1 i r C » » . . S J ^ 

i ron Sharp — kandidate } Hli 
ba kviečia visus dalyvauti 

venimui. 
Janina Bimavičienė, aktyvi 

Liet. Bendruomenės narė, pas- dai", ateinančių metų gegužės 
kutiniu metu sunkiai serga.; mėnesį ruošiasi atvykti į Aust-
Spalio 4 d. jai buvo padaryta i raliją su dviem veikalais. Jį 
sunki vidurių operacija. Ligonė j kviečia LB Melbourno apylin-
pamažu sveiksta. Algis ir Jani- j kės valdyba. Greičiausia teat-

mas kartu su pavergtų tautų | n a Rimavičiai pirmiau turėjo ras aplankys ir kitas lietuvių 
atstovais, pažino jų probleinas; m o t e ų Phoenise, bet prieš me- kolonijas 

tus jį pardavė ir persikėlė gy
venti į Precottą, Ariz. 

apskrities iždininkus. Savo kai 
boję jis pabrėžė, kad dirbda' 

mont. m. LB apylinkes valdv-1 X Ses. M. Dolorosa, Šv Ka-! suorganizuotas lietuvių jaunimo * ' ̂ inyi \!. . l-_. ... .,.. D , ! nois valstnos sekretorius, John zimiero seserų vienuolijos nare, į ansamblis, atliks programą Bal-, _ į a n d i d a t u į v a l s t i i o s 
v rKi^€»#w i n „ i ; w *>«: : xlSai dirbusi Chicagos motiniš-: fo seimo vakarienėje. Balfo L _ ,_,.* * 
x LtHcagos Anglijos - Bn-: , & . ' . „ , ,. 0 0 , „ .. kontrolierius, valstiios atsto-

tanijos IietuMu klubo v i s u o U - i ^ 6
 T

n a m e ; b,UVO ^ « * ! S T ^ T T t h??*\** * > ™ AntonovAch ir Ja
nis metinis susirinkimas įvyks; į 1 ]a J o s ^ Mana Newtown, | d enj, švc. M. MUIJOB Gummoį D o n M&ms _ 
spalio 29 d., sekmadienį, 2 vai. **% *U S™le< P"eš jai išvy-ks- parapijos aalejeMarąuette Par-, r e s p u b l i o k n ų rtijos i r . 
popiet Vyčių salėje. Narių da- ^ J pennsy vaniją, įkusios; ke. Uetuvn, visuomene kvK- . ^ ^ į £ 
lyvavimas būtinas. (p r ) I C l u c a S°0 e seseles nuoširdžiai ' 

: atsisveikino, surengdamos savo 
X L. D. K. Birutės Dr-jos į tarpe išleistuves. 

Chicagos skyriaus ruošiamas j X Dr. Jurgio Kelerto susuk-
kultūrinis vakaras įvyks spalio j tas filmas iš jo kelionių po 
29 d., sekmadienį, 5 vai. p. p. j Afrikos kraštus bus rodomas Rorn°S: pafaryS " į * Panėši- oficialią programos dalį ati 
Tautiniuose namuose, 6422 So. spalio 28 d., šeštadienį, 5 -301 m ą s e k m a d i e n ^- s^10 2 9 d - 6 i darė priėmimo komiteto pirm 
Kedzie Ave. Programą atlieka vai. vak. Lietuvių evangelikų!Val ' V a k ' J a u m m o c e n t r e *W Anatolijus Milūnas. Savo atida-
R. Likanderytė, V. Momkutė, A. liuteronų 'Tėviškės" par. salėje. \vehausius i ^ ^ 5 

Bagdonas ir F. Strotia, Progra-1 X Detaviai susidomėkite Day-
mą praves L Narbutas. 

ciama išgirsti Audros dainas, 
- . . . . . . . , Atvykus senatoriui Charles 

pasigrožėti šokiais ir orkestro TT _ . . , , . . . 
., H. Percy. visi dalyviai turėjo; 

progos asmeniškai su svečiu 
X Prel. L Tulaba, svečias iŠ nusitikti ir pasikalbėti. 

chard Gunther priėmė atžymė-
jimą ir pristatė eilę vokiečių 
veikėjų. 
Don Adams, Illinois respubli

konų partijos pirmininkas, pri
žadėjo savo kalboje, jog darys 
visas pastangas, kad tautinių 
grupių taryba gautų tinkamą 
reprezentaciją Ulinois respubli
konų centriniam komitete. Už
baigdamas pabrėžė, jog jo abu 
tėvai yra iš Lietuvos ir jis tuo 
didžiuojasi. 

