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30 metų Gulaguose 
Per ilgesnį laiką žmonės apsi

pranta net su savo kančia. Dar 
greičiau užmiršta svetimą. Taip 
atsitiko ir su Petru Pauhičiu. 
Šiandien apie šį taurų lietuvį, 
vargstantį Gulago salyne dau
giau nei 30 metų, kalba daugelis 
gyvų liudininkų užsieny ir mažai 
kas žino Lietuvoje. Jis savo tauria 
kančia pelnė visuotiną pagarbą 
savųjų ir svetimųjų. 

Petras Paulaitis gimė 1904 m. 
Kalnėnų kaime, Jurbarko vals
čiuje. 

1926 m. išvykęs į Italiją, mo
kėsi Milano Katalikų Universite
te filosofijos fakultete. Baigęs 
mokslus, metus dirbo Lietuvos 
pasiuntinybėje Lisabonoje. Vėliau 
Austrijos gimnazijoj dėstė lotynų 
ir italų kalbas. 

1939 m. grįžęs į Lietuvą, moky
tojavo Reseinių apskrityje. 

1940 metų vasarą, sovietams 
okupavus Lietuvą, čekistai norėjo 
areštuoti, bet nerado namie. Su
sidarius naujoms gyvenimo sąly-

ma linkme auklėti vyresniųjų 
klasių jaunimą. Išsinuomavo Jur
barke didelį butą, nusipirko bi-
lijardo stalą, šaškes, šachmatus. 
P. Paulaičio butas tapo neoficia
liu klubu. Čia mokiniai ne tik 
praleisdavo laisvalaikį, bet ir ga
vo gerą patriotinį auklėjimą. Jau
nimui jis buvo vyresnysis drau
gas. 

1942 m. pavasarį P. Paulaičio 
iniciatyva įkuriama pogrindžio 
organizacija: "Lietuvos Laisvės 
Gynėjų Sąjunga" Šiai sąjungai 
jis vadovavo iki arešto dienos. 
Organizacijos tikslą:: okupacijos 
metais (tiek vokiškos, tiek komu
nistinės) išsaugoti kiek galima 
daugiau sąmoningų lietuvių Ne-
riklausomai Lietuvai. LLGS prog
rama buvo išdėstyta manifeste: 
"Į reformuotą demokratiją". Vo
kiečių okupacijos metais buvo 
leidžiamas dukart per mėnesį ro
tatorium spausdintas laikraštė
lis: "Lietuviški atgarsiai", kurio 
svarbiausia mintis — lietuviams 

goms, normalus kultūrinis dar- kovot- už naują Europą nėra Jo
bas Lietuvoje buvo neįmanomas, j ^;0 tikslo. Taip pat ragino ne-
P. Paulaitis pasitraukė per žalią- j važiuoti darbams į Vokietiją, ne-
ją sieną į Vokietiją. Ten įstojo §audyti žydų ir Lt. Taigi, svar 

Sovietų Sąjungai derybose dėl strateginių ginklų apribojimo daugiau
sia rūpesčių sudaro nauja Amerikos vairuojama raketa, kuri pažemiui 
skrisdama, suranda taikinius. Nuotraukoje vairuojama "Tomohauko" 
raketa, iššauta iš povandeninio laivo. 

KAMBODIJA BANDO 
PAKEISTI OPINIJĄ 

New Yorkas. — Jungtinių Tau- Į mus vis pasiekia pasaulio žinių 
tų sekretorius Waldheimas prie- tarnybas. Prie to prisideda ir pro-
mė Kambodijos pakvietimą atvyk pagandiniai, menkai apgalvoti 

'Aktyvistų frontą". Baigęs di
versantų mokyklą, eidavo į Lietu
vą žvalgybos tikslais, nes gerai 
pažino žaliąją sieną ties Jurbar
ku. Ir taip kurį laiką vykdė Lie
tuvos "Aktyvistų fronto" užduo
tis. 

Atsidūrus Lietuvai vokiečių ran
kose, grįžo į tėvynę ir 6 savai
tes buvo Raseinių apskrities vir
šininku. 

Vokiečiams išvaikius Ambraze
vičiaus vyriausybę, grįžo į Jur
barką ir dėstė gimnazijoje loty
nų ir vokiečių kalbas. 

Būdamas be šeimos, visas jė
gas pašventė tėvynei. Matyda
mas, kad vokiečiai ruošiasi kolo
nizuoti Lietuvą, pradėjo atatinka-

biausias tikslas: išsaugoti kuo 
daugiau žmonių Nepriklausomai 
Lietuvai. LLGS veikė Jurbarko, 
Raseinių, Tauragės, Šakių, Kauno 
apskrityse, o taip pat Kaune. 

Už tokią antivokišką veiklą 
1943 spalio mėn. iš Kauno atvy 
kę gestapo agentai išsišaukė P. 
Paulaitį iš klasės ir areštavo. 
Vežė į Kauną Žemaičių plentu. 
Kaltinėnuose pas policijos virši
ninką gestapininkai sustojo už
kąsti. Policijos viršininko žmo
na, gerai pavaišinus vokiečius, 
padėjo kaliniui pabėgti. Grįžęs į 
Jurbarką, gyveno nelegaliai ir to
liau vadovavo LLGS. 

(Bus daugiau) 

ti ir pasižiūrėti, kaip gražiai ir 
demokratiškai Kambodija tvarko
si. Kinijos spaudžiama, Kambo
dijos vyriausybė pradėjo kovą su 
pasaulyje pasklidusiom žiniom, 
kad komunistai Kambodijoje ve
da didžiausią genocidą ir jau iš
žudė milijonus savo gyventojų. 
Komunistų vadas Ieng Sary nese
niai važinėjo po Indoneziją ir 
Filipinus, norėdamas patraukti 
tas neutralias valstybes į Kambo
dijos pusę. Pasirašytos sutartys, 
atstatyti diplomatiniai ryšiai. 

Kambodija gražiai priėmė ko
munistų delegacijas iš Prancūzi
jos, Japonijos, Švedijos ir Jugosla
vijos. Tačiau pranešimai apie 
kambodiečių komunistų žiauru-

I 
Karalienes kalba 
britŲ parlamente 

Londonas. — Britanijos kara
lienė Elzbieta trečiadienį atidarė 
naują parlamento sesiją, kuri 
baigsis ateinančių metų lie
pos mėn. Darbiečių vyriausybės 
paskelbtas griežtas karas inflia
cijai atsispindėjo ir karalienės 
kalboje. Iš jos sprendžiama, kad 
darbiečiai neskelbs ankstyvų rin
kimų, bet liks valdžioje visą ka
denciją - penkerius metus, kurie 
baigiasi ateinantį spalio mėnesį. 

Britų vyriausybė pažadėjo pra
vesti referendumus apie ribotą 
autonomiją Škotijoje ir Valijoje. 
Škotų nacionalistai turi parla
mente 10 atstovų, o valai — 3. 
JŲ parama labai reikalinga mažą 
daugumą turinčiai darbiečių par
tijai. Karalienė premjero Callag-
hano parašytoje kalboje žadėjo 
škotams ir valams daugiau val
džios lėšų vietiniams reikalams. 
Bus remiamos Valijos mokyklos 
su dvikalbe programa. Referen
dumas numatytas kovo mėn. 

Britų vyriausybė įveda naujas 
teises valdžios butų kolonijose gy
venantiems nuomininkams, skel
biamas naujas švietimo įstaty
mas, su didesnėmis teisėmis tė
vams ir mokytojams. Darbinin
kams pažadėtos demokratinės 
naujovės, kurios privers darbda
vius geriau informuoti darbinin
kus apie padėtį ir vėliau darbi
ninkų atstovus įsileis į bendrovių 
tarybas. 

— Vakar Amerikos doleris 
stipriai laikėsi Japonijoje ir Eu
ropoje. Aukso kainos Ciuricbo ir 
Londono biržoje dar nukrito. 

Streikai Irane 
Teheranas. — Iranas dėl naf

tos darbininkų streiko praranda 
per dieną apie 60 mil. dol. Persi
jos įlankos uostuose vis daugiau 
tanklaivių tušti laukia naftos, ta
čiau jos tekėjimo vamzdžiai už
sukti. Šalia naftos valyklų, strei
ką paskelbė ir valstybinės oro li
nijos "Iran Air" darbuotojai, iš
reikšdami solidarumą streikuo
jantiems. Aerodromų darbinin
kai irgi kelia valdžiai politinius 
reikalavimus. 

Teisingumo ministras Naja-
fi paskelbė, kad iki gruodžio 10 d. 
bus paleisti iš kalėjimų visi poli
tiniai kaliniai, kurių šiuo metu 
yra apie 600. 

Vakarų valstybės, laukdamos 
naftos kainu pakėlimo po gruo
džio 16 d. naftos valstybių suva
žiavimo, bandė supirkti daugiau 
naftos ir sudaryti atsargas, kol 
kainos nepakeltos. Irane prasidė
jęs streikas šiuos planus gerokai 
apsunkino. Įvykiai pakenkė ir 
šacho svajonėms sukurti moder
nią persų imperiją, lygią su kito
mis pasaulinių galybių tarpe. 

— Baltųjų Rūmų rinkimų stra
tegai informavo prezidentą, kad 
demokratų partijai pavojingiau
sias priešas ateinančiuose antra
dienio rinkimuose gali būti "bal
suotojų apatija". Susidomėjimas 
rinkimais labai menkas, todėl 
prezidentas raginamas paskutinę 
savaitę daryti žygius, kurie bal
suotojus sudomintų rinkimais. 

— Paryžiuje per išvežėjų strei
ką susikaupusias šiukšles pradė
jo išvežti atsiųsti kariuomenės bū
riai. 

Uganda užeme 
dalį Tanzanijos 

Nairobi. — Ugandos radijas 
pasigyrė, kad jos kariuomenė už
ėmė ir prijungė prie Ugandos 
710 kv. mylių Tanzanijos žemių. 
Ši teritorija šiuo metu bus kari
nė zona, tačiau vėliau taps Ugan
dos provincija, paskelbė radijas, 
pridėdamas, kad visi užimtų že
mių gyventojai turi suprasti, kad 
jie tapo "Britų Imperijos Nuga
lėtojo, fieldmaršalo Amino pa
valdiniais". 

Tanzanijos radijas pripažino, 
kad buvo prarasta teritorija, ta
čiau pažadėjo "kirsti Ugandai 
naikinantį smūgį". Aminas ir jo 
užpuolėjai turį gauti pamoką, ku
rios jie niekad neužmirš. 

Šis karas labai nemalonus Af
rikos Valstybių Unijai^ kuriai 
šiuo metu pirmininkauja Suda
no prezidentas Nimeiri. Jis pa
siuntė diplomatus į Tanzaniją ir 
Ugandą prašydamas bandyti ne
išplėsti šio konflikto. Amerikos 
ambasada Tanzanijoje paskelbė, 
kad penki archeologai, dirbę už
imtoje žemėje, sugebėjo pabėg
ti. 

Ugandos pranešimai giriasi, 
kad teritorija Tanzanijoje buvo 
užimta per 25 minutes, kas esąs 
naujas rekordas karų istorijoje. 

Kenijoje diplomatai kalba, 
kad Tanzanija, nors turi mažiau 
kareivių, jie geriau ginkluoti ir 
apmokyti. Tanzanijos aviacija tu
ri daugiau MIG lėktuvų ir Tan
zanija gali šią invaziją panaudo
ti Ugandos Aminui nuversti ir 
sugrąžinti seniau nuverstą prezi
dentą Obote. Ugandos kariuo
menei trūksta druskos, aliejaus 
ir gazolino. Kelios įgulos jau 
buvo sukilusios prieš Aminą. 

Kambodijos "laimėjimų" filmai. 
Vienas toks filmas rodo "links
mai ūkiuose dirbančius" ūkinin
kus. Žiūrovai tačiau mato vos 
pajudančius žmones, dirbančius 
visiškoje tamsoje/ seniai po sau
lės nusileidimo. Kitas filmas aiš
kina apie "išvalytą visuomenę", 
kurioje "nėra pagedusios kultū
ros ir nesveikų papročių". Šiame 
filme visi žmonės jaunuoliai, be
veik vaikai. Nesimato suaugusių, 
vidutinio ar vyresnio amžiaus 
kambodiečių. Taip ir kyla klausi
mas, o kur dingo vyresnės kartos 
žmonės? Peršasi atsakymas, kad 
jų jau nėra, dingo Kambodijos 
valymuose. 

Armėne su vaikais 
nutarė grįžti 

Maskva. — Sovietų Armėnijos 
moteris su dviem vaikais nuo 
rugpiūčio 10 d. slapstėsi Ameri
kos ambasadoje, Maskvoje, rei
kalaudama sovietų valdžios vi
zos išvažiuoti į Los Angeles, kur 
gyvena jos motina ir sesuo. Tre
čiadienį Armėnijos pareigūnams 
pavyko ją įtikinti, kad ji gali 
grįžti namo ir nebus baudžiama. 
Moteris, 34 m. Elisa Ovsepjan 
nutarė grįžti į Jerevaną, kur li
kęs laukia jos vyras. JAV amba
sados pareigūnai nuvežė moterį 
į Maskvos aerodromą. 

Žydų spaudimas 
ABC televizijai 

Washingtonas. — Praėjusį pir
madienį ABC televizijos stotys 
rodė programą, pavadintą "Te-
ror in the Promised Land". Prog
ramoje buvo rodomi palestinie
čiai ir jų grupės bei teroristų 
veiksmai Izraelyje. Amerikos žy
dai dar prieš programą buvo iš
vystę didelę kampaniją, rašyda
mi laiškus ir skambindami tele
fonais. ABC bandė kai kurias 
programos vietas pakeisti ir bu
vo pridėjusi pastabą, kad prog
ramos rodymas nereiškia, kad 
stotis pritaria ar simpatizuoja pa
lestiniečiams. Vis vien, stotis ne
teko daug reklamų ir vis gauna 
iš žydų smerkiančių laiškų. 

Hanojus apie 
Kinijos puolimus 

Hanojus. — Vietnamo radijas 
vakar paskelbė, kad įvyko įtemp
tų susikirtimų su Kinijos kariuo
mene kalnuotose pasienio vieto
se, 135 mylios nuo Hanojaus. Jau 
seniai Vietnamas skundžiasi 
"ginkluotomis Pekino provokaci 
jomis". Kinijos ginkluotosios jė
gos kasdien vis platesniu mastu 
pažeidinėja sieną ir braunasi gi
lyn į Vietnamo teritoriją, sako
ma Hanojaus proteste. Boalako 
apskrityje kinų kariai Vietnamo 
teritorijoje net nutiesė 1,400 met
rų ilgumo kelią, einantį už 30-50 
metrų nuo sienos. Kinijos reakty
vūs lėktuvai pažeidinėja Vietna
mo oro erdvę. 

Nors Kinija ir Vietnamas yra 
istoriniai priešai, diplomatai ma- j 
no, kad Kinijos spaudimas Viet-j 
namui siekia atbauginti Hanojuj 
nuo didesnių karo veiksmų prieš 
Kambodija, kurią remia Kini
ja. Kai kurie stebėtojai mano, kad 
šie įvykiai gali sukelti Kinijos — 
Sovietų Sąjungos konfliktą, nes 
sovietai remia Vietnamą ir Mask
vai būtų gera proga pademons
truoti, kad ji ištikima savo drau
gams, tuo pačiu nubaudžiant Ki
niją ir sustabdant jos stiprėjimą 
ir grėsmę. 

Arabų vadų 
konferencija 

Bagdadas. — Vakar Irake pra
sidėjo arabų vadų konferencija, 
kurioje nedalyvauja Egipto pre
zidentas, daugelio arabų laiko
mas išdaviku. Tik Sudanas at
virai pritarė Egipto taikai su Iz
raeliu. Kitos arabų valstybės ar
ba "sėdi ant tvoros", laukdamos 
ką tos taikos derybos duos, arba 
pasmerkė Egiptą už nuolaidas Iz
raeliui. 

Konferencijai darbotvarkę ruo-
šę ministrai priėjo kompromisą 
ir Sadato nepasmerkė bei sank
cijų Egiptui nereikalavo, tačiau 
Camp David susitarimai ara
bams nepriimtini, nes jie nieko 
nepakeičia Izraelio santykiuose 
su kitomis arabų valstybėmis, o 
tik kalba apie taiką su Egiptu. 

Premjeras Beginąs 
apie Jeruzalę 

New Yorkas. — Izraelio prem
jeras Beginąs, išvykdamas į New 
Yorką, pareiškė, kad JAV valsty
bės pasekretorius Harold Saun-
ders neseniai pasakė Jordano ka
raliui Husseinui, kad Amerika 
laiko Jeruzalės rytinę dalį oku
puotos teritorijos dalimi. Beginąs 
pridėjo: "Šitoks pareiškimas 
mums absoliučiai netoleruotinas. 
Rytinė Jeruzalė yra Jeruzalės da
lis, o Jeruzalė yra Izraelio sosti
nė. Amerika turi tai pripažinti, 
nes mes tą kartosime ir kartosi
me čia ir Amerikoje ir visame 
pasaulyje. Jeruzalė yra sujung
tas miestas, amžinoji Izraelio mo
ralinė, kultūrinė ir istorinė sos
tinė, visų žydų miestas ir toks 
jis bus iš kartos į kartą, amži
nai". 

Prezidento priemonės 
sustiprinti dolerį 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris trečiadienį rytą paskelbė 
vyriausybės priemones sustiprin
ti užsienio valiutos biržose vis 
smunkantį dolerį. Buvo pakel
tos palūkanos bankams duoda
mų federalinių paskolų iki 9,5 
nuoš. Be to, dolerio stiprinimui 
bus naudojamos Amerikos turi
mos svetimų valiutų atsargos, ku
rių ižde yra apie 30 bil. dol. Rin-
kon bus paleistas ir Amerikos lai
komas auksas. 

Šis prezidento pranešimas tuoj 
atsiliepė visame pasaulyje. Ciuri
che aukso uncija nukrito nuo 
243.87 dol. iki 234.75 dol. Dole
rio vertė pakilo prieš Šveicari
jos franką ir Vokietijos markę. 
New Yorko akcijų biržoje tuoj 
ėmė kilti akcijų kainos ir akcijos 
buvo perkamos seniai Tematytų 
tempu. Vienu metu Du Pont į-
monių akcija pakilo 6.75 dol. Ki
lo ir kitų firmų akcijos. 

Užsienio finansininkai pritarė 
Amerikos vyriausybės nutarimui 
suvaržyti apyvarton metamu! 
pinigus. 

Amerikos darbo unijų federaci
jos pirm. George Meany kritikave 
palūkanų didinimą, nes jis atsi
liepsiąs į kainas. Finansininkai 
pripažįsta, kad vyriausybės prie
monės neša riziką, o tą, kaip pa
reiškė iždo sekretorius Mfchael 

Pasaulyje daugiau 
nusikaltimų 

Nusikaltimai mūsų pasaulyje 
metai po metų vis dažnėja. Tai 
matyti iš Interpol kongreso ra
porto. Kongresas įvyko spalio 19 
- 20 d. Panamoje. Jame dalyvavo 
115 valstybių įgaliotiniai. 

Pirmoje vietoje Interpol kovo
ja su narkotikais ir šie nusikalti
mai sudaro 60 proc. visų kitų, pa
vestų Interpolui. Išreiškus skai
čiais, tai yra santykis 21.000 — 
37.000 nusikaltimų. 

Antrą vietą užima suklastoji
mai, o vagystės, sukčiavimai ir 
prievartavimai tenka trečiajai 
vietai. Mažėja meno kūrinių va
gystės. Tačiau didėja lėktuvų pa
grobimai. Tarp 1965 - 1976 m. jų 
buvo 22, per 1977 - 1978 šis skai
čius pašoko iki 30. Interpol kong
reso metu taip pat pranešta, kad 
6.804 specialistai - nusikaltėliai 
yra paieškomi. (t) 

Blumenthal, žino ir vyriausybė. 
Pasunkėjus pinigų skolonimuisi, 
gali sumažėti namų pardavimas, 
automobilių ir kitų didesnių pre
kių apyvarta. Pirkti į skolą dau
giau kainuos, gali sulėtėti gamy
ba ir atsirasti daugiau bedarbių. 

— Italijoje veikia ir moterų 
terorisčių grupė, pasivadinusi 
"Proletariato kovotojos už komu
nizmą. Bergamo mieste šios ko
votojos susprogdino bombas prie 
dviejų moterų rūbų parduotuvių, 
kurios parduoda madingus rū
bus. 

— Lapkričio 30 d. Oksfordo 
studentų sąjunga pakvietė į de
batus buv. JAV prezidentą Ni-
xoną. Jis pažadėjęs atvykti. 

— Žemės ūkio departamentas 
skelbia, kad per praėjusius fi
nansinius metus Amerika par
davė žemės ūkio produktų už 
27.3 bil. dol. Viso parduota 
122.3 milijonai metrinių tonų, 
kas yra rekordas. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— New Yorko laikraščių spaus
tuvės ateinančią savaitę gali pra
dėti darbą, nes darbininkų reika
lavimai buvo patenkinti ir jie ža
da streiką baigti. New York 
Times ir Daily News neišeina 
jau 84 dienas. Vien tik reklamų 
laikraščiai neteko už 100 miL 
dol. 

— Prezidentas Carteris vakar 
pakeitė planus ir susitiko su Iz
raelio premjeru Beginu New Yor-
ke. Prieš tai Beginąs ilgai kalbė
josi su valstybės sekr. Vance. 

— Meksikos pietuose sprogo 
gamtinių dujų vamzdis, užmušti 
52 žmonės, daug sužeistų. Spro
gimas įvyko 400 mylių nuo Mek
sikos miesto. 

— Illinois gubernatorius 
Thompson vakar ragino visus 
respublikonus balsuoti už senato
rių Charles Percy, kurio padėtis 
yra sunki dėl demokratų kandi
dato puolimų. 

— Švedų institutas pranešė 
apie Sibire susprogdintą po že
me atominę bombą. 

— Turkijos karo laivas kirto 
į graikų žvejų laivą, jį perskėlė 
ir nuskandino, paskelbė G^iki-
jos gynybos ministerija. Prieš tai 
turkai žvejus apšaudė. Vienas 
žvejys nuskendo. įvykis buvęs 
graikų teritoriniuose vandenyse. 

— Sovietų laivo išgelbėti iš 
guminių valčių šiaurės Ramiaja
me vandenyne nukritusio lėktu
vo kariai bus iš Chabarovsko 
perkėlų" į Japoniją. Sovietų lai
vas atgabeno ir trijų žuvusių ame
rikiečių kūnus. 

— Visuomenės opinijos tyrinė
jimai Kanadoj parodė, kad libera
lų partijos populiarumas nukri
to iki 37 nuoš., o konservatorių 
pakilo iki 42 nuoš. Liberalai va
dovauja Kanados vyriausybei jau 
15 metų, tačiau ateinančiuose 
rinkimuose gali pralaimėti. 

