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Priekaištai už lankymąsi t:isme 

V i l n i u s 1976 m. gegu-
5 d. Vilniaus geležinkelio sto-

traukinvje Kalinirgradas 
-Maskva, apie 22,30 vai. buvo 
sulaikyta Jadvyga Petkevičienė 
(gyv. Šiaulių m., Lenino 42-1) 
Šiaulių gimdymo namų med. se
suo. Suėmimo operacijai vado
vavo saugumo majoras J. Mar
kevičius. Iš vajone J. Fetkevi-
čienė buvo nuvesta į Vilniaus 
transporto milicijos skyrių. Da
lyvaujant dviem saugumiečiam 
ir milicijos vaikų kambario in
spektorei Angelei Purickienei, 
padaryta smulki asmeninė kra
ta. Kaip pareiškė majoras Mar
kevičius, kratos tikslas — su
rasti antitarybinio turinio lite
ratūrą, daiktus ir dokumentus 
reika'ingus bylai. Inspektorė 
Purlckienė, dviejų kviestinių 
(.liudininkų): G. Sklerovos ir A-
Lozenko akivaizdoje išrengė su
laikytąją ir kruopščiai patikri
no rūbus, avalynę, apžiūrėjo net 
kojų padus, bet nieko "antiso-
vietiško" nerado. Maj. Markevi
čius tardė J. Petkevičienę, ko ji 
važiuojanti į Maskvą, priekaiš

tavo už lankymąsi Vilniaus 
Aukšč. teisme S. Kova' i r vo teis
mo denomis, už susitikimus su 
maskviečiais ir pan. Taip pa' iš
reiškė nepasitenkinimą su'aiky-
tosios vyru Jonu Petkevičiumi 
buvusiu politiniu kaliniu, dėl jo 
praeities ir dabarties. 

Po kratos J. Petkevičienė se
kančiu traukiniu išvyko : Mask
vą, kur ją ke'yje visą laiką ly
dėjo "Angelai sargai". Maskvo
je, prie buto, kur ji buvo apsi
nakvojusi, taip pat sukinėjosi 
sekliai. Kitą dieną, grįžtant į 
namus, vėl visu keliu vilkosi 
' 'uodega". 

Petkevičių butas Šiauliuose, 
jų darbovietės yra nuolatinių 
saugumiečių "rūpesčių" objek
tai. 

Įvykiai po Žalgirio laimėjimo 

V i l n i u s . 1975 m. lapkri
čio 28 d. Vilniaus "Žalgirio" 
futbolo komanda namuose žaidė 
paskutines sezono rungtynes. 
Po sėkmingų rungtynių ( 3 : 0 
"Žalgirio" naudai) tūkstantinė 
minia dainavo "Ant kaino mū
rai". "Augo ginoj ąžuoėlis" ir 

k tas l'etuvi'kas dainas bei ki-
tok'ais būdais reiškė savo entu
ziazmą, kuriam sutrukdyti mili
cija ir c'viliai apsirengę saugu-
mečiai panaudojo jėgą. Tačiau 
tai t k suaudrino minią, kuri sti
chiškai susiorganizavo ir apie 
2 000 žmonių eiseną, beveik iš
imtinai jaunimas, apsukusi du 
ratus stadijone, patraukė į mies
to centrą, skanduodama "žal-
gi-ris!" ir dainuodama lietuvis 
kas dainas, ši eisena, nors pre
tekstas jai atsirasti buvo puiki 
"Žalgirio"' pergalė, vėliau virto 
tam tikra protesto ir Vilniaus 
lietuviškojo jaunimo nuotaikų 
demonstracija. 

Eisena, perėjusi centrine gat
ve (buvo bandyta ją išskirstyti 
ties Dzeržinskio tiltu, bet ne
pavyko), apsukusi kvartalą ap
link Saugumo komiteto pastatą 
ir švilpimu bei šūksniais "pager
busi" už užucdaidų pasislėpu
sius saugumiečius, buvr. išvai
kyta stambių milicijos bei sau
gumo pajėgų ir iškviestų Vil
niaus įgulos kariuomenės spec. 
dalinių. Kai kuriuos eisenos da
lyvius suėmė. 

RODEZIJOS U K r u ' PRIKLAUSO 
NUO KAIMYNU 

Salisbnry, Rodezija. — Rode-
zįios baltieji pareigūnai ir juo
dieji nacionali<*tai sutarė dviejų 
savaičių laikotarpyje susitikti ir 
sudaryti juodųjų ir baltųjų ben
drą vyriausybę. Bent ta ;p skel
bia britų ir JAV diplomatai. Ro-
dezijos premjeras Smith nori 
konferenciją šaukti Rodezijoj. 
bet kiti pageidaują Zambijos 
meiste Livingstcne. 

Šešiolika valstybių 

Šešiolika Afrikos valstybių y-
ra labai įvairios savo politine; 
padėtimi ir nusistatymu. Rawn- į 
da ir Burundi yra vienos skur
džiausių valstybių ir tankiausiai! 
apgyventos, ter yra 8,300,000 
gyventojų. Jų įvairios gentys: 
kovoja tarp savęs ir mažai tesi
rūpina, kas yra už krašto ribų.' 
Kenija laikosi toliau nuo Rodezi
jos ginčo, tikriausia todėl, kad 
nusivylė, norėdama tarpininkau
ti ir apsaugot5 nuo Angolos pilie
tinio karo. Uganda yra triukš
mingiausia ir daugiausia gra
santi Rodezijai valstybė, tačiau 
jos pajėgumas labai menkas, o 
krašte prez. Amin labai kom
promituojąs! 

Zairo valstybė gauna iš Ame
rikos karinę ir ekonominę pa
galbą. Turi 25 mil. gyventojų, 
bet yra labai nusistačiusi prieš 
batųjų valdžią Rodezijoj ir Pie- j 
tų Afrikoj. Ma*awi valstybė tu-\ 
ri 5 mil. gyventojų, palaiko glau
džius santykius su baltaisals ir 
prez. Kamuzu Panda, Ameriko-' 
je mokęsis žmogus, teigia, kad 
jis prekiautų ir su velniu, jeigu 
matytų, kad iš to Malami vals
tybei yra nauda. 

Tanzania turi 15 mil gyven
tojų. Išsilaisvinę iš Britanijos 
1961 m. Valdo socialistai. Kraš
te yra 25 proc. krikšiiionių, 34 
proc. islamo išpažinėjų, raštin
gų tėra 20 proc Eksportuoja 
medvilnę, kavą. Prez. Julius 
Nyerere, 54 m. Krašto sostinė1 

Dar ts SftUuc 2T& ir Alztiaae 

organizacijų centras. 
Zambia gavo nepriklausomybę 

iš britų 1964. Tori 5 mil. gyven
tojų. Raštingu yra 20 proc. j 
Kraštas gauna pajamų iš vario! 
eksporto. Krašte prez. Kaundai 
yra vienas iš trikingiarsių. Jis 
yra taręs's su Rodezijos ir Pie
tų Afrikos prezidentais dar pra
ėjusiais metais, nors nioko kon
kretaus nepasiekta. Krašte yra 
Rodezijos sukililių. 

Mozambikas gavo laisvę Iš 
Portugalijos 1975 m. Turi 9,300, 
009 gyventojų. Kraštą valdo ko
munistų - socialistų partija. Raš 
tingų tėra tik 7 proc. Ekspor
tuoja cukrų, riešutus, medvil
nę. Marksistas prez. Machel, 43 
metų, palaiko stovyklas kurio
se yra apie 8,000 Rodezijos su
kilėlių. Mozambiko armija, iš
treniruota kiniečių, yra 10,000 

Botswana yra 700,000 gyven
tojų valstybė. Raštingų tėra tik 
10 proc. Kraštas labai priklauso 
nuo ekonominių santykių su Ro
dezija ir Pietų Afrika. Prez. 
Khama, 55 m., savo krašte ne
leidžia stovėti Rodezijos suki
lėliams. 

Angola turi 6400,000 gyven
tojų. Laisvę gavo 1975 m. iš 

Washingtonas. — Sov. Rusi
jos Inturistas ieško Amerikoje 
pirkti kompiuterių, kad galėtų 
geriau tvarkyti turistus. Anks
čiau tokių kompiuterių parda
vimas buvo uždraustas, nes bu
vo manoma, kad tie kompiute
riai sov. Rusijai tik padės dau
giau sekti savo gyventojus. 

Izraelis parduoda 
ginklus 

New York. — Skelbiama, kad 
Izraelis parduoda Čilei raketas, 
nes Izraelis eksportu nori page
rinti savo ekonominę padėtį. Iz
raelis taip pat nutarė parduoti 
ginklų Thailandui. tačiau arabų 
kraštai pagrasė, kad jei Thai-
landas pirks, tai arabų šalys 
sustabdys alyvcs pardavimą. 

Portugalijos, dabar yra komu
nistinė valstybė. Raštingų 15%. 
Maskvos remiamas prez. Neto, 
54 metų, susilaukė Sovietų pa
ramos ir Kubos kareivių. Savo 
krašte laiko Rodezijos sukilė
lius. 

Taigi, Pietų Afrikos ir Rode
zijos likimas šiaip ar taip pri
klauso nuo juodukų kaimynų 
nusistatymo. 

PAGALBA ATSILIKUSIEMS 
KRAŠTAMS 

Nauda ir propaganda 
Suteikusi paramą Maskva 

dažnai reika'ar.ja ją grąžinti, 
daugiausia duoda 12 metų ter-

, minui iš 2.8 nroc., kai Amerika 
sia pagalbos kitiems kraštams , , , - '„, / ^ ̂ T 

« . - , - * -, c. • *. o ; duoda pagalba 29.9 metams, bet 
suteikia Amerika. Sovietų Są-' 

Washingtonas. — Maniloje A-
merikos pasaulio banke prez. 
McNamara reikalavo, kad visi 
kraštai padėti i rtsilikusioms ša
lims. Ska'č ai rodo, kad daugiau-

Po antrųjų debatų prez. Fordas ir Jimmy Carter. Abi 
žmona. uarteno 
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Prez. Fordo pareiškimas pritrenkė 
iš Rytų Europcs kilusius amerikiečius 

San Francisco. — Užvakar 
įvykusiuose prez. Fordo ir de
mokratų prezidentinio kandida
to debatuose buvo oaliesta dau
giausia užsienio politiko? klau
simai. Carteris kaltino, kad A-
merika nebėra pirmaeilė valsty
bė, kad jos užsienio politika nė-
da tinkamai vedama, bet prez. 
Fordas teigė, kad Amerika kaip 
niekada, šiandien pasaulyje stip
riai stovinti virose pozicijose. 
Jis priminė, kad Amerika laimė
jo įtaką Viduriniuose Rytuose, 
Portugalijoj ir dedama pastan
gų Afrikoj, kur taip pat nori 
įsitvirtinti komunistai. Prezi
dento nuomone. Amerikos įtaka 
ir moralė tebėra aukšta. 

Carteris pakaltino Fordo ad
ministraciją, kad Amerikos mo
ralė yra žema ir priminė, kad 
nebuvo prezidento priimtas už 
visų laisvę kovojančių simbolis 
Aleksandras Solženicynas. Pre
zidentas į š' priekaištą meko ne
galėjo atsakyti, bet šiaip teigė, 
kad Amerikos moralė aukšta, 
kad Amerika remia nuskriaus
tuosius ir šalpos rcikalmgus. 

Gynybos re'kalais prez. For
das pabrėžė, kad Amerika turi 
būti stipri, kaltino Carterj- kad 
šis nori sumažinti sumas gyny
bai ir išvardino daug atvejų, kas 
ištiktų gynybos sistemą, jei bū
tų sumažintos gynybos lėšos 
bent 5 bil. dolerių. Carteris už
sigynė, kad jis to nesakęs, o pa
kaltino prezidentą Fordą, kad 
jis gynybos biudžetą šokdina 
kaip futbolą, kartais siūlydamas 
jį padidinti, kartais sumažinti. 

Bene daugiausia diskusijų po 
debatų sukėlė klausimas apie 
Helsinkio konferenciją. Prezi
dentas Fordas pabrėžė, kad jei 
Helsinkio susitarimą parirašė ir 
šv. Tėvo atstovas, Vatikano, tai 
tas sustarūr.as nebuvo blogas. 
Jis pastebėjo, kad Rytų Europos 

Apklausinėj'mai rodo, kad de
batus laimėjo Carteris i o proc., 
prez. Fordas 30 proc. ir 30 proc. 
teigia, kad debatai baigėsi ly
giomis. 
Įžeidžia Baltijos ir kitp tautų 

gyventojus 

;lu:ga pagalba teikia t 'k grynai 
kariniais, politiniais ar propa
gandiniais sumetimais. 

Nors Sovietų Sąjunga laiko 
save stipriausia šalia Amerikos 
ekonominio pajėgumo šalimi, bet 
toli gražu jos pagalba atsiliku
siems kraštams neprilygsta JA 
Valstybių teikiamai pagalbai. 
1975 m. Jungtinės Amerikos 
Valstybės suteikė pagalbos ki
tiems kraštams už 5,940 mil. do
lerių, tuo tarpu Sov. Sąjunga tik 
už 1,264 mil. do!. Maskva, teik
dama pagalbą stengiasi ją teik
ti tokia forma, kuri patrauktų 
pasaulio dėmesį. Jie davė sumas 
Egiptui pastatyti Asvano už
tvanką, suteikė ir kitos pagal
bos, bet viską reikalavo grąžin
ti, ir tai privedė abu kraštus 
prie santykių pablogėjimo. 

Remia Turkiją 

Įdomiausia, kad Sov. Rusija, 

dažniausia duoda viską nemoka
mai. Praėjusiais metais 35 proc. 
paramos buvo suteikta negrų* 
žinamai. Maskva, statydama dė
mesį atkreipiančius fabrikus ar 
užtvankas, skelbia, jog taip da
ranti todėl, kad taip geriausia 
galima suteikti atsilikusiam 
kraštui pagalbą, taAiau Vakarai 
mano, kad visa tai daroma pro
pagandos reikalui Pagal Vaka
rų ekspertų nuomonę, Maskva 
galėtų duoti daugiau, bet iš ki
tos pusės ji daug ko ir pati 
rūksta. 