Priėmimas buvo gražiai su
organizuotas. Salės priekyje 
išsirikiavusios tautinių grupių 
vėliavos demonstravo tautinių 
grupių solidarumą ir sudarė 
gražų foną. 

Ši organizacija jau veikia ei
lę metų ir labai gražiai demon
struoja, jog galima kartu gra-

;rymo žodyje jis apibūdino tau 
x IV Pasaulio Lietuvių Jau- t in i l* £™pių veiklą ir atkreipė:™*^ s . _ 

Bus tona Beach, Floridoje! Čia pui- nimo kongreso finansų komite-. Partijos vadovų dėmesį, jog lUi- j K ^ ^ ^ 0 k s a s Oreanizaci-
vaises laimes šulinys, muzika į kūs paplūdymiai, malonus nuo- to šaukiamoje spaudos atstovų I n o i s respublikonų partija turi . . _ biuleteni 

^^A pilną pripažinimą tauti- j į ^ ^ ^ Q ™ ^ g ^ Vol_ 

tienei 778-0333. 

apsigyvenimui klima- j konferencijoje, šį sekmadienį, 
visuomenę dalyvauti.^ DėlI j-ezer-1 tas, auganti lietuvių kolonija, i spalio 29 d. l vai. p. p. Jaunimo!n ė m Sm^m, kaip kad yra pa-

centro kavinėje suteiks in fo r - j d a r v t a k i t o s e valstijose, 
macijų iš Vokietijos atvykęs j Senatoriui Charles S. Percy 
rv PLJ kongreso akademinės j buvo įteiktas 1978 metų Huma-
komisijos pirmininkas Vincas ] nitarian atžymėjimas, už jo 

j nuopelnus tautinėm grupėm. 
tyarįy. j Senatorius savo kalboje labai 

' vertino tautinių grupių veiklą ir 

vacijų skambinti Al. Likande- [ palyginant dar nebrangios nuo 
rienei 737-9057 arba K. Leonai- j savybės. Jums sąžiningai ir 

maloniai patarnaus Century 21 
Kellog Real Estate Co. repre-

(pr.). 
X A. a. Edmundo Paulausko 

trejų metų mirties sukaktį •»-1 ? * * ? * * * m?m*^tm- l ū t ^ P -
nint. šv. Mišios už jo sielą bus 
atnašaujamos spalio 29 d.. 8 ir 
10 vai. ryto T. Jėzuitų koply 

tis: įst. tel. (904) 258-1330, ne
mokamai šaukiant "Out of State, 

Pabaltijo valstybes. Šis biule
tenis pasiekia respublikonų 
partijos viršūnes ir puikiai in-

žiai ir produktyviai dirbti, šiuo! formuoja apie mūsų reikalus. 
Reikia pozityviai vertinti šios 
organizacijos darbą. Įvairiais 
atvejais ši organizacija prave
dė rezoliucijas ir įvairius pa-

demars Korsts. Biuletenyje i reiškimus mūsų reikalais. 
daug dedama medžiagos apie ILRL 

Įvertintas lietuvis chemikas 
Rugsėjo 10̂ —15 d. Floridoje, 

į Miami Beach, įvyko Amerikos 
Chemikų (American Chemical 
Society) metinis suvažiavimas. 
Tai buvo vienas iš didžiausių 
bet kada įvykusių šio krašto 
chemikų suvažiavimo. Jo pro
grama buvo suskirstyta dau
giau kaip į dvidešimt septynias 
sekcijas ir apėmė daugelį che
mijos šakų. Buvo skaityta ir 
diskutuota ir daugybė paskaitų. 