— Amerikos dolerio vertės su
stiprėjimas padės Jungtinėms 
Tautoms išvengti didesnio defi
cito. JT vadovybė prašo Ameri
kos ir kitų valstybių apie 62 mil. 
dol. daugiau. 

— Amerikos geologai skelbia, 
kad trečiadienį Sovietų Sąjungo
je, netoli Taškento, įvyko žemės 
drebėjimas. 

— Kongreso pakomitetis pa
skelbė, kad Pietų Korėja 1975 m 
planavo pasigaminti atominę 
bombą, tačiau tų planų atsisa
kė, kai nebegavo iš Indijos rei
kalingų medžiagų. 

— Japonijoje pravesta anketa, 
kurioje buvo klausiama "kuri 
šalis yra patikimiausia?" Dau
giausia balsų gavo Kanada su 61 
nuoš., Amerika su 40.8 nuoš., 
toli pralenkiant Kiniją, kuria pa
sitiki tik 24 nuoš, japonų. 

Kinijos vicepremjeras Teng buvo šiltai priimtas Japonijos premjero 
Fukudos. Maskva labai nepatenkinta Kinijos-Japonijos 'Taikos ir Drau
gystės" sutartimi, kur paminėta ir sovietų "hegemonija Azijoje." 

KALENDORIUS 
Lapkričio 3 d.: Martynas P., 

Vinifreda, Vidmantas, Nora. 
Lapkričio 4 d.: Karolis Bor., 

Modesta, Manivydas, Vaida. 
Saulė teka 6:24, leidžiasi 4:44. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra apie 65 l 
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JONAS PUTNA — 
FUTBOLO PAŽIBA 

Pereitos savaitės "The Indiana-
polis Star" laikraščio sporto sky
riaus skiltį puošė Jono Putnos 
nuotrauka ir didžiulė antraštė: 
"Putna keeping I.U. on top". 

Indianos universitetas, kuria
me Jonas Putna -studijuoja, šiuo 
metu pirmauja visoje Amerikoje 
futbole. B 16 rungtynių buvo 
pralaimėtos tik vienos prieš Cin-
cinnaty universitetą 1-0. Visose 
tose rungtynėse Jonas buvo var
tininkas, o 10-je tų rungtynių 
Jonas neįleido nei vieno įvarčio. 
Jo treneris J. Yeagley pagyrimais 
nesimėto, bet Putną laiko vienu 
iŠ pačių geriausių visoje Ameriko
je ir jo nemainytų nė į vieną. 

Su futbolu Jonas susipažino 
vos pradėjęs vaikščioti, kai jo 
tėvas, pats buvęs žaidėjas ir fut
bolo entuziastas, jį atvesdavo į 

dejų. Su keliomis pergalėmis, kaip 
jau ir įprasta, pasipuošė mūsų 
stalo teniso pažibos Gloria Ne-
šukaitytė ir Birutė Plučaitė. Be 
jų šiemet dar puikiai pasirodė 
dr. Algis Saunoris ir Daiva Ko-
perskytė. 

A. Saunoris, išlaikęs medicinos 
egzaminus ir atliekąs stažą To
ronto ligoninėje, vėl surado lai
ko aktyviau pasireikšti. Kaip ži
nome, jis yra buvęs 6 metus iš 
eilės Sov. Sąjungos meisteriu ir 
vienu iš geriausių Europos žai
dėjų. Šiame Toronto turnyre jis 
dalyvavo senjorų klasėje, momen
tais pademonstravo aštrius kirti
mus, puikų kamuoliko valdymą 
ir užtikrintai laimėjo pirmąją vie
tą. 

Daiva Koperskytė dalyvavo ki
tokioje grupėje, būtent "Midget", 
Ly. mergaičių žemiau 13 metų. 
Jos entuziazmui nėra ribų, užtat 
ir aiški pažanga su kiekvienu tur-

Marųuette Parką pasižiūrėti Litu- nyru. Po gero pasirodymo pasau-
anicos rungtynių. 8 m. amžiaus 
jau jis priklausė Lituanicos jau
nučių komandai. Treneris jį pa
statė į gynimą, bet netrukus jis 
atsidūrė vartuose. Juose tebesto-

lio lietuvių žaidynėse, štai šia
me turnyre ji įveikia vieną prie
šininkę po kitos ir atsiduria fi
nale Čia kovoja pasigėrėtinai, 
bet penktajame sete daugiau pa-

vi ir dabar. O vartai jį traukė i tyrusi Kanados meisterė ją nuga
iš pat pradžios. Jis lyg ir dau-jli 21-19. Kiekvienu atveju, atei-
giau mėgo individualius sportus, tis priklauso Daivai. Tiek ji, tiek 
o juk niekur nesi toks vienišas,! A. Saunoris priklauso Hamiltono 

I š Pasaul io l ietuvių sporto žaidynių tinklinio finalo tarp Bostono ir 
Ner ies . Nuotr. J. Grigaičio 

F U T B O L O Į V A I R U M A I 
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riausias atstovas stovi 9-je vie
toje su 97 rungtynėmis. 

— Europos meisterių taurės 
varžybų favoritu šiais metais 
laikomas Nottingham Forest. 
Įdomiausia, kad ši komanda 
prieš 18 mėnesių dar žaidė an
glų antroje divizijoje. 

— Didelis būrys pasaulio fut
bolo žvaigždžių ^jrigįia Ispani
joje. Iš jų sporto laikraštis 
"Don Bąlon" kasmet išrenka 
geriausią, šiais metais tokia 
garbė teko Vak. Vokietijos 
Borusia Gladbach žaidėjui F. 
Stielike. Jis pralenkė tokias 
žvaigždes, kaip Kempes, Ber-
toni, Krauki, Neeskens, Perei-
ra ir kitus. Nenuostabu, kad V. 
Vokietija laukia jo sugrįžtant į 
jos rinktinę. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
— Irklavimo taurės varžybo

se Kijeve dalyvavo geriausi 
Lietuvos irkluotojai, išskyrus 

j kaunietę L. Kaminskaitę, kur: 
dalyvauja pasaulio pirmenybė-

;se Naujoje Zelandijoje. 
Maratono distancijoje Lietu 

vos keturvietė laimėjo pirmąją 
i vietą, palikusi Leningradą ir 
į Rusiją. Su aštunviete laimėt? 
antroji vieta. Iš viso, koman
diniai Lietuvos irkluotojai užė
mė penktą vietą. 

— Krepšinio tarptautinis tur
nyras įvyko Gdynėje, Lenkijo
je. Vilniaus Statyba pirmose 
rungtynėse laimi prieš Suomi-
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kaip vartuose. Mažiausia klaida, 
ir visa kaltė krenta tau. Pirmą
sias pamokas gavęs iš buvusio 
išeivijos rinktinės vartininko J. 
Perkūno, jis greit progresavo. 
Dar Lituanicos jaunių komandoje 
jau buvo išrinktas į Chicagos 
Ali Star rinktinę, o žaisdamas už 
Quigley mokyklą, buvo išrinktas 
į Illinojaus valstijos Ali Star rink
tinę. 

Gavęs Indianos universitete 
stipendiją, pradžią turėjo sunkią. 
Treneris jį laikė ant suolo, gal
vodamas, kad jam reikia daugiau 
patyrimo. Jis savo širdy su tuo 
nesutiko, buvo įsitikinęs, kad jis 
geresnis už pirmą vartininką. 
Universitete juokaujama, kad jis 
visiškai sudėvėjo plokštelę, ku
rios pavadinimas yra: "Nobody 
does it better". Jausdamas savi
mi pasitikėjimą, būdamas trupu
tį arogantišku, savo nuomonę 
pasakė treneriui. Ir netrukus jis 
stovėjo vartuose ir daugiau ne
bebuvo išimtas ar pakeistas, nes 
komanda ėjo be pralaimėjimo, o 
jos vartuose stovi nepralaužiama 
uola —Jonas Putna. 

Pradžioje pats nustebęs, kad jo 
komanda Amerikoje atsistojo pir
moje vietoje, dabar pradeda ti
kėti, kad ji gali laimėti pirme
nybes. Jo nuomone, komanda 
gal techniškai nėra ypatinga, 
bet puikiai susižaidusi, o svar
biausia — kovoja iš širdies. 

O mes iš širdies jam to titulo 
ir linkime. 

STALO TENISAS 
Kaip ir kiekvienais metais, taip 

ir šiemet, Toronto parodos me
tu ruošiamas tarptautinis stalo 
teniso turnyras. Jame visada da
lyvauja geras būrys ir mūsų žai-

'Kovo" klubui. 
niu metu pirmoje vietoje stovi 
Austrija. Toje grupėje dar 
visko gali būti, nes ten matome 
stiprias Škotijos, Portugalijos' 
ir Belgijos rinktines. 

— Vak- Vokietijos spauda ir 

Daiva Koperskytė 

LAUKO TENISAS 
— Davis Cup finalinės rung

tynės tarp Amerikos ir Angli
jos rinktinių įvyks gruodžio 

už 0:3 pralaimėtas rungtynes; 
Helsinkyje. Bet po dviejų pra- Į . . . . . 
laimėjimų Graikijos viltys pa- I. " 5 5 ^ f ? * * 1 * * * .me~ *>s **** 101-77, po to leng-
tekti į sekantį ratą labai s i lp - ' t a * +

i s k n t c » ^ r o ^ S m e i s t e - vai įveikia lenkų "Spoinią" 94 
nos. Antroje Europos futbo- į J ^ *?*#* ** P>™*~ H 5 9 i r f i n a l e S a n a užtikrintai 
lo pirmenybių grupėje dabarti- I J " ^ f / T * S a V° " ? v a f z ° - i n u S a l i * * " * « - misterį. Gdy-

vą Nottingham Forest, tačiau, nes "Vybžež" 101—37, nežiū-
paliko savos rūšies rekordą, F. rint Lenkijos geriausio žaidėjo 
C. Liverpool įvairiose Europos Jurkiewicz 30 taškų. Geriausiu 
taurių varžybose sužaidė 101 i turnyro žaidėju išrinktas vil-
rungtynes, daugiausiai iš visų' 
britų komandų. 

Europoje pirmauja F. C. Bar-
futbolo mėgėjai patenkinti 4 :3 j c e i o n a , sužaidusi 146 rungty-
(4:1) pergale Prahoje priešjn es, Real Madrid _ 139, Ju-
Cekoslovakijos rinktinę. Abi j ventus Turim — 123, A. C. Mi-
rinktinės žaidė puolimo taktika | lano — 113, Benfick Lissabon 
ir rungtynės buvo ypa t inga i ._ 1 0 8 ir t t. V. Vokietijos ge- : vojo pasigėrėtini 
greitos, reikalaujančios daugi 
ištvermės iš abiejų rinktinių. ' " ^ M - ; - ^ , , ^ , .,,.,,.,„.,,,.„,,.„,,,„, 
Kalbama kad Vak Vokietijos j " " 1'u-':"iii!"i"!l,"»""'"»"»™lllllllillllllimiii ,„ 

r r ^ T o s ^ ^ p 1 ^ UETUVIS KANDIDATAS Į VICE GUBERNATORIUS 
b u v o t o m o r a l i n i o s p a u d i m o bernatonus. Richardo mama Ona Kutkutė, kilusi nuo Jurbarko į Ame

riką atvažiavo 1911 metais. Pirmoji apsistojimo vieta buvo Baltimore 
vėliau persikėlė i E a s t St. Louis ir čia ištAirė™ n* 

sunkią pergalę 79—70. V. Šuls
kytės 29 taškai ir A. Rupšienės 
žaidimo vadovavimas buvo svar
biausi pergalės faktoriai. Se
kančios rungtynės bus dar 
I-lėtesnės, nes Leningrado Spar-
til:«*s yra viena iš pajėgiausių 
komandų sąjungoje. 

i — Tinklinio Lietuvos taurės 
j varžybas moterų klasėje laimė-
;jo Kauno Atleto tinklininkės. 
i Vyrų grupėje finalinės varžy-
i bos šiuo metu vyksta Tauragė
je. Kvalifikavosi Kauno Atle
tas ir Pilėnai, Alytus bei Vil-

(Nukelta į 6 psL). 

nietis V. Indriūnas. 
— Vilniaus Kibirkštis pradėjo 

sąjungos aukštosios lygos pir
menybes. Pirmosios rungty
nės vyko Leningrade prieš No
vosibirsko Dinamo. Nežiūrint 
kelionės nuovargio, vilnietės ko-

ir ištempė 

būtinai laimėti, ko spauda ir 
futbolo mėgėjai taip dažnai iš 
favoritų "reikalauja". Kiek 
silpnų vietų visgi parodė vo
kiečių gynimas. Įdomu, kad 
šūkiais "Deutschland" rinktinę 

i mėn. 8—10 dienomis Rancho į stiprokai rėmė iš Rytų Vokie-
| Mirage, Californijojee. Rung- i ̂ j ^ atvykę žiūrovai. Jų buvo 
; tynės vyks lauke ir mažame pe r 3000. 
; stadijone, talpinančiame vos _ Vak. Vokietijos "B" rink-
5,000 žiūrovų. L ^ Į Pilzene 1:2 pralaimėjo 

Tokia vietovė parinkta, nes : p r i e š Čekoslovakijos "B" rink-
daugiau negu aišku, kad Angli- j t i n e ..g" rinktinės treneris 
jos rinktinė su tokiomis p a v a r - i E r i c h Rfobeck pasisakė, kad 
dėmis, kaip Motram, Loyd, Cox: n e į vienas jo rinktinės žaidėjas 
Amerikoje nepritrauks žiūro- į neužsipelnė būti pastatytu į 
vų. Amerikos rinktinės pir-į«A" (pirmąją) rinktinę. Jis 
muoju žaidėju vėl bus Vytas j patvirtino, kad čekų rinktinė 
Gerulaitis, nes J. Connors šiuo i buvo geriau susižaidusi ir yra 

persikėlė j E a s t St. Louis ir čia ištekėjo už airio Durbin. 

Paklaustas Richardas ar jis save laiko airišiu ar lietuviu, atsa
kė: "Mama visada buvo bosas mūsų namuose. Virdavo l ietuviškus val
gius, kuriuos a š labai mėgstu, ypač kugelį ir rūgščių kopūstų sriubą. 
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Aig. Saunoris 

metu žaidžia Australijoje, kur 
padaro žymiai daugiau pinigų, 
negu gindamas savo krašto 
spalvas. 

FUTBOLAS 
TRUMPOS ŽINIOS 

— Europos futbolo pirmeny
bių eigoje Olandija nugalėjo 
Berne Šveicariją 3:1 pasekme ir 
dabar vadovauja savo grupėje. 
Bet pasaulio vicemeisteriui teko 
pas šveicarus gerokai "padre
bėti", nes šie buvo lygiaver
čiai priešai ir lygiosios būtų 
teisingesnė pasekmė. 

— Belgijai pavyko Lissabo-
noje prieš Portugalijos rinkti-i dejas Hans Kranki, šių metų 
nę lygiosios (1:1), o Danijos j Europos geriausias įvarčių mu-
rinktinė Kopenhagoje turėjo 1 sėjas. Jis Barcelonoje labai 
pasitenkinti 2:2 rezultatu prieš j patenkintas, nes uždirba gerus 
Bulgariją. Toje grupėje ant- pinigus ir dažnai žaidžia prie 
roję vietoje bent tuo tarpu 90000 žiūrovų. Tačiau jau spe-
stovi Airija, o pirmauja An-įjo išsireikšti, kad vėliau galvo-
gbja. j j a žaisti New Yorko Cosmos. 

— Prie vos 8,000 žiūrovų Atė-1 Tai, žinoma, nelabai koks kom-
nuose Graikija 8:1 (5:0) re- \ plimentas Amerikos futbolui 
zultatu "atsikeršijo" Suomijai į O. Gešventss 

jau dabar ruošiama 1980 metų 
olimpiniams žaidimams. 

— Pasaulio futbolo meisterio 
Argentinos treneris C. L. Me-
notti paliekamas treneriu ir se
kantiems metams. Tačiau jo 
duona bus nepalyginamai sun
kesnė, nes daug rinktinės žai
dėjų iškeliavo j kitus kraštus ir 
ten žais už pirmaujančias ko
mandas. Tas jau smarkiai at
siliepė į Argentinos smunkanti 
žiūrovų skaičių ir sumažino klu
bų pajamas. 

— Iškeliavus i. Orayeff, jo 
vietą Barcelonoje užėmė sėk
mingas Austrijos rinktinės žai-

East St . Louis nebuvo l ietuviškos mokyklos, todėl lietuviškai mo
kė mama. Melstis ir poterius mokino iš maldaknyges MAŽAS AUKSO 
ALTORIUS, Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiausko - Valančiaus. 
Vilnius 1863 m. Apie Lietuvos okupaciją vokiečių ir rusų, lietuvių kovą 
dėl laisvės a tgav imo: Simą Kudirką, Sadūnaitę ir k i tus , knygų gaunu 
anglų kalba iš Balzeko muziejaus, Chicagoj," 

Richardas Durbin. kaip advokatas turi jstaigą Springfielde, Illi
nois. Law degree j is gavo Georgetown Univeraity, Washington, 
D. C. Yra vedęs ir turi eūnų ir dvi dukteris, kurių vyriausia 10 metų. 

Michael Bakalis , demokratų kandidatas l gubernatorius, ir jo 
pasirinktas Richardas Durbin — lieutenant governor yra gabūs jauni 
politikieriai aukšto mokslo, kovoja už žmogaus teises, pasisako už tak
sų mažinimą, abortų uždraudimą ir kt. 

Lietuviai palaikydami lietuvį Richardą Durbin, lapkričio 7 d. tu
rėtu pabalsuoti u i abu kandidatus, nes Michael Bakal i s ir Richard 
Durbin eina ant t o paties demokratų tikėto. 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So . Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL L U 5-6446 
Je i neatsi l iepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
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Rerid. tcl. WAlbroo(k 5-3048. 

Tel. ofiso ir b a t o : OLymplc 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. of iso H E 4-5849; rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2434 W e s t 71st S tree t 
Vai.: 
1:00 

tik susitarua. 

I>*. A n t Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 W e s t 51s t Street 
T d . ~ GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: plrmad ir 
i^T- i * i , r 7 ' 9 : ^ trad- ir Penkt 10-4; ŠeStad. 10-3 vai 

TeL REl iaace 5 - 1 8 U 

DR. WALTER I . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 W e s t 59th Street 
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIV IR VAIKr LIGOS 

SPKCIAMSTE 
MEDICAL BLTLDINO 

3200 W. 8ist Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. Dopiet 
Ps7oo vain t rpoD ,kertr^ r 1 ? ^ 1 ̂ ^ J S Į U ^ J * * . 239-2919 

Ofis. t e l 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR C H I R U R G E 

Specialybe — Neroj tr 
Emocines Ilgos. 

CRAWJT>KD MEDICAL BLDG. 
6449 So . Pnhisfci R O M I 

DR. A. B. U I 8 U S 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

TeL — B E 3-5893 
Specialybė Akių l igos 

3907 W e s t 103rd Street 
Valandos pagal sus i tar imą 

Ofiso tel . — P R 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 W e s t 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir pe-nkt 
nuo 12 iki 2 vaL ir nuo 5 Iki 8 vai 
vak. Seštad. nuo 1 vkl 4 vai. 

Ofs. H E 4-1818; rez. P R 6-9801 

DR. j . MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 W e s t 71s t Street 

71-os ir Campbell Ave. kamp. 
antrad.. ketvirtad. ir 
v. p. p. Tik susitarus. 

Vai.: pirmad.. 
penktad 3 iki 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 VO. WABASH AVE. 
1200 XO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina nkis. Pritaiko akinius tr 

"Contact len-e*" 
2618 W. T l s t St . - Tel. 737-5149 

1 Pf^Įjusi tarlma. Uždaryta trec 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

Ofc. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278! 

D U A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

3844 West 63rd Stree t 

Valandos pagal sus i tar imą 

1602 N. Westem Ave^ Chicago 
Tel. 4S9-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS UGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 S t , P a l o s Heigfcts 
TeL Ml-0730 

Valandos pagal sus i tarimą 

į s ta igos ir boto te l . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
B E N D R O J I MEDICINA 

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

Išskyrus tr*£ ir s e š tad 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. R E 5 .44 i 0 

Re*dencijos telef. OR s.0619 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
* »g» 3 v. pojpie^pagai susitarimą. 
Ofl~.tel.HK 4-212J. y . n ^ G , 8 . a l t 5 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 W e s t 71s t Street 

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad 
2-6 Ir 6-7 — u anksto ausltaroa. 

TeL ofiso P R 6-6446 

F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 W e s t T l s t Street 
Valandos: i.« Tal. popiet 

_Treg. ir teatad. pagal sustUrima. 

Ofs. teL 586.3166; mum 381-3772 

DR. PETRAS ŽU0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W e s t 63rd Street 
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 
2-7; SeštadieniaiB pagal ausitarimą. 



rin ir 2 m. tremties. 
Merab Kostava — areštuotas 

1977 m. balandžio 7 d., nuteis
tas 1978 m. gegužės 18 d. 3 m. 

tremties, 
areštuo-

Laisves Vanlrmifli — 

KREMLIAUS KAUNAMIEJI DISIDENTAI 
Pro geležinę uždangą prasiver- specialaus režimo lagerin ir 5 m. 

žė žinia, kad kalinamieji disiden- ištrėmimo, išvežtas į Mordoviją. 
tai paskelbė bado steiką. Sovietų Piotr Vins - areštuotas 1978 m. 
Sąjungos kalėjimuose kasdien y- vasario 21 d., nuteistas 1978 m. 
ra badas, bet atsisakyti imti ir to balandžio 6 d. vieneriems rae-
skurdaus kalinio davinio yra tams lagerio. Sumuštas, laiko-
ženklas didelės aukos ir taip pat mas Ukrainos lagery, 
ženklas, kad net sunkiausiose ka- Iš Gruzijos Helsinkio grupės 
linio sąlygose disidentai kovoja — Zviad Gamsachurdia areš-
už žmogaus teises. tuotas 1977 m. balandžio 7 d., 

Tas visus mus skatina kreipti nuteistas '1978 m. gegužės 19 
daugiau dėmesio į tuos didžių d. 3 metams vergų darbų lage-
nuopelnų žmones, kurie net gy
vybės grėsmėje nesilanksto prieš 
kruvinus Kremliaus tironus. 