Thailande vyriausvbe 
pereme antikon i mistim 

Bangkok. — Thailande anti
komunistinis gynybos aair -v-
ris Sangad Chalawyu 
valdžią iš min. pirm. Pramoj, 

norėdama patra ikti save pusėn įvesdamas apsiausties stovį. 
Turkiją, jai paskyrė 1.180 mil. j Sangad, 60 m., kuris Jt* sro-
dol: sumą, kad galėtų pastatyti amerikietiško nusistatymo, sa-
plieno fabriką netoli Sirijos sie-

Ulinois sen. Charles P<;rcy tei- , n o s ir kad galėtų pastatyti aliu-
gia, kad toks prez. Fordo išsi-! rninijaus įmones. Šiuo savo raos-
reiškimas apie Rytų E'iropą y ] t u Sov. Sąjunga nori susilpninti 
sujaudino. Chicagcs ald^rmanas ^ a t o narį Turkiją, kad galėtų 
Roman Pucihski, apklaušinėjęs j geriau .įsitvirtinti Viduržemio 
savo gyventojus, rado, kad 60 j jūroje, nepaisant kad Turkijai 
proc. pasisakė ;:ž Carterį. Pu-
cinski teigia.' kod prezidentas 
tokį savo pareiškimą Rytų Eu
ropos atžvilgiu turės apgailes
tauti. Illinois gub. Wa'ker pa
reiškė, kad prez. Fordo pareiš
kimas yra sukrečiantis ir įžei-

Amerika yra suteikuri daug 
daugiau pagalbom per vienus me
tus, negu Sov. Rusija per 22 me
tus. 

Sovietij Sąjunga Kubai sutei-
lda pagalbos 1 mil. dol. per die-

džiantis Lenkijos, Lietuvos. Es- | n s * ' Vietnamui suteikė ir dabar 
tijos, Latvijos ir kitų kraštų, į suteikia gal dar daugiau, bet 
esančių Maskvos kontrolėje, 
žmones. 

Ir demokratai ir res"ub1iko-

šia.p pagalbos reikalingiems 
kraštams ji neskuba duoti, jei
gu mato, kad ta' mažai tarnau-

nai teigia, kad ;ų kandidatai de- J a J03 interesams. Rytų Eurd-
batus laimėjo, tač>au daugelis 
respublikonų pripažįsta, kad 
prez. Fordas pasirodė ^.ilpnau-
sias, paliesdamas Rytų Europos 
klausimus. 

Chicagos "Sun Times" dien
raščio vedamųjų redaktorius, 
ryšium su prez Fordo pareiš
kimu, kreipėsi j "Draugo" re
dakciją, prašydamas informaci
jų apie Sovietų okupuotą Lie
tuvą. 

Įvairios žinios 
• Indijoj Yvriausybė paleido 

iš kalėjimo dešiniojo sparno o-
pozicijos vadą Piloo Mody, kuris 
iškalėjo 15 mėnesių. 

• Iš Amerikos į Europą iš
skrido babonu Edward Gos, 37 
metų, iš Mildridge, Mo, 

• Izraelis skelbia, kad buvęs 

pos kraštai taip pat mažai re
mia kitus kraštus, praėjusiais 
metais davė 131 mil. dol para
mos, o kom. Kinija davė atsili
kusiems kraštams 272 mil. dol. 

Kova prieš kelnes 
Viena Rytų Europoje mė

lynos kelnės (Bluo jeans) yra 
tam tikro statuso simbolis. Ko
munistų vadai turi labai daug 
rūpesčių, kovodami su tomis 
buržuazinėmis apraiškomis. Ko
munistų partijos pareigūnai šau 
kia, kad tokios kelnės ir ilgi 
plaukai yra kvailas bu'iuazinis 
išmislas, o kiti i tai tiesiog nu
moja ranka ir teigia, kad nėra 
perdaug ko tuo rūpintis. Esą. 
jei negalima nugalėti, tai reikia 
priimti. Kelnės yra tam tikro 
statuso laipsnis todėl, kad jų 
niekas negamina už galežinės 

. v T \ ,T , . „ r. , . naciu laikais K:oatiios po.icnos uždangos ir ja? reikia įsigyti vastvbes (Jugoslavija) yra lais i ,H „. , . . . vT , , , _ ™ * • i , • , r ; . . " , - ; . i įvadas. Tartu, Ef.troj. koncent- j Vakaruose. Tokioso kelnes \ eng vos, taip pat savarankiškai vai- į . , . „ - , • • , • < e-nss. r-

Sorietu ginklai, siunčiami Angolai. 
E-obos kariai 

Juos veža ir naudoja komunistinės 

p pa 
: dosi Lenkija ir Rumunija. Car-
| teris paprieštaravo ir taip pat 
I priminė, kad amerikiečiai čekai, 
i vengrai ir lenkai nesutiks, kad 
tos valstybės yra laisvos. Nei 

: prez. Fordas, nei Cartens neuž
siminė Baltijos pavergtų kraštų 

j ir už tai Vėliau ?paudoj juos pa
kaltino BUnois kongr. Derwins-
ki. 

Iš Rytų Europos žmonės, kaip 
skelbia spauda, buvo labai su
krėsti prez. Fordo pareiškimu, 
kad Rytų Europa nėra paverg-

j ta. Daugelį laba' nustebino toks 
I keistas prezidento teigimas. 

racijos stovyklos virš ninkas ir , rijoj kainuoja 1,500 fduitų, a-
Rosenikc, Latvijoj. polir :ios va- į pie 37 doleriai, 
das, yra iš tų -eptynių asmenų, 
kaltinamų už nusikaltimus vo
kiečių okupacijos metais. 

• Maskvoje nuteistas britas 
Parkins. 2S m. nagautas FU pus
trečio svaro mrrijųanos. 

Kodėl Solženicynas 
pasirinko Ameriką 

N>w York, — Nobelio premi
jos laureato Solženicyno drau-

• Kubos lėktuvas nukrito Ka- j gai tvirtina, kad rašytojas pasi-
rlbų jūroje. Žuvo 78 asmenys, j rinko gyventi Ameriką todėl. 

• Sen. Humphrey po opera- i kad čia galės geriau įsijungti į 
ei jos jaučiasi gerai. Išimta vėžio politinę akciją, ko negalėjo da-
paliesta tulžis. ryti Šveicarijoje. Antra, jį su-

• Irane Prarcūzija pastatys gundė darbo ur.ijos AFL-CIO 
dvi atomines jėgaines už 1.2 bil. ] kvietimas pasirinkti savo na-
dolerhj. I mals Ameriką-

ko nenorįs, kad kraštą užimtų 
komunistai Kilusiose riaušėse, 
kurių tarpusavio kovoje kairių
jų ir dešiniųjų studentų grupių 
žuvo apie 30 asmenų ir pora 
šimtų sužeista. Suimta tarp 4 - 5 
tūkstančių studentų. 

Jaunuoliai ir 
auto nelaimes 

Cbjcago. — "Chicago "įTibune" 
paskelbė vedamąjį, kuriame iš
kelia, kad labai daug jaunimo 
žūna auto nelaimėse. Jaunuolis 
ligi 20 metų turi 88 proc. dau
giau galimumų žūti auto nelai
mėje, kaip vyresnis. Taip pat jis 
turi 90 proc. daugiau galimumų 
būti sužeistas. Kai buvo nusta
tyta greičio riba 55 mylios per 
valandą, nelaimių skaičius bend
rai sumažėjo 3 proc., tačiau jau
nimo tarpe nelaimių padidėjo 
6.3 proc. State Farm draudimo 
bendrovė skelbi?, kad ligi 25 m. 
amžiaus jaunuolių tūkstančiui 
apdraustų mašinų tenka 114 ne
laimių, tai esą dvigubai daugiau, 
negu vyresniųjų vairuotojų. 
Laikraštis iškelia klaus.mą, ką 
reikia daryti, kad mažiau būtų 
nelaimių jaunuolių tarpe. Viena 
iš užuominų yia pakelti ribą, 
nuo kurios pradedama duoti 
jaunuoliui vairavimo leidimas. 

Žuvo upėtakiai 

Sault Ste Marie, Mich. — Van
dalai sugadino pylimą, atitve
riantį upėtakių (trout) augini
mo baseiną ir, nusekus vande
niui, žuvo apie 100,000 upėta
kių. Laiku pastebėję vandalų 
darbą, darbininkai pylimą su
taisė ir taip buvo išgelbėta 650, 
000 upėtakių. 

Kalendorius 
Spalio 8 d.: Simeoną*, Reps-

rata. Daugas, Gaiva. 
Spalio 9 d.: Denis, Pmblija, 

Dalius, Branguolė. 
Saulė teka 6:53. leidžias 6:03. 

Oras 

Chicagoje ir jos apylinkėse 
vėsu, dalinai saulėta, tempera
tūra apie 57 laipsniai 
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Ked. Vytautas Grybanskas, 4144 So. Maplewood, ChScago, IL 60632 
Telefonas namuose: 847-1729, darbe 268-7432 

PLAUKIMAS 
PAULIUS KONTRIMAS— 

AMERIKOS REKORDiSTAS 

Kalifornijos Mission "faejo Nk-
dadores berniukų estafetė nese
niai pastatė naują JAV 13-14 
eaetų amžiaus grupės 260 jardų 
(4—50) laisvo stiliaus rekorde. 
Laikas 1:32.08. Ketvirtasis tos es
tafetės plaukikas — "anchor-
toian", —kuris rekordą ''parnešė 
namo" — 14 metų Paulius Kont
rimas. Žinant Amerikos, o ypač 
•Kalifornijos plaukimo lygį ir a-
pimtį, įdomu sn Paulium ir jo 
•to< srities atsiekimais arčiau susi
pažinti. 

Prieš metus, tik pradėjęs lan
dyti gimnaziją, Paulius plaukimą 
3wvo lyg ir pamiršęs, juo "atsi-
žavėjęs". Pamatę, trylikmečio 6 
.pėdą 4 colių ūgį ir jgimtus atle
tinius Sugebėjimus* jį tuojau nu
čiupo gimnazijos krepšinio tre
neriai ir krepšinis jam taip pat 
gerai sekėsi. Žuvis tačiau, be 
vandens ilgai negyvena, tad po 
krepšinio sezono Paulius vėl ba
seine, šį kartą jau atvirtai įsitiki
nęs, kad plaukimas "jo sportas*'. 
Nadadores treneris Mark Schu-
bert, kurio net šeši plaukikai ats
tovavo Jungtines Valstybes Mont 
reaRo olimpiniuose žaidimuose, 
matydamas Pauriaus potencialą 
vandeny, jam tarp pat nedavė ta-
mybes, tad tris mėnesius rimtai 
padirbėjęs, Paulius patenka ne 
l ik ' i rekordinę estafetės eki
pa, bet ir individualiose Varžy
bose Pietų Pacifiko AAU Sąjun
gos žiemos junĮorų olimpinėse 

# 
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Panrirjs ftorrtrnfes. žinomas plau
kikas, Amerikos lekordistas ' 

žaidynėse užsidirba aukso meda
lį 30 jardų fatfcv* stilium ir si
dabro 100 jardų rungty. Kalifor
nijos pietuose taj.nepaprastas at-
sįekimas, nes. -ypač prieauglio 
klasėse. Kalifornija stipriai do
minuoja visos Amerikos plauki
mą. Savo gimnazijos komandoje 
Paulius daug prisideda prie Cali-
fomra Tnter^hafasrif Federation 
(CIF) pirmenybių laimėjimo ir 
šiuo pasirodymu pelno "most 
valuable" plaukiko taurę. 

Mark Sehubert treniruojama 
Missibn Viejo komanda Jau ke
lintą kartą iš eilės laimi Ameri
kos plaukimo čempijonatą. Jo 
priežiūroje Paulius treniruojasi 
5-6 vai. per dieną, iš ryto nuo 
šeštos iki aštuntos prieš pamo
kas ir vakarais, nuo 5 iki 8. Plau
kia septynias dienas savaitėje, bet 
sekm. privaloma tik viena treni-, 
motė — vakarą ar rytą, pasi-1 
rinktinai. Nuo pusės valandos! 
iki valandos per treniruotę pra
leidžiama svorių kilnojimui ir at
liekant lankstumo — flexibility 
— pratimus. Kasdien jis nuplau
kia po 17,000-18.000 metrų ir, 
namo grįžus, tenka tik užkąsti ir 
kristi į lovą. Taip kad dienos tik
rai "pilnos" ir laiką tenka labai 
taupiai naudoti mokslui, na ir 
šiaip jaunatvės džiaugsmams. Ne
žiūrint tokios dienotvarkės, gim
nazijoje jis ištaiko "A" pažtmių 

Tiek Paulius, tiek brolis And

rius, kuris taip pat yra geras 
plaukikas ir ypač puikus, vienas 
pagrindinių, Mission Viejo gim
nazijos "vandesvydžio (vvater po-
lo) Žaidikų, tiek trys seserys Aud
ra, Lina ir Vilija lanko Los An
geles šv. Kazimiero lit. mokyk
lą, nors nuo namų iki mokyklas 
virš 60 mylių kelio. Taip pat pri
klauso ateitininkams. "Laisvu lai 
kų" Paulius yra uolus lėktuvų 
modelių konstruktorius ir turi pri 
sistatęs jų didelį rinkinį. 

Plauki Paulius pradėjo septyne-
nių metų amžiaus ir 1968 m. 
Rhode Island valstybės pirmeny
bėse laimėjo antrą vietą aštuon
mečių grupėje. X u o to laiko jau 
daug vandens pražerta pro šalį 
•ir šiais metais tetruko vienos se
kundės, kad būtų patekęs į Ame
rikos Jtmior Nationals pirmeny
bes Memphis, Tennessee: 100 
metrų laisvu stilium nuplaukė 
per 57.5 sek. Pietų Kalifornijos 
vasaros Jr. Olympics varžybose 
50 m. atplaukė antruoju, 100 m. 
ir 200 m. — trečiuoju. Jo ko
mandos estafetės šiose įpirmeny-
bėse gavo keturis aukso meda
lius, o 400 m. laisvo stiliaus eki
pa tik .91 sekundės atsiliko n u o ' 
Amerikos 13-14 m. amžiaus gru 
pės tos distancijos rekordo. 

Paulius yra sprinteris — piau 
kia 50. 100, 200-tų distancijas 
laisvu stilium. Neblogai yra pa
sirodęs 100 m. nugara ir 200 m. 
kompleksiniam plaukime. Kas a-
teity? Pirmiausia patekti į 1977 
m. balandžio mėnesį vykstančias 
Junior Nationals ir gal sekančią 
vasarą jau į Amerikos pirmeny
bes. Duomenų t a m aiškiai yra, o 
žinant trenerio Schuberto ligšio
lini pasisekimą Čempijonus ug
dant. Pauliui gali tekti 1980 me
tais keliauti į Maskvą, JAV olim
pinės komandos sudėty. T o jam 
tikrai linkime. Bet prieš akis dar 
daug vienišų valandų ir tūkstan
čiai metrų bežiūrint tik į tą nesi
baigiančią juodą liniją basei-

5 ughe. 
— Jonas Žymantas Centrinės 

A AT' sąjungos vasaros olimpinė
je junjorų varžybose Joliet, 111., 
15-18 metų amžiaus grupėje lai
mėjo aukso medalį 400 metrų 
laisvo stiliaus nuotolyje, 4:19.60' 
laiku. 200 metrų rungtyje gavo 
sidabro medalį. 2:3.76 laiku, O 
100 metrų distanciją įveikė per 
57.99, gaudamas trečią vietą. 