šiame didžiuliame ir labai 
reikšmingame suvažiavime da
lyvavo chemijos mokslo atsto
vų iš įvairių pasaulio kraštų: 
Anglijos, Prancūzijos, Vokieti
jos, Italijos, Japonijos ir kt . 
Jame Nebraskos universiteto 
deleguotas dalyvavo ir lietuvis 
chemikas (buvęs klevelandie-
tis) dr. Arūnas Kavaliūnas. 
Jis čia atstovavo savo universi
tetui ir skaitė paskaitą. Jo pas
kaitos, susijusios su jo tyrinė
jimais, tema: "Preparation and 
Study of Highly Reactive 
Niekei. Palladium and Platinum 
Metai Powders". 

J . Garla 

Bartusevičius 
Tvarkyk galvą 

CHICAGOS ŽINIOS 
Toli free 1-800-874-4464 arba sLs elgesys", šia' tema bus skai | prašė šią veiklą tęsti ir plėsti. 

PEIaNINGAS VERSLAS 

Oak Brook priemiesty savo čioje. Gimines draugus ir pa I A d o , f o -Andrulio •"«• 7 Tak> tomą 517 Alvudo radijo paskai-' 
žįstamus prašome pamaldose C i r c l e ' P o r t 0 r a n ^ ' » * 32018, ta šį šeštadienį, nuo 9 vai. ryto. i B K v y k , U S s*™*0™ P e r c y . ***! centrą turinti McDonald ben 

telef. (904) 761-3625. (sk.). I _ , ^ J • ciai rinkosi prie vaišių stalo. dal\-vauti ir pasimelsti už jo 
s i e l a . (pr.). 

X A. a. inž. Kazimiero Dti-

x Toronto "Volungės" k o n - i 8 0 " ^ B a r C U S MTno* ^ ^ J 0 i Meninėj programos daly pir-
certas įvyks spalio 29 d. sek-

I madienį, 3 vai. popiet Jaunimo 
bausko ketverių metų mirties j centre. Programą sudarys py-
metines minint, šv. Mišios uf jo j nė įvairaus žanro dainų, kaip 
sielą bus atnašaujamos spalio į sutartinės, liaudies ir estradinės 
28 d., šeštadienį. 9 vai. ryto T. ; dainos. Vieneto vadovė muz D. 
Jėzuitų koplyčioje. Prašome, Viskontienė, išraiškos judesių 
gimines, draugus ir pažįstamus! choreografė B. Nagienė, akom-
dalyvauti ir kartu pasimelsti. 

(pr.). 
x Antanas Markauskas gar

sėja kaipo išgaunąs ypatingą 
garsą iš jo vadovaujamo or
kestro. Jį galėsime pasiklausy
ti JAV LB Lemonto apylinkės 
valdybos ruošiamam rudens 
baliuje lapkričio 11d., Willow j W u pirkime ir pardavime. Susi 
Springs Union Hali. Stalai ui- j d o ^ i ę skambinkite 977-7916. 
sakomi pas Mildą Povilaitienę' (sk.) 
tai. 257-7352. ( p r ) . X A. a. Onos Petkienės tre-

programos metu. mieji pasirodė du gitaristai iš 
x Aukų po du doleriu at_' Gvatemalos su dainomis, po jų 

T „ , , - . , i sekė lietuvių tautinių šokių gru-
smnte: Ign. Slabsmskas, J. _A u<iniwxA„7 B„ - T * • 

' "• pe Spindulys is Lemonto, ir 
Radas, Helen Shatas. Ačiū. švedų solistė, kuri atliko kele-

paniatorė S. Freimanienė. Bi
lietai gaunami: Gifts Interna
tional, 2501 W. 71 S t , telef. 
471-1424. (8 k . ) . 

x Albinas Rurkulis akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman &; 
Renshavr,- Inc., patarnauja ak-| 
ei jų bonų, fondų bei kitų verty- i 

JV metu mirties sukakčiai pa
minėti šv. Mišios bus atnašau-l 1 • 

n'nmmiiiimiiimimiiiiiiimmimiiimi jn mos spalio 29 d . sekmadienį,! WF* ,??^¥w T — r^į^9^ _ ] 
REKAMNGA PERRAŠYTOJA 12 va!. T. Jėzuitų koplyčioje ir Uetuvių Krikščionių demokratų centro komiteto kultūrinės popietes 

mašininkė) | spalio 31 d., antradienį. 8 :30j s P ; , , , n 1 5 d L i r . v l - š"'«ūnų rezidencijoje. Willow Springs. I-ios dalies I 

drovė, užkandinių tinklo savi
ninkė, per tris mėnesius turėjo 
48 mil. dol. pelno. 