Helsinkio susitarimu, kurį pa
sirašė ir Sovietų Sąjunga, patvir- darbo lagerin ir 2 m 
tintos žmogaus teisės ir tai buvo Grigory Goldstein -
akstinas įvairiose Maskvos kont- tas 1978 m. sausio mėn., nuteis-
roliuojamose dalyse susidaryti tas 1978 m. kovo 20 d. metams 
Helsinkio susitarimų vykdymo į lagerį. Išvežtas į Archangelsko 
stebėtojų grupėms. Iš viso į tas sritį. 
grupes įsijungė 55 nariai Mask- Valentina Pailodze — areštuo-
voje, Ukrainoje, Lietuvoje, Ar- ta 1977 m. lapkričio 6 d., nu
meni joj ir Gruzijoje. Tai hero- teista 1978 m. birželio mėn. 
jai, nenulenkę galvų prieš despo- Bausmės dydis vakaruose neži-
tus. Jų vardus visas pasaulis turi nomas. 
dažnai kartoti. Bet diktatoriai Viktoras Rtschukadze - areš-
nepakenčia laisvės šauksmo ir tuotas 1978 m. sausio 25 d., nu
jau net 20 iš tų žmonių yra teistas 1978 m. rugsėjo mėn. 2 
Kremliaus budelių įkalinti. metams ištrėmimo. 

* Armėnijos Helsinkio grupėje 
Iš Maskvos grupės helsinkinių Shagen Arutjunjan - areštuotas 

disidentų įkalinti: Aleksandras 1977 m. gruodžio mėn., nuteistas 
Ginzburgas, areštuotas 1977 m. 1978 m. sausio 18 d. 3 metams 
vasario 3 d. ir 1978 m. liepos 13 lagerio. 
d. nuteistas 8 m. vergų darbams. Robertas Nazarjan — areštuo-
Išvežtas į Mordoviją. tas 1977 m. gruodžio 23 d., nu-

Juri Orlovas — areštuotas teistas 1978 m. spalio mėn. Baus-
1977 m. vasario 10 d., nuteistas mės dydis nežinomas. 
1978 m. gegužės 18 d. 7 m. į dar- * 
bo lagerį ir 5 m. ištrėmimui. Jo Lietuvos Helsinkio grupės na-
adresas nežinomas. rys Viktoras Petkus areštuotas 

Ana toly Sčaranskis - areštuo- 1977 m. rugpiūčio 24 d., nuteis
tas -1977 m. kovo 15 d., nuteistas tas 1978 m. liepos 13 d. trejiems 
1978 m. liepos 14 d. trejiems mc- metams kalėjimo, 7 metams spe-
tams kalėjimo ir 10-čiai metų dalaus režimo darbo stovyklon 
darbo stovyklos. Paskutiniu metu ir 5 m. tremties. Kalinamas Vla-
perkeltas į griežto režimo stovyk- dimiro kalėjime, adresas: RSFSR 
lą netoli Citopolio, Totorių res- m Vladimir rajon, Vladimir, 3 
publikoje. Intemacionalnaja ui. —58, tiur-

Melva Landa — nuteista 1977 ma Vladimir. 
m. gegužės mėn. dvejiems me- Ona Lukauskaitė - Poškienė, 
tams vidaus tremties, paleista jau anksčiau kentėjusi Sovietų 
1978 m. sausio mėn. amnestijoje, lageriuose Archangelsko ir Vor-

Feliksas Serebrovas areštuotas kutos apylinkėse, paskutiniu lai-
1977 m. rugpiūčio 22 d., nuteis- ku atkakliai sekama ir susilau-
tas 1977 spalio 12 d. metams į kianti kitų vargininmų. 
darbų lagerį. Bausmę atlikęs iš
leistas. 

Aleksandras Podrabinek — a-
reštuotas 1978 m. kovo 15 d., visuomenės grupės nariai Karo-
nuteistas 1978 m. rugpiūčio 15 d. lis Garuckas ir Eitanas Finkelstei-
5 m. vidaus tremčiai. Jam spren- nas dar laisvėje, kaip ir Ona Lu-
dimas neįteiktas raštu ir todėl kauskaitė - Poškienė. Tomas 
negalėjo net apeliuoti. Jis buvo Venclova, pasiekęs Ameriką, pro-
mušamas Krasnopresnensko ka- fesoriauja Caliiornijoje, bet jo 
Įėjime Maskvoje. šeimai neleidžiama emigruoti. 

Vladimiras Slepak - areštuotas Tomas Vencolva šiomis die-
1978 m. birželio 1 d ir 1978 m. nomis paskelbė, kad ir lietuvis* 
birželio 21 d. ištremtas 5 m. į Či- politinis kalinys Balys Gajauskas 
tinkają apygardą, Aginsko rajo- pareiškė prisijungiąs prie Lietu-
ną. vos Helsinkio grupės. 

Helsinkio grupės Ukrainoje a- Tai vis didelio ryžto žmonės, 
reštuoti: Mykolą Rudenko — diktatūrinės tironijos kankiniai, 
nuteistas 1977 m. liepos 1 d. 7 m. kurie susilaukia visų laisvojo pa-
į darbo lagerius ir 5 m. ištrėmi- šaulio žmonių aukštos pagarbos. 
mo. Nors jis karo invalidas, bet Paskutiniu metu net kitų tautų 
paskirtas sunkiems darbams nariai renka parašus po laišku 
Mordovijoje. Maskvai, reikalaujant, kad Pet-

Oleksij Tychy — areštuotas kus ir kiti drauge nuteisti disi-
1977 . vasario 5 d., pasmerktas dentai būtų paleisti. Visi mes tu-
1977 m. liepos 1 d. 10-čiai metų rime jungtis prie bet kokios tų 
į darbo lagerius ir 5 m. ištrėmi- heroiškų kankinių išlaisvinimo 
mui. Išvežtas į Mordoviją. 

Myroslav Marynovič - areš
tuotas 1977 m. balandžio 23 d., 
nuteistas 1978 m. kovo 29 d. 7 
m. į griežto režimo lagerius ir 5 
m. tremties. 

AUŠTA NAUJŲ GINKLŲ LAIKAI 
Mirties spinduliai jau išeina iš laboratorijų į praktišką pritaikymą 

BR. AUŠROTAS Fizikai savo uždaruose rate
liuose jau senokai domėjosi vai
ruojamos satelitinės energijos pri
taikymu žmogaus reikalams, ypač 
po to, kai pavyko pakinkyti ato
minę — branduolinę energiją. 
Šios energijos panaudojimu ir iš
tobulinimu visada rūpinosi dikta
toriai, ar tai jie būtų rudi ar rau
doni, nes šios žmonijos pabaisos 
Europos ar Azijos kontinentuose 
visuomet stengėsi pavergti ne tik 
savus, bet ir jiems nepriklauso
mus žmones. 

Gen. G. Keega nįspėjimas 
Maj. gen. George Keegan, (da

bar atsargoje), buvęs JAV karo 
aviacijos štabo žvalgybos v-kas, 
pirmasis įspėjo Amerikos moksli
ninkų sluoksnius apie Sovietų 
fizikų bandymus pažaboti "su
telktinės energijos spindulius". 
JAV spaudoje šie spinduliai yra 
vadinami "laser" spinduliais. 

"Aviation Week and Space 
Technology" savaitraštis savo 
spalio 2 d. laidos vedamajame ra
šo, kad, "kai gen. G. Keegan 
įspėjo JAV suinteresuotus sluoks
nius apie vairuojamų spindulių 
naujuosius Sovietų ginklų ban
dymus, tada ir šio savaitraščio 
tyrinėtojų būrys įvykdė savisto
vią studiją. Buvo stengiamasi pa
tikslinti, kiek yra teisingos gen. G. 
Keegan aliarmuojančios žinios". 

Savaitraštis primena, kad po 
šių patikrinimų 1977. V. 22 16 
psl. buvo paskelbtas jų redakci
nis straipsnis, sukėlęs aštrius gin
čus JAV mokslininkų eilėse. Bu
vo svarstoma sovietinių eksperi
mentų svarba ginklavimosi lenk-
tynėes. 

Vyriausybė neigia 

Lietuvoje susidariusios Helsin
kio susitarimų vykdymui remti 

Savaitraštis rašo, kad į jų pa
skelbtą straipsnį JAV vyriausybė, 
kaip tai yra buvę praėjusių 20-ties 
metų laikotarpyje, kiek tai lie
čia naujuosius sovietinius gink
lus, atsiliepė su pašaipa. Ir ne 
kas kitas, bet pat? prezidentas 
Carteris nepagailėjo aštrių žo- Į 
džių savaitraščio adresu. Su-
prantama, kad jį blogai infbrma- į 
vo jo CIA patarėjai. Taip pat ir 
JAV gynybos ministeris Harold 
Brown, kurio inteligentinė aro
gancija neleidžia jam suvokti, kad 
net ir tokie sovietai gali būti la
biau išprusę, negu dabartinis JAV 
gynybos ministeris, jau senokai 
palikęs Livermore laboratorijų 
fizikų suolus. Jis Tautinės spau
dos klube pareiškė, kad "neįma
noma išspręsti sutelktinės energi
jos fizikos problemų, jas sėkmin
gai panaudoti spindulinių gink

lų ištobulinime". Tai esąs kla
siškas savęs pervertinimo atvejis, 
sako straipsnio autorius. 

Sovietai nesnaudžia 
Sovietai nekreipdami jokio dė

mesio į JAV aukštųjų pareigū
nų pareiškimus, tęsė užsibrėžtus 
bandymus. JAV yra žinomi ma
žiausiai aštuoni elektroninio spin
dulio eksperimentai erdvėse. Jie 
vykdyti šiuose Sovietų erdvėlai
viuose: "Kosmos", "Sojuz" ir "Sa-
liut". Iš jų buvo iššauti sprogi
mai su atominės energijos užtar-
šomis, kurių negalima paaiškin
ti jokia kita teorija. Tuos visus 
bandymus buvo galima nusekti į 
Sovietų vienintelį Semipalatins-
ko raketinių bandymų poligoną, 
dabar jie jau turi ir kitą įsirengę, 
būtent, ant žemės vykdomų ban
dymų poligoną Sarove. 

Tuo pat metu, kai Sovietai tę
sė savo bandymus, taip pat ir 
JAV jaunieji mokslininkai, nevar
žomi egoistinių pažiūrų, toje sri
tyje taip pat palengva žengia 
priekin. Jie tobulino spimdulinės 
energijos ginklus. Ir šie bandy
mai bei argumentai mokslinin
kų tarpe taip užkaito, lyg žaruo
jančio skysto plieno upelis. 

Tiesa laimi 
Pasišaipymų dienos užsibaigė. 

O koks autoriteto sukiužimas save 
išgarsinusiam "branduolinės ener
gijos inžinieriui" prezidentui J. 
Carteriui ir jo gynybos ministe-
riui H. Brovvnui. Šiandien Pen
tagonas visomis savo išskėstomis 
burėmis pasuko į vairuojamos 
energijos spindulių jūras. Sten
giamasi įsisavinti technologiją, 

Naujoji LTSR konstitucija 
diskriminuoja tikinčiuosius 

kuri įgalintų JAV ištobulinti 
šiuos naujausius ginklus. 

Netgi ir labiausiai užkietėję 
"nevierni tamošiai" šiandien jau 
sutinka, kad "šią ginklavimosi 
sritį palikti vien Sovietų žinioje 
iš JAV pusės gal ir būtų per daug 
rizikinga". Ir kai šio savaitraš
čio redaktoriai pasiteiravo Pen
tagone, kokie nauji vėjai pūste
lėjo "spindulinės energijos dirvo
nuose", tai pagal aukščiausių 
viršininkų įsakymą atsakė: šiuo 
metu esanti organizuojama spin
dulinių ginklų programa. Ir jo
kių smulkmenų. 

Programos plečiamos 
Savaitraštyje rašoma, kad ly

giagrečiai su Pentagone vykdo
momis naujomis programomis ir 
JAV karo laivyno aukštųjų ka
rininkų kursuose Monterry, Cali-
fomijoje, staiga buvo prikergtas 
naujas mokslo kursas: spinduli
niai ginklai! 

Dar gi ir JAV karo aviacijos 
šios srities mokslininkai — tyri
nėtojai buvo sutelkti į užsienio 
technologijos skyrių Wright — 
Patterson karo aviacijos bazėje. 
Čia jie išsamiai susipažins ir įver
tins, kokią pažangą Sovietai yra 
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50 straipsnis 
Jis kalba apie piliečių žodžio, 

spaudos ir demonstracijų laisvę, 
mūsų nuomone, galėtų būti taip 
suredaguotas: 

"Savo įsitikinimų informaci
jai, savo individualių ir bendruo
meninių aspiracijų tenkinimui 
visiems TSRS piliečiams garan
tuojama žodžio, spaudos, susirin
kimų, mitingų, gatvės eitynių ir 
demonstrarijų laisvė. Už piktnau-
dojimąsi ta laisve ir nusikreipimą 
prieš valstybinius visų piliečių 
interesus gali būti piliečiai traukia
mi teismo atsakomybėn. Už teisė
tos laisvės varžymą valstybės pa
reigūnai gali būti skundžiami 
teismui. 

Šių politinių laisvių įgyvendi
nimą užtikrina suteikimas pilie
čiams ir jų organizacijoms visuo
meninių pastatų, gatvių ir aikš
čių, platus informacijos skleidi
mas, galimybė naudotis spauda, 
televizija ir radiju — laikantis be
šališkumo ir proporcijos pagal 
atitinkamos organizacijos narių 

rogeninės bombos "tėvas", fizi-
atlikę,jobulindami mirties spm-jk a s E d w a r d T e l l e r p r 5 p a z m o , kad, 

nežiūrint kai kurių perdėjimų, 
iš esmės imant, gen G. Keegan 
analizė buvusi tiksli ir teisinga". 

dūlius" 
Kongresas susirūpino 

Kai šie vyriausybės paslapčių 
seifuose laikomi reikalai iškilo į 
vandens paviršių, jų nebuvo 
įmanoma "laikyti ant ledo". Kon
greso ekspertai, patikrinę šias 
paslaptis, įsitikino, kad "gen. G. 
Keegan tvirtinimai buvo teisin
gi". Taigi, kongresas pradėjo 
spausti vyriausybę. Taip pat ir 
branduolinės energijos šulas, hid-

A — bomba sensta 

skaičių". 
Vysk. /. Matulaitis-Labukas 

Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos 

apaštališkasis administratorius 
Vysk R. Krikščiūnas 
Panevėžio vyskupijos 

apaštališkasis administratorius 
Vysk. L. Povilonis 

Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio apaštališkojo 

administratoriaus koordinatorius 
Mons. Č. Kirvaitis 

Vilniaus arkivyskupijos 
valdytojas 

Kan. ]. Andrikonis 
Kaišiadorių vyskupijos 

valdytojas 
Kun. A. Vaičaitis 

Telšių vyskupijos ir 
Klaipėdos prelatūros valdytojas 

Tarybinė valdžia visiškai ne
reagavo į tikinčiųjų pasiūlymus 
ir priėmė naują LTSR Konstitu
ciją, aiškiai diskriminuojančią 
Lietuvos tikinčiuosius. 

"LKB Kronika" šia proga pri-
I simena vieno kataliko prieš šeše
rius metus pasiūlytą pareiškimo 
tarybinei vyriausybei projektą: 

"Kadangi tarybinė vyriausybė 
nepajėgia Lietuvos tikintiesiems 
duoti pilną tikėjimo laisvę, todėl 
prašome duoti Lietuvai laisvę. Lie 
tuva, būdama laisva, užtikrins vi
siems savo piliečiams reikalingas 
teises". 

Ar leidžiama religinė propa
ganda? 

"Ji (religinė propaganda — 
"LKB Kronikos" pastaba) įgyven
dinama mūsų šalyje ir šito nema
tyti gali tik prieš mūsų visuo-

Galvojant apie spindulinių 
ginklų ateitį, tenka sutikti, kad 
šie ginklai žymiai sumažins bran
duolinių ginklų strateginę ver
tę. Sėkmingas naujųjų spinduli-
nių ginklų išdėstymas visiškai,, 
sumenkms vairuojamų raketų ir, § i k i ^ ^ A r g i b e r e l i g i . 
su jomis skrendančių b r a n d u o l į - , ^ d o s g a I i b u t i į g y v e n -
nių bombų teronstim pobud*. j d i n a m i t i k i n č i ų j u religiniai p ^ . 
Neužmirškime. Jeigu Sovietai pir-j k . a a t l i e k a m i r e l i g m i a i kultai? 
mieji ištobulins šiuos ginklus, tai į D ė l ^ i e ž a s č i ų 'tarybinė 
jie p lės diktuoti laisvajam pasą,,-; v a ] ^ n e m o k a m a m n a udojimui 
nu savo politinę valią. Jeigu JAV a t i d u o d a r e I i g i n ė m s bendruome-

hks pirmoji, taip kaip lVyko lenk-1 n ė m s b a ž n y č i a s fc k u h o r d k m e _ 
nis, esančius visos liaudies nuosa-

Dr. Kęstutis Valiūnas Pabaltiečių forume. Washington, D. C, dėkoja 
dr. I. Spilneriui už Latvių centro patalpas, surengiant pabaltiečių infor
macini suvažiavimą. 

tynėse į mėnulį, tada atpuls reika-! 

las su jais derėtis dėl SALT I ar 
SALT II susitarimų: sovietinis 
šantažas teliks supuvusios vertės. 

Šios mintys yra išdėstytos aukš
to išsilavinimo asmenims skirta
me savaitraštyje. Ar JAV vado
vaujama dabartinio intelekto ir; 
valios asmenų vyriausybė suge
bės laimėti šias lenktynes? Buvu
sio nusiginklavimo tarnybos va
dovo P. Wamke pavarymas iš 
šio svarbaus posto gal ir yra ta 
pirmoji kregždė, kuri atneš į JAV 
pavasarį beprasidedančioje žiemo
je. 

vybe? Kas gi vyksta pamaldų me
tu, jei ne religinė propaganda? Kas 
gi iš tikrųjų yra pamokslai? Dėl 
ko gi religiniams centrams mūsų 
šalyje suteikta galimybė išleisti 
religinę literatūrą, pradedant šven
tomis knygomis, periodiniais leidi
niais ir baigiant teologų dar
bais? 

Vienok natūralu ir dėsninga, 
kad religinė propaganda įgyvendi
nama religinių kultų atlikimo rė 
muose... kadangi mūsų šalies di-

(Nukelta į 4 psl.) 

veiklos. Privačiuose pasikalbėji
muose, savuose ir tarp kitatau
čių, turime kelti Kremliaus daro
mas tiems laisvės kovotojams 
skriaudas. Viešoji laisvojo pasau
lio nuomonė turi plačiai pa-

Mykola Matusevyč — areštuo- smerkti tuos Kremliaus veiksmus 
tas 1977 m. balandžio 23 d., nu
teistas 1978 m. kovo 29 d. 7 m. 
lagerio ir 5 m. tremties. 

Levko Lykianenko - areštuo
tas 1977 m. gruodžio 12 d., nu
teistas 1978 m. liepos 20 d. 10 m. 

prieš įvairių pavergtų tautų lais
vės šauklius, reikalaujančius, 
kad ir Maskva laikytųsi savo tarp
tautiniais įsipareigojimais priim
tų žmogaus laisvės teisių. 

J. Pr. 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinė* policijos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 
29 

Tačiau, jeigu jis (prokuroras) ras reikalinga 
areštuoti Šulcą, tai tegul parašo Mažeikių policijos 
nuovados viršininkui raštą, kad areštuotų ir jo rei
kalavimas bus išpildytas. Prokuroras su tuo sutiko 
ir mūsų pasikalbėjimas pasibaigė. 

Praslinkus maždaug mėnesiui laiko šią bylą ne-
grinėjo karo lauko teismas ir, radęs kaltais, nuspren
dė: Rudį, Striaupą ir Maldeikį sušaudyti, o Šulcą už 
slėpimą atimtų plėšimo metu daiktų nubaudė 3 metams 
kalėjimo. 

Kadangi Respublikos Prezidentas, jiems padavus 

policijos punkto vedėją Pronskaitį. i Po kiek laiko Pronskaičio žmona susitarė su ber-
Šią žmogžudystę aiškinti buvo komandiruoti vai-! nu Stulginsku, kad reikia nužudyti jos vyrą, kad, jam 

dininkas Apyrubis ir aš. Atvykę į įvykio vietą, polici-. mirus, jie galėtų tuoktis ir laimingai gyventi. Tad vieną 
ninką Pronskaitį rodom gulintį savo buto kambary ant, vakarą ji, uždarinėdama iš lauko pusės langų langi-
grindų, be gyvybės žymių. Darant apžiūrėjimą buvo nes, vieną langinę paliko neuždaryta. Vyrui grižus iš 
rasta, kad jis buvo nušautas iš lauko pusės, per langą, | kaimo į namus, ji jį pasodino kambaryje prie sienos 
nes lango stiklai buvo išbyrėj kambaryje ant grindų, j ant kėdės, priešais atidarytą langinę, sakydama: 
Atvykęs Šiaulių apskrities gydytojas Zikaras, padą- Į "Sėskis, tu esi pavargęs, aš tau numausiu batus". Nu-
ręs lavono apžiūrėjimą ir skrodimą, rado, kad j is! movusi jam batus, nuėjusi į virtuvę padavė ber-

APIE M. ŠLEŽEVIČIŲ 
Kaip žinome, M. Sleževičius pir

ma eile veikla jis vykdė gyveni
me ne vien patraukliais žodžiais, 
bet gyvu darbu, asmeniniu pasi
aukojimu savo idėjai ir tėvynės 
labui. Tenka apgailestauti, kad 
jis nebuvo didelis plunksnos mė
gėjas, neturėjo, tiesą sakant, tam 
ir laiko, ir todėl nepaliko jokių 
rašytų savo veikalų, kuriuose bū
tų užfiksavęs savo idėjas ir pa
aiškinęs, kodėl jis, pakartotinai 
iškildamas i Lietuvos valdžios 

viršūnes, vienu ar kitu atveju pa
sielgė taip, o ne kitaip. Charakte
ringiausias M. Sleževičiaus, kaip 
valstybės vyro, veiklos bruožas 
gal ir buvo tas, kad jis vengė 
paprasčiausių valdymo metodų, 
pagrįstų pirma eile policine iš
mintimi. Jis visuomet ieškojo pla
čiųjų tautos sluoksnių — liaudies 
atramos, formuodamas jos valią 
ir palenkdamas ją į pozityvų da
lyvavimą valstybės kūrime ir 
krašto valdyme. 

buvo nušautas vienu šūviu iš kariško šautuvo, kurio 
kulipka pataikė į kairiąją pusę krūtinėje ir, perėjusi 
per širdį, buvo rasta įstrigusi į nugarkaulį, nuo ko įvy
ko staigi mirtis. Apžiūrint Pronskaičio namus, rastas 
kariškas šautuvas, kurį apžiūrėjus, buvo nustatyta, 
kad jo vamzdis yra prismilkęs parako dūmų, iš ko bu
vo aišku, kad iš jo buvo neseniai šauta. 