— Trylikametis Audrius Barz-
dnkas, ..kuris plarrkia Starlit 
Aquatic klube netoli VVashingto-
no, dalyvavo JAV rytinio pak
raščio atviro vandens (ežero) 
plaukimo varžybose Charlottes-
ville, Virginijoj, kur, keturių my
lių distancijoje, vyrų klasėj gavo 
bronzos medalį, Jodomu, kad šių 
neįprastų varžybų nugalėtojas 
James Kegley iš Cincinnat i , Ohio. 
JAV olimpinėse kvalifikacinėse 
varžybose, 1500 m. rungtyje bu
vo vienas iš favoritų patekti į 
olimpinę komandą. 

FUTBOLAS I 
LTTHS — C H I C A G O 

S T A R S 5 — 0 

Kelfs sekmadienius Liths ko
manda sugaišo, besivaržydama 
dėl Gubernatoriaus taurės. Kad 
per daug nenžsivilkintų sn pirme
nybėmis, beyrą rungtynių teks 
žaisti šeštadieniais. Praėjusį šeš
tadienį mūsų komanda žaidė 
Marųuette parko aikštėje- prieš 
pirmaujančią fugoslavų koman
dą Chicago Stars. Oras rungty
nėms pasitaikė idealus. Ir žiūro
vų prisirinko apie trejetas šimtų. 
Liths vyrai su pasitikėjimu išsi
dėstė aikštėje šios sudėties: R. 
Bartasius, J. Žukauskas, A. Kry-
geris, Luco, R. Galėnas. B. 

Frarhe, Henry Jenigs jun., R. Pikš 
rys, dr. J. Ringus ir Fields. Ant
rame puslaikyje J- Lisauskas ku
riam laikui pakeitė Luco, A- Do
vydaitis — R. Pifc&i ir B.Trapi-

kas - Galėną. 
Tik pradėjus žaidimą abi ko

mandos pasikeitė staigiais ant
puoliais. Iš ->irmų užėjimų atro
dė, kad svečiai neturės didelių 
sunkumų suardyti mūsų gynimą. 
Su gynimu sunkumų neturėjo, 
bet surasti mūsų vartus jiems tik-
rai nesisekė. Tuo tarpu mūsų 
puolimas šį kartą darbavosi pa
sigėrėtinai ir šaudė kaip dar 
niekada: penktoje mirjutėjęjuf.de
šinio kraSto Raimundo Pikšrio 
perkertą kamuorį kairysis kraš
tas iFelds lengvų suviu nukrei
pė i vartus 1-0 Po kc-V.os.minu
čių to paties Pfkšrio pakėlimą J. 
Ringus pavertė į 2-0. Po klek 
laiko jaunasis H. Jenigas gražiu 
šūviu iš tolėliau rezultatą su-

:no 3-0. Puslaikį užbaigė J. 
Ringus 4-0. 

Antram puslaikiui baigiantis 30 
Fields pridėjo ir 5-0. Te 

B tokio aprašymo skaitytojas g 
gali susidaryti vaizdą, kad mu- : pą 
siskiai žaidė trk į vienus vartų 
Ir be vartmiriko. Skubu pasaky 
ti, kad taip nebuvo. Nė kiek ne 
perdegant norisi pasakyti, k a 
Stars turėjo daugiau ir t&VreŠn'ii 
progų, negu mū<=ų žaidėjai, pėm 
nesisekė. Ir jų vartininkui būtų 

O. Rautinšui iš 
ir G. Paltarokui 
Kovo nepriauga 
Ir šiose varžybo-
ngvai įveikęs Svi
tą, o Paltarokas 
ajauską, susitiko 
Paltarokas pasi-

nėblogoje formoje ir daž-
juolfmais prie tinklo laimi 

: : :c .u . .va. 
onto AuŠro 
rlarr»i-tcr.c 

se Rauunšas 
lą ir K> 
Kvedarą 
finale. ŠĮ 
rodė 

> ^.. . 
C-

galima primesti kaltę gal del 
vieno įvarčio. Gal? Mūsų puoli
mas juos sutriuškino. Jaunasis 
R. Pikšrys pirmą kaną dešinia
me krašte pasirodė taip gerai, 
apie ką komandos vadovas mž. 
Bielskus jau svajoja penktus me
tus. Bendrai paėmus visa Liths 
komanda sužaidė ambicingai. }.}. 

LAUKO TENISAS 
D. VALAITr I'Ei DU 
AL KSO M E D U J A I 

Kanados leng. atletikos pirme
nybėse Reginos mieste ypatingai 
puikiai pasirodė Danutė Valai- GOLFAS 
tytė iš Londono, Ontario, laimė
dama dvi pirmąsias vietas. Šeš
tadienį ji bėga 3000 m. ir laimi 
per 9:51.4, o sekmadienį 1500 m. 
ir vėl pirmoji per 4:21.3 min. 

Danutė yra baigusi Londono 
lituanistinę mokyklą, o šiuo me
tu studijuoja Gullph uni
versitete. 

V. C E K U - A I T I Š ŽAIS 
CHTCASOJE 

prieš Rautinšą 6-2, 6-3. 
Moterų klasėje D. Grajauskai-

•e o<. M gos ir lygios kovos įvei
kia A. Pakalniškytę 7-5, 7-5. Abi 
iŠ Hamil tono Kovo. Jaunių gru-
pėe P. Kvedaras neturi vargo 
su T. Kasperavičiumi (abu To
ronto Vyties) 6-0, 6-0. 

Vyrų dvejetą nusineša G. Pal
tarokas su A. Grajausku prieš 
Rsutinša ir SviTą 7-5. Varžybas 
s!Jar,c:žla! praveoė pats buvęs ge
ras tenisininkas ir bendrai vispu
siškas sportininkas J. Žukauskas 
iš Toronto Vyties. 

Oficialus lietuvių golfininkų 
žaidynių sezonas jau baigiasi. Šį 

(Nukelta į 5 psl . ) . 

SERGA AR V. BARZIHKAS 

Archt. ARVYDUI BARZDU-
KUI, ŠALFAS s-gos plaukimo va
dovui ir mūsų korespondentui, 
staiga sunkiai susirgus, linkime 
greito pasveikimo. Red. 

SEKMADIENI PRIEŠ 
SERBIANS 

Šį sekmadieni Liths koman
da žais prieš Serbians. Rungty
nės bus Marąuette parko aikštė
je 3 vai. po pietų. 

Abi komandos turi po 11 taš
kų, abiem pirmenybių taškai vie
nodai reikalingi. Žaidimas ver
tas dėmesio. 

SUVAŽIAVIMAS 
ŠALFAS-gos centro valdyba 

praneša, kad Šių metų sąjungos 
suvažiavimas įvyks Toronto Lie
tuvių namuose lapkričio 20 
ir 21 d. 

Klubų atstovai kviečiami kuo 
gausiausiai dalyvauti, nes nu
matoma svarstyti svarbūs ir di
delio masto įvykiai Pradžia šeš
tadienio ry*3 H vai. Smulkesnė 
informacija dar bus pranešta ir 
paskelbta spaudoje. 

io 3 ir 4 <L ftiečiadie-
rrį ir ketvirtadienį) Chicagos 
stadijone Įvyks teniso turnyras 
t a rp 4 didžiujų: B- Borg\ E. Nas-
taze, R. Laver ir Vyto Gerulai
čio. Labdarybės tikslu turnyrą 
organizuoja našlaičių globos or
ganizacija "Little City of rtope", 
ir pigiausi bilietai y r a 20 dol. 
abejom dienom (vienai dienai 
bilietai neparduodaihi). 

Nėra abejonės, kad daug lie
tuvių norės matyt i Gerulaitį žai
džiant (jis žais a^i dienas), bet 
gal tik vieną dieną. Užtat Chi
cagos lietuvių teniso klubas or
ganizuoja vietas maždaug vienoj 
vietoj ir tarr-ininkaus norin
t iems tik vienai dienai. Skam
binkite tuoj oat Zenonu^ Merec-
Hui 562 - 3582. 

TENISO KLl*BO GĖGTŽfSti, 

Chicagos lietuvių teniso klu
bas vasaros sezoną baig-a gegu
žine ir pradeda žiemos sezoną 
"Ronnd Robin" tu rnyru . 

Gegužinė įvyks spalio 10 d. 
12 vai. La Grange Erio Crown 
Woods vietovėje. Bus tinklinis, 
futbolas, badmington ir žaidi
mai vaikams, jokio teniso. Už
kandžiai ir gėnma i savi. 

"Round Robin" įvyks spalio 
23 d., šeštadienį, "vtimbledono 
klubo aikštėse. Registruotis pas 
Č. Žilionj^ 40 Sumry HiU. Palos 
Heighte. Dl. 60463! teief. 361 
-0285 arba nas R. Blinstruba, 
7047 So. Manlevvood, Chicago. 
111. 60629. t e M . 778-9023. pa-
siunčiant 7.5 dol. čekį. Į šią kai
ną įeis daug teniso, sviedinukai, 
pizza užkandžia' ir gėrimas. Re
gistracija priimnma tik iki spa
lio 16 d. 

G. PALTAROKAS LAIMI 
TENISE 

Įvykusiose Kanados apygardos 
lauko teniso pirmenybėse daly
vių skaičius buvo.nedidelis, ypač 
j«unių klasėje. L7Ž tat gal ir nė
ra ko stebėtis, ka9 jau beveik 

į Pasaulyje 
mėgiamiausiai konjakas. 

Marteli, 

a THE U I H C A M A S WORLD-WTDE DAILY 

= Seooud Class Postage ptud at Chicago. Illinois. PubUsh«l daily 
r uueept Sundays, Legai aolidays, days after Christmas and Ea&tej 
= by che Ltthuanjaa Catholic Preoa Society 
r S-^-:nptiao Ratea: $28.00 — Chicago ano Cook County, ULnoiS-
= El3«wh*.- jr r s . v $26.00 Canada $28.00. Foreign 
= Ctoorttla _ $29.00. 

E ? a i x J-..c^ ~IZJLZJI£.Z ^urrirarjM: ui gautas prenunse-
I ratas —iiiiiriiiiiil Ant DRAUGO prie kiekvieno sKaitytojo adreso, 
= ^airj? _š įg -roisšs^. atžymima, iki kada akairytojas yra užsi-

D. Plepytė Ir L. Stankaitis, laimėję teniso mišrių dvejetų B klasės varžy ..-. = 

1 
"Draugo" pi 

Ch *ngc ooi 
ŽLiAftCC t. 
£kJC.*? 
Ui . - eryx 
JA V&i ±±S*^M 

" . 

OL 
cetB^ri c r^ėc 3 znic 1 a!&H-

$28.00 $15.00 $10.00 $4.00 
T i . 0 0 $15.00 $10;0O $4.00 
» 6 . 0 0 $15.00 $10.00 — 
$29.00 $17.00 $11.00 — 
$18.00 $1XU» — — 

= s ut 

i 
s f m 

lll
ll
 

_ • Rjc^r . ;a lirbi i^^-tr. S * R=daxc:.a itra;?si;'JS ^ ^ o savo s 
£ 8"SC — *->j *c4»-tc.i-^.i^ I i u o i i r ^ . Ntsrunaucotų strai>šaių s 
H s:3C — 12:00. I M i N n NOi gūžina tik iŠ anks- g 
= • .Administracija dirba i i > 1 to rs'^rs. Redakcija už skelbi- B 
§ ftea tuo 8:30 iki 4:30, Š e š t a - 1 mų tortai neatsako. Skelbimų kai- g 
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D R. A«HA BAUUNiS 
ASTV

T, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES UGOS 

J&58 West 6Sri Street 
V^andoa pagal susitarimą 

Įstaigos ir btrto teL 652-1S81 
DR, FERD, VYT. KAUNAS 

B E N D R O J I MEDICINA 
1467 B. 4»th Oonrt, Cicero 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Efekyros -n* b- ieSt 

— — — 

DR. K. S. BALU KAS 
Akušerija ir moterį} Ugo* 
Ginekologine Cnlnirgija 

6449 So. Pulaski Boad (Cr»wlord 
Medieal Bnild5ng). TeL I X 5-6446 
Priima llgonaua oa«al srtsltanmą 

Jei neaudUepta, aksmbijsti 374-8004. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marcaetfe MedioaJ Center 
8132 So. Kedzle Avenae 

Vai.: pirmad., antrad, ir Ke>trtrta4. 
S iki 7:10 vai. vakaro. 

Šečtad. nuo i iki 8 vaL 
Pagal susitarimą 

Ofiso telet. ffi &-2S70 
Rezid. teL WAJbrook &-S048 

•^•Mna _ i 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. tfMN i 
DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1434 West 71*t Street 
Vai. pirm.. Vetv, 1 iki 6 v. popiet 

Antrad„ panktad. 1-5, trei. ir aefttad 
tik BUititarus. 

Dr. Ant. Rodoko kabinetą pergini 

DR. EDMUND E. C1ARA 
OPTOMETRISTAS 

$709 W e s t 51 s t Street 
TeL — GR C-2400 

Vai.: pacai auaitarima; pirmad. ir I 
ietv. i -4 ir 7-8; antrad. kr p^nkt. i O P 1 I C A L 
10-4: Sėsta. 10-S vai. 

TeL ofiso tr buto: OLjinpie 2-415J 
DR. P. KISiELHJS 

G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 
1443 S e . SOth A ? t , Cicero 

šCa«dl«n 1-* vai. ir 6-8 vaL vak. 
isakyrua trečiadienius. 

į Šeštadieniai* 12 iki 4 vai. popiet 

TeL RElianc* 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., kstvlrtad. te 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 8-P 
vaL vak. Sestad. pagal susitarimą 

o trečiadieniais uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGS 
KCDIK IT; IR VAEKC LIGOS 

SPECLAUSTf 
MEDICAL BUTLJ>r«5 V 

715« Sooth VVefftern Avenoe. 
Valandas: Kasdien nuo 10 \*L ryto 

Iki 1 vai.- popiet. 
Ofiso teL RE 7-1168; rezid. 25S-SS11 
Ofiso H E 4-1818: Rezid. PR 6,9601 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S LR C H m U R O A S 

Special}-bė v idaus l i g o s - ; ^ 
2454 West 7 1 s t Street 

(71-os tr CampbeU Are. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad, ketvirtad. te 
penktad. 1 lkl 7 v. p p. Tik i 

Ofs, teL 735-4477, R*z. 246-2X39 

DR. E, DECKYS 
GYDYTOJA rR CHŪRURGl 

SpeciairbS — Jferva ir 
Emochjfe? ligos 

CRAWFORD rVTEDICAL BrTLDCTG 
6449 So. Pua-skl Road 

Valandos pa»ral susitarimą 

Besid. teL — OI 8-6873 

M, f . M, EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA I R MOTERŲ LIGOS į 
G I N E K O L O G I N E C H I R U R G U A 

6132 So . Kedzie Ave, W A 6-2670 
Falandos pagal aesitarima. Jei ne
atsiliepia, skambinti: M.1 2-O001. 

TeL — B E 3-5893 

DR, A, B, GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S I R CHIRURGAS 

Hū-ê . C; c~ Akių L i g o s 
3907 W e s t l03rd Street 

V&iands paga l susitarimą 

Otl«o teL — x>rR %-?Zn.fi 

0R, JANINA JAKšEVIčIUS 
J O K S A 

V A T K Ų L I G O S 
2*5* w^Bt šSrf Street 

S T t B f p 
VIOLETA KAROSATTft ' • 

7051 So. Washtenaw, teL 7T*=«56« 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoj? 

receptas. 
Didelii akinių rėmų pasArrakimai. 
VaL: pirm., antr^ penkt. 10-5^6. 
Ketv. 18 v. vak. SeSt. 10-4 v. <fH». 