DUJŲ KAINA 

Dlinois prekybos komisijai 
reikalaujant, Peoples Gas ir 
North Shore Gas bendrovės 
sutiko sumažinti kūrenamų du
jų kainų pakėlimą. 

MENO PARODA 

tų didesnių bažnytinių pakeiti
mų, bet gali būti pakeitimų 
Bažnyčios administracijoj Vati
kane. 

SUVAŽINĖJO 
Pensininkas G. Siz, 72 m., 

buvo mirtinai suvažinėtas trau
kinio prie Winnemac ir Ra-
vensvvood gatvių, Chicagoje. 

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiim 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau vi.rS 35 m. t a r 
nauja New Jersey. New T o r k ir Con-
neetieut lietuviams ! 
Kas SeStadicnj nuo 4 iki 5 vai. po
piet iŠ WEVD Stoties New T o r k e 
133o kil. . AM ir 97.9 mcg. FM. 

Hirekt. DT. Jokūbas J . Š tokas 
1467 Foroe Drtve 

Mountainside, X. 4. 07O*2 
Tel . 232-5505 (code) 201 

Kviečiame taip pat k lausyt is Lie tu
viški! kultūrinių valandų anglų k a l b a 
iŠ Seton Hali Universiteto radi jo s to 
ties (New Jersey WSOU. 39.5 megr. 
FM) Pirmad. 7 :30-8 :30 vai. vaka ro . 

(Vadovauja prof. J. Stnkas) 
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Rudeninė meno paroda, su IE 
daugybe akrilikos, aliejinių da- \ | 
žų, akvarelių paveikslų ir skulp- į | 

Į turų įvyks spalio 28—29 d Ford 
City prekybos centre. 

NAMAS PRIEMIESTY 

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH,,,,,,,^ 

JAV LB SPAUDOS VAJUS | 
"Kas save lietuviu laiko, savo spaudą tepalaiko!" = 

Mano auka "DRAUGUT . . . Q 

I 
Mano auka 

Kitam leidiniui 
D 

Naujas namas Chicagos prie
miesty dabar kainuoja 80,000 
dol. — per metus pabrango 
apie 17%. 

I Už $10.00 auką JAV LB Krašto Valdyba dovanoja E 
E kny^ą "Violation of Human Rights in Sovi?t Occupied Lithu- = 
Š ania". i 

Pilnas darbo laikas. 
Skambinti: 254-1122 

liiiiiMiiiiimmmmiiimiHMiiiiiiiiHiiiiii, U o n ę *savo maIdose. (pr.) 

vai. ryto Šv. Krvžiaus \ažnv-! P r o * r a ™ s atlikėjai su vadovybe. Tš kairės: P. šoliūnas, R. Tričytė. ir 
Krutulyte ir L. so- . . 

;.-._o„ »- x>„ prie naujojo popiežiaus = 
čioje. Prašome prisiminti ve- T. ftoliūnas. Antroj eilėj: L. Grišmanauskaitr F̂  

liūnienė Trečioje eilėje: R. Stnkaitč. O. Stukienė. VI Soliūnas. Pr. Po
vilaitis. D. Tričienė ir M. Pft ėraiti? nt:. 

KARD. C»DY APIE 
POP. JONĄ PAULIŲ 

Sugrįžęs iš Vatikano kard. E 

3 Pavardė ir vardas 

=| Adresas 

Cody pasakė laikraštininkams. 
Auką siųsti: Lithuanian-American Community of USA, Inc. 

8W Meeting House Rd. 
Clnnaminson, N. J. 08977 

nereikia laukti doktrinos ar ki- ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii||tS 