Darant kvotą paaiškėjo, kad policininkas Prons-
kaitis buvo apie 35 metų amžiaus, vedęs ir turėjo su 
savo žmona du sūnus, iš kurių vienas buvo apie 10, o 
antras apie 12 metų amžiaus. Jis gyveno su savo šei
ma savo 20 ha ūkyje Raudėnų miestely. Kadangi jis 

prašymą pasigailėti, nepasigailėjo, tai praslinkus 2 4 | p a t s s a v 0 žeTn^s apdirbti negalėjo, nes buvo užimtas 
valandoms po teismo sprendimo, jiems bausmė buvo tarnybos reikalais ir dažnai su savo arkliu važinėdavo 
įvykdyta 

Baigdamas šios bylos aprašymą noriu pasakyti, 
jei Amerikos teismai taip greit išspręstų bylas už pa 

nui Stulginkui vyro karišką šautuvą ir jam liepė eiti 
ir nušauti per langą jos vyrą, manydama, kad jų nie
kas neįtars. Stulginskas. išėjęs laukan ir iš kariško 
šautuvo nutaikęs per langą Pronskaičiui į krūtinę, palei
do vieną šūvį, nuo kurio jis už kelių minučių mirė. 

Klausinėjama Pronskaičio tarnaitė Ona papasako
jo, kad ji daug kartų matydavusi, kad bernas Stulgins 
kas, kai Pronskaičio nebūdavo namuose, būdavo 
pas jo žmoną.. Be to, tarnaitė Ona papasakojo, 
kad tą vakarą, kada buvo nužudytas Pronskaitis, ji 
matė kad Pronskaitiėnė, numovusi savo vyrui batus, 
nuėjusi j virtuvę padavė bernui Stulginskui savo vyro 
šautuvą ir jam liepė eiti ir naušauti jos vyrą. 

Kadangi bernas Stulginskas, papildęs žmogžudys
tę, pasislėpė, tai buvo aišku, kad žmogžudystę papil-

neatsimenu. 
Policininko Pronskaičio nužudymas 

1928 metais buvo gauta telefonograma, kad Rau 
dėnų miestely, Šiaulių apskrityje, vakaro metu neži 

į kaimus išieškoti iš ūkininkų nesumokėtų rvainų 
' mokesčių, tai turėjo pasamdęs iš to paties miestelio j į į ne"koks svetimasžmogus .be t jis. 
" berną Stulginską, kuris buvo apie 25 metų amžiaus, \ Klausinėjama Pronskaičio žmona prisipažino, kad 

ir tarnaitę Oną (pavardės neatsunenu), kurie P"ž"»rė _ t u r ė d a v o intymius santykius su bernu Stulginskiu, bet 
neprisipažino, kad būtų prašiusi nužudyti savo vyrą. 

Praslinkus 2 savaitėms, viena moteriškė, •gyve
nanti Raudėnų miestely, nuėjusi į daržinę šieno karvei 
parnešti, pamatė, kad įlindęs į šieną guli kažin koks 
vyras. Supratusi, kad tai gali būti Stulginskas, kuris 
už policininko Pronskaičio. nužudymą buvo policijos 
paieškomas, apie tai pranešė naujai paskirtam,"Rau
dėnų miestelio policininkui. Policininkui atėjuSTtprie 
daržinės. Stulginskas mėgino iš jos pabėgti. beT tas 
jam nepasisekė — buvo policininko nušautas. 

, kuris buvo apie 25 metų amžiaus. | 
darytus nusikaltimus ir už žmogžudystes baustų mir 
ties bausme, tai nusikaltimų skaičius žymiai sumažė-,; 
tų. Bylos Amerikoje yra nagrinėjamos net mėnesiais, velionis Pronskaitis buvo mėgėjas išgerti degti-
kainuoja labai daug pinigų; kaltinamas žmogžudystė-; n ė g fc p a f l i r t u o t i m k a i m 0 merginom. Dažnai jis iš 
je arba ginkluotam plėšime yra paleidžiamas pagal k a i m Q ^ i d a v o j ^ ^ n a m u s neblaivus. Dėl to tarp jo 
užstatą, o jei nubaudžiamas, tai labai maža bausme. i r ž m o n o g k i W a v o n e s u s i p r a t i m ų . Praslinkus kuriam 

Pastaba: Paminėtos šios bylos aprašyme pavardės j l a i k u i j i s n U Q ^ ^ k a i m o g ^ o ^ užsikrėtė vene-
asmenų ne visos yra tikros, ne po tiek daug metų j rine u T a f i a u j i g | m n e k r e i p ė d ė m e 8 i o , ligos negy

dė ir dažnai, senu papratimu iš kaimų grįždavo girtas 
Jo žmona, sužinojusi, kad jis serga venerine liga, 

susidraugavo su bernu Stulginskiu. Tas romanas tarp 
tų tęsėsi keletą mėnesių ir apie jų santykius niekas, 

Kazys Škirpa nomas piktadaris per langą nušovė Raudėnų valsčiaus be tarnaitės Onos, nežinojo. (Bus daugiau) 
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DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 3 d. 

RELIGINES MUZIKOS KŪRĖJAS 
Kun. Vlado Budrecko kunigystes 

50-ties metu sukakties proga 
l ŽILEVIČIUS 

Plačiai žinomas muzikas ir 
kompozitorius k m Vladas Bud-
reckas šiu merų lapkričio !1 d. 
švenčia kur... • 50-ties metų 
sukakti. Tai proga žvilgtelėti į jo 
gyvenimo kelią, ypač į jo kūrybi
nę veiklą relginės muzikos srity
je-

Sukaktuvininkas kun. VI. Bud-
reckas gimė 1905 m. spalio 24 d. 
Gomelyje, Gudijoje, kur tuomet 
gyveno jo tėvai. Su tėvais grįžęs 
į Kauną, jis čia baigė pradžios 

sed Mother at the National Shri-
ne". Turinį sudaro šie kūriniai: 
"Ecce Saeerdos", mišriam chorui 
ir bosui su vargonų palyda —J. 
Bertulis. "Maldavimas" (žodžiai 
Rikselio ir kun. Dr. J. Starkaus), 
smuikui ad lib, mišriam chorui 
ir altui ar baritonui su vargonų 
palyda — J. Žilevičius. "Tikin
čiųjų Malda" (žodžiai kun. V. 
Budrecko), solistų kvartetui su 
fortepijono palyda — J. Gaide
lis. "Šiluvos Švenčiausios Marijos 

kai polifoninė. Jo buvęs pirmasis 
profesorius J. \aujal is dalinai ir
gi sekė Regensburgo mokyklą (ją 
buvo baigęs). Bet kadangi pirma
sis kompozicijos pagrindas Nauja
lio buvo gautas Varšuvos kon
servatorijoje pas prof. Nowokows-
ky, jis buvo pasaulietiškas, o re-
gensburgiškis tik priedas, tai ių 
apipavidalinimas buvo labai gimi
ningas išraiškingam Wittui. Tas 
abi mokyklas sujungęs, J. Nau
jalis išaugino bažnytinėje muzi
kos kūryboje save ryškiai skirtin
gą nuo prof. T. Brazio sausos ma
tematikos ir senosios regensbur-
ginės srovės. 

Kun. V. Budrecko kūryba yra 
savo pobūdžiu artimiausia J. Nau-

mokyklą, Saulės gimnazijos ketu- j garbei trilogija: Juodbruvė Mer-
rias klases ir 1921 m. įstojo į Kau- gaitė Nazareto" (žodžiai A. Jas-
no kunigų seminarijos paruo-: manto), mezzo soprano solo su 

Seminarijoje fortepijono palyda — J. Bertulis. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
O m a h a , Nebraska 

siamuosius kursus. 
baigė gimnaziiiš kursą, išklausė 
filosofiją ir teologiją. Ją baigė 
1928 m. pavasarį, bet dėl jauno 
amžiaus kunigu buvo įšventin
tas kartu su kun. Adolfu Stasiu 
tik tų pačių metų lapkričio 11 
dieną. 

Pirmasis jo paskyrimas buvo 
Joniškio parapija ir progimnazi
jos kapeliono pareigom Čia išbuvo 
penkerius metus. 1933 buvo pa
skirtas vikaru prie Kauno kated
ros ir tais pačiais metais pradėjo 
studikuoti muzikos konservatori
joje pas prof. J. Naujalį ir prof. J. 
Gruodį. Be to, jis dėstė giedojimą 
kunigų seminarijoje ir vadovavo 
klierikų bei Kauno katedros cho-

"Nenuženk nuo akmens, o Mari
ja" (žodžiai K. Grigaitytės), sop
rano solo su fortepijono palyda — 
B r. Markaitis S. J. "Lietuvos Ka
ralienė" (žodžiai L. Tumienės), 
bosui solo su fortepijono palyda 
J. Kačinskas. 

Vysk. V. Brizgiui pavedus kun. 
VI. Budreckas suorganizavo re
liginės muzikos komisiją, kurią su
darė Br. Markaitis, J. Žilevičius, 
J. Bertulis, d r. L. Šimutis. Tokia 
pat komisija buvo sukurta Vokie
tijoje vysk. A. Deksnio globoje. 
Komisijos tikslas buvo parūpin-
i naujus giesmynus. Komisija kun. 
Budrecko rūpesčiu yra įregistruo
ta Vatikane. 

IŠ LIETUVIŲ MOTERŲ 
VEIKLOS 

Omahos Lietuvių moterų klu
bas, atlikdamas pareigas savo lie
tuviškai parapijai, nešė virtuvės 
naštą parapijos festivalyje. Vos 
spėjus atsikvėpti pradėjo pasi
ruošimo darbus ateinančiam 
koncertui, kuris įvyko spalio 28 
d. Ypač daug darbo įdėjo mū
sų moterų kvartetas, susidedąs 
iš Lilės Estes (Kartanaitės), Kris
tinos Kartanienės, Irenos Matz 
(Šarkaitės) ir Danutės Praitienės. 
To kvarteto vadovė Kristina Kar-
tanienė ne tik paruošė šį kvar
tetą, bet ir pati jame dainavo, 
o taip pat atliko keletą solo par
tijų ir duetų iš operų drauge su 
svečiu Leonard Mostek. 

Į vų fone dainininkės atrodė, kaip 
gėlės, nešančios publikai užsi
miršimą kasdienybėje. Nutilus 
gausiems plojimams, O.L.M. klu
bo pirmininkė E. Petrikonienė 
visų vardu tarė padėkos žodį ir 
dėkingumo ženklan apdovanojo 
visus programą atlikusius gėlių 
žiedais. Dainininkams akompa
navo Gladys May. 

Po to buvo vaišės ir šokiai. 
Koncertas gerokai praturtino klu
bo kasą. Pailsėjusios nuo koncer
to parengimo darbų, gruodžio 
2 d. moterų klubas turės tradi
cinę savo šeimyninę, kalėdinę 
vakarienę. Klubo valdybą sudaro: 
pirm. E. Petrikonienė, pirmoji 
vicepirm. R. Lake (Reškevi-
čiūtė), antroji vicepirm. V. Jau-

Koncerto programa buvo įvai
ri, susidedanti iš romansų, arijų, 
lietuvių ir svetimtaučių kompo
zitorių. Salė buvo pasipuošusi 
rudenį krentančių lapų spalvo
mis, kur itin daug darbo įdėjo 
valdybos antroji vicepirmininkė 
Valerija Jaudegienė. Rudens spal-

. >-

Omahos Lietuvių moterų klubo kvartetas. Iš kairės: Lilė Este (Karta-
naitė), Kristina Kartanienė, Danutė Praitienė ir Irena Matz (Šarkaite). 

_ Chicagos 38fc gyventojų 
yra ne balti. 1970 m. buvo 
34%. 

degienė, sekretorė J. Navakienė ir 
iždin. A. Mikėnaitė. 

J.D.P. 

r a m s - . j Naujai pertvarkius Mišių tvar-
Jo sugebėjimai muzikos sn- . ̂  k u n B u d r e c k o r ū č i u g i e d a 

tyje ir vadovavime chorams buvo , m Q S e ^ ^ ^ ^ m-$ų., g , e d a_ 
pastebėti vyskupo, kuns <un. V. t m a p r o f T Gruodžio melodija. 
Budrecką pasiuntė į Romą studi-j Jfa ka,- k o m p o z i t o r i u s v r a r i m t o s 
juoti muzikos Pontificio institu
to di Musica Sacra mokykloje ir 

paruoštas visuotiniam giedojimui 
"Lietuviškas giemynas" drauge 
su kun. J. Pakalniškiu. Jis daug 
rašė "Lux Christi" žurnale reli
ginės muzikos klausimais. Gavo 
lėšų iš kun. J. Vilčiausko išleis-

Abu vietomis sugeba būti t i k o m p R a c i ū n o " j šventąją pi-
labai ugningi, išraiškingi, pasie- ų» v v r ų c h o r u i p a m į n ė t i Tėvo Pi-
kia norimo efekto klausytojuose, I - a u s ' x n į l ink imui ir vainikavi-
neprasižengdami senosios klasiki-1 m u { i r T Gruodžio "Garbė Tau 

Kun. L. Budreckas — jubiliatas 

jaliui 

religinės muzikos kūrvbos atsto-

ruoštis profesūrai. Čia studijavo 
1937 — 39 m. Grįžęs į Kauną, 
vėl buvo paskirtas toms pačioms 
muziko pareigoms. Katedros cho
ras tųp metu ypač pasižymėjo 
gražiu giedojimu, nes chorą su
davė iš Valstybinės operos ir ki
tų stipriųjų chorų išsilavinę 
nariai. Giesmes transliuodavo net 
per radiją visai Lietuvai. 

Karo pabaigoje, užeinant ant
rajai bolševikinei okupacijai, su
kaktuvininkas pasitraukė į Vokie
tiją ir gyveno Tiubingene iki ka
ro pabaigos. 1945 m. vėl išvyko į 
Romą tęsti muzikos studijų ir 
ten įsigijo, muzikos magistro laips
nį 1949 m. atvyko į JAV ir apsis
tojo Brooklyne. Kurį laiką darba
vosi Pittsburghe pas kun. M. Ka
zėną ir tuo pačiu metu buvo vys
kupijos muzikinės komisijos narys. 
1966 m. grįžo į Brooklyną. Vysk. 
V. Brizgio kviečiamas suorgani
zavo chorą VVashingtono Šiluvos 
Marijos koplyčios šventinimo iš
kilmėms ir lietuvių katalikų re
liginiam kongresui. Pasikviesda
mas kitus kompozitorius talkon 
su savais kūriniais, jis sutelkė pui
kų muzikinį repertuarą ir pasis
tengė įrašyti į garsinę juostą. Jam 
labai daug pagelbėjo komp J. Ži
levičius, kuris suredagavo ir tos 
šventės 54 psl. leidinį. 

Reikia paminėti šį istorinį lei- Į 
dinį "Nauji muzikos kūriniai Ši- Į 
luvos Marijos koplyčios dedikaci
jos lietuvių religinio kongreso 
prisiminimai, Washingf>ne 1966 
m. Hymns in Honor of our Bles-

LTSR KONSTITUCIJA 

(Atkelta Iš 3 pusi.) 

džioji dauguma gyventojų —ne
tikintieji žmonės — nejaučia to
kios propagandos reikalingumo". 
(iš "Nauka i religia" 1978 m. 

Nr. 4, psl. 13). 

Lietuvoje didžioji dauguma gy
ventojų — katalikai ir nejaučia 
ateistinės propagandos reikalingu
mo, tad kodėl ji visomis, net prie
vartinėmis priemonėmis vra sklei
džiama? Kur tada tikinčiųjų ly
gybė su ateistais pn>š tarybinius 
įstatymus? 

Kur religinė propaganda, iei 
Lietuvos tikintieji neturi nr-t kuk
liausių katekizmų, reikalingu vai
kams susipažinti su tikėjimo tie
somis? 

vas. Kadangi jis yra baigęs Ro
mos bažnytinės muzikos institu-
*ą, kuriame reiškiasi bažnytinėje 
kūryboje itališko būdo savybės, jo 
kūryba kiek skiriasi nuo regens-
burgiškių. taip pat ir nuo prof. 
T. Brazio kontrapunktiškai mate
matinės kūrvbos. Jo kūryba yra 
gyvesnė, su lyizmo prir-maiša. 
Jis mėgsta ir ugningus, dinamiš
kus vingius, plačiai naudojamus 
ir prof. L Rcfice. sugebėdamas 
tekstą mužikiškai apipavidalinti 
lyg tai būtų programinės muzikos 
panaudojimas. Jo, kaip ir komp. 
Witt, kūryba ne tik sausa kontra-
punktinė, bet ir žaidžianti melo-

nės muzikos krypčiai. Paminėtini 
bont keli kom. VI. Budrecko dar
bai. Pirmas dvasiškio įvesdinimo 

i Bažnyčios iškilmėms "Gratulatur 
! tibi", "Sanctificabis annum" — 

dvasiškio auksinei sukakčiai :;kir-
i tas. Abiejų žodžiai paties kun. 
' Budrecko "Christus Vincit" miš

riam ihorui, vargonams palydint, 
homofoniškai polifoninis, para
šytas su choraliniu psalmių me
lodijų intarpu, išlydint vysku
pą eliginiu koncertų užbaigai 
ir pan. naudojamas. 

Ypač yra pavykusi malda "Him
nas", skirtas Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventovės Wa-
shingtone Šventinimui. T t i p pat 
parašė "Mišias Aušros Vartų 
garbei", vienam balsui su vargo
nų palyda (daug kur giedamas) 
ir Amerikos himnas mišriam ir 
vyrų chorui su vargonų palyda. 

dijomis, sprendžiama matematiš-! Vienas didžiausių jo darbų yra 

J-
Viešpatie" kantata Kauno arki
vyskupo metropolito Juozapo Jo
no Skvirecko 25 m. vyskupavimo 
jubiliejaus proga. Abu veikalus 
redagavo ir spaudai paruošė komp. 
J. Žilevičius. Susipažinęs su čekų 
kompozitorium V. Nelhybel, ku
ris parašė viduramžių stiliuje 
vargonams Cantus primuš, "Pul 
kim ant kelių", "Siuntė", "Aly
vų daržely", išleistas kaip "Muzi
kos Žinių" priedas. Bet tai dar 
nėra kun. VI. Budrecko visa mu
zikinė veikla. 

kunigystės 50 metų sukaktį 
kun. Vladas Budreckas paminės 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje, 
Brooklyn. N. Y., padėkos Mišio-
mis lapkričio 12 d. 

Šia proga linkiu iš Aukščiau
siojo daug sveikatos ir kūrybin
gų muzikinių perlų dar padova
noti pasauliui. 

*<, 'After I am eleeted 
STATE TREASURER, 

When you need help, call me »,» 

• • • 

JERRY COSENTINO 
State Treasurer 

(217) 782-2211 

iiiiiiiiiiimiiiiiimmiimi'iinniiiiiiimii* 
S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. JfAJPLEWOOD A VE 
CH1CAGO. ILL. 60629 

IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlMIlIlMIlIlIlIlIlIlimilllll 

mmiiimimttiiiiiimiimimimimiiiimi 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTL 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoro*. Mir 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra nk teologine n dėl JJO 
mių vietovių aprašymo ir dėl jo* 
gausios istorines medžiagos tinka pa 
liskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar v» 
tovėmis Knyga didelio formato, *# 
psl - kaina $30n Galima m įsigvti 
**Drauge" 

iimiiiiinmiiiifiiHimiiiiiiiiiiimiiiiimit 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wty to sav^ragularfy 

V4% 5 
anfl 

Compounded 
Q u a r t e r l y 

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARNUPTO 7 3 A % 

see us for 
U0tl& fmancing 

AT OUR 10W RATB 
W I 1 H R t P A Y M F N T 

TO FIT VOUR I N C O M f 

ESEE 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 1 f*mf»*t*w 

LCNOCM 

2212 WEST CERMAK ROAD 
Chicago. 111. 60608 

PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

BALSUOKITE UZ 
* ŽMOGŲ, KURJ JUS PAŽĮSTATE. 

Gimė, augo ir gyvena 5-tame Kongreso apskrityje. 

* JIS KOVOJA UŽ SAVO APSKRITĮ 
Jo pastangos už darbininką yra nepaprastos. 

J is remia apylinkes, valstybės i r 

darbininku organizacijas. 

Remia pagelbą mokykloms. 

Remia pagelbą genesniesiems 

Reikalauja griežtų įstatymų pr ieš 

nusikaltimus ir kad oras ir van

duo būtų svarinami 

Stengsis pravesti įstatymus, kad 

vadžia mažiau išlaidų praleistų 

ir sumažintų mokesčius 

Kaipo prityręs valdininkas per 28 

metus Illinois kongrese, stengsis 

visad pravesti įstatymų piliečių 

gerovei. 

J IS YRA MCSIJ NUOŠIRDUS 
PRIETELIS V e 1 i š r i n k i t e 

JOHN G. FARY 
JŪSŲ Demokratę partijos kandidatas ir J V. Konjrresmanas 5-tojo 111. apskrities 

BALSUOKITE DEMOKRATIŠKAI antrai, Lapkr. 7, 1978 
(Pa1d for by the CMc Committee for John Fary. Pearl Prucha, Treasaper, 3800 S. Daroen A ve.) 
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AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
DAINŲ IR ARIJŲ REČITALIS 

TIK T A U VTENAI 

I E V Y N E ! AUKOJAM 

GARBfc TAU, VIEŠPATIE 

— Jonas Vaznelis. Pr ie piano Aleksandras Kučiū-
nas. — Tamsioj naktelėj , Dzūkų kraš tas , Žalio
joj lankelėj i r kitos dainos. Kaina $6.00 

Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkes t ras su 
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. — Dvi gi taros, Tau dėkoju, Negerk, 
Žali laukai, Sapnas i r kitos dainos. Kaina $6.00 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga Šešupė, Jū s berneliai apgavikai. Lietuviai 
esame mes gimę i r kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika. Kaina $5.00 

— Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Tyliąją 
naktį, Sveikas, Jėzau, gimusis, Linksmą gies
mę mes užtrauksim, Malda žuvusiems ir ki tos . 
Diriguoja Stepas Sodeika ir Algis Šimkus 

Kaina $ 5 0 0 

AUKURAS — Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atl ieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an
samblis. Kaina $5.00 

» 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 454S W. 63 St., Chicago, 111. 60629 
Užsakant pridėti 50 centų uf kiekvieną piokStele persiuntimai. Illinois gyventojai taip
gi moka 5% mokesčių. Užsakymam* 1 Kanadą reikia pridėti po $1.75 pašto Išlaidom* 
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LIETUVIU VISUOMENE LAUKIA SPRENDIMU 
Amerikos Lietuvių Tarybos visuomeninių ryšių komisijos 

pranešimas ALTos suvažiavime 
Amerikos Lietuvių Tarybos I tyjė. Taip pat komisija numatė 

37-jame suvažiavime 1977 me- atskirose JAV vietovėse organi-
tais spalio 8 d. buvau paskirtas zuoti Altos vedamo darbo infor-
Lietuvos Vyčių atstovu į Ameri- j macinio ir diskusinio pobūdžio 
kos Lietuvių Tarybos valdybą ir 
tų pačių metų lapkričio 1 die
ną Altos posėdyje įvyko pareigų 
pasiskirstymas ir komisijų sudary
mas. Pirm. d r. Bobeliui pasiūlius, 
buvau išrinktas vadovauti visuo
meninių ryšių komisijai. Į šią ko
misiją dar įėjo Teodoras Blinstru-
bas, dr. Vladas Šimaitis ir dr. Jo
nas Valaitis. 