Trečiadieniais uždaryta. : -

Telet — 282-442J 
DR, ROMAS PETKAI 

AKIE LIGOS — UHERCRG1JA 
Ofisai: 
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"Priipauda" )AV-»e It -

TIKINČIŲJŲ "LAISVE" LIETUVOJE RYTŲ VOKIETIJOS POLITIKA 
Maskvos propagandistai nieką- jiems įstojant j mokyklą keliami 

da nepraleidžia progos garsinti, mažesni reikalavimai Negrų ra-
kad jų kontroliuojamuose plo- šytojų knygos gausiai perkamos 
tuose yra demokratija ir religinė valstybinių bibliotekų. Tuo tar-
laisvė. Iš kitos pusės su ypatin- pu Lietuvoje tikinčiam studentui 
gu atkaklumu tvirtina, kaip la- atimama teisė eiti aukštąjį 
bai skriaudžiami negrai JAV-se, mokslą. Amerikos negras gali 
pr imenant ir portorikiečius bei be jokių sunkumų gauti bet kur 
kitas mažumas. pasaulyje išleistų jam reikalingų 

Tačiau net ir greitomis mes- knygų, Lietuvoje visiems, ypač 
tas žvilgsnis ryškiai atskleidžia tikintiesiems, uždarytas kelias 
tos propagandos tuštumą. Y- gauti bet kokius idėjinius, religi-
pač tai išryškina "Lietuvos Ka- nius veikalus iš užsienio. Prakti-
talikų Bažnyčios kronikoje" skel- kuojamas naujos rūšies žiaurus 
biami faktai. spaudos draudimas. Amerikos 

* negrai turi savo teatrus, radijo 
Žvilgtelkim į keletą sričių. Re- stotis, savus universitetus, savus 

liginėje srityje JAV negrai turi filmus. Lietuvos tikintysis vien 
visišką laisvę statyti, remontuoti už pareiškimą noro turėti tokių 
savo šventoves. Jų tikybinės ins- dalykų uždaromas į beprotnamį 
titucijos yra atleistos nuo mokės- ar kalėjimą. Lietuvos tikintieji 
čių. T u o tarpu Lietuvos katali- net pagalvoti negali, kad jie ka-
kai turi pereiti kryžiaus kelius, da nors bent dalinai tokia kul-
kol gauna leidimą bažnyčią at- tūrine prabangą galėtų džiaugtis, 
remontuoti, o ne kartą ir sun- Ekonominėje srityje negrų 
klausiose sąlygose jų atremon- verslininkai susilaukia ypatingos 
tuotoji nusavinama. Tik vieną paramos. Įmonės verčiamos di-
bažnyčią Lietuvos katalikai su dinti negrų tarnautojų skaičių 
didžiausiu vargu teįstengė pasta- proporcingai pagal toje vietovėje 
tyti Klaipėdoje ir ta tuojau buvo esantį negrų procentą, tuo tarpu 
atimta, o statytojai įkalinti. Lietuvoje katalikas mokytojas, 
Kiekviena pačių katalikų pasis- inžinierius ar net darbinin-
tatytoji bažnyčia apkraunama kas netenka savo pozicijos, jei iš-
negirdėtai aukštais mokesčiais, ryškėja jo ryšys su religija. 
Net ir mokesčiai už elektrą ir kai Politinėje srityje negrai gali 
kuriuos kitus kasdienius reikme- organizuotis į politines grupes, 
nis bažnyčioms tenka apmokėti stengtis pravesti savus į merus, 
aukštais mokesčiais. senatorius, kongresmanus ir ki-

JAV visi laisvai gali leisti ko- tus pareigūnus tuo tarpu katali-
kias tik nori knygas, gali be jo- kai Lietuvoje politinėje srityje• ^ ^ į a ^ t " v i ( 
kio leidimo spausdinti savo laik 

1970 m. Rytų Vokietijos vadai 
turėjo daryti pagrindinį sprendi
mą, nustatydami šalies tautinę 
tapatybę ir likimą. Rytų Vokieti
ją tebuvo pripažinusios tik ko
munistinės valstybės. Vakarų Vo
kietija tiesiogiai tarėsi su Mask
va ir Varšuva dėl padalintos 
Vokietijos ateities. Keturių didžių
jų valstybių derybos dėl Berlyno 
grasė atimti iš Rytų Berlyno ga
limybę trukdyti susisiekimą su 
Vakarų Berlynu — jo svarbiausia 
priemone šantažuoti Vakarų 
valstybes. Tarptautinių ir tarpu
saviu vokiečių santykių proble
mos grėsė sukelti krizę labiausiai 
jautrioje Rytų Vokietijos politi
kos vietoje — santykiuose su So
vietų Sąjunga. 1969-70 m. Sovie-

Viena ištikimiausių Sovietų Rusijos satelitų 

P . GAUCYS 

tų ir Rytų Vokietijos interesai 
išsiskyrė ir tegalėjo būti išspręsti 
tik silpnesniojo partnerio — Ry
tų Vokietijos sąskaita, nes ji 
išimtinai politiniu bei ūkiniu at
žvilgiais priklauso nuo S. Sąjun
gos. 

Savita politika 

Kadangi tuo metu R. Vokieti
jos vadas Walteris Ulbrichtas 
puoselėjo savišką socializmą, ku
rį svajojo primesti abiem Vokie-
tijoms ir reikalavo, kad R. Vo
kietijos interesus respektuotų S. 
Sąjunga ir kitos Rytų Europos 
valstybės, kas šioms buvo nepri
imtina, Sovietai ryžosi pakeisti 

- yra beteisiai. Valdo tik viena ko-1 t rm*" iT" J n L i • T 
* .. . . . . . VP) vadovybę. Netrukus ivvku-

rascius, turi kiek tik nori mo- munistų partija, policinėmis . ' ;.. . , . . . ' w 
_-_f. 'v ' _*_j ,__„. šiame partijos suvažiavime W. 

Ulbrichtas buvo atleistas iš ge
neralinio sekretoriaus pareigų ir 
į jo vietą paskirtas E. Honecke
ris. 

bės (JAV — 1974) ir abi Vo
kietijos buvo priimtos į jungti
nes Tautas. 

Pažymėtiną, kad Honeckerio 
vadovybėje R. Vokietiją labai su
artėjo su Sovietais, besistengda
ma įgyvendinti savo politinius ir 
ūkinius tikslus per abipusį 
glaudų suartėjimą. Atsisakyda 
mas nuo Ulbrichto daugelio 
sprendimų ir siekių, Honeckeris 
ėmėsi spręsti labiausiai R. Vokie
tijai rūpimas vidaus ir užsienio 
problemas, kurių tarpe vyravo 
"vokiečių klausimas", santykiai 
su Sovietais ir ūkinė politika. 
Honeckeris labai stengėsi suar
dyti ryšius, savarankiškus ir sim
bolinius, galinčius rišti rytų vo
kiečius su didžiąja Vokietija. R. 
Vokietijos vadai tiki, kad dabar 
"vokiečių klausimo", t.y. būsimo 
abiejų Vokietijų susijungimo ga
limybių jau nebėra. R. Vokietija 
oficialiai Helsinkio susitarimus 

kalba, bet istorinė raida. Be to, | 
V. Vokietijos tauta esanti doriš- i 
kai ir intelektualiai sugedusi 
(narkotikai, parnografija), tuo 

AKTUALI GĖLO VANDENS PROBLEMA 
J . .MIŠKINIS 

Iš pastarųjų metų mokslinin- baseinų taršos aiaejima* y m 
kų tyr imų aiškėja, k a d gėlo rimta problema ir neatidėuoti-
vandens ištekliai žemėje n ė r a di- na. 
deli, todėl būtina juos t aupy t i ir 
užlaikyti švarius. 

Daug vandens suvar to jama 
tarpu Rytų Vokietija esanti dora, b u i t i e s i r p r a m o n ė s r e į ka lams . 
sveika tauta. ; p a v y j ^ u j 94 r c vandens suvar-

Laikui bėgant, tą tautos samp- j t o j a įrenginių aušinimui, # % — 
ratą jie pakeitė (1974). Dabar | g a m y b o s procesams ir t ik t% į-
tauta esanti buržuazinių laikų i eina į pagamintos produkcijos 

\ andens u-piima-s 

Buitiniuose, ūkiniuose ir 
maisto pramonės nutekamuose 
vandenysuose būna daug orga
ninių medžiagų, todėl jose fgum 
sąlygos veistis mikroorga:.-:• 
inams. Tai specialistai BolHB* 
tankai tvirtina, kad BU nuteka
maisiais vandenimis į a tv i ra i br 

padaras. Tautybė — etnografi- , 
nių bruožų ir papročių išdava, | 
kuri- vokiečvių atveju siekia IX! Ekspertai mokslininkai išana- ! net požeminius vandens hz..^.-
Šimtmečio. T u o būdu rytu vokie- :lizavo. 135 pasaulio didesnių nūs iš gyvenviečių, infekcinių li
čiai yra vokiečių tautybes, bet; miestų vandens suvartojimą. Jų goninių, gyvnihninkystės farr .^ 
gyvendami socialistinėje bend-Į ištirti duomenys rodo, k a d per bakteriologinių laboratorijų r i -
ruomenėje yra pagrindinai sveti- į parą suvartoto vandens kiekis h patekt i įvairių mikroorg^.-..z-
mi Vakarų Vokietijos vokiečiams, nėra mechharriška s u m a van- mų ir virusų, kurie pap iMt i l 
Be abejo, toks išskyrimas neįti- į dens, suvartoto gėrimui, buiti- gyvena vandenyje. Nors buiti-
kina rytų vokiečių masių, bet jis i niams ir pramonės reikalams r.ių vandenų gerokai mažiau, nei 
pateisina R. Vokietijos politiką, j bei visuomeninėse įstaigose, bet pramoninių, tačiau vandene o&-
atmetančią bet kokią giminystę 
su Vakarų Vokietija, o taip pat 
pateisina ir jos glaudžius ryšius 
su Sovietais. 

Vienas Rytų Vokietijos partie
tis, kalbėdamas apie Sovietų — 
Rytų Vokietijos santykius, pažy
mėjo, kad "nėra darbo ar gyve-

jis priklauso t a i p pat nuo šva- seinus jie teršia daug pavojin-
raus vandens kainos, kiekvieno giau. Nevalytame ūkiniame van-
miesto civilizacijos laipsnio, denyje galima ras t i vidurių šil-
techninio progreso lygio, vals- t inės, paratifo, dezinterijos i r 
tybių pajamų dydžio sąlygų ir j kitų infekcinių ligų sukėlėjų bei 
t t ' he lmin tų kiaušinėlių. VapdOM 

Statistiniai duomenys byloja, baseinus taip pa t labai tarsis. 
mažiausia vandens iki 1975 m. į naftos perdirbimo, metalurg-.;-^ 

kyklų, gali steigti organizacijas, priemonėmis užsmaugdama bet 
Lietuvoje, kur katalikų didžioji kokią laisvesnę politinę apraišką 
dauguma, neleidžiama pasirody- iš kitų pažiūrų. 
ti nė vienam katalikų laikraščiui, m 
negalima spausdinti religinių 
knygų, neskaitant poros labai re- Čia suminėta tik labai maža 
tų išimčių, padarytų propagan- dalis faktų, išryškinančių, kad 
dos tikslais. Katalikai negali n e Lietuvos tikintieji, palyginus- su 
tik turėti jokios savo mokyklos, JAV negrų turimomis laisvėmis, 
bet net uždrausta tikybos moky- yra visiški beteisiai. Negrai čia 
ti vaikus. Katalikai negali turėti gali net valdinėms institucijoms, 
jokios organizacijos. Amerikos policijai kelti bylas už neteisin-
negrai gali plačiai reikštis de- gumus. Lietuvoje komunistų pa-
monstracijomis, tuo tarpu Lietu- reigūnų, partiečių žodis yra pa-
voje tikintis jaunimas vien už skutinis, kuriam visi turi paklus-
dalyvavimą bažnytinėje procesi- ti. Lietuvos katalikai būtų lai-
joįe su tautiniais drabužiais yra mingi, turėdami nors mažą dalį 
baudižiamas. JAV negrai be jo- tų laisvių ir teisių, kuriomis gali 
kių leidimų gali steigti kokias tik džiaugtis Amerikos negrai. Ne
nori savo dvasininkų seminari- veltui ir revoliucionieriškų jno-
Jas. Lietuvoje viso kunigų semi- dujų panterų informacijų "mi-
narijos uždarytos, palikta tik vie- nisteris" E. Cleaver, pabuvojęs 
na su žiauriai ribojamu skaičium marksistiniuose kraštuose, apsis-
klierikų, visokiais būdais var- prendė, kad jam bus geriau grįžti 
žant įstojimą. į Ameriką ir už nusikaltimus eiti 

JAV-se negrų ir kitų religinės į kalėjimą, negu džiaugtis mark-
bendruomenės gali tvarkyfis, sistinėmis "laisvėmis" komunistų 
kaip*Hk»patinka, aaudodamosios kraštuose. *•»«• » - -
ne tik laisvėmis, bet net ir pri- * 
vilegijomis. T u o tarpu Lietuvoje Tikinčiųjų žmonių teisių lau-
dvasininkų veikimas kontroliuo- žymą Sovietų Sąjungoje kaskart 
jamas ateisto, kuris budriai labiau pastebi laisvojo pasaulio 
stengiasi panaudoti kiekvieną spauda. Girdėti stiprėja protesto 
progą religinei priespaudai. Cia balsai. Daytono laikraštis "Tele-
negrai turi kiek tik nori vadina- graph" išspausdino JAV vysku-
mų sekmadienio mokyklų religi- pu konferencijos pirmininko ar-
jai dėstyti, tuo tarpu Lietuvoje kv. J. Bernardino kalbą, kurioje 
apie tai nė svajoti negali, o vai- jis, Vyčių seime kalbėdamas, pa-
diškose mokyklose auklėtiniai brėžė, kad Amerikos katalikai 
nuolat terorizuojami, verčiant jau neturi jokio pateisinimo pa
juos užpildyti anketas apie jų ir silikti tyloje akivaizdoje tokių 
tėvų tikybines pažiūras ir prak- persekiojimų ir priespaudos, ko-
tikas, verčiami piešti ateistinius kia yra Lietuvoje. Jis skatino bū-
piešinius, rašyti prieš tikybinius ti solidariais su anais kenčian-
rašinius ,vaidinti veikalus, ku- čiais už geležinės uždangos. Jis 
riuose iš tikybos tyčiojamasi, pabrėžė: ''Mūsų įsitikinimai turi 
T iems uždaviniams tyčia paren- ryškiai pasireikšti akcija: ginti 
kami tie, kurie yra tikintys, ne- žmogaus teises, teikti materiali-
paisant jų sąžinės žiauraus prie- nę paramą, palaikyti ryšį ir pa-
vartavimo. rodyti susirūpinimą mūsų bro-

# liais ir seserimis Lietuvoje. Aš 
Kultūrinėje srityje JAV negrai šiandieną čia atėjau pasakyti, 

naudojasi plačiausia laisve viso- kad jų sunkenybės buvo miolati-
se srityse. Mokykloms pakartoti- nio susirūpinimo dalykas man 
nai primenama priimti daugiau asmeniškai ir esu tikras visai 
negrų studentų, jiems parūpina- JAV katalikų Bažnyčiai". 
ma moksiapinigių, net kartais J. Pr. 