Visuomeninių ryšių komisijos 
pagrindiniai uždaviniai yra šie: 
Rūpintis JAV lietuvių visuome
nės nuteikimu , Altos darbams 
remti, palaikyti ryšius su atski
romis JAV lietuvių organizacijo
mis ir lietuvių politiniais bei 
kultūriniais veiksniais ir derinti 
lietuvių organizacijų veiklą Lie
tuvos laisvinimo reikalų krypti
mi. 

Pirmasis komisijos posėdis įvy
ko lapkričio 10 d. Čia buvo per
žvelgta praeities ir dabarties Al
tos santykiai su kitais veiksniais 
bei su kitomis organizacijomis, 
priimtas veiklos planas, nusista
tyta Altos valdybai pasiūlyti, ko
kių santykių reiktų siekti atei-

pranešimus, į juos įtraukiant ir 
platesnius lietuvių visuomenės 
sluoksnius. Be to, buvo aptarta ei
lė priemonių, kaip į Altos veda
mą Lietuvos laisvinimo darbą 
įtraukti didesnį skaičių lietuvių 
jaunimo reprezentantų. 

Todėl pagal mūsų veiklos pla
ną praeitų metų mūsų atliktus 
ir atliekamus darbu* būtų gali
ma suskirstyti į dvi grupes: 

1. Altos vedamo darbo infor
macinio ir diskusinio pobūdžio 
pranešimų — simpoziumų orga
nizavimas. Simpoziumams pa
rinkta tema, kuri paskutiniu me
ta labai aktuali, bet mūsų lietuviš
koje spaudoje sukėlusi daug gin
čų ir kontraversinių aiškinimų, 
tai "Kas yra Amerikos Lietuvių 
Taryba, jos atlikti ir atliekami 
darbai" ir "Lietuvos byla po Hel
sinkio aktų pasirašymo ir Belg
rado konferencijos". Simpoziu
mai buvo suorganizuoti šiais me
tais: vasario 5 d. Chicagoje, kovo 
18 d. New Yorke, balandžio 30 d. 
Toronte, Kanadoje, gegužės 21 d. 
Baltimorėje, birželio 1 1 d . Bosto-

btaiMie 
DAL.YVAUKIM RINKIMUOSE 

Lietuvių visuomeninis klu
bas (Lithuanian Civic Club) 
spalio 17 ir 18 dienomis apklau 
sinėjo kandidatus Ohio valsti
jos ir Cuyahogos apskrities vyk 
domosis valdžios pareigoms, 
valstijos seimo ir teisėjų vie
toms. Apklausinėjimams vado
vavo klubo pirm. Raimundas 
Kudukis, adv. Vytas Matas, sek 
retorius — Algis Rukšėnas. 
Beveik visi kandidatai atvyko j 
Lietuvių namus ir dalyvavo ap
klausinėjimų posėdžiuose. 

Bendrame klubo narių susirin 
kime spalio 23 d viešu balsavi
mu nariai svarstė, kurie iš kan 
didatų būtų geriausi savo siekia. 
buvo daromi paprasta balsų dau 
guma. Lietuvių visuomeninis 
rnoms pozicijoms. Sprendimai 
klubas neatstovauja visų lietu
vių, bet savo sprendimus skelb
damas, tik rekomenduoja bal
suoti už žemiau išvardintus kan 
didatus, nes jie yra narių dau
gumos sprendimu geriausiai 
kvalifikuoti, o kai kurie dauge
lį kartų yra tvirtai pasisakę už 
mūsų pastangas dirbti dėl Lie
tuvos laisvės ir daugeriopai 
lietuviams padėję. Todėl LV 
klubas prašo lietuvius lapkričio 
7 d. balsuoti už James Rhodes 
ir George Voinovich guberna
toriaus ir vicegubernatoriaus 
vietai. Gub. Rhodes gerai ir eko 
nomiškai tvarko valstijos finan 
sus, žada nekelti mokesčių- Voi 
novichius yra drąsus kovotojas 
už komunizmo pavergtųjų tautų 

laisvę, gynėjas tautybių teisių, 
apskritai daug padėjęs lietu
viams. Jeigu būtų išrinktas. 
1982 metais kandidatuotų į gu
bernatorius. 

Balsuokite už Seth Taft j ap
skrities komdsionierius. Visuo
meninėje veikloje mažiau mato
mas, bet labai profesionališkas. 
Šiuo metu jis yra komisionie-
rių prezidentas. 

Į apskrities kontrolieriaus vie 
tą (County Auditor) rinkit Vin 
eent Campanella. Advokatas, 
kompetetingas finansų specialis 
tas. Daug žadanti politinė atei
tis. 

Balsuokite už J. Timothy Mc-
Cormack j Ohio valstijos senatą 
iš 31 distrikto. Artimas lietuvių 
bičiulis- Kompetetingas įstaty
mų projektų ruošėjas ir leidėjas 
vandens ir oro taršos srityse. 

J apskrities teisėjo vietą re
komenduojame rinkti James J. 
Carroll. Vienas geriausių teisė
jų. Sėkmingai pirmininkavo vie 
noje garsioje kriminalinėje by
loje. Susipažinęs su lietuviais, 
žada dažniau atsilankyti mūsų 
kolonijoje. 

Buvęs federalinio teismo dis
trikto prokuroras Fredrick Co-
leman kandidatuoja taip pat į 
apskrities teisėjo vietą. Taktiš
kas ir inteligentiškas teisės pro
fesionalas. Vertas mūsų balso. 

Klubas nepadarė jokių reko
mendacijų tiems kandidatams, 
kurie j apklausinėjimus neat
vyko. St. 

ne ir spalio 15 d. Detroite. 
Ačiū tų vietovių Altos sky

riams ir Toronto Lietuvių na
mams už talką ir paramą tuos 
simpoziumus organizuojant Sim
poziumai praėjo su geru pasiseki
mu, visuomenė jais domėjosi ir 
pageidavo daugiau panašių svars
tymų. Simpoziumuose dalyvavo 
dr. K. Bobelis, dr. K. Šidlauskas, 
Teodoras Blinstrubas ir dr. L. 
Kriaučeliūnas. 

2. Ryšių palaikymą su JAV 
lietuvių organizacijomis ir lietu
vių politiniais veiksniais. Ameri
kos Lietuvių Taryba stengiasi 
palaikyti artimus ir draugiškus 
ryšius su visomis lietuviškomis, 

MOSU KOLONIJOSE 
Providence, R. L 

GRANDINĖLĖS KONCERTAS 

Spalio 8 dieną Providence Ve-
terans Memorial salėje įvykęs 

vasario 10 d. buvo pavesta visuo
meninių ryšių komisijai aiškin
tis su JAV Lietuvių Bendruome
nės atstovais dėl susidariusios pa
dėties ir paieškoti būdų tiems ne
sutarimams išlyginti. Visuomeni 
nių ryšių komisija savo posėdy

j e gegužės 18 d. pavedė dr. J. Va-
kultunnemis bei politinėmis o r - j l a i č l u i J r d r L Kriaučeliūnui su-
ganizacijomis, išskyrus komunis- j $ i t i k t i m j A V L i e t u v i u Bendruo-
tus. Tuo reikalu kovo 19 d. New, ė& a t s t o v a i s i r t a s susitikimas 
Yorke turėjome susitikimą su Vii- . ^ t m b i r ž e l i o 1 8 d . Ro ches-
ko atstovais, kur buvo pasikeista 
nuomonėmis dėl vedamo Lietu
vos laisviniino darbo ir aptarti 

ter, N. Y. Pasitarimuose dalyvavo 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninkas A. Gečys ir jų atstovas 

planai dėl ateities darbų, iš ku-. W a s h i n g t o n e A . Gureckas. Po 
rių vienas iš svarbesnių — pasi- j d r a u g i š k ų i r nuoširdžiu išsikal-
ruošimas Madrido konferencijai, j hk]įmų b u v 0 s u t a r t i p u n kta i , ku-
kuri įvyks 1980 metais. r i u Q S t u r ė j o m e pristatyti savo val-

Toliau ypatingas dėmesys bu- dyboms patvirtinti. Liepos 21 d. 
vo atkreiptas į vykstančius nesu- Altos valdybos posėdyje buvo 
t a r imus su JAV Lietuvių Bend-! padarytas pranešimas apie įvyku-
ruomene. Susidariusi padėtis yra sį susitikimą su JAV LB atstovais 
žalinga mūsų lietuviškam gyve-jir buvo pateiktas mūsų susitari-
nimui, ardo vienybę, kenkia i mo projektas svarstymui. Bet ka-
Lietuvos laisvinimo darbui. Dau
giau pasiinformuoti apie susida
riusią padėtį ir patirti apie gali
mybes pradėti kokius nors pasi-
albėjimus susidariusiems nesklan
dumams išlyginti, savo asmeniš
ka iniciatyva, privačiai buvau nu
važiavęs sausio 29 d. į Philadel-
phią ir turėjau privatų pasikal
bėjimą su JAV Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininku A. 
Gečiu. 

Altos valdybos posėdyje š. m. 

dangi nebuvo pakankamai laiko 
susipažinti su projekto turiniu ir 
dėl atostogų ne visi valdybos na
riai tame posėdyje dalyvavo, dau
gumos buvo nutarta šį klausimą 
atidėti sekančiam posėdžiui, ku
ris būtų specialiai tuo reikalu su
šauktas. Tikiu, kad po šio suva
žiavimo naujoji valdyba ras rei
kalo šį klausimą neatidėliojant 
apsvarstyti ir teigiamai išspręsti. 
To laukia ir tikisi iš mūsų lietu
viškoji išeivija. 

Clevelando "Grandinėlės" tauti
nių šokių ansamblio pasirody
mas praėjo su dideliu pasiseki
mu, sutraukęs apie 800 dalyvių. 
Dalyviai reiškė didelį susižavėji
mą šia programa ir pasitenkini
mą, kad Providence lietuvių ma
ža kolonija ryžosi tokiam di
džiam užsimojimui. 

Tenka pažymėti, kad Rhode 
Island gubernatorius labai yra 
prielankus tautybių kultūriniams 
pasireiškimams, net ir finansiš
kai tai remdamas. Kaip į Čiur
lionio koncertą praeitais metais, 
taip ir į šį gausiai atsilankė lie
tuviai iš Waterburio, Hartfordo, 
VVorcesterio, Brocktono, Bostono 
ir kitų vietovių. Sveikintinas jų 
uolumas. Nuoširdi padėka pri
klauso "Grandinėlės" vadovams 
Sagiams ir mikliesiems gerai iš
lavintiems šokėjams. 

Čiurlionio ansamblio ir "Gran
dinėlės" parengimus čia organi
zavo veiklus Bendras Lietuvių 
komitetas (Heritage Committee). 
Kaip ir pernai šis komitetas ruo
šia kūčias gruodžio 9 d. Pažymė
tina, kad šiam komitetui vado
vauja trečios kartos lietuvaitė ir 
daugumą narių sudaro čia gimu
sieji. Sėkmės ir toliau nepailsti. 
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SĄRAŠAS LIETUVIŠKU PLOKŠTELIU, 
K U R I O S V E R T O S D Ė M E S I O : 

PRAŠOME ATKREIPTI DtMESf J ŠIUOS KŪRINIUS: 

J. VAZNELIS — Įvairių dainų rečitalis. Kaina $6.00. 
A. DVARIONAS, Rinkinys 25 — lengvos Šokių muzikos: Liūdna man be 

tavęs — tango, Daina man padės gyventi — fokstrotas. Tik man tu priklau
sai — fokstrotas ir kiti puikūs, malonūs Šokiai, viso 12 ir kaina tik $6.00 

BICKTENTE, PRUDENCLTA Plokštelių albumas, 8 dainos: Mik, mazute. 
Daina apie sesytę ir kitos reto gražumo. Kaina tik $8.50. 78 greičio. 

BUDRIŪNO BR. Plokštelių albumas, 10 dainų: Kas subatos vakarėlį, Tė
vynei, Šauksmas ir kitos reto gražumo dainos, {dainavo Br. Budriuno kvar
tetas. Kaina $12.50. 78 gr. 

19 — Rinkinys. Dainuoja D. Dolskis. Groja M. Hofmeklerio orkestras. 
Viso yra 10 Šokių muzika su tipingais žodžiais: čigones akys, fokstrotas, Ka
riškas vaizdelis, fokstrotas. Palangos jūroj nuskendo mano meile, tango. Su 
armonika j Braziliją,. Onyte, einam pašokti, fokstrotas ir visa eile kitų. 

26 — Rinkinys. Dainuoja A Sabaniauskas: Septintame rojuje, anglų val
sas. Mūsų susitikimas, tango. Marytė mėlynakė, fokstrotas. Jaunystes meilė, 
tango. Aldona, tango. Ta naktis, anglų valsas. Kodėl neatėjai, fokstrotas ir 
visa eilė kitų Šokių su žodžiais ir linksmąja muzika. 

15 — Rinkinys. Dainuoja Birutė Tamošiūnienė: O ramunėle, pasakyk, 12 
įvairių Šokių. Australijos murnVai B. Tamošiūnienę laiko viena iš geriausių 
tos rūšies dainininkių 

SVAJONIŲ SŪKURYJE. Dainuoja B. Tamošiūnienė. 12 moderniškų 
šokių, įgrojo vienas iš geriausių orkestrų Bemie Daggau Australijoje. Kur 
lygios lankos, tango. Amour, Beguine. Laukiu, sugrįžk, valsas. Nuostabus 
berniukas, Cha, cha Klajojančios rožės, lėtas fokstrotas. Ilgesys, tango. Ži
buoklės, valsas. Balti žiedai, mambo. Svajonė, tango. Kengūrų sambo, sam
ba. Sudie, anglų valsas. Gal būt, gal būt, bolero. 

28 — Rinkinys. Įvairūs dain"n"k3', chorai ir orkestrai atlieka: Kauno Ka
ro muziejaus vėliavos nuleidimas I ir II dalis. Ko vėjai pučia.. Kur lygūs lau
kai. Karo Mokyklos choras. Marš, marš, kareivėliai. Karo Mokyklos choras. 
Senas Vanklininkag J. Petrausas ir V. Dineika atlieka. Sutems tamsi naktu
žėlė, Geležinio vilko m«r^"f. atlieka Karo Mokyklos choras. Vaidylos malda, 
J. Petrauskas ir V. Dineika atlieka ir visa eilė kitų. 

22 — Rinkinys. Antras literatūros vakaras. Atlieka Šie asmenys: Ada 
Karvelytė, Dr. A Sesplaukis-Tyruolis, Gražina Tulauskaitė-Babrauskiene, 
Anatolijus Kairys ir Juzė Vaičiūnienė. Viso 40 kūrinių. Visus kūrinius skaito 
patys autoriai. Juk daug kam minėti asmenys pažįstami, o vienos jau ir gyvų
jų tarpe nėra. Argi neįdomu jų balsus iSgjrsti? 

23 — Rinkinys. Trečias literatūros vakaras. Patys autoriai skaito savo 
kūrinius, tai būtent šie: Draugo redaktoriai Kazys Bradūnas ir Aloyzas Ba
ronas; Birutė Pūkelevičiūtė, Liūne Sutema-Katiliškienė ir Dr. Henrikas Na-
gys. Argi yra daugelis, kas minėtų asmenų nepažįsta? Tai gal tie jau ir įsigi
jo Sį plokštelių albumą. O kurie nepažįstate, tai verta įsigyti, išgirsti minėtų 
penkių autorių kūrybas ir jų balsus, šių plokštelių albumą išleido Jonas Kar
velis. 

TORONTO LIETUVIŲ CHORAS "VARPAS". VlrS 60 dainininkių-kų vy-
rj ir moterų Sį albumą išpildė. Viso yra 14 kūrinių, operų arijų: Faustas, Ne-
bueco Vergų daina, Romeo — Julija Parduotoji nuotaka, Vilius Tellls. Tiro
liečių daina, Lietuvių komp. A Vanagaičio, Em. Gailevičiaus, Gudavičiaus, 
J. žlevičiaus, Br. Budriuno, J. Zdaniaus, K. V. Banaičio ir kitų. Sis albumas 
skaitomas labai aukšto lygio. 

Antrieji 2IRG1NELIAL Kūryba Birutės Pūkelevičiūtės. Tai yra vai-
čiams jaunesniems ir vyresniems įvairių pasakų, pasakėlių. Visiems vaiku
čiams verta pasiklausyti, įsigyti Sį albumą. 

ZUIKIS PUTKIS. Sio albumo kūrėjai, leidėjai: Indrė Paliokaitė-Tijune-
lienė, Irena ir Algirdas Grigaičiai, Rita ir Liudas Venclovai, Donatas Tijūnė
lis. Viso yra 39 kūriniai, pasakos su įvairiomis muzikomis, poezijomis. Kiš
kiai. Kaimai. MiSkai. Lietučiai ir visa eilė visokių įvairenybų. Visi o visi tė-

Tradieinė Šv. Kazimiero parapi
jos vakarienė šiemet įvyks lap
kričio 19 d. 3 vai. Meninę dalį j vėliai Sį plokštelių albumą turi nupirkti savo jaunimėliui 
atliks Marytė Bizinkauskaitė, 
akompanuojant jos tėveliui. 

Padėkos dienos proga skirtin
gų religijų šventovėse vyksta eku
meninės pamaldos, kurios šiemet 
numatomos Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje. kvm. 

TOM HYNES 
An Outstanding Illinois Leader For 

COOK COUNTY ASSESSOR 

30 — ČIURLIONIS. Pilnas choras atlieka savo ir kitų autorių dainas. Tai 
yra trisdešimties metų darbo jubiliejinis plokštelių albumas. Viso yra 28 ka
riniai. Kas dar Jo neturi, prašome Įsigyti. Dirigentas A Mikulskis. Kaina tik 
$12.00. 

18 — Rinkinys Dainuoja A. Sabaniauskas. Algimantas Mackus per Mar
gučio radijo sakydavo: Neužmirštamas Sabaniauskas. Tai jo paskutinioji 
plokštelė, tai yra albumas viso 12 kūrinių. Su orkestru ir dainavimu. Visus 
kūrinius sunku išvardinti, praSome šią paskutinę plokstele-albumą įsigytL 

Citvaras. 
Nr. 

Tremtinio daina ir kitų dainų ir 

" A n a b i * and hard-tvorking legisiator, ha ha* devaloped 
• x p * r t i s e in aducat ion and g o v a r n m a n t flnance. Uis many 
booatars k n o w him as a man of his w o r d and a Sanator 
ski l lad In fha of tan da l ica t * ar ta of nagotiation and com-
promisa , two important at t r ibutaa for a legislat'va laadar ." 

Chicago Sun-Timas 

• SLPPORTFn 
•More state aid to pubhc schoois 
-Tax relief 'or senior estizens 
-Geneoc drug legslation 
-Prevention a r d treatrrent of cr.ad aouse 

• SPONSORKM INDFASSED 
•Tax breaks for homeowners who mantam and .mprove ttieir property 

• SPONSORKH \M)P\>>KD 
Exerr,ption for a i homeovvrters wt»h poterttiai mdividi.af tax savings 
of $ 1 0 0 to $ 1 8 0 

• SPO\S<>RFl> \M>PVSSKh 
B i adowmg a r>ev» type of Soan to help senicr citaens pay real estate 
taxes 

' The major thrust of my polit ical career has be to increase 

Abiturien kare Clevelande meninę dalį atlikę: Z. Kripavičiūtė, D. 
Palubinskaitė. D. Miškinytė, A. Karaliūtė ir R. Aukštuolis. 

Nuotr. J. Garlos 

f iscal responsibility 

to provide essential 

Tom has received over 3 dozen avvs 
during his Senate Career. Including 

Tem ewd a M | Myrasa T»t*HH ttuSr c*a*d"̂ pt D—***? Lee* M*r*tt*»** *>r*i Te""* 

wherev«r possible whlle continuing 

Tom Hynes 
«est Frashinan S*n«K>- (1»71) 
0ut»t*n<Mnq lagislator (1*72) 
Outjl»n<Jtn<j lagislator (1*71, 1972. 1974i 
L^gis'ator o< tha Yaar C977i 
Outstanding lagislator (1972) 
GckSan Envronmantal lagislator (197') 
Outstanding Contribulion lot Eicapttonal Chlldran (1974) 
Outstanding Sarvica To Spacia! Educatton (19751 
Outstanding lagislator A*ard (1»76> 
Outstanding Lagislator i'976i 
Distinguisnad Sarvtca Aarard (1977) 
Most a«t»cttv« S«nator-»0th Ganerai Assambly (1977) 
Distinguisnad Sarvica Aarard (1977) 
intnols Pottlical 3aportar 
Kutgors Unhrartity Institutą oi Poli tie s 
HHnoisEducatton Aasoctation 
Homao w nar s F adai ation 
lllinoH lasau* o(Oon**rv*tion Votars 
Illinois laagua of Canaarvatian Votars 
IIHno4sCouncit tor Exc*Dttonat CMIdron 
HHnois Counct* for Eneaptlonai etiitd,,an 
Illinois Associalion of Scnooi Boards 

I tor CINIdron «ttt> Loarnmg DisabMittos 
I Councit of Sanior Citlzons' Organizations 

illtnois Pol'licai Roportar 
Jonn MarshaH L l a Scttool 
Man Of Tht Yaar Contaderstion OI Polic* (19791 

Leadersh ip . . . Experience . . . Ideas . . . 
Vote For Thomas C. Hynes For Assessor. 

IN CHhCAGO PULL LEVER 24 A1 
Pasd For By Hynt! ' For Assessor Committee 

1 2 7 N o Oearbom , Cr»cago. • 6 O 6 0 2 

SUBUR8AN VOTERS PUNCH No 137 

X m VOTE DEMOCRATIC NOVEMBER 7 1 

2 — Rinkinys. Dainuoja S. 
operų viso 13 kuriniu. 

3 — lUnkinys. Dainuoja 12 dainininkų ir penki chorai. Iinel, ramm ne 
viena, B rytų Saldes, PalankeJ, palankej, Alutis. Choras. Viso 12 {vairių dainų. 

4 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas Traviatą. R. Marijotiue. Trys 
chorai dainuoja. 12 {vairių operų ir liaudies dainų. 

5 — Rirakinys. Dainuoja Kipras Petrauskas operų arijas 15 Pajacų, Tos-
kos ir kt. Dainuoja 3 operos chorai įvairias arijas ir lietuvių liaudies dainas. 

6 — Rinkinys. Dainuoja Kauno įgulos choras: Lietuvos himnas. Malda 
i už Tėvynę. Jurgis Petrauskas su V. Dineika; Ar žinai, broli, kaip mano te-
Ivynė toli. Dainuoja V. Grigaitiene: Pasakykite jai-. Gražinos arija. Kipras 

7 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauską* Prapuoliau motule, Du bro
liukai kunigai. Stepas Graužinis: Kai mes augom du broliukai. Dainuoja A 
Rutkauskas. V. Orentas: Mano gimtine. Užginta daina, Ispanifta melie. 

9 — Rinkinys. 14 *-airių tautinių Jokių: Kepurine, Mikita, SubattiS, Blez-
dinginis Jonkelis, Kbirnpakojis, Retgmele, Jonkelis, Juodasis Jonkelis, MahV 
nelis, Kubilas, Blezdingėle, Džigunas, Gyvataras, Ragučių polka 

10 — Rinkinys, Dainuoja A. Sabaniauskas: Spaudos baliaus valsas. Sute
mų daina, — tango, Tu tik tu — anglų valsas, Rudens pasaka <— slow foac. 
Nutilk, širdie — tango. Tai nebuvo meile — tango, Rytiečių meile — foks
trotas, EtytS — tango h- kiti. 

12 — Rinkinys. Dainuoja R. Mastiene: Mieguželio noriu — liaudies dai
na, Ar skauda man Sird} — liaudyje dainuojama. Harm, V. Jakubenas, Dukru
žėle ir Aguonėles, žodžiai Kazio Binkio. Mano rože. Sapnas apie saule, 
žodžiai K Bradūno. Gėlės ii šieno. Sodžiai K Binkio. 2uvete, Schuberto. Ne
kantrumas, Pavasaris, Mignon, arija iŠ op. •Mlgnon". Myli nemyli, P. Mas-
cagni Rozinos arija IS op. "Sevilijos kirpėjas", 

849 — Linksmieji Broliai. Dainuoja J. Petrauskas Ir Viktoras Dineika ir 
kiti: 12 įvairių korinių, .vairaus humoro Dti aSarų. Studentiški kupletai. Seniau 
ir dabar. Misa Lietuva, Vedybų stebuklas, Amerikos lietuvių priėmimas, Kunv 
piSduoae nuovadoje ir dar 6 įvairus humoristiniai kūriniai. 

850 — POEZIJA. Savo kurinius įkalbėjo Stasys Santvaras Ir Antanas 
Gustaitis. Tai yra pirmoji lietuvių poezijos plokštelė, patys autoriai savo kuri
nius skaitė, jų ii viso yra 28. visus išvardinti neįmanoma. Yra rimtumo iki 
rimtumo, o humoro iki aiarų. 

14 — Rinkinys. LIAUDIES GIESMĖ. Dainuoja Tėviškės lietuvių evange
likų liuteronų paraptjoa chorą*. Diriguoja mokytojas Jurgis Lampsatis. Var
gonais palydi prof. komp Vladas Jakubenas. Viso yra U įvairių kūrinių, ku
rie yra labai gražiai, gerai atlikti. Sis albumas yra vertas didelio dėmesio. 

099. — PRANAŠE DIDIS, kantata Prof. VI. Jakubenas, atlieka Tėviš
kas lietuvių evangelikų liuteronų choras. Dirigentas J Lampsatis. Fortepionu 
palydi prof. komp. VL Jaknhilnas. Pirmojoje plokšteles dalyje solo palydi 

Gružas ir V. Grigeiaityte. Si plokštele yra lietuvių pirmoji tos rūšies. 
didelio dėmesio, muzikų ji yra įvertinta labai gerai, 

24 — Rinkinys. JONAS AISTIS. Ketvirtas lietuvių literatūros vakaras. 
J. Aistis skaito savo Uryba, Viso 32 kūriniai, apie kuriuos nereikia kalbėti, 
tai yra jų verte. Argi yra toks žmogus, kuris Jono Aisčio ir jo kūrybos nepa-
atooti]? Kurie r r l H n n . prašom ĮHajtl 

Nr. 223 
« 

Via. fce plokitefių albumai kainuoja tik po 964U 
Užsakymu* siusti: DRAUGAS. 4545 W. 63 St. OhicaRO. DL 

Užsakant pridėti 50 eeatų už kiekvieną plokštele persturitlnmL 
— Pasilaikykite £į sanaą, nes jis nebaa dainai 
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DAINA - NEĮKAINUOJAMAS TURTAS 
Taip sako Margarita Momkiene 

Margarita Momkiene ir Ge
novaitė Mažeikienė, dvi žino
mos ir mėgiamos solistės ne į 
vien Chicagoje. Jos mielai tal
kininkauja lietuviškiems paren
gimams, jų giedojimus dažnai 
girdime bažnyčiose, dainavimus 
koncertinėse salėse, lietuviškų
jų operų pastatymuose, M. 
Momkiene dainavo ir V. K. Ba
naičio "Jūratės ir Kastyčio" 
operoje, įrašytoje į plokšteles. 
Ta opera atkreipė dėmesį ir 
amerikietiškojo muzikos pasau
lio. Ją transliavo visos trys 
Chicagos klasikinės muzikos sto
tys — WEFM (du kartus), 
WFMT ir VVNIB. Transliavo ir 
kitų miestų stotys. Abi daini
ninkės maloniai sutiko talkinin- žadėti, žinant, kad šiame kraš-
kauti ir "Aidų" žurnalo rengia- te iš dainos veik niekas negy-
mam koncerte lapkričio 11 d. vena. Priešingai, tai labai nuo-
Chicagos Jaunimo centre. Ta j stotingas šeimos biudžetui pa-

ŠACHMATŲ 23NIOS 
— TASS nenustoja garsinęs Į les, prašomas skambinti telef. 

Anatolijaus Karpovo laimėjimo. į 471-4704 komandos kapitonui 
TASS išgavo pasisakymus eilės Broniui Skrabuliui arba telef. 
pasaulio žymūnų. JAV dm Ro- į 268-0853 ŠK pirm. K. Merkiui. 

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

bert Byrne TASSui pareiškęs, 
kad šiuo metu Karpovui nėra 
lygių. R. Byrne pranašavęs 
prieš šį mačą Karpovo laimė-

1 jimą NY Times skiltyse. Dani
jos dm B. Larsen nusako, kad 
Karpovo laimėjimas nebuvo ne
lauktas įvykis. Vokietijos dm 
Huebner taria, kad Karpovas 
stebėtinai moka įkelti naujeny
bes, sujungtas su turima pa
dėtimi 

K. M. 

MŪSŲ kolonijose 
Philadelphia, Pa. 

PATIKSLINIMAS 

Betaisant ar trumpinant mano 
korespondenciją ""Philadelphia ir 

Jugoslavijos dm Gligo-! Apylinkės" "Draugo*' Nr. 248 
rič pabrėžia Karpovo jaunumą! (spalio 23 d., 1978) įsibrovė kai-
ir klasišką stilių. Vengrijos; kurių netikslumų. Buvo paskelb-
dm Barcia teigia, kad Karpo-i ta: "O.L.P. s-gos skyrius", turė-
vas neginčijamai stipriausias • tų būti "A.L.T. s-gos skyrius", 
pasauly. Argentinos dm Naj- ; T o l i a u v i e n a s sakiny* t u r ė t u 

dorf skelbia, kad Karpovas už-j s k a i ? b ė t i t a i P : " P o
 c

K"V; _Banai-
tarnautai viešpatauja pasaulio! čio buvo pagrota J. Stankūno -
šachmatuose. TASS neprataria j P a n e m u n e J -
nė žodžio apie Korčnojaus pa
jėgumą, sugebėjusio po 31 par-

E E A L E S T Ą T E 

V. Gruzdys 

proga teko prakalbinti Mom
kiene. 

— Kiekvieno menininko ke
lias nėra rožėmis nusėtas, prie
šingai, kartais labai dygus, bet 
dainininko, norinčio iš prigim
ties gautą talentą maksimaliai 
atskleisti, yra gal sunkiausias. 
Neužtenka turėti gražų, stiprų 
balsą — reikia ir geros mo
kyklos, kuri niekad nesibaigia. 
Balsą reikia visą laiką lavinti, 
laikyti j | aukštumoj, nuolat 

. ruošti ir naują repertuarą. Rei
kia didelio pasiryžimo, stiprios 
valios, gyvenime daug ko išsi-

šaukimas. Kas lėmė, kad pa- į 
sirinkot dainininkės dalią? 

— Daina man nuo mažens su-; 

teikdavo didelio džiaugsmo, to-' 
dėl šios meno šakos pasirinki-1 
mas ir buvo natūralus posūkis. \ 
Turėjau tam norą, gyvenimo są
lygos leido, buvau skatinama iš 
šalies, tai ir apsisprendžiau dai
ną branginti ir puoselėti. Juk 
daina — neįkainuojamas tur-j 
tas. 

— Būtų jdomu išgirsti, kas 
Jums "arčiausiai prie širdies"? 
Sakysim, kokius labiausiai mėg
state kompozitorius, žanrą, 
klasikinę dainą ar modernią 
kūrybą, operos meną ar kon
certinį dainavimą? 

— Labai mėgstu religinės 

tijos išlyginti padėtį 5—5(0, . __ rjgdant 
paeiliui laimėdamas tris parti-
jas iš naujojo pasaulio meiste
rio A. Karpovo. Mačą lėmė 
šeštasis A. Karpovo laimėjimas 
32-je partijoje. 

— Australijos šachmatų pir
menybes laimėjo trise: Jams-
son, Fuller ir Choy, pelnę po 11 
taš. iš 15 galimų. 

— uguaiiL širdį, reikia su
prasti kančios prasmę, nes žmo
gus tik tiek turi širdies, kiek 
jis ją jaučia. Labiausiai tada 
jaučia, kada ją skauda. Skaus
mas didina širdies jautrumą ir 
išmoko kitų skausmą suprasti. 
Mažiausiai kitų kančią supran
ta tie, kurie patys mažiausiai 
kenčia. Nenuostabu, kad pa
prastai daugiau širdies parodo 
ne turtuoliai, bet neturtingieji. 

KGDEL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

Ką išleidžiate namų apšildymui 
tas išeina laukan per stogą ir sienas 

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

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

Del nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

HPANSION SYSTEMS 
2637 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 

i i i i i i i i i i i i i i i i iuiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, m . 60632, telef. »9i7-5980 
llllllllllllllIIIIlUllllllllllllllliUIIIIIlHllllli 

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
(vairių atstumų 

Tel . 3 7 6 - 1 8 8 2 a r b a 37 L 5 9 9 6 

i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i ia i i i i imii 

Savininkas parduoda — krautuvę 
ir 2 butus. S. Western Ave. 

TeL — 4S4-4714 

FOR SALE BY OWNER 
12 yr. old afl brick, 3 bedrm. iy2 

bath bungalow in Oak Lawn. Fin-
ished family rm., centrai air cond., 
fireplacee. 2 car gar. Near Church 
and shopping. $69,500.00 

CaŪ for appt. 6364094 

M A R Q U E T T E PAKK 
4 bato mūrinis. Gazu šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900. 

19 meto mūrinis. 5lA kamb. (3 
m i e g ) . Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namą pirkimas — Pardavimą* 

VaMymae 
Draudimai — Ineome T u 

Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 

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

Motei Manager VVanted 
RESrDENT MANAGEMENT 

COUPLE 

for 19-unit motei in Sottthwest 
Chicago. 24 hour operation. Bxpe-
rienced or willihg to train. Both 
parties mušt be able to drive. 

Good salary, house, bonus and 
other benefits. Mušt have good re-
ferences and bondable. Your resu-
me will be treated in complete 
confidence. 

\Yilliam Talbert 

RAINB0W M0TEL 
7050 W. Archer Ave., 

Chicago, Illinois 60638 
Tel. — 585-7654 

HELP WANTED — MOTERYS 

Secretary 
•BMMBMnK£i''!U::'::!:: :"_ 

I 
Kun. AK. Grauslys 

— Bostono MET lygos tvar
karaštis nusako, jog Lithuanian 
(So. Bostono LPD šachmatų ko
manda) lapkričio 3 d., žaidžia iiiniiiimiimilliiUiilIlllIllIlllIllIlIlIlHHl 
prieš Boyisto CC, pas juos. Lap- į 
kricio 10, Harvardo universite-i LietUYOS 8 ^ 1 1 1 . 1 1 . 3 . 
to komanda atvyksta | So. Bos- i 
t o n o L P D - j ą . L a p k r i č i o 1 7 d., I Radijo Valanda jau 28 metus tar

nauja Xew Jersey. N'ew York ir Con-
necticut lietuviams ! 

iiiiuimiiiiiiiiiiiiiiiiimiii iimihiiiiiui 

VALO I E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

viso rūsio grindis. 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUU1IUIIIIIIIUUIIII1 

atrodo, kad vieni ir kiti kelia 
per didelius reikalavimas? 

Dėl klausytojų, manyčiau, 

Edmundas R. Kybartas, sūnus Da
nutės ir Edmundo Kybartų, iš San
ta Monka, Calif., pakviestas Arizo
nos universiteto, kur gavęs sporto 
stipendiją, žaidžia "Footbolą". Pa
žymėtina, kad ši mokykla daly
vauja vienoj iš aukščiausiu. Ameri
kos universitetų sporto lygoj, 
cific Ten". 

mūsų vyrai vyksta į MIT. Ko
mandoje žais: R. Grauslys, K 

muzikos kūrinius. Opera arba | M e r k i s ? A Klinovas, T. Girnius, 
muzikiniai veikalai pareikalau-1 j ^ ^ i r Broidus Skrabulis. 
ja iš dainininko daug didesnių; Komandai trūksta pakaitų. Kas 
uždavinių, bet dirbant su diri- g a l ė t ų ^ ^ į k o m a n d o s e i 
gentais, režisieriais irgi suteikia 
pasitenkinimo. 

— Ar Jūsų būsimojo koncer
to programa ribosis lietuvišku 
repertuaru, ar užgriebsite ir pa- j k a d čide]ių reikalavlmųTnekelia! 
saulinių kompozitorių kūrinių? j Anaiptol, pageidauja lengviau1 

- Norėčiau pažymėti, kad šį į suprantamo teksto ir tokios pat 
"Aidų" koncertą atliksime s u | m u z i k o s Kritikai kas kita -
Genovaite Mažeikiene. Mūsų j t u r ė d a m i mikmĄ ^ ^ , kelia! 

programoje pirmoji dalis sMr-įįj. n e m a ž u s reikalavimus. 
ta lietuviškajam repertuarui. 
Pasirinkom duetų ir solo kuri-Į A č i u už atvirus žodžius, 
nių. Pabaigai bus ir V. K. Ba-1 Ateisime klausyti ir pasidžiaug-
naičio "Jūratės ir Kastyčio" iš- i t į judviejų dainavimu. 
trauka. Antroje dalyje bus pa
saulinių klasikų kūrinių — due
tų ir arijų. 

— Ką galite pasakyti apie 
i kritiką ir klausytojus? Ar ne-

SPORTO APŽVALGA 
(Atkelta iš 2 psL) 

niaus Mokslo komandos. Favo
ritais laikomi Vilniaus tinkli-
ninkai. 

— Futbolo pirmenybės Lietu
je eina j pabaigą. Pirmoje vie-

Tuo tarpu ginčas tarp olim-
racijos vis aštrėja. Jau esa-
pinio komiteto ir futbolo fede-
me minėję, kad futbolo fede
racija nenori leisti olimpiadoje 
dalyvauti žaidėjams, dalyvavu
siems pasaulio pirmenybėse. 

C. G. 

Kaa šeštadienį nuo * iki 5 vai. po
piet iŠ WEVD Stoties New Yorke 
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai. 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt. Or. Jokūbas J. Stukas 
1467 Fore* Drlve 

Mountainstde. X. J. O70»2 
Tel. ->32-.V>i..-> (oode) 201 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viukų kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU. 89.5 meg. 
FM) Pirmad. 7:30 - S:30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Stukas) 
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NAMU APSITVARKYME 
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 476-3950 
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PACKAGE EXPRESS AGK>"CV 

MARIJA NOREIKIENE 
SIUNTINIAI į LIETUVA 

Labai pageidaujamus geros rūšies 
prekes. Maistas Iš Europos sandėliu. 
2608 W. 69 St., Chicago, IU. 00629. 

1»pi ^^ "VffA S-2787 
lumiiiiimiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui 

Good Typist. Accurate bookkeeping 
& accounting knowledge. Excel-

j lent phone manners. Good salary 
Savininkas parduo- j & benefits. Room for advance-

ment. Pleasant working conditiona. 
2 positions available. Northwest 
Side & Downtown Area. 

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

J.&J.PHARMACY 
Vaistai, vitaminai. Importuoti kvepalai, gydomos žolės Irti 

Važiuojamos kėdes, remental Ir kt, pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S208H West 95th Street 

Chicago, niinois 
Telef. GA 4-8654 

toje vis dar laikosi Klaipėdos, J ų n u o m o n e __ ^ tikri profe-
Granitas, paskutines rungty 
nes laimėjęs Alytuje 3—1. Vos 
keliais taškais atsilikęs ant kul
nų lipa Šiaulių Statybininkas, 
vos įveikęs Plungę 1—0. Netoli 
atsilikęs yra Kauno Kelininkas 
ir Mažeikių Atmosfera (ar ne 
charakteringi klubų vardai?). 

Sov Sąjungos pirmenybių 
antroje lygoje Klaipėdos Atlan 

sionalai. Olimpinis komite
tas, kuris tvirtu žingsniu suka 
nugarą Brundage principams, 
tam protestuoja. Nes kaip at
rodytų Maskvos olimpiados 
futbolas be Sov. Sąjungos, Ju
goslavijos, Lenkijos ar Čeko
slovakijos komandų? 

— Prancūzijos jaunimo ir 
tas laimi prieš Rygos Dauguvą! sporto ministerio Al Soisson 
1—0 ir iš 11-tos vietos pakyla pasiūlymas sutiktas šaltai 
i 10-ją. Pirmoje lygoje Vil
niaus Žalgiris įveikia Frankovs-
ko Spartaką taip pat 1—0 ir iš 
9-tos vietos pajuda aštuntom 

OLIMPINIS KAMPELIS 
— Tarptautinės futbolo fede

racijos atstovas pareiškė, kad o iš valdžios gautų atlyginimus 
Maskvos olimpiadoje norą daly-[ ir turėtų pagal nustatytą planą 
vauti pareiškė 88 kraštai. Nėra! ruoštis, dalyvauti varžybose, 
kalbos, kad kvalifikacinės var- į prisilaikyti režimo. Šis pasiū-
žybos turi prasidėti pakanka-', lymas nebuvo sutiktas su entu-
mai anksti. Netrukus bus su-' ziazmu. nes sportininkai iškė-
darytas kalendorius ir varžybos ] lė paprastą klausimą: "0 kas 
numatomos pradėti 1979 m. : laukia po olimpinių žaidimų...?" 
sausio mėnesį. Jos baigsis j Ypač tokių, kurie nelaimės me-
1980 m. balandžio mėn. dalių. 

abejingai. Minėjome, kad jis 
pareiškė: nebeužtenka olimpia-1 
doje dalyvauti — reikia laimėti. 
Ir pasiūlė olimpiniams sporti-1 
ninkams tuoj pat pasirašyti 
kontraktus, pagal kuriuos jiems j 
nebereiktų dirbti ar mokytis,; 

N u o 
1 9 1 4 M e t ų 
Midland Savings aptar 

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums už mu
mis parodytą pasitikė
jimą. Mes norėtume būti 
Jums naudingi ir ateity
je. 

Sąskaitos apdraustos 
iki $40,006.00 

FRANK ZOGAS, 
President 

2157 W. Otth Street 
Chicago, IU. 6062S 

Phone 125-7400 

SAVINGS 
* LOAN ASSOCIATION 

4040 Archer Avenue 
Chicago, 111. 80032 

Phone: 2544471 

8121 S. Harlem Avenue 
Brldgeview, IU. 60455 

Tei. 
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vizrnmŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

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

Kreipkitės į "Draugo" adminis-
| traciją visais panašiais reikalais. 

Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

iiMiiimmiiimmmmiiiiiMitiiiinniimn 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY P t B L I C 
rNCOME TAX SKRV1CE 

4259 So. Maplevrood, tel. 254-7450 
Tatp pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ tSkvletlmai. pildomi 
PIUETTBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

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

Marąuette Parke. 
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. 

DĖMESIO! 
Leiskite mums priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo {staiga tapo priimta 

i National Associaticn of Realtors. 

Tuo pačiu išplečia nuosavybių pirki
mą bei pardavimą ir tolimuose prie
miesčiuose. 

Taip pat žinotina, norintiems per 
mus pirkti bei parduoti, jums patar
naus ne vienas ar du asmenys, bet 
virš tūkstančio profesionaliai toje sri
tyje paruoštų pardavėjų su 250 įstai-
gu-

Taigi j mus kreipdamiesi sutaupy
site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti 
rasite platų namų pasirinkimą, o par-
duodantieji greitą ir teisingą patarna
vimą. 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

Call: Debbie 263-2668 
HOUSEKEEPER 

— 2 days a week. References. 
3500 North near lake. 

Ca3 — 54&-1028 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 
m m i i . _ i i — 

For rent 1-bedroom apt. Vic. 63rd 
& California. $190.00 a mon., plūs 
security. References reąuired. 

737-7641 

Namas — Svajon?: S butai. 4 vo
nios, centrallnis Saldymas. atominS 
siSptuvg. 3 auto garažas 2 balko
nai. Patio, Marquette Parko centre. 

Mūr. btmeakm. 3 miegami 
žial užlaikyta*. $34.000. 

Gra-

ISNUOM. švarus 3-jų kamb. 
šild, butas suaugusiems. 6600 
Campbell Ave. 

TeL 581-6846 arba 247-2487 

ap-
S. 

IŠNUOM. 6 kamb. butas 1-me 
aukšte Brighton Parke. Jokių gy
vuliukų. Skambint 445-3485 arba 
927-9298 

PROGOS — OFPORTDN1TIES 

.Namas ir 
biznis. $80.000. 

Mūr. namas. 
apie 200 svečiu. 
$85,000. 

tavemoe sretstnes 

Dideli taverna, salB 
2 butai po 6 kamb. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Ineome Tai 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 

DABAR, NE RYTOJ! 

Savininkas parduoda gerų pajamų 
objektą 50 mylių nuo Cbicagos, 1 my
lia nuo Lake Michigan ir Dunes Par
ko, šalia Beverly Snores, Indiana. 
Mūrinis pastatas. Gerai einantis 
restoranas, 80 sėdimų vietų, prie to 
dar 7 butai apstatyti baldais ir nuo
mojami metams. Sklypas 175 x 110 p. 
Maži taksai. Skambinti po 3 vai. 

teL 21S - 874-7330 

TACO/HOT DOG S T A N D 

Gerai įsigyvenęs biznis, pastatas ir 
nuosavybė. Pilnai įrengta. Prie judrių 
Western, Milwaukee ir Armitage g-
vių. Parduoda savininkas: $9,000 gry
nais. 

Kreiptis į Mr. Nianick, kalbėt ang
liškai. 