Pakeitimas tuoj buvo pajustas, 
nes, SVP atšaukus savo priešta
ravimus, keturios didžiosios vals 
tybės rado galima pasirašyti susi
tarimą dėl Berlyno, o po Vakarų 
Vokietija ratifikavo sutartis su 
Lenkija ir S. Sąjunga. 1972-73 m. 
abi vokiečių valstybės sutarė su
tvarkyti tarpusavio santykius. 
Tais metais R Vokietiją pripaži
no beveik visos pasaulio vaisty
ta-** *~m \ 

aiškina taip, kad "35 signatarai nirno srities, kuri nebūtų apipa- j suvartodavo Briuselio i r Atėnų metalo apdirbimo. che • • s . 

taip pat su tuo sutiko. Tad jokių 
būsimų diskusijų dėl galimo tai
kingo susijungimo nebegali būti. 
V. Vokietija neturi teisės kištis į 
R. Vokietijos vidaus reikalus". 

T a m įrodyti, R. Vokietijos pa
reigūnai atkalbinėja piliečius 
nuo kontaktų suVakarų Vokieti
ja, išskyrus oficialius, tarpvals
tybinius santykius, o ypač atsi
lankymus į aną pusę. Priešingai, 
jie skatina kontaktas su Sovietais, 
Lenkija ir Čekoslovakija. 

Komunistinė tautos samprata 

vidalinta bent dalinai brolišku \ gyventojai, pvz., nuo 155-180 I medžio apdirbimo ir kai karlM 
santykių su S. Sąjunga". Tas ar- Į utrų per parą n u s t a t y t a vienam i kitos pramonės įmonės. Pramo-
tumas eina iŠ karinės sąjungos. į gyv e n tojui . Tačiau daugiausia | nės nutekamieji vandenys gali 
Rytų Vokietijos kariuomenei va
dovauja rusai. Sovietų karinin
kai jos kariuomenę apmoko, in-
doktrinuoja ir apginkluoja. Už
sienio politikoje R. Vokietija stip 
riai remia Sovietus visais klau
simais. 

Ūkinė politika 

Pastaraisiais metais ir ūkinė R. 
Vokietijos svarba Sovietams la-

— J A V Bostono ir S. Luizo nuo būti užteršt i mineralinės, 
947 iki 1115 lt suvar todavo vie- ninės ir mišrios kilmės meci..-

gomis. Pieno ir mėsos prar:x :.• 
suvarto- ( įmonės su nutekamaisiais ffta 

nas gyventojas. 
Pasak ekspertų, 

Įimo vandens kiekį šiuose mies- j d«nimis išleidžia daug bmltyn) 
tuose nulemia spa r tu s metalur- \ angliavandenių, riebalų. Šios or
gijos ir chemijos pramonės au- gaiunės ir mineralinės mecr . i -
gimas. Taigi, iš minėtųjų tyri- \ gos sudaro puikias s ą l y g a va.-.-
mų sudarytos prognozės rodo, | denyje vystytis puvimo ir 

į kad vandens suvar to j imas vie—, rco procesai N"/rs samumą: 

bai padidėjo. Sovietai įsiveža iš ginam gyventojui iki 2000 metų vandenys turi gan nmo*»jią t a 
kai kuriuose didesniuose mies- į tūralaus savaiminio apMvaiyi 

ĄKimpsdami nuo bendros vo- I rt. VoKietnos 31 proc. jos užsienio , 
naros vo-i J 5 J £ tuose, lydinant su praeit ies de- savy prekybos. Daugiausia masmų ir 1. ' f.5 , . 7 ^ 7 ™ „roįrio^i™ f.. • • • c šimtmečiu, padidės 3-4 k a r t u s papras ta i yra « t l l r i w W 

kitų pramones gaminių. Savo* 
kiečių tautos sąvokos, rytų Vokie
tijos vadai kitaip apibūdino " tau 
tą", pašalindami bet kokius esa
mus ryšius tarp rytų ir vakarų 
vokiečių. Dabar jie tautą aptaria 
sociaKnais bei ūkiniais terminais. 
Vakarų Vokietija esanti imperia
listinė bei kapitalistinė tauta, o 
Rytų Vokietija — socialistinė 
darbininkų bei ūkininkų tauta. 
Anot jų tautai būdinga ne jos 

"T P 

pramones 
ruožtu R. Vokietija labai daug iš 
Sovietų importuoja žaliavų ir 
naftos. Tačiau tie tarpusavio ry
šiai siekia dar toliau. Rytų vokie-

! čiai yra linkę priimti Sovieto] 
institucijas, įstatimdavystę ir po 

šimtmečiu, padidės 3-4 ka r tus . 

Gėlo \andiT,> ivt<>kl:.ii 

-~z:a2ros juose 
a-r.os 

sumaišomos, ištirpinamos, oksi
duojamos ir r.ust-sci-.arr.os. Jas 

Mokslinių ty r imų n u s t a t y k --aidą * Ik: r.er.uod:r.gų ~ur.g> 
kad vandens ištekliai žemėje ne- (nių. aktyviai dalyvauja gėlųjų 
dideli, bet geriamojo vandens-vandenų flora ir fauna, ypač 
dar mažesni. Gerai, k a d daug į mikroorganizmai 

litinę praktiką, nes jie jas laiko j k u r > ^ požeminių vandenų, t a - ; T a č i a u pastaraisiais dešimt-
sau modeliais. Jiems Sovietai y ra j«au ateities ger iamojo vandens! m e č i a i s k a i s m a r k i a i padaugėjo 
"tikrojo socializmo" tėvynė, ir; rezervas yra atviri vandens te l - ; n u t e k a m ų j ų vandenų, upės ir 
jie nori būti "'istorijos laimėtojų" kiniai, būtent — ežerai, dirbti- e ž e r a i n e p a j ė g i a pa tys apsiva-
sąjungininkais. Tokios laikyse- nės jūros ir upės. J a u dabar J y t i n u Q n e š v a r u m ų T a ^ v a , k o . 
nos geriausias pavyzdis yra 1975 daugelis įvairių pasaulio kraš tų J ė I b ū t i n a v a l > l i n u t ekamuos ius 
m. pasirašyta draugiškumo ir!miestų ir gyvenviečių ima van-į v a n d e n i f l ) žinoma, ir jų neteršti, 
tarpusavės pagalbos sutartis, ku- denį iš atvirų vandens baseinų. 
ri įpareigoja Rytų Vokietiją savo! Deja, ir tie baseinai d a u g k u r 
karines jėgas, ištikus reikalui, siųs • teršiami. Pasak tyrėjų, vandens 
ti net Aziją, neskaitant Euro
pos. Naujoje R. Vokietijos konsti-

PREMIJOS NERŪKANTIEMS 

tucijoje (1974) yra įrašyta: "Ry-j lengvintų kurtis naujavedžiams, 
tų Vokietija yra amžinai ir neat- į tuo tikėdamasi pakelti gimimų 

Anglijos automobilių fabrikai pagamina daug automobilių, tačiau pasauli
nėje rinkoje jie neišlaiko konkurencijos su vokiečiais, italais ir japonais, 
nes šių kraštų fabrikai gamina žymiai pigiau 

Ąšaukiamai.S. §ąjurjgos .sąjungi
ninkė". 

R. Vokietija, būdama dešimto
ji savo pramonės pajėgumu pa
saulio šalis, stengiasi pakelti sa
vo piliečių gyvenimo lygį, kuris 
yra aukščiausias visam Sovietų 
bloke. Kadangi gyventojų priea-
auglis vis mažėja, valdžia pradė
jo masinę namų statybą, kad pa-

skaičių. 
Aplamai, Rytų Vokietijos gyve 

nimas Honeckerio vadovybėje a-
pibūdinamas kaip palengvėjęs' ir 
sėkmingesnis, negu buvo UI-

Japonijoje pradėta rūkorius 
gydyti premijomis. Vienos ben
drovės (kompanijos) tarnauto
jai, nerūkantys 2 mėnesius gau
na 5000 jenų premiją. Jei žmo
gus vėl pradeda rūky t i nepra
ėjus metams, premiją tenka 

brichtui valdant. Didele dalimi I P * * « t t . Galutinai metę šį ža-
jis pagerėjo R. Vokietijau prade- lin^ąjį įprotį po 14 mėnesių gau-
jus plačiai bendrauti su Vakarų na 5000 jenų premiją arba ne-
pasauliu (jai gavus jo diplomą- j mokamą gydymą per atostogas, 
tinį pripažinimą). jni 

AUŠRA IŠEINA \ GYVENIMĄ 
Dviejų draugių laiškai 

Romanas iš okupuotos Lietuvos 

MARIJA VTNČEBYTfc 
80 

V E N G R I ' KARDINOLAS 
AMERIKOJ K 

delfijoje. Kongresui pasibaigus, 
kardinolas aplankė svarbesnią
sias Amerikos vengrų bendruo-

Vengri jos katalikų Bažnyčios j menes, kurių bažnyčiose atna-
pr imas KsT-r^rgomo arkivysku- savo šv. Mišias, susitiko su 
pas kardinolas Lekai, užbaigęs ^ Amerikos vengrų kunigais ir pa-
t r i jų savaičių vizitą JAV-bėse, j sauliečiais, susipažindamas su 
sugrįžo a tgal į Budapeštą. Ven- j jų problemomis, pasimatė su 
grų kardinolas Lekai vadovavo j Amerikos vyskupų atstovais, jų 
vienuolikos asmenų delegacijai,! tarpe su Amerikos vyskupų 
dalyvavusiai Tarptaut in iame j konferencijos pirmininku arkj-

— O man įdomu pamatyti, kaip žmonės gyvena, 
pasikalbėti, — atsakė jis. 

Atrodo neblogas žmogus. Rimtas, vyresnio am
žiaus. Mamaitė papasakojo, kad ir mane atleido iš s ta
tybų, ir pasakė už ką. J is patylėjo, palingavo galva ir 
ta rė : 

— Šituo atveju yra tik vienas kelias grįžti į dar
bą— pasižadėti, daugiau taip nebedaryti . 

Aušra 
62.IV.29 

Virgyte. r a šau vėl. Pas mus yra naujienų. Netru
kus po vykdytojo apsilankymo, tai y ra šiandien, atėjo 

1 gyte, kaip įdomu, kaip malonu. Visi tokie artimi, tokie 1 
i draugiški man. Apstoja, klausinėja. Pasirodo. Antanas 

jau apskelbęs, kad "Aušra išteka už Leono". O j a u Le
oną ta i nupiešęs kaip dievaitį, kaip riterį kokį. 

— Atvažiuosim, — sako merginos, — pasižiūrėti, 
kaip t u gyvensi tuose Ežerėnuose. 

— Atvažiuokit, — sakau, — ne pasižiūrėti, bet 
kaip į namus. Paatostogauti, pailsėti. A r be darbo bū
sit, a r susirgsrt. Norėčiau, kad mes visada kaip seserys 
liktume. 

Bendrai, visi man dabar tokie brangus, ir a š to
kia laiminga. Tiek artimų žmonių. O dabar kai pagal-

Pasibaigė darbo laikas, visi išsiskirstė, i r mes su 
Leonu išėjom. 

— Subėgo visi, žiūri kaip į dyvus. I r mergos to
kios akiplėšos, — t a r ė nepatenkintas Leonas. 

— Tu neteisus, Leonai, — atsakiau. Tu taip ne
kalbėk. J ie y ra puikiausi žmonės ir puikiausi draugai. 
T u juos v i sus mylėk. Tu visą pasauly mylėk. I r mane, 
žinoma. Je igu tu nemylėsi nors vieno žmogaus, aš ne
būsiu laiminga. 

Ėjome Neries pašlaite. Virginija, visada gražus 
Antakalnis , I r aš negaliu suprast i — a r būtų pavasaris, 
je i nebūtų jo, Leono? Kažkas kažkur sako — būtų. 

voju. kad visi ir nepažįstami yra mano broliai, prisi- Negaliu patikėti . Kaip t a žolė dygtų, ka ip medžiai 
menu mirusius — mamytę, tėvelį, Aldutės tėvelį, Rasy- j s p r o g į Jei mes nejaustume to, ką jaučiame. Žydi obe-
tę. O kiek ten per šimtmečius yra susirinkusių mano' 1>*s- Nuskyniau vieną žiedelį, čiupinėjau pirštais lape-
brolių ir sesių. Ir visi jie mane myli... | l i u s - T i k n u o m a n o P i r š t l * lapeliai patamsėjo, dingo 

Į nuostabioji spalva. Mane lyg baimė nusmelkė. Argi 
Šiandien sekmadienis. Dirbom už pirmadienį, kad j v iskas pasulyje turi praeit i — ir mūsų meilė turi pra-

gegužės švenčių būtų t rys dienos iš eilės. Tai ne m ū s ų ' e i t i ? N e > n a g a U b ū t i ! Kūrėjau, neduok jai mirt i , Nemirš-
paeeidavimas. Taip patvarkė iš aukščiau. Iš tiesų laisvą t amos Meilės Karaliau! 

iš valdybos žmogus su raštu, kad "Dulienė Marijona į turėsim tik trečiadienį. Pirmadienį susirinkimas, o ant-
nuo balandžio 29-tos dienos priimama pagelbine dar
bininke". Mamaitė nebesipriešino ir būtų jau ėjus. Bet 
aš pasisiūliau pavaduoti ją nors porą savaičių. Tegu 
dar pailsi. Jos sveikata menka. Tik kaip paslaptį pasi
sakė man. kad ir mušė ją ten ir visaip kankino. Norė
jo, kad išduotų bendrininkus. Čia, sako, jūsų visa gau
ja turi būti. Kelis kar tus nualpus buvo. Bet vis kar tojo 
tą pa t j : "Nusipirkau j>r\c halės kampo". 

Taigi jgdka vū bjuv&a d&rbe — st&igJKê  Hp 

radienį vaikštynės po miestą, 
Tur būt , po kokio pusvalandžio pastebėjom, kad 

iš s ta tybų mes pasukom ne į namus, o į miesto puse, 
Rodos, apie pusę trijų šiandien Išgirdau už mūro: nes a ts idūrėm prie Mokslų akademijos. Bet negrįžom, 

minint mano pavardę. Iš karto pažinau Leono balsą, i 0 nuėjom paneriu Požėlos gatve. 
Jis, neradęs manęs namuose, atėjo į statybas. Iš mū 
siškių be Antanuko niekas jo nebuvo matęs, todėl visi 
sužiuro. 

— Tas pats, t a s pats Aušros dievaitis, — tarė 
Augustina ir pirmoji priėjo prie mūsų. Priėjo ir ki
ti: YMw\ i&<«, Lecfcu* aecatogu BMMąt4 V a r ž a i | & 

— Aušra , juk mes visą laiką eisim kar tu . 
Neatsakiau nieko. Man tik norėjosi eiti, eiti. 
— Aušra , ar tu taip pa t džiaugiesi? Aušra . 
— Taip, taip, taip... 

http://62.IV.29


DRAUGAS, ims, 19?<$ m. cpallo mkn. h d. 

rs 
: - l 

lies, sukalbėjus maldą kun. 
G. Kijauskui, SJ, pradėtos vaišes 
ir šokiai. Grojant R. Strimaičio i 

gija spalio 2 d. įteikė dvidešimtą- o r k e s l r u i ^ l i e t u v i a i gydytojai su | 

20-JI KULTŪROS PREMIJA 

Ohio I.ieiuvių gydytojų drau-

C L A S S I F J E D G U I D E 
R £ \ L E S T A 1 fc B E A L E S T A T E P A R D A V I M U I 

LEMONTE — Savininkas par- j S bedroom brick. Diniag rm., large Išsikelru- Parduodu baldus: kornp-
duoda namą ant 2-jų akrų žemės 
8 kamb., 2 vonios. Šeimos kamb. su 
baru $125,000.00 -

TeL 257-7950 

kitchęn, įyį baths, full bsmt. 2 car lektas miegamojo, valgomojo. sical-
garage. Nr. 71st Place & Homan. bimo ir prosmimo mašinos. Skam-
By owner. 776-0038 bint 77S-0917 arba 925-6897 

ją kultūros premiją. Tūkstanties, savo svečiais maloniai praleido 
dolerių _ čekį šj kartą gavo Kento j k į ^ " . . ^ , ^ a n o t dr. J. Stan-
universiteto lietuvių studijų 
fondas. 

Iškilmingo baliaus metu Lie
tuvių namuose, dalyvaujant dak
tarams, jų artimiesiems, Cleve-
ląndo kultūrininkams ir arti 80 
studijuojančio jaunimo, kuriuos 
daktarai buvo pakvietę nemoka
mai dalyvauti šioje sukaktuvinė
je profesionalų šventėje, pasi
džiaugta gražia iniciatyva premi
ją įsteigiant ir ištesėjimu. 

Dr. J. Stankaitis — Ohio l iet 
gyd\ draugijos pirm, savo atida
romajame žody pažymėjo, kad 
šiemet yra daugelio sukakčių me
tai: JAV-bėms — 200 m., nese
niai atšvęsta šimtmetis nuo pir
mojo lietuvio įsikūrimo Cleve
lande, Clevelando skautijos 25 
metai ir t . t Ir jų draugijos nariai 
švenčia dr. J. Skrinska — 60 m., 
d r. D. Degėsy s — 60 m, dr. H. 
Brazaitis — 65 <«i. 

Draugija neteko nuo fcft*ri-j a i t y t ė s > M a r i u s 

mo pradžios 8 savo nanų. Mirtis n i a u s k a s > D a n u t e Miškinytė, Ri
tą paną m a s A u k š t u o l l S f A r ū n a s č i u b e r . 

kaičio. ''lyg didelė šeima savo 
pastogėje''. 

Ohio L. Gydytojų draugija nu
sipelno didelės pagarbos ir įver
tinimo, pasikviečiant studijuojan
tį jaunimą, kad "galėtų susipa
žinti" su savo tautiečiais ir iš ki
tų universitetų ir kolegijų. Dak
tarų investuoti pinigai, tikėkimės, 
kad nebus veltui išleisti. 

ABITURIENTU BALIUS 

LB Ohio Apygardos ruošiamas 
Abiturientų balius įvyks spalio 
23 d. Lietuvių namų salėje. Va
karo pradžia 7 vaL Po šių metų 
abiturientų pristau-mo, seks 
trumpa jaunimo išpildyta meni
nė programa, vaišės ir šokiai. 
Taip pat bus įteiktos dvi stipen
dijos nusipelnusiems abiturien
tams. 

Balių ruošti yra sudarytas spe 

Įnešamc ros Cieveiando skautu-čių iškilmingon sukakruvinėn sueigon. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

PARDAVIMUI AlTOMCBIUAl 

Parduodamas 
CADILLAC - ELDORADO 

1975 metų 
Visi priedai. $8300. 

TeL 247-7850 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 
— • • . . — - . , . • — • . . » , . . i , i, , . M 

Paskut ia iame pranešime, ku- Gražiam Mlami Beach rajone, 
ris liečia naują nekilnojamo tur- netoli jūros isnuom. "efficiency" 
to perkainavimą, kontrolierius į * y i e n o segamojo butas ou aomi-

. i j i ™ - w rustravimo galimybe. Dėl informa-
praneša, « d pagal Ohio valsry- ; d j o s ^ ^ f p. į . Box 14494, N. 
oes įstatymą, toks perkamavimas p ^ Beach, Florida 33468. Skam-

^ , , , . , . . . privalomas daryti kas šešeri me- j bint 305-626-2707 
Clevelando nagingasis lietuvis r, • • . . , , -^ . . , . tai. PerKamavimo įstatymus, bu- . .— ir aktvvus visuomenininkas, jau j . . , , ' „ . . ' . j •„• . - . , . . . , ,. - , , , . .. ' dus ir taisyKles nustato Ohio sei- ' Isnuom. kambarys su virttuve. At-

kelmtą kartą savo darbovietėje Į , a } ^ j£Z_Z ;- 2 ._„ »•„„!,:«„; skiras iėiimas. Vvresnin imi. w -
už įvairius mechaniškus pageri-

maldų šv. Jurgio bažnyčioje, pa- , <ie. Vrsa^ informacijas gauna ir 
laidotas Visų Sielų kapinėse. Ilsė-j Draugo atstovas Clevelande. 
kis ramybėje, Ignai, toli nuo my
limos Lietuvos, į kurią vis tikė
jai sugrįžti! 

KAZYS NARBUTAITIS 

nimus yra laimėjęs piniginę pre
miją. Ir dabar, gavęs naują pre
miją, nepamiršo ir liet spaudos 
ir radijo. Draugui paskyrė 10 dol. 

JURGIS RAMONAS 

paskirtas prez. Fordo rinkiminės 
kompanijos etninių grupių va
dovu Washingtone. Jurgis yra Re
ginos ir a. a. dr. Vlado Rama-

melio atstovai ir jie yra atsakingi ', B*iras įėjimas. Vyresnio ami. vy 
už mokesčių kėlimą. r u i a r m o t e r i a i - Informuoti* tel. 

(Nuke l t a j 5 psl .) . 
776-3727 

D Ė M E S I O 

Isnuom. 4 kamb. naujai dekoruotas 
j butas 1-me aukšte. Pečius apšildy-
j mui. Bridgeporte 34-os ir Lowe 
! Ave. apyl. Skambinti 776-6526 

mirtingųjų eilę. 
Bet draugijos sekr. dr. Dainius 

Degesys pranešė džiugią žinią, 
kad į lietuvių gydytojų eiles jun
giasi jau jaunoji karta: dr. Vikto
ras Čeičys —dirbąs Clevelando 
klinikose, dr. Roma Jasinevičiū-
tė-Degesienė — verčiasi praktika 
ir dirba odontologijos mokyklo
je CASE — Westem Reserve uni
versitete, dr. J. Stankaitis — atlie
ka praktiką. Keturi jauni vyrai 

j ciąlus jaunimo komitetas: Eglė ir nausko sūnus, baigęs teisės moks
lus. Dr. VI. Ramanauskas buvo 
aktyvus respublikonų partijoje 
Clevelande. 

GEORGE VOINOVICH 

Cuyhoga apskrities kontrolierius, 
nuoširdus lietuvių draugas, jau 
antrą terminą sėkmingai vado
vaująs didžiulei apskrities įstai
gai, išsiuntinėja įvairius praneši 

kis, Ramūnas ir Vida Švarcai. 
Komitete LB Ohio apygardą at
stovauja Ona Jokubaitienė. Bilie
tus iš anksto galima įsigyti pas 
visus komiteto narius. Kaina: su
augusiems 10 dol. ir jaunimui 6 
dol. asmeniui. Stalai po 10 asme
nų. 

Visi abiturientų tėveliai yra 
prašomi organizuoti stalus. 

Komitetas prašo visus Ohio 
apygardoje gyvenančius jaunuo-

•Jaunimo cent re , kavinės vesti
biulyje, šį sekmad. vyks įdomi 
loterija, b u s ka r š tų spurgų — 
ponėkų kep imas , žagarėlių — 
krus tų i r minkš tų gėrimų par
davimas. Meno išdirbinių stalas. ' V "J » - • • • • • • " "" ' """" " " 
^ ,. r. , . ., , 2 story corner bnek bldg. 3 car 
Brobo P e t r o gi ra . Atsilankę ne- j , ^ g a r a g e R e n t ijicame o v e r 
s igraudins i te i r paremsite kavi- j $1,000 per mon. Includes tavern and 
nę. Ruošia L. B . Gage Parko • 6 rm. apt. lst fl. rear Mušt retire. 

ISNUOM. mieg. kambarys vyres
nio amž. vyrui. Galimybė naudotis 
virtuve; arba su maistu. Marąuette 
Pke. Skambint 737-8714 

PBOGOS — OPPORTU.VrriES 

apylinkės valdyba. (pr.) 4001 S. Kedzie Ave. 

> 0 0 < 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 
JEIGU RUOSIATSS ką apsitvar
kyti apie savo namus, garaže, vi
duje ar iŠ lauko namo, visuomet į 
Jums S a su patyrimu už prieina
mą kalną padės, skambinant po 6 

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

studijuoja medicinos mokyklose: j H u s fe įavnvo\^ k u r k 1 9 7 6 m e_ 
G. Degesys. V. Klimas, V M a u - j ^ t a i g ė g į m n a z į j a s ui s i r e g is t-
rukas ir A. Trimakas, o odonto-j ^ ^ m s p a I i o 1 5 d i e n Q S ^ £ g . 
logijos studijas pradėjo Živile Į 
Kliorytė. Dana Gaižutytė ir Ma
rius Laniauskas — Cace —*• Wes-
tem universitete Clevelande 

lę Giedraityte, 28952 Blissfield 
Dr.. Willowick, Ohio 44094 (tel. 
944-6835). Prašome atsiųsti sa
vo nuotrauką, trumpą gyvenimo 

K dvidešimties kultūrines pre-i aprašymą, kokią gimnaziją baigė, 
mijas laimėjusių trys dalyvavo ir i kur ir ką studijuojate, 
šiame baliui: Stasvs Barzdukas, j 
Juozas Stempužis ir Algis Ruk- MIRĖ AKTORIUS 

IGNAS GATAUTIS 
laimingieji buvo: A. Rugsėjo 29 d. iš Clevelando gy-

Landsbergis, Lietuvių enciklope-, \-ųju lietuvių tarpo išsiskyrė a. a. 
dija, Čiurlionio ansamblis. K V. i i g n a s Gatautis. sulaukęs 73 metų 
Banaitis, V. Biržiška, Br. Kviklys, i amžiaus, palikęs liūdesy žmon 

mus ir etninių grupių laikraš- *"»L vak. telefonu — 
čiams, išeinantiems ir Clevelan- 4 7 6 - 3 9 5 0 

MARIJA NOREIKIENB 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI [ LIETUVA 
Labai pageidaujamo* geros raHes 

prekės. MaLstas iŠ Europos sandefcU}. 
2«08 W. «Mb St., Colcago m «06M 

TEL. — WA &-278T 
I MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

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

šėnas. 
Kiti 

•fttb 
niteoto 

GA 4-S6M 
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ST. PETERSBURG BEACH, 
FLORIDA 

Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje 
apylinkėje nekilnojamo turto nuo
savybę, maloniai jums patarnaus 
Veronikos Jakušovienės vadovau
jama lietuviška įstaiga. Darbo va
landos kasdien 9-4:30 

GŪLF ASSOCIATES 
REAL ESTATE 
6705 Gulf Btwd., 

St. Petersburg Beach, FL. 83706 
Tel. 813-367-1791 dieną 

813-360-0744 vakare. 
f HIUIIIIII«M!HU!l>l!t!!HHtfmt!ttnit1 >oooooooo<x>oo<x>ooooo<x>ooo<x-

NAMŲ APŠILDYMAS 
aanjBa pe-

PtgIM tšraian taipgi rij I « M — 
Ir pBrdlfbw dfl dują. |deda ramSaa 
ttdjtaraa. Kmiptti — 

A. BANYS — teL 447-8806 
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T E L E V I Z I J O S 
M I G L I N A S TV 

Ir Paprastos Radijai, 
S t o n o b? Oro Vėsintuvai 
Pardavimas Ir Taisymas 
f I G L I >' A S T V 

S t . tol. 776-1486 

5 kamb. "sesmi-raoch" namas, kaip 
naujas. 3 miegami. Didelis sklypas. 
Arti susisiekimo, bažn., mokyklos. 
Apsodinta pusėmis. Agentai prašo
mi nesikreipti. Skambint savinin
kui — 735-9168 

Erdvus mur. 3-jų mieg. bungaiow. 
Į vakarus nuo California ir 62-os. 
Nauji gluminum langai ir garažas. 

1% anksto murini*. Puošnus bu
tas savininkui ir geros pajamos. Ar
ti 50 ir Talman. 

Pelningas investavimas — 3-jų 
apartmentų medinis ir patalpa biz
niui Žemi taksai. Bngfaton Pke. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Inoome Taz 

2951 W. 63rd Street — 4367878 

iiiiumiiiirmmuniuinHinnmuiinmmi 
Erdvus 4 miegamii Georprtan. 1H 

vonios. Platus lotas. Ceatralinls vžsi-
cimad. TIK 43.750 įmokėti. ApyL 
72-os ir Whipple. 

2 batą mar. Naujas garoJas. 2 14. 
diuiai. Pilnaa tūays. $2U»60«. Apyl. 
72-oa Ir ArtesiatL 

% buttj mediaK 71-os Ir Hoekwell 
apyl. Pilnas rūsys. Garaiaa $18,00d. 

BUDRAITIS REALTY CO. 
4243 W. 63 Street 

TeL 767-0600 
135th & Archer Av., LemoBt, D. 