Tel. — 835-2590 

P A R D A V I M U I 

Naujas 6 kamb. namas į vakarus, 
kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi
gus — $53,500.00. _ _ 

2-jų aukštų mūro namas ir 2 au- j - — — • »"• — , _ ™ " ' "" 
to garažas. Apie $6000.00 pajamų, i Parduodamas apvaląs klevinis sta-
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap- las ir 4 klevinės kėdės, reto grožio 

5 % % 

paid ąuarterly 
4 Year Savings 
Certificatss 

Minimum $MM 

F l̂ 
7H% 

AO accaunts com-
pounded daily — 
Passboak Savings 

INlIlIinillllUIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIlllHIIIIHIII 
(vairiu prekių pasirinkimas nebran 

iriai Iš mūoy sainKUo. 
COSMOS PARCELS EXPRES8 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
3333 8. Halflttd St., Chfeago, Bū. S0608 
2601 W. 6Sfb St., Chicago. m . 60629 

Telef.: HtA-Vin — 254-S320 
Vyteotas Valantinas 
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iiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiinifiiiiiiiiiiiinitiiiHii 

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

Tel. — W A 5-8063 
i i i i i i i i it i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i ' 

Platinkite "Draugę". 

sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui į 
patalpos. Daug priedų. Marąuette • 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui., 

Valdis Real Esate 
2625 VVest 71 si Street 

Te!. 737-7200 ar 737-8534 

paveikslas bei kiti daiktai. 
Skambint 778-2453 

D £ M E S I O 

Apsimoka skelbtis diec. DRAUGU, 
oea jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai 

yna vašiem* prieinamos. 

iiiiiiiiimmiiiiiiimmmiiiiimiimiiiiimi 
vrzrnmu KORTELIŲ 

REIKALU 

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

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

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 



rijos ir kitų dinastijų pamink-1 no šaltą ir šiltą maistą. Nors 
lai, valdovų laidojimo vietos., maistui pagaminti buvo pasam-
Rikšų jau nematyti. Yra ne
mažai skurdžių darbininkijos 
kvartalų. Kinijos vaizdai, juos 
daugiau kaip pustrečios valan
dos rodant, žiūrovams nepra
ilgo. J. Pr. 

BALFO ŠIMTININKAI 
CICERO 

Vertindami Balf o centro val
dybos vedamą į vargą pateku-

ffltfe* ' l H ? H ? --v. ' 9 U H E ^ tautiečių šalpos darbą, Ci-
" i -> V -—*" "'2£'- 9 ^ ^ R L "1 m^Km''$&!$L±\ cero skyriaus šimtininkų ratelio 

nariai ir šių metų savo įnašus 
aukų rinkėjams jau įteikė: dr. 
Pranas ir Joana Budininkai, dr. 
Justinas Dėdinas, Juozas F. 
Gribauskas, dr. Ferd. V. ir Van
da Kaunai, dr. Petras ir Stefa 
Kisieliai, dr. Antanas ir Alina 
Lipskiai, dr. Ben. ir Gabrielė 
Ročkai, Antanas ir Valė Skri
duliai ir Petras ir Rita Dūdos. 
Jie visi ne tik susimokėjo Ral
fo nario mokesčius, bet ir pri-

Vėlinių iškilmes prie Steigėjų paminklo Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse dalyvaujant Vytauto Didžiojo šau- sidėjo prie vajaus. Tikimasi 
lių rinktinei ir dideliam skaičiui žmonių. Kalba Bendruomenės pasauliečių komiteto pirmininkas Algis patelį dar padidėsiant. CBS 
Regis, gretimai Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos pirm. Kazys Laukaitis, vadovavęs iškilmėms, 
Sklypų savininkų draugijos pirm. Lottie Giedraitienė ir religinių apeigų vadovas kun. Jonas Velutis. Bu
vo prisiminta kapinių 75 metų įsteigimo sukaktis ir padėtas vainikas mirusiųjų pagerbimui. Iškilmės baig
tos giesmėmis Marija, Marija, Tautos himnu ir aplankymu mirusiųjų kapų. 

dyta šeimininkė, tačiau moterų 
vadovė vis vien turėjo labai 
daug darbo. 

Kuopos iždininkas J. Dekehs 
daug darbo turėjo platinant 
įėjimo bilietus ir vedant visą 
baliaus atskaitomybę. 

Baro šeimininkas K. Lazins-
ka turėjo daug darbo besirūpin
damas baru. Jam talkininka
vo S. Žibutienė ir A Skopas. 

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m, lapkričio mėn. 3 d. 

Brangaus mano vienintelio sūnelio 

A. f A. JONO M. ALUŠO, 
mirusio 1975 m. lapkričio 6 d., trejų metų mirties su
kaktyje už jį ir už ŠEDŽIŲ, ŽEMECKŲ šeimų mirusius ir 
už a. a. MEČISLOVĄ ALUZĄ bus atnašautos trejos šv. 
Mišios Chicagoje ir dar kituose kraštuose. Visus artimuo
sius prašo pasimelsti 

Nuotr. C. Genučio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VĖLINĖS ŠV. KAZIMIERO 

LIETUVIŲ KAPINĖSE 

Praėjusį sekmadienį šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse buvo 
įspūdingai paminėtos Vėlinės. 
Trumpas iškilmes prie steigėjų 

šūkis, kuris gyvas kiekvienos kūrinių. Po vakarienės nuotai-
Ldetuvos dukters širdyje. Šūkis, kingos Ąžuolo Stelmoko or-
kurį stengiamasi įgyvendinti vi-įkestro muzikos paveikti sve-
sais galimais būdais, visais me- j čiai pakilo valsų ir ne valsų 
tų laikais, visais atvejais, kada 
tiktai yra vargstantis brolis, 

. sesuo, jaunas ar senas. Tačiau 
I T ^ L ? ^ ^ ! ! 3 1 , ^ ™ : i būtų neteisinga sakyti, kad tik 

viena dr-ja pagalbią ranką tie-
įsia. Jai į talką ateina ir daug 
dr-jai nepriklausančių — mūsų 

ką paprotį minėtose kapinėse 
atgaivinęs LB Pasauliečių komi
tetas ir sklypų savininkų drau
gija. Dalyvavo Chicagos lietu
vių visuomenė. Garbės sargybą 
sudarė uniformuoti Vytauto 
Didžiojo rinktinės šauliai ir šau
lės. Iškilmes pradėjo ir joms 
vadovavo LV Vidurio Vakarų 
apygardos pirmininkas Kazys 
Laukaitis. Religinę iškilmių da
lį pravedė kun. Jonas Velutis. 

Pasauliečių vardu kalbėda
mas Bendruomenės komiteto 
pirmininkas Algis Regis pabrė
žė, kad Vėlinės yra ne vien reli
ginė, bet kartu ir prasminga 
tautinė šventė. Pavergtoje Lie
tuvoje Vėlinės yra likusi vie-

visuomene 
neprašoma, 
lyvavimu 

-dosniai, prašoma ir 
savo aukomis, da-

suruoštuose 

CICERO JŪRŲ ŠAULIAI 

Spalio 21 d. šaulių namuose 
įvyko Cicero j . šaulių kuopos 
•'Klaipėda" tradicinis "Svyru 
rio" balius. Pas Cicero šaulius 
susirinko tiek svečių, kad vos 
galėjo sutilpti šaulių namų sa
lėje. 

Kuopos pirm. K. Milkovaitis 
pasveikino susirinkusius. Meni
nę programą pravesti pakvietė 
kuopos meno vadovą A. Mar
kauską, kuri publikai pristatė 
šio vakaro solistę 

Galima sakyti, kad baliaus sun
kiausią naštą ant savo pečių 
nešė R. Latožienė, J. Dekeris 
ir K. Lazinka. Be to, visi kuo
pos šauliai-ės, kurie buvo pa
prašyti atlikti vienokį ar kitokį 
darbą, be jokių atsikalbinėjimų 
mielai atliko. 

Programos paįvairinimui bu
vo gėlių valsas. Turtingą do
vanų paskirstymą, kaip visuo
met, pravedė A. Markauskas. 
Nuotaikingam A Markausko 
orkestrui grojant, šokių mėgė
jai turėjo progos pašokti, o kiti 
draugiškai pabendrauti. 

Alf. Gailius 

REIKIA SUMEDŽIOTI 
5500 ELNIŲ 

šau le i . Petrauskienę. Ji p a d a i - i v ę s ^ 0 ^ . Rugsėjo m ė n . 
navo keletą dainų, kurios buvo j p r a d ė t a sustiprinta šernų me-

sparnais. Visi buvo patenkinti 
ir laimingi — svečiai smagiai 
laiką praleidę, rengėjai aruodus 
papildę. 

Draugijai ne tiktai linksmus 
pobūvius tenka suruošti. Kar
tais būna ir liūdnų progų. Šią 
vasarą į amžinybę buvo pašauk
tas Ignas Batūnas. Teko Lie-

pobū- tuvos dukterims su keliais jo 
viuose. Be šios paramos sunku j draugais jį išlydėti į paskutinę j darbas gula ant moterų vado-
dr-jai būtų veikti į kelionę. Atsisveikinimo vakarą j vės pečių, t. y. baliaus maisto 

Draugija yra kaip didelė "šei-1 suruošus, rytojaus dieną pirmi-Į paruošimas. Kad palengvintų 
ma. Kiekvienoj šeimoj nori josjninkė Emilija Kielienė jautrų 

žodį tarė kapinėse, užpylus ant 

Latvijoje yra prasidėjęs me
džioklės sezonas. Miškų ūkio 
dalies pirmininkas A Vulfs ir 
medžiotojų bei meškeriotojų 
draugijos valdybos pirmininkas 
J. Zommers radiofone paskelbė, 
kad šiemet Latvijoje reikia su
medžioti 5500 emių ir 2500 brie-

! džių. Ožių medžiojimo planas 
kuopos 1 pgj. pastaruosius metus nebu-

palydėtos gausiais plojimais. Jai 
akompanavo L. Šleiterytė. So
listei buvo įteikta gėlių. 

Kaip visuomet, sunkiausias 

džioklė. Leista nušauti 2500' 
šernų. Jų anksčiau sumedžio- > 
davo tik 60—70% leisto kontin
gento, (t). 

PARDUOS IŠ VARŽYTYNIŲ 

nariai laikas nuo laiko susitik
ti, padraugauti, pasidžiaugti ar 
pasiguosti. Tam tikslui šią va
sarą buvo suruoštos net dvi ge
gužinės Marąuette Parke, kad 
visiems būtų prieinama. Susiti
ko seni ir jauni. Pasivaišinę 
dukterų skaniai paruoštais val
giais, drauge dainavo ir šoko, 

mntele tautine religine švente,, ^ ^ ^ Net ir praei-
kurios komunistams nepavyko1 

išstumti iš viešojo gyvenimo, 
nepaisant stiprių policinių prie-
monių. Priminęs kad šiuo me- rao 
tu mūsų broliai Tėvynėje lanko į * V{M ^ 
tautai nusipelniusių ir už jos 
laisvę kovojusių kapus, kvietė 
iškilmių dalyvius jungtis su tė
vynainiais ryžtingume ir mal
doje. Prisiminė ir Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinių 75 metų su
kaktį ir visus jose amžiną prie
globstį radusius kelių kartų 
lietuviško visuomeninio, kul
tūrinio ir dvasinio gyvenimo 
vadovus ir lietuviškumo puose
lėtojus. Ragino visus ryžtingai 
budėti, kad pagarba jiems šio
se kapinėse būtų tęsiama. 

Susikaupimo minute buvo pa
gerbti visi mirusieji tautiečiai 
Lietuvoje, Sibire ir tie, kurie 
prieglobstį rado nesuskaitomuo
se kapuose visame plačiame 
pasaulyje. 

Mirusieji buvo pagerbti vai
niko prie steigėjų paminklo pa
dėjimu. Vainiką padėjo Skly
pų Savininkų draugijos valdy
bos nariai Paulina šukytė ir Al
gis Barakauskas. Simbolinę 
Vėlinių žvakę uždegė Sklypų 
Savininkų pirmininkė Lottie 
Giedraitienė ir Pasauliečių ko
miteto pirm. Algis Regis. Žva
kės liepsną palaimino kun. Jo
nas Velutis. Iškilmės buvo 
baigtos giesme "Marija, Mari-

viai, pagauti lietuviškos dainos, 
sustojo pasiklausyti. N e tik 
malonu buvo, bet ir dr-jos kasa 

aturtėjo. 
Visą vasarą vieną kartą į sa

vaitę dr-jos patalpose vyksta 
suaukotų daiktų, daugiausia 
drabužių, "garažo išpardavi
mas". Pelnas, žinoma, eina' 
globojamiems. 

Tik neseniai įvyko Rudens ba
lius — atsisveikinimas su vasa
ra, dr-jos bitelėms pasiruoši
mas žiemai Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Svečių susirinko 
gausiai (tuščių stalų, rodos, ne
buvo). Balių atidarė parengi
mų vadovė Olga Vaičaitienė ir 
pakvietė pirmininkę Emiliją Kie-
lienę tarti žodį. Pirmininkė 

karsto žemės ir gintarėlį iš 
mūsų brangios tėvynės. Po to 
visus susirinkusius pakvietė 
kun. F. Gurecko namuose pasi
vaišinti kavute ir užkandžiais. 

Lietuvos Dukterų draugija 
gal daug nesigarsina, bet kažin 
kodėl kiekvienas, kuris yra var
ge, moka ją surasti. Padėkim 
ir toliau jai gyvuoti B. P. 

KENIJA SKAIDRĖSE 
Zigmas Umbražūnas, porą 

savaičių važinėdamas po Kiniją, 
pasidarė apie pusantro tūkstan
čio skaidrių. Apie 300 jų penk
tadienį, spalio 27 d., parodė Jau
nimo centro kavinėje. Tai dau
giausia vaizdai matytųjų mies
tų: Šanchajaus, Kantono, Peki
no, Nankino. Patyrusio foto
grafo darytomis nuotraukomis 
žiūrovus stebino daugelio šimt
mečių senumo pagodos, impera
toriški rūmai ir jų vasarvietės, 
miestų kvartalai, kur okupaci
joje yra buvę parašai: 'Nelei
džiami kinai ir šunes". Z. Um
bražūnas vaizdžiai aiškino, nau
dodamas mikrofoną. Gausiai 

Susidarė keli milijonai neuž-
sesių darbą, šiemet moterų va-j mokėtų mokesčių už 12,000 
dovė R. Latožienė, pasitarusi su j sklypų Cook apskrity. Šie 
valdyba, pasamdė šeimininkę Į sklypai pavasarį bus parduoti 
L. Matulevičienę, kuri pagami- \ varžytynėse. 

A D E K A 
Mastį mylimai žmonai, motinai ir močiutei 

A.f A. 

Marijai Abramavičienei-Mozūraitytei 
m i r u s , 

Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas, šv. Mišias, gėles 
ir užuojautą spaudoje, laiškais ir asmeniškai bei lankymą kop
lyčioje, dalyvavimą šv. Mišiose ir palydėjimą į kapines. 

Ypatingai dėkojame kun. Kireiliui už maldas koplyčioje, 
šv. Mišių auką ir palydėjimą i kapines. 

Taip pat nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams bei laid. 
direk. Eudeikiui už nuoširdų patarnavimą 

Nuliūdę: vyras, duktė, sunūs ir anūkai. 

pasidžiaugė svečių gausumu irj susirinkusi publika galėjo leng-

ja" ir Tautos himnu. Po iškil
mių dalyviai asmeniškai lankė 
savo artimųjų ir draugų kapus. m 

PO LIETUVOS DUKTERŲ 
BANKETO 

'Pagalbi ranka vargstančiam" 

visiems padėkojo už atvykimą. 
Vakaro programoj iš karto 

nuotaiką pakėlė visiems gerai 
žinoma dainininkė Vanda Stan-
kienė savo tam vakarui kruopš
čiai pritakyta programa, kaip ir 
paprastai dr-jai savo meną pa
aukodama. Visų alkį numalšino 
patyrusių šeimininkių Norvilie
nės ir Kybartienės paruosta 
skoninga vakarienė. Abi savo 
darbą aukojo jau ne pirmą kar
tą. Pobūvio metu veikė vadina
mi mažieji laimėjimai, kur ne 
vienas laimę rado. Laimingas, 
kuris laimėjo, laimingas ir tas, 
kuris nieko nelaimėjo, nes gerai 
žinojo, kad jo paaukotas dole
ris tarnaus geram tikslui. Buvo 
taip pat ir didieji laimėjimai, 
kuriems be mūsų prekybininkų 
(sunku būtų visus išvardinti) 
suaukotų dovanų, menininkės 
Marčiulionienė. Morkūnienė, Zda 
nienė, Grigaliūnienė ir Šimaity-

Lietuvos Dukterų draugijos , tė nepagailėjo savo gražiausių 

vai sekti vaizdus ir aiškinimus. 
Kinijos miestų gyventojai atro
do tokie vienodi — vyrai ir mo
terys baltais marškiniais, tam
siomis kelnėmis. Miestuose yra 
dailių gėlynų ir aikščių. Visur 
gausu propagandinių šūkių. Z. 
Umbražūnas pasakojo, kad Ki
nijoje tebeišsilaikęs tradicinis 
sąžiningumas. Net ir nakčia 
nebaisu vaikščioti. 

Umbražūnas rado tik vieną 
katalikų bažnyčią, bet ir į ją 
įleidžiama tik kelioms valan
doms savaitėje, šiaip ji užda
ryta. Ypač įspūdingi vaizdai 
garsiosios kinų sienos, kuri 
yra žmogaus statybos stebuk
las. Amerikiečių atžvilgiu gy
ventojai laikosi nuosaikiai, bet 
gana šaltai. Religinio gyveni
mo apraiškų beveik nejaučiama. 
Mao Tse Tungo kultas ryškus. 
Jo mauzoliejus užima milžinišką 
plotą. 

Stebinantieji Mino, Mandžiū-

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE 
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane 

A N T R O J I B A N G A 
Apie šį romaną rašo: 

"O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekianti aukštų idealų, giliai religingą, suprantanti so
cialinius reikalus" (Darbininkas, 1970, 73 nr.). 

"O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad tori knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių" (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.). 

Knyga gaunama "DRAUGE" b- pas platintojus 
Kaina $3.50. 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt. 

Mylimai mamytei mirus, L. S. S. Vidurio rajono 
vadą 

Z I G M Ą J A U N I Ų i r Š E I M A 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Aušros Vartų Tuntas 
Kernavės Tuntas 
Nerijos Tuntas 

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

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 

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

4330-34 S o . Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 -9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — Y A r d s 7 -1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN A VE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o 
1 4 1 0 So. 50th Av., C i c e r o 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SUNOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrjcinia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

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

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

JURGIS f. RUDMIN 
3319 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

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

VASAITIS - BUTKUS 
144* So. 5<Hh A**.. CICERO. H I Tel. OLympic 2-1003 

» ' 



DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 3 d. t x Lemonto Maironio lituanis-
— — — — — — • tinęs mokyklos direktorės ir j 

!vicedirektorės pareigas šiemeti x Bendras sergančių patepi-
eina Laima Trinkūnienė i r Jū-

Dirba šie mo-
mas bus Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje B r i g h t o n ' r a t ė J a k a i t i e n * 

! Parke rytoj 11 vai. per šv. | « J * y t o J a i : Jolanta Zubinienė, Lai-
šias Kun. T. Kasputis, parapi- ^ Ardickienė, Jadvyga Pen-

_ j x:_; čylienė, Kosta Mašiotienė, Vi
lija Marchertienė, Malvina Joni
kienė, Birutė Navickienė, Ra-

r~1&^ 
jos vikaras, vadovaus šiai cere 
monijai, kiti kunigai pagelbės. 
Kviečiami visi sirguliuojantieji 
išklausyti šv. Mišias jų i n t e n c i - ' m o n a Kulienė, Agnė Katilišky-
ja ir gauti Dievo malonių p e r : t ė - Mhin* Kašiubienė, Giedrė 
patepimą ir kalbamas maldas. Penčylienė, Vilija Kerelytė, 
Patepimo maldos bus lietuvių i B r o n i u s Juodelis, Loreta Jasai-
a r anglų kalbomis pagal kiek- t i e n e - ^ ^ Ardytė , Rasa Šo-
vieno pageidavimą. Parapiečiai U ū n a i t ė ' Ričardas Burba ir 

V a k a r o n ė lituanistinių stu- ir artimieji turėtų pasinaudoti knygyno vedėja Onutė Fieldm-
-i -i i ! v. 5iQ nmcr, įgiene. Veikia mokytojų tary-

dijų i š la ikymo klausimais bus « a proga. , ̂  ^ ^ ^ & _ 
šiandien, lapkričio 3 d., 7:30 x j . skorubskas ir dr. J . Va-' t ė , V. Kerelytė, A. Kašiubienė, 
vai. v a k . Jaunimo centro kavi- , a i t i s > k a i p l i e t u v i ų s o c i a i demo- : R . P a u l i e n ė ir J . Penčylienė. 
neje. - Vakaronę praves Jauni- k r a t u ž s i e n i o delegatūros ats- i . . . . . . . . .. 
mo cen t ro direktorius kun. A. t o v a i < d a l y v a u j a p a s a u l i o ^ j x Įf*** jaunimas kviecia-
Saulai t is , pokalby dalyvaus c i a l d e m o k r a t ų suvažiavime, ku- i m a į b a l s u o t l - J?**?* a t S t O V U S 

' l Pasaulio Lietuvių jaummo 

X N a u j a s kūr inys , pasirašy
t a s Spenglos slapyvardžiu, y r a 
a t s i ų s t a s " D r a u g o " dailiosios 
prozos konkurso komisijai, ku
ri kūr in ius j au pradeda skai
ty t i . 

x 
bus šia proga 

ris vyksta lapkričio 3—5 dieno
mis Vancouvery, Kanadoje. 

prof. d r . J . Rėklaitienė, kun. J 
Vaišnys . L. Raslavičius, J . Ka
val iūnas , dr . G. Balukas , dr. 
A. R a z m a ir kt . Kviečiami lie
tuviai mokytojai , ypač dirban
tieji amerikiečių mokyklose, madienį, lapkričio 
l ietuviai s tudenta i , ypač iš Chi- vak. Vyčių salėje. 