Tel. 257-5861 
nitinimmnimiHiimmmHHUimnimii1 

iLABQUETTE PARKO RAJONE 
Gražus 6 kamb. bungalow. Valgo
masis kamb. Moderniška virtuvė. 
Jrengtas rūsys. Centr. oro vėsini
mas, šoninis Įvažiavimas. Tuojau 
galima užimti. $39,900.00. 

CENTURY 21 
0LSICK & C0. 

Skambint 325-8600 

MOVING SALE 
1SSIKELIAME — VTSKĄ 

IŠPARDUODAME 
Važiuokite ant 131 Srreet — 1% my-
bos j rytus nuo Archer Ave. Lement 

257-7850 

SELF WANTED — MOTERYS 

PAYROLL CLERK 
l iust have clerical work experience. 
Preferably in payroll. Laght typ-
ing. Accessible by public transpor-
tation, or park in a private lot. 
Pull co. benefits. 

Appiy in persou. 
WGN CONTINENTAL 
BR0ADCASTING C0, 

2501 Bradley Place, Cbicago 
Equai Opportututy Employ** AJQ 

FAST FOOD OPERATION 
CASHBERS WAXTED 

Full & part time. No esperienoe 
necessary. 

KING KASTLT: EESTAURANT 
80 East Eancsoph — 346-8880 

PALOS PARK parduodamas rink
tinis K akro sklypas. Pietryčių 
kampas 90 Avenue ir 123 Street. 
$20,000.00. Skambint 448-0939 

WOMAN 
With references to do ltousework lt 

ligbt ironing one or 2 days a week, 
with own transportation to Morton 
Grove. Salary open. 

THL. — 988-8885 
DEPENDABLE WOMAN 

NEEDED 
3 days per week for Dr's family. 
No child care. North Lake Shore 
Dr. area. Plain eocking. Good 
home. Hours 2 PM to 10 FM. Some 
English. 

327-5396 Evenings after 8 PM. 

M. Venclauskas, A Mikulskis, 
Br. Raila. Grandinėlė lituanis
tinių vadovėlių leidimo komisija, 
A. Maceina. Z. Ivinskis, J. Gir
nius, Dirva. 

Draugijos ižd. dr. N. Juskėnie-
nei įteikus premiją Kento uni
versiteto prof. John Cadzow, ku
ris universitete tvarko šį fondą ir 
pradėjo lietuvių archyvo organi
zavimą prieš trejus metus, pasa
kė žodį apie šio fondo pagrindi
nį tikslą — paremti studijuojan
čius lituanistiką šiame universite
te ir plėsti archyvą, kuris jau šiuo 
metu turi per 7000 atskirų ko
lekcijų. Čia profesorius pristatė ir 
Rasą Mažeikaitę iš Toronto, kuri 

Domininką, dukrą Visgailę ir sū-
nus^ Vytenį ir Mindaugą, gimines, 
daug artimųjų ir draugų. 

Kilimo biržietis. Dalyvavo 
Klaipėdos sukilime, dirbo Kauno, 
savivaldybėje, lankė dramos stu
diją, vaidino teatruose, dalyvavo 
vokiečių okupacijos metu rezis
tenciniame judėjime, spausdino 
Naują Žygį ir Naują Žemę. Trem
ty gyveno Augsburge, kur akty
viai reiškėsi, kaip aktorius. Ame
rikon atvažiavo Pittsburgan 1949 
m., o 1951 m. atsikėlė į Cleve-
landą, kur įsijungė į Petro Maže
lio įkurtą Vaidilos teatrą ir jame 
uoliai reiškėsi, kaip aktorius ir re
žisierius. Bendrai talkininkauda-

** 

studijuoja lit. dalykus Kento uni- Į Vo ir kituose pastatymuose ir pa-
versitete. Lingvistikos - Mtuanisti- Į rengimuose. Buvo vienas iš tų, 
kos darbuose daug padeda ir j kurie padėjo, kai buvo reikalas 
prof. dr. A Klimas iš Rocheste-Įbe didelio prašymo ar maldavi-
rkx mo. Aktyviai dirbo Lietuvių na-

Dr. Giedrė Matienė pristatė m ų vadovybėje. Lietuvos Atgimi-
studenČių chorą "Neriją" ir jos m o sąjūdy ir tautininkuose, 
vadovę Ritą Cyvaitę. Šis jaunas į Atsisveikinime laidotuvių na-
chorinis vienetas įsikūręs prieš rmiose kalbėjo J. Malskis — LB 
prieš dvejus metus, bet aktyviai apylinkės vardu, Tautinės sąjun-
pradėjęs- koncertuoti prieš viene- \ gos — K. Karalis, šaulių ir par-
rius metus, turi jau platų liaudies tizanų — Alf. Mikulskis. Krikščio

nių demokratų — A. Garka ,LV. 
Ramovės —A. Jonaitis, Vaidilos 
teatro —R. Apanius, Lith Vil-
lage —Z. Dučmanas, Klaipėdos 
sukilėlių — V. Braziulis ir Lie
tuvos Atg. Sąjūdžio — V. Jokū
baitis, įdėta Liet. žemės ir ginta
ro i karstą ir sugiedota Lietuva 
brangi. Maldoms vadovavo kun. 
A Sabaliauskas. 

Spalio 2 d. po gedulingų pa-

A. į A«, Terese Kaminskiene. 
RERSArre 

Gyveno 658 Orr Street. Rockda'e. m. 
Mir* <T)alio 6 d., 1976, 1 vai. popiet <ailaukus 72 TT\ amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Vilkaviškio apskrityje, Kybartų parapijoje, Vilk-

uphj kaime. 
Amerikoje išgyveno 26 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 sūnūs Kęstutis, marti Birute, gyv. 

Connecticut. Česlovas, marti Onute. gyv. Lietuvoje. Jonas, marti Ri
ta, gyv. Rockdale, ūl., rr Stasys, gyv. Rockdale, III., duktė Marytė, 
itentas Frank Bodnar, gyv. Macort, Georgia. 12 anūkų, ir kiti gi
minės, Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velione buvo naši* a. a. Petro 
Priklausė St Joseph's of Rockdale Woroen,s Club. 
Kūnas pašarvotas Tezak koply^oje, 439 Ottawa Street, Joliet. III. 
Laidotuvės įvyks šestad., spalio 9 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėta j St. Joseph parapijos bažnyčią, Rockdale, Ui., kurioje jvyks 
gedulingo* pamakfos už veliones sietą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinės, Chicagoje. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, žentas ir anūką L 
Laidotuvių direktorius Richard Tezak — Tel. (815) 722-0524 

kūriniu dainų ir kompozitorių 
repertuarą. Pranešinėjo stud. Vik
tutė Lenkauskaitė. Jaunos ir bal
singos dainininkės, talentingos 
dirigentės rankose, davė gražią 
baliaus meninę programą. Cho
ras už savaitės vyksta koncertuo
ti Chicagon. Turi ir daugiau pa
kvietimų. Juos priims, kiek studi
jų laikas leis. 

Po oficialiosios ir meninės da-

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitos kraštas 

NEDZINSKAS—4665 Archer Ave^ 
Chkago, m. 60632, tolef. 927-0980 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI j LIETUVA 

«SSS S. Hateted 9L C U c u o O . 
1601 W. Mtb 8t- OMascOk Dl M4 

Telef. 925-2737 — 2513329 
V. Vf 

0000<>0-0<>0<>00<>0000<X>000<><>00 

Wwlfllf H C n V n I M 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vonia*, 
virtuves irnaujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, teL 7764882 po 6 v. vsk. 
K>OOOOOO<XX>0000O<>O-0O000<>CK>< 

M. A. $ I M K B S 
NOTABT PTB1JC 

LSCOME TAX SKRVICR 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VBRTLMA1. 
OIMl.VIi; lAkvletlmaU pildomi 

PILIETTBftS PRAATMA1 ir 
kitokį Mankai 

M O V I N G 
AER&NAS perkran^to MMus Ir ki
tas daiktus. Ir U toR aiiesto leidi
mai ir palas apdrauda. 

TELEF. — WA 5^063 

VERTINGU NAMŲ 
GALERIJA 

metų rausvo toOro rezadeaelja u* 2 
auto garažas. Pnlkus vidaus planaa 
Marquett« Park* $29,750.00. 

i bota moderniai {rengtas namas 
•ai Kedzie, Salimai pko. Vk* $4,000 
pnjamų. Raišuoja $30,000.00 

4 bota maras prie Marta Htgh. 
Naujas gazu aUdymaa, nauja elektra. 
S auto m.Sro garažas. $44,900.00 

Ant Hlckory kalno prte ažno*n 11 
m^tu 7 kambarių rezidencija ir 2 
auto garažaa Savininkas Ugonis par
duoda ui $(2.700.00. 

Marinis - medlnia pajamų m m i i 
2 butai. Plrkejni tikras radinys. Mar
ąuette Parke. $29.900.00. 

1? metų oMeHfl S ankatų mftras 
ir 2 auto muro garažaa "Radlaat" 
ftlldymaa Maninette Parka 
$$8.0^0.00. 

Platus lotas arti 6V. KryHans B-
gonlnea Plgua 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 W. 71 Street 

Tti. 7t7-72M arta 737-MS4 

C O O K 
Need womaa, part tfme, good pay. 

10 AM. — 3:30 P.M. 
Mušt speak some English. Apply at: 

THE MCKEL BAG Ltd. 
47*0 N. RTVER RD. " 

SchiUer Park, m. 671-2788 

HEL* WANTED^V\TRAl ' 
M > t M t M « » M H > M " M t » » t 

MATNTENANCE FOREMAN 
Permanent position available to quai-
ified individual to control & direct 
comptete maintenance of large re-
tirement hote!. Excellent salary plūs 
apt. Call 4 PM. — 6:30 PJVL 

MR. MECKLER 

L A D I E S A N D G E N T L E M E N 
Halr formula J t B ta patentad-Onaranteed in 9witze>rland and ts 
Reglstsrad in USA. r s n i i t s , Enropa R curec Dacdruff. Fairlng 
Hatr, Itching scaJp. Spltttlng enda strengta«ning HAIR, Root 
growth. and reatorlnf NATUKJLL HAJtR COLOB. Uslng JIB you 
will nev«r be BALD *r ORBT. 100% Onaraatsed. TJfrted in 
Druggtat R»d-Bl«« Baok. Drug'!»-Ck«mist 0 , 4 , , STRAIOHT 
JTB LAB.; J * i, 25*7 W. «Mh S t . 1*40 W. 47th S t . So. SOth 
Ave. A I4th S t , Clocra, Ot, 1447 » . Aahlaad av*.. 2834 No. 
Milwaukee A V A , CMCBMO, tB. JIB ModiCrie Liqu1d S oz . 
16 weak snpptr — t&.9*. Monar Order. p<K>tpaid. Send Today: 

JTB IJ»BORATO«Y. 14S7 So. A f a , CICERO, DLlt «9«60 

OOOOOOOCKK*OOOOOOOOCK>0<>0000 

V A L O M E 
Puumame ir vaškuojame 

visų rušin ^rlndi9. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

O<>00<>0-00<>00<>000-0-000000<>000 

JIIIMUItlIlHiillIlitfUlIlIiili: 
NAMŲ PARDAVIMAS 

BŪTŲ BNŪ0MAVIMAS 
Kreiptis į 

§mlrs Rea! Estate 
4369 .\r<*er Avenue 

TEL, 847-516^ 

N E E D E D 
Worker for production work, aod 
grinder with welding experience. A 
little Engliah. 

CALL 374-0602 
aaid ask for Harry Stan 

• — * • • • — i — ^ ^ ^ ^ a s s s m o o s • • s> snsksksj 

VYRAI DR MOTEBYS 

5fedirtf̂  rramas. 2 bufai po 4 kam*. 
Platus sklypas. Prie 6&-os ir Tai-1 
man. Geras ir p&Kuš: 

Mūrinis 5 kamb nametts. Gerai 
įrengtas. Prie 71-aa ir RockweU. 
Nebrangus. 

Brokeri!* P. ftrmbakis 
Tel. _ 778-S916 

FRANK'S TV a n d RADIO, INC, 
OM 90, BALSTED STREET TEL- - CA 9-71B 
RADUO IR STEREO APARATŲ PARTMVHIAS IK TAISYMAS 

DCDEUS PASrATNETMAS {VAIKIAOSIV TELEVIZUy APARATŲ 
P > » J W t T » TTB3J?vr7T.ing «J>A«ATAI 

A< V In I UI A 8 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymaA 
ĮvairrTj atstumą 

823 WEST S4-th PLAGB 
TeL — FRontkr 6-1882 

; 
BTJTTJ NTJOMAVIMAS 

Nanru plrkimaa — Pardavime* —; 
Valdymą* 

Draudimai — Inoome Taz 
Notartatae — Vertiniai 

B E L L REALTY j 
i. B A C E V I Č I U S 

i 6455 So. Kedzie Ave. — 77S-228S 
I T s T l l s T I T i a—r - saw 1 s— • s— 1 i i s—1 1 — 1 a— 1 Į_L _ —. 1 '' 

l > » M M » M > M M ! 

YAIUA Reat Estate 
Norintieji pirkti parduoti ar 

mainyti namus, tarpininkaujam* 
tifitmi Beach, FL br Cincmgo, BL. 

711 8Sa 9L. m a n i B#mdi, f l 
teL (mSi «4-SSM 

i ss^aesa iaMas j i 

C A F E T E R 1 A H E L P 
MORNING HOURS AND 

NOON HOURS 

S A L E S 
MORNTNG HOURS AND 

NOON HOURS 

P O R T E R S 
EXPER. TAILOR and 

VVATCHMMi 
MORNTNG HOURS AND 

NOON HOURS 
ALSO EVENING HOURS 

Apply in person Personael Offjce 

SEARS, ROS^^K & CO. 
1555 Lake Cook Rmd 

NOETHBROOK, ILLTNOIS 
Phone — 291-4270-4271 

An equal opportunits empioyer 

LAtTNDBY. HOrSEKEEFTNO 
NEI.P AND NU«SES AH»ES 

Needed for small North Shore nur-
sing home. Apply between 9 am — 
3 pm. 

EDEN VTEW TERRACE 
222 Deuris Drfve, Nortbbrook, m. 

Tel. 835-3700 
-— RfTS & LPVS — ALL SHTFTS 

ALSO AIDĖS & ORDERLIES 
E-tcel.em salariee, 

good benefits. 

CALL MRS. ęamK 
Mon. thru Frsday ««7-r000 



CLEVELANDO ŽINIOS 
(Atkelta i8 4 pušL) 

Kontrolieriaus įstaiga vykdo 
Ohio konstitucijos ir seimo sutari 
įpus. George Votnovich iš anksto 
p'fal JvybitJ šavirifnkams 
Spie naujus mokesčius, kad jie lai
ku galėtų pasiteirauti dėl padary
tų naujų mokesčių ir įteikti 
Skundus. Lietuviai turėtų laiku 
kreiptis i kontrolieriaus įstaigą 
ii- reikalus issiafSkfmi. 