Pasaulio 
; kongresą Vokietijoje, kviečia
mas balsuoti visas lietuviškas 

x Lietuvos Vyčių senjorų jaunimas nuo 16 ligi 30 m. Jau-
kuopos susirinkimas įvyks pir-

6 d., 
Visi 

7 vai. 
nariai 

Lietuviai agronomai ir jų artimieji po pamaldų už mirusius ir Sibire žuvusius agronomus ir agronomes prie 
Marijonų koplyčios. Nuotr. A. šeštoko 

IS A R T I IR T O L I 
J. A, VALSTYBĖSE na iš pirmųjų, pradėjusių veikti 

cago Circle, Loyolos ir kitų uni
vers i te tų , ta ip pa t ir visuo
menė. 

x K u n . Juozas Vaškas , MIC, 
" L a i v o " žurnalo redaktor ius , 
pa ruošęs spaudai šio mėnesio 
numerį , išvyko aplankyt i savo 
brolj Kazimierą ir k i tus gimi
nes, t a i p pa t ir pailsėti. Po to 
vyks į Bayonne, N . J., pravesti 
susi te lkimo savai tę ir pavaduo
t i kleboną. Pr ie redakcinio dar
bo g r į š gruodžio 9 d. 

x Lietuvių fronto bičiulių 
Chicagos sambūr io susirinki
mas, tu rė jęs įvykti šį šeštadie
nį, lapkričio 4 d., neįvyks, dėl 
susidėjusių aplinkybių nukelia
mas vėlesniam laikui. 

x Da r i aus - Girėno lituanis
t inės mokyklos v a k a r a s įvyks 
šeštadienį, lapkričio 4 d.. Jau
nimo centre . 

x Marijonų bendradarbių 
Chicagos apskrit ies žaidimų 
popietė įvyks sekmadienį, lapkri
čio 5 d. Marijonų vienuolyno 
svetainėje prie "Draugo" . Įėji
mo a u k a 1.25 dol. Pradžia 1 
vai. po pietų. Kviečiame gausiai 
dalyvaut i . Bus laimėjimų pa
sk i r s tymas , kitų dovanų ir vai
šės. Gau t a s pelnas bus skiria
mas prisidėti prie išlaidų, ku
rios susidaro, pravedant įvai
r ius formalumus. susidarius 

kviečiami dalyvauti. 

x Mirusiųjų prisiminimas ir 
gyvųjų pagerbimas bus Lietu
vio sodyboje šį sekmadienį, nuo 
2 vai. p. p., dalyvaujant akt . A. 
Brinkai, A. Kirvaitytei, Alfon
sui Šidagiui. Jonui Ramoškai, 
Adelei Duoblienei, Antanui Ke-
vėžai, Liucijai Tomecki ir Emai 
Umbražienei. Užkandis. Visi 
laukiami. 

rūmo centre balsavimo būstinė 
bus atdara šeštadienį, lapkri
čio 4 d., nuo 10 vai. ligi 2 vai. 
p. p., sekmadienį, lapkričio 5 d., 
10—2 vai. ir 6—8 vai. vak. 
Cicero mažojoj parapijos salėje su SALT vedamomis derybo-
lapkričio 4 d. 6—8 vai. vak. iri mis, Pamataitis skaitytojams 
lapkričio 5 d., sekmadienį, 10—2 primena šiuos istorinius faktus : 
vai. p. p . Lemonto Maironio j 1939 Sovietai pasirašė draugiš-
mokykloje lapkričio 4 d. nuo į kūmo ir nepuolimo paktus su 

Pabaltijo valstybėmis, o po ke-

LB rėmuose. Šiuo metu LB var-
"Sovietais pasitikėti nega- d u v e i k i a n č i ų ^ j o programų 

DIDŽ. BRITANIJOJ 

9 vai. ryto ligi 1 vai. p. p . 
x švč. M. M. Gimimo para 

Urna", ilgesniame laiške rašo g Brocktono stoties 

ŽUSTIUT^* r?/ ; transliuojama Petro Viščinio dvi Outlook, Santa Momca, Calif., i .«T • „ - Tr „ '. ,. r . , L , . ' ' L a i s v e s Varpo programos 
dienraštyje spalio 16 d. Ryšium , . . . . . , . . , , , 

: (viena lietuvių, kita anglų kal
bomis), ir Hot Springs L B 
apylinkės radijo programa 
"Laisvės Varpai", vadovauja
ma dr. V. Sakalienės, I. Siru
tienės ir R. Sakalo. Visos radi
jo valandos veikia nepelno t iks
lais ir yra vertos nuoširdžios 

WOŽ. Bmumjoi 
— Kariuomenės 60 metų su

kaktis . Coventrio skyr iaus val
dyba, susi tarusi su Birmingha-
mo, Wolverhamptono i r Glou-
cesterio skyrių valdybomis, ren
gia bendrą nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenės 60 metų su
kakties minėjimą lapkričio 25 
d. Lenkų a tsargos karių klubo 

įsalėjee, Whitefr iars Lane, Co-
ventry. Programoje DBLS il
gamečio Centro valdybos nario 
A. Pranskūno paskai ta . Meni
nę dalį atliks solistė Vida Gas-
perienė i r Gloucesterio tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Ma
rytės Gelvinauskienės. 

— Mirė A. Jova ra s . Spalio 
16 d. Škotijoje s ta iga mirė ži
nomas lietuvių veikėjas i r "Išei
vių Draugo" administratorius 
Augustas Jovaras . Paliko liū
dinčią žmoną, dvi dukteris , ku
rios mokytojauja Škotijoje, ir 
sūnų, studijuojantį architek
tūrą. Gimęs 1920 m. gegužės 
23 d. Nemeniukų km., Kamajų 
vis., Rokiškio apskr. , A. Jova-

lių mėnesių tas valstybes oku-
pijos Šv. Vardo d-jos nariai eis pavo. 1956 Chruščiovo atstovai * visuomenes D3.r3.inos bendros komunijos ateinantį derėjosi su Vengrijos patriotais: *~ 
sekmadienį 8 vai., o po šv. Mi-Įir tuo pačiu metu rusų armi-! " S p a s , . n

1
g a u m s ' . 

šių pusryčiai i r susirinkimas j joms įsakė apsupti Budapeštą. : ^ n f _ a P y h ^ v į d ^ s P1^ 

Hot 

— Bradforde spalio 14 d. sėk
mingai koncertavo N. Linkevi
čiūtė ir B. Prapuolenis. Spalio į ras atvyko į Škotiją po karo i r 
15 d , sekmadienį, šv. Onos baž- j apsigyveno Bellshille. Dirbo ka-
nyčioje solistai giedojo drauge i syklose, o vėliau plieno fabrike, 
su visa bendrija, o Nerija solo: Visą laisvalaikį buvo pašventęs 
giesme visus sužavėjo. Pa- • visuomeniniam darbui t a rp se-
moksle kun. kapelionas iškėlė į nosios i r naujosios imigracijos, 
lietuvišką žodį ir dainą: prade-j J am mirus, Škotijos lietuviai 
dant Mažvydu ir Donelaičiu, į nustojo gero darbininko ir nuo-
lietuvių gyvenimą apdainavo j širdaus draugo. 
Poška, Strazdas, Vienažindys, į — Kalėdinis bazaras . Lap-
Kudirka, Vaičaitis, Maironis ir j kričio 25—26 dienomis įvyks 
kiti. Mūsų daininikai tą lietu- į tradicinis Pabaltiečių Moterų 
viską dainą įkvėptai perteikia ' kalėdinis bazaras Latvių na-

Stua. Jolita Kriaučeliūnaite vado
vauja LF banketui Chicagoje. Pla
tesnis aprašymas buvo "Drauge-" 
spalio 31 d. Nuotr. J. Kuprio 

parapijos salėje. 
X Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Ant. Matulionis, Plattsburgh, 
M. Kevalaitis, Santa Monica, 
Povilas ir Stasė Jančauskai, 

Brockton, 
Valerija Patalauskienė, Det-

roit. 
Visiems rėmėjams maloniai | pasitikėti, 

dėkojame. 
x Jonas Urbonas, Clawson, 

Mich., žinomas Detroito lietuvių 
organizacijų veikėjas, art imas 
"Draugo'' bendradarbis i r foto 
korespondentas, atnaujindamas 

': prenumeratą, atsiuntė ir 15 dol. 
į auką. Jis skelbiamas Garbės 
i prenumeratorium. Esame jam 
j dėkingi. 

1962 Gromyko, žiūrėdamas tie-
muose. Londone. 

ARGENTINOJ 
mininkas, informuodamas L B i mums visiems. Po pamaldų Vy-

s"iai" į "akis^ prezidentui7 K e n n e - , k r a š t o valdybą, pranešė, kad , « o klubo salėje dalyvaujant 
džiui užtikrino jį, kad sovietai;visas Naujųjų metų sutikimo į ^ i a m b ū r e l i u i žmoniųsvečiai 
nesiruošia ivesti raketų i Kuba t*1™5 apylinkės valdybos nu- dainininkai buvo pagerbti pV 
n ^ T « i i ^ ^ 8 ? i a \ ^ S ; t a r i m u bus skirtas lietuviško- M u v i ų va i šenm Gražias kal-
atominemis raketomis buvo jau[ *™ periodinės spaudos parė- j • « i - * * klubo pirm.^ V. Gu- no 
art i Kubos krantų "Turint to- n*11111^ 
kią patirtį kaip galima vėl j a i s ; - Kun. K. Pugevičiaus laiškai k™- J• Kuzmickis, J. Bliūdžius, lių p r i e San Mart ino paminklo, 

'kai tas pats Gromy- i redakcijai išspausdino "U. S . | L Dickmson, o visiems gražiai; šią iškilmę organizavo ALOS 

— Page rb ta s San Martin. Mi
nint visame k r a š t e San Marti-

200 metų gimimo sukaktį, 
J. Alkis, I rugsėjo 17 d. buvo padėta gė-

ko, žiūrėdamas prez. Carteriui News & World Report" spalio į atsakė Bern. Prapuolenis ir V. Taryba. Nors lietus 
į akis, užtikrina iį, kad sovietai 16 d. laidoje. Laiške pasisako-į O'Bnen. St. Grybas Įteikė at- kiai lijo, tačiau susi] 
norį taikos?" j ™ dėl žurnale R. Knight 

— JAV LB krašto valdybos į straipsnio teigimo, kad "kelios 
vicepirm. Rimas Cesonis p a r u o - j m a ž o s grupės Pabaltijo valsty-
šė ir LB apylinkėms išsiuntinė- į ^ s e da r vis pasisako už nepri-
jo lietuviškos periodinės spau- j klausomybę nuo Sov Sąjungos", 
dos kainoraštį su prenumeratos ; K u i * . Pugevičius klausia, kaip 
užsisakymo lapeliais. Spaudos! amerikietis žurnalistas, įsileis-j 
vajus tęsiasi iki gruodžio 31 d į t*8 t rumpam į Pabaltijį ir nuo- Į 
Tautiečiai yra raginami per į l a t saugomas, gali surinkti duo-

x Metinių proga už a a. Ade- LB apylinkių valdybas užsisa-1 menis ir gauti teisingą atsaky-
lės Derenčienės sielą bus laiko-; kyti laikraščius ir žurnalus, o į " ^ 1 keliamą klausimą, "Ar į 

•. mos šv. gedulo Mišios T. Jėzui-; ta ip pat įteikti auką lietuviškos pr i tar i nepriklausomybei nuo 
x Pačios geriausios, Sylvania i tų koplyčioje lapkričio 5 d. 10 : spaudos parėmimui. S° v - Sąjungos". Kun. Pugevi-

minimui koncerto skelbimą 
visų parašais. Nerija dėkoda
ma padainavo "Raudonų rožių" 
dainą. 

labai smar-
susir inko nema-

su žas būrys tautiečių, kurių t a r -

Dievo Tarno Jurgio Matulaičio televizijos yra kompiuterių kon- vai. ryto. Mielus gimines i r ' Philadelphijos LB apylin- &us y ra L. Vyčių Lietuvos reik. 

beatifikacijos 
mui. 

bylos užbaigi- troliuojamos. Gradinskas, 2512 draugus prašome dalyvauti pa-! kės žinioje veikianti radijo va-
W. 47 St., 376-1998. Atd. 9—6; maldose ir pasimelsti už a. a. i landa "Bendruomenės Balsas" 

x Dėmesio! Maloniai kvie
č iame visas vyresnes skautes , 
kur ios šiuo metu studijuoja 
universi tetuose, ats i lankyti į 
Akademikių skaučių draugovės 
kandidačių arbatėlę lapkričio 5 
d., šį sekmadienį, 3 vai. popiet ! į> _ 
pas A. Ramanauska i tę ir V. Ei-
duka i t ę . 4350 S. Fairfield Ave., 
Chicago. Prašoma dėvėti tam
sią suknelę. (pr . ) . 

pirm. ir ketv. 
treč. užd. 

12—6. Sekm. 
(sk.) . 

ir 

x Moterims rekolekcijos lap
kričio 10—12 d. Vedėjas kun. 
P. Daugint is . SJ. Informacijos: 
Meškauskienė PR 0-9801, Ma-
silionienė L U 5-2629, Daugirdie
nė L U 5-9500. (pr . ) . 

Lietuvių Tauragės klubo 
metinis banketas įvyks lapkri
čio 4 d., šeštadienį. 7 vai. vak. 

i Šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
programa šalta - ka r š ta 

vakarienė, šokiams gros A. 
Ramonio orkestras. Įėjimas 8 
dol. asmeniui. Rezervacijoms 
skambinti tel. 476-8417. (pr.) 

mamytės vėlę, o po šv. Mišių spalio 21 d. minėjo 25 metų gy-
vyksime į šv. Kazimiero lietu-! vavimo sukaktį. Programos 
vių kapines paminklo pašventį-j vyr. vadovas yra Henrikas Sa-
nimui. (pr.) . viekas. Radijo valanda yra vie-

CHICAGOS ŽINIOS 

X Kernavės Tunto tėvų dė
mesiui. Lapkričio 5 d., sekma
dienį. 10 vai. ryto, Jaunimo 
centro 201 kamb. įvyks t ė v ų | b u v o Wheelingo mokyklų dis-

KALTA 

Prisiekusiųjų teismas Wauke-
gane trečiadienį rado, kad at
letikos mokytoja Nola Jean 
Weaver, 35 m., kalta gruodžio 
5 d. nušovusi savo vyrą, kuris 

rastas miręs savo kambary. 
Paskutiniu metu sirguliavo šir
dim, bet pareigas ėjo visą laiką. 

susirinkimas, dalyvaujant vy-
resn. sk. I. Kerelienei su svar-

x Dar iaus - Girėno Lituanis- biais pranešimais. 
t inė mokykla ruošia rudens po
būvį. Jaun imo centro kavinėje, 
lapkričio 4 d.. 7:30 vai. vak. 
Šokiams gros Korp! Neo-Lithu-
ania o rkes t ras . Dėl 
skambin t i telef: V. 
čiui 246-7451 a rba 
čiui 654-4238. 

Tėvų komitetas 
(pr . ) . 

meru ypatingas 
giesmes ir kitus 

trikto administratorius. Ji bu
vo susimaišiusi su atletikos di
rektorium. Bei apeliacijos ji pa
leista už 250 tūkst. dol. už
statą. 

"VYRŲ TVIETOVfJ" 
x Vėlinių 

rezervacijų naujas Mišių 
Damijonai- Bruno Markaičio, SJ, kūrinius I būstinę 81 E. Van iren, 3 
L. Narbu- išpildys solistės Dalia Kučėnie-

(pr . ) . i n ė , Margarita Momkienė, Alvi-
w • *_ • • _ . J *.-^. wv ! n a Giedraitienė, solistai Michael x ^ e t u v « , suskiomeldte Day. Y o u n ? J f t h n ^ fr . ^ ^ 

tona B*ach, F londoje ! Cia pui- j m e n t a l i s t a i J a u n i m o c e n t r e ^ 
kūs paplūdymiai, malonus n u o - ; t a d i r n i l a p k r i č i o 4 d ? y a J 

lat iniam apsigyvenimui k l i m a - i v a k į r s e k m a d ien į . lapkričio 
tas . augant i lietuvių koloni ja ! 5 d . 3 v a l B i l i e t a i j V a z . 
pa lyg inan t dar nebrangios nuo- ; n e l i o G i f t s I n t e r n a t i o n a l k 

savybės . J u m s sąžiningai i r jboie ( n r ) 
maloniai pa ta rnaus Century 21 
Kellog Real Es t a t e Co. repre-i x MIAMT BEACH, FLORI-
zen t an t a s Har is Lapins. Kreip- DA, Jazbučių Motelyje, 8910 džiagos padės ir žmonėms 
t i s : įst . tel. (904) 258-1330, ne- Collins Ave.. žemos vasaros kai- ' voti prieš vėžį. 
mokamai šaukiant "Out of State nos iki gruodžio mėn. 15 d. 
Toli free 1-800-874-4464 arba Dviems asmenims savaitė nuo 
4dol fo Andrulio rez. 7 Talo $70.00. Skambinti vakarais tel. 
Cirr le . P o r t Orange. Fla. 3201« (305) 865-2678. Okeanas 

Chicagos klubas, tur įs savo 
ren 

metus tebuvo atviras tik vy
rams. Dabar t a vyrų "tvirto
vė'' nutarė priimti ir moteris. 

DAŽAI IR VĖ2YS 

Nobelio premiją laimėjęs Chi-
cagos universiteto profesorius I 
dr. Ch. B. Huggins rado, kad 
lūpų dažai, duod»mi pelėms, 
apsaugo nuo leukemijos, kuri 
sukeliama chemikalais. Dr. 
Huggins numato, kad tos me-

ko-

STAKJI MIRTIS 

komisijos pirmininkas ir JAV 
L B visuom. reik. komisijos na
rys . 

— Dabartinę East Chicagos, 
Ind., LB apylinkės valdybą su
daro Bronius Ginčauskas — 
pirm., Raimondas Baleckaitis 
— sekr. ir Severas Jasaitis — 
iždininkas. 

— Baltuosiuose rūmuose rug
sėjo 26 d. sukviestoje konfe
rencijoje medicininės pagalbos 
ir ligoninių kaštų kilimo suma-

Buvo Chicagos arkivyskupijos' žinimo klausimais JAV LB at-
vikaras, savo vikariate turėjo i tovavo LB tarybos prezidiumo 
apie 50 parapijų, tarp kurių narys dr. Edmundas Lenkaus-
keletas lietuvių. Buvo lietu- ; kas iš Clevelando, tarybos na-
viams prielankus. Teturėjo 42 rys dr. Pe t ras Kisielius iš Cice-
m. amžiaus. Laidojamas šešta- • ro ir Visuom. reik tarybos pirm. 

Aušra Zerr iš Philadelphijos. 
Konferencijos metu pranešimus 
minimais klausimais padarė 

Aštuoni naciai Chicagoje nu-! JAV prez. J . Carteris, viceprez. 
teisti kalėti iki 18 mėn. už su- į W. F . Mondale, ekonominės 
mušimą R. Locker, 51 m., 2ydų tarybos patarėjų komisijos 
gynybos sąjungos nario. J ie tu- pirm. C. Schultz ir HEW de
rės kalėti naktimis ir savait- par tamento pasekretorius H. 
galiais. Champion. 

dienį Mary Hill kapinėse. 

NACIAI KALĖJIME 

.r 
Šv. Simforozos parapijos asis

tentas kun. Donald S. Barto-

Violeta Gedgaudienė kalba LE die 
noje Los Angeles, Calif. 

Nuotr. A. Gulbinsk : 

URUGVAJUJ 
— Antanas Svetikas tapo į 

nauju Urugvajaus Lietuvii 
Kultūros dr-jos namų šeiminin 
ku. Jo pirmtakas Feliksas Gri 
gas, išbuvęs ilgus metus tose 
pareigose, pasitraukė dėl svei
katos. 

BRAZILIJOJE 
— Meldotis Laupinaitis užpa

tentavo savo išradimą, kuris 
į trauktas j oficialias išradimų 
knygas. Tai gabaliukas blėkos 
prie rašomosios mašinėlės, kad 
rašančiajam nereikėtų kraipyti 
galvos, o žiūrėti tiesiai j origi
nalą. Jis j au turi dešimtis 

pe buvo ir iš labai toli atvyku
sių: Stasys Mikelionis iš Mar-
cos Paz, Juozas Švenčionis iš 
Baulogne, chem. Mirta Račkaus
kaitė iš Quilmes, Kaz. Kliauga 
iš Temperley, ALOS Tarybos 
pirm. Raul Staliorait is , Julius 
Mičiūdas — ALOST vicepirmi
ninkas su grupe vaikų su tau
tiniais drabužiais, inž. J . ir Kat . 
Čekanauskai i r daug kitų iš ar -

i timesnių vietų. Lietui šiek t iek 
sumažėjus, buvo padėtos gėlės, 

I prisimenant Argent inos tautos 
i didvyrį. 

— Mokyt. V. Bukauskaitė de 
i Persico "Mindaugo" draugijos 
i patalpose vėl pradėjo lietuvių 
i kalbos pamokas. Mokyklėlę lan
ko 35 mokiniai. 

— Pavergtųjų t au tu savaitės 
Ikilmes ruošia P e r t o taut inės 
Trupės lapkričio 5 d., jų t a rpe 
r lietuviai. 

•uiiiiiiiiiiiiHiiiHiiiituMnuniimniiir* 
Puiki dovana — bet korte 

proga! 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

Suredagavo 
Jnozapina Daožvardien? 

A TIKSLINTA m PAGRABINTA 
LAIDA 

siem dienon) Draugo apauatuvS 
•leido septinta laidą šio* poplia-
ios virimo knygos. J Daužvardie-
•* rėl patikslino ir pagražino *ia 
*ida naujala paruoiimaja 
Tai geriausia dovana oaujoro 

žmonom ar marčiom. Daugelis ap-
lovanoja kitataučius supažindin
dami juos BU lietuvišku maiatu b* 

tūkstančių užsakymų iš Brazui- "irimu. Si knyga yra aukelusl 1a-

tetof. (904) 761-3625. (sk.) pUažas čia pat. 

Mild?. Kupdkeviriūtė (iš kaires). Tndrė Ramanauskaitė ir Gabija Juo-
rapavifiūto iš Kan-idoa, Pas Liet Jaunimo sąjungos pirmininkė, svars 

jos, Vokietijos, JAV ir kitur. 
— Petras Babickas, poetas, 

rašytojas, sukako 75 metus 
amžiaus. Buvo vienas iš Lietu
vos ralijo, foto ir kino pradi
ninkų. Parašė keliobką knygų, 
laimėjo literatūrinę premiją. 
Pokario metais atvyko j Argen
tiną. Po kiek laiko persikėlė j 
Braziliją, kur 15 metų aktyviai 
dirbo Lietuvos pasiuntinybėje, 
kaip kultūros ir spaudos sky
riaus vedėjas. Šiuo metu gyve-

(ak.) ,szek ketvirtadienį rytą buvo | to Jaunimo kr ngr^so reikalus Chicagoje. Nuotr. Lino Meilaus na prie Rio de Janeiro. 

Tai daug pasisekimo lietuvių ir kl 
ataučiu darbo vietoa* tr nnraniza-
-.ijose 

Knyga yra labai gratial {rtftta tr 
«o spalvotomis iliustraHV»mis La 
Sai patogi Tartojimui 

Užsakymus s iųst i : 

DRAUGAS. Knygų Skyrius 
4545 W. C3rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 
Illinois gyventojai pridekite 20 

centų mokesčiams. 
niiiiiiiiiiiiiuinmiiitmimimi 

• t 