George Voinovicb kandidatuo
ja i apskrities komisionierius. Jo 
{^taigoje, kaip kontrolieriaus pa
dėjėjas, jau daug metų dirba Juo
zas Stempužis. 

PREZIDENTINIS KANDIDA
TAS SUSITINKA SU 

LIETUVIAIS 

Spalio 2 d. Pittsburgho aero
dromo Hiltono viešbuty prez. de
mokratų kandidatas Jimmy Car-
ter susitiko su Lietuvių Bendruo
menės atstovais. Susitikime da
lyvavo iš Clevelando kun. G. Ki-
įąuskas ir adv. Algis Širvaitis, iŠ 
Philadelphijos R. Česonis. J. Gai 
la ir Aušra Žerr - Mačiulaitytė, 
Iš N . Y. kun. K. Pugevičius ir kun. 
K- Bučinys, iš Waterbury dr. P. 
Vileišis, iš Chieagos Rūta Nai-
ri>tė-Sušinsk:enė ir M. Jakutis. 

Puses valandos pasikalbėjime 
paliesta Lietuvos okupacijos ne
pripažinimo klausimas. Helsinkio 
konferencijos nutarimai, Ameri
kos Balso ir Liberty radijo trans
liacijos, muitų pakėlimas siunti-
rtiains, Lietuvos atstovybių iiki-
mas, etninių grupių rėmimas, 
religijos persekiojimas Sovietijoje. 

Prezidentinis kandidatas buvo 
gerai informuotas apie lietuvių 
reikalus. Apie lietuvių susitikimą 
pranešė radijas i r amerikiečių 
spauda. . . 

V. R. 

GRANDINĖLĖS KONCERTAS 

. Spalio m. 24 d., sekmadienyje, 
3 vai. p. p. Cuyahoga Communi-
ty kolegijos teatre (2900 Commu-
ru'ty College Avenue) Grandinė
lė rengia savo naujos programos 
"Grandinėlė - 76" koncertk Cle
velando visuomenei. 

Tokio pobūdžio pasirodymai 
įvyksta tik kas 3 — 4 metai, nes 
grftpės naujai programai tenka 
paruošti ne tik naujus šokius, 
bet ir naujus šokėjus. Si koncertą j 
remia Ohio Council of Arts. 

Bilietai gaunami pas Kazimie- j 
rą Marcinkevičių tel.: 371 - 4635 
ir sekmadieniais po pamaldų Die 
vo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
perapijoj.Taip pat bilietus galima 
užsisakyti pas visas Grandinėlės 
vadovus, narius ir narių tėvus. 
Bilietų kaina 3, 4,5 doL 

Jaunieji Grandinėlės šokėjai at- į 
liks skirtingą programą Dievo { 
Motinos Nu6latinės Pagalbos • 
festivalyje spalio 10 dieną. 

TALENTŲ REČITALIS 

Skautininkių draugovė spWo 
17 d. Dievo Motinos N . P . para-

SPORTO APŽVALGA 
(Atkelta Iš 2 pasL) 

sekrrrad*ierų spalio 10 d., 10 vai. 
įvyks paskutinės golfo varžybos 
Silver Lake G G , tai vkdinama-
sis Rudeninis turnyras, kuris pa
prastai buria faną gauštis daly
vių skaičiumi. Bus datrg tauriu 
ir dovanų visose klasėse, visus 
kviečiame tuo pasinaudoti ir tuo 
paįvairinti atsisvenkrrrmą su gol
fo sezonu. Registruots pas R. Pa
narą, tel 349-9329 arba pas J. 
Bari, tel. 354-9364. 

OJV. 

SPORTO ŠVENTĖ 
CLEVELANDE 

Lapkričio 13 ir 14 dienomis 
Clevelartde įvyks SALFAS-gos ruo 
šiamos šių metų stalo teniso, 
šachmatų, plaukimo, pabaltiečių 
tarpklubtnės fr krepšinio pirme- j 
nybės. 

Plaukimas fvyks t»dė, jei ligi i 
spafib 45 d. užsiregistruos pakan
kamas dalyvių skai&us. Plačiau, 
kitą kairiu. 

pi jos didžiojoje salėje rengia dvie
jų- d?d/rn?u mūsų menininkų 
rečitalį. Žodžio ir scenos iškilusis 
aktorius Henrikas Kačinskas iš 
\ . Y. ir pianUt.^ virtuozas. Cle-
ve'ando valstybinio universiteto 

Čia naujasis pirm. R. Kudukisl 
kalbėjo apie Tarybos veiklos kryp- į 
tį ir būdus. S: Ta*yba tiJrėtų būti i 
stiprus darbo organas. nepasiten-Į 
krhri t;'<tai orrnr-ioiniais pasisakv-: 
ma:s arba ka!bėti tiktai apie vie-j 
nybe be paliovos. Taryba prisiima j 
atsakomybe už Amerikos L. Bend- j 
ruomenę. Glaudžiai bendradar-j 

profesorius Andrius Kuprevičius Į biausime su Krašto valdyba. Dirb-
bus šios žodžio ir muzikos šven
tės programos dalyviai. 

L I E T U V I U DIENOS 
K O N C E R T A S 

Numatytas is mūsų solistų Sta
sio Baro, Danos Stankaitytės, 
Jono Vaznelio ir pianisto Alvydo 
Vasaičio koncertas Tautos šven
tės proga Clevelande, susirgus Sta
siui Barui, nenyko . Koncertas nu 
keltas į lapkričio 13 d. Visi nupi rk 
tieji bilietai galioja ateinančiam 
koncer ta i . J e i kas koncer te n e g a 
lėtų ar nenorėtų dalyvauti, o yra 
J3U įsigiję bilietų, prašoma kreip
tis Į Clevelando LB apylinkės 
pirm. Jurgį "MalskĮ. 

L, B. apylinkės valdyba ir šie
met rengs Naujų metų surikimą 
L? tuvių namuose. Apylinkės pa
stangomis vėl atgaivintas Vaidi
los teatras, kuris jau pradėjo 
darbą. 

simo kartu 
yra stipri 

Mūsų Bendruomenė 
ir efektinga. Tarybos; 

sudarytos komisijos turėtų atlik
ti daugiau darbo. 

Po pranešimo išsivystė gyvos 
diskusijos, kuriose išryškinta daug 
aktualiųjų klausimų, kuriais sie
lojasi lietuviškoji visuomenė. 

V. R. 

KALBOS RŪPESČIAI 

DRAUGAS, penktadienis, 1976* m. rpaflo mėn. £ d. B 

amm*A 

LSS vadovai Clevelanuu .sKautų-čių sukaktuvinėje šventėje. Iš k. ASS p 
v. s. fil. Vytenis Statkus, LS Seserijos vyr. skautininke v. s. Ir. Kerelienė. 
LS Brolijos vyr. skautininkas s. fil. Sigitas Miknaitis ir kiti. 

N'uotr. V. Bacevičiaus 

L. B. TARYBOS PRISTATYMAS 

L. B. 8-sios Tarybos r inkimuo
se išrinkti šie Clevelando visuo
menininkai : Aušra Babickienė, 
Romas Bublys, dr. Antanas But
kus, kun. G. Kijauskas. Ra imun
das Kudukis, dr. Edmundas Len
kauskas ir adv. Algis Širvaitis. Chi 
cagoje naujoji Taryba išrinko 
prezidiumą, kurį sudaro Clevelan
de gyveną Bendruomenės T a 
rybos na r i a i : pirm. inž. mag. Rai
mundas Kudukis ir nariai inž. 
mag. Romas Bublys, dr. Ed. Len
kauskas, kun . G. Kijauskas, S. J. ir 
adv. Algis Širvaitis. 

Clevelandas sveikina naujuo
sius Tarybos narius, o Tarybos 
prezidiumui linki sėkmingo dar
bo. Taryboje dalyvauja ir Ohio 
apygardos pirm. Jonas Virbalis. 

Clevelando apylinkės valdybos 
pirm. Jurgio Malskio iniciatyva 
buvo sudaryta graži proga Tary
bos n a r i u s sekmadienį p r i s t a ty 
t i visuomenei . 

SpaJio 14 d., ketvirtadienį, LB 
Clevelando apylinkės vakaronė
je kalbininkas St. Barzdukas kal
bės tema "Kalbos rūpesčiai Lietu
voje ir svetur". Vakaronė vyks 
Naujosios parapijos mažojoje sa
lėje. 

Mūsų kalbos išlikimo proble
mai aktualėjant ne tik emigraci 
joje, bet ir pačioje tėvynėje, -v i -
visiems būtų naudinga sužinoti, 
kas daroma ir pasitarti, *kas da
rytina kalbos gyvybei išlaikyti ir 
stiprinti. 

( v m ) . 

T R U M P A I 

— Danutė Sušinskaitė ir Vitas ! 

Sirgėdas ruošiasi susituokti. 
— Dievo Motinos Nuolatinės! 

pagalbos parapijos kunigai para-j 
piečius pradės lankyti spalio 11d. 
Pirmiausia bus lankomi tie, ku- Į 
rie nebuvo spėti praeitais metais1 

aplankyti. 
— Henriko Kačinsko ir pianis

to Andriaus Kuprevičiaus kon
certas ruošiamas spalio 17 d., 
parapijos didžiojoje salėje. 

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

Visos progrmos B VVOPA. 
Uecuvtų kalba: kasdien nuo pirma 

dienk) iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vai. fiopiet — Šeštadienį ii 
sekmadieni nuo 830 iki 9:30 vai 
ryta 

Tetefc HEmlock 4-2413 
1490 A. M. 

71» So. MAPLEWOOD A VE. 
CHJCAGO, ILL. 60629 

i i 
M ' Al PALIOKIENEI mirus, 

jos duk te r ims VITAI VALADKIENEI . ALDONA 
M A L I Š K I E N E I , svainiui dr. BALIUI PALIOKUI su šei 
momis ir ki t iems g iminėms reiškiame gilią užuojautą. 

Alicija Rūgytė 
Stasė Jaknbonienė 
EmiKja Meškauskienė 
Albina Dumbrienė 
Nijolė Dumbryt* 

MYKOLAS LIU ;is 
ŽemiSką kelionę baigė 1971 mt. spalių mėn. 12 d. Palaidotas Cypress 
Hills kapuose New Yorke. 

Mirusiojo brangiam atminimui šv. Mišios bus atnašaujamos 
Apreiškimo Parapijoj Brooklyne š. m. spalių mėn. 10 d. 8 vai., o 
š. m. apaHų mėn. 12 d. 9:30 vai. ir Tėvų Marijonų koplyčioje Či
kagoje 7 vai. Artimieji ir pažįstami prašomi prisiminti mūsų bran
gų Mykolą savo maldose. 

Liūdintieji: žmona Filomena, dukterys Donata ir AndŽelė su 
šeimomis, anūkė Aldona su 4eima, seserys Stasė Ir Bronė ir brous 
Juozas «u šeimomis. 

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SŪKRKTIS 

5 , " J, ,-, : į ; K į P M i C 

f-anrinavičnitė 
Sophie Barčus radijo šeimos vedėja 

Gyv. 7159 S. Maplewood Avenue 
>tū>ų mylima irv.luut ir sene

lė mirė UMJt m. spalio » d., 2:50 
vai. ryto, dulaukuM 63 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, kilo iš Šiaulių 
apskr., Užvenčio miesto. Ame
rikoje išgyvena 57 metu*. 

Paliko giliai milifnlu-iu- duk
terį Aldoną Datik-i-, anūkus 
TVrry, Mk-haei ir Sophia, brolį 
Chester Lawrenc»\ brolienę Eli-
zabeth h* jų šeima- mirusio 
brolio \ViIliam I-UI-I-IKT imu-
na Connle su Seimą, brolvaikius 
Anthony Steeples m šrima. Va-
leria Sebastian su šeima ir ve
liones a. a- Susan Lytie šeima, 
kiti, gimines, draugai ir pažįitta-
mi. Lietuvoje liko pusbrolis To
mas Laurinavičius «a šeima. 

Velione priklausė SLA 208-lai Mc. 
Riono 271 Dariau- ir (.irėno posto motoru pacelbtoiam vienetui. 
Chieagos Lietuviu Moterų klubui, BALF'ui Ir kitom draugijom. 

Mūsų brangiajai motinai ir senelei pagerbti u i Jos sielą 
šv. Mišios bus atnašautos rytoj, spalio 9 d.. 8:30 vai. ryto T. Jė
zuitu koplyčioje. Prašome visus gimines ir draugus dalyvauti 
pamaldose ir prisiminti velionę maldose. 

Mes Tavęs, mūsą brangioji, niekuomet neužmiršime. Tu pa> 
mus jau nebegrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pae Tave nuei
sime. Tebūna Tau lengva ši šventa žemele. 

šia keturiolikos metų mirties sukakti liūdnai pamini 
DCKTfc, ANCRAI, BROLIS CR KITI GIMTNRS. 

f PADĖKA 
A. f A. 

I Z IGMAS PECKUS 
Mirė rugpiūčio 20 d. ir buvo palaidotas rugpiūčio 23 d. šv. 

H Kazimiero lietuvių kapinėse. 
H Nuoširdžia dėkojame visiems pagerbusiems velionį atsilan-

I kymu j koplyčią ir už palydėjimą j kapines, pareiškusiems už-
H uojautą žodžiu ar raštu, už gėles ir aukas šv. Mišioms. 
•J- Mūsų padėka organizacijų atstovams tamsiems užuojautos 

žodžius atsisveikinimo vakare. Tap pat kuniguo Marčiulioniui 
ui sukalbėtas maldas koplyčioje. 

Dėkojame kun. kleb. Zakarauskui, kuris atlaikė gedulingas 
pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį i kapines. Širdingiau
sias ačiū solistui Voketaičiui už taip jautriai atliktą giesmę 
bažnyčioje. 

Nuoširdi padėka grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Pet
kui už rūpestingą pagelbą ir patarnavimą. 

Nuliūdusi žmona, sūnus Šarūnas su seimą 
ir sesuo Irena Lietuvoj 

I H I H g H H M H N i l I i i i i 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 S0. WESTEBN AVENUE 

TRYS MODERNIŠKOS 
ABUCONDITIOXED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

P E i S 
MAROUETTE FUNERAL H "•'" f 

'-^S' - i i « 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

W3st7lstS'. Tr :-c?v?n«'i: C-23AS-6 
•;, 50th Ave., Cicero TCwnha!i 3 -2I0M 

AIKŠTE ACTOMOBDLLAMS STATUTI 

Garbingam 
» i H CC'»|ffli : T^fSO'r 

Australijoje minis, sūnui inžinieriui VYTAUTUI 
IRENAI ir ALGIRDUI TAMOŠAICIAMS nuošird 
užuojauta. 

Edmundas ir Ale Artai 
-%?-. 

LAIDOTnVIU DIREKTORIJŲ 
DOVYDAS P. SAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
1330-84 South Calitornia Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 
1605 - 07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

U I I I B I l i l l 

jos DUKn.no, ŽENTUS, ANŪKUS, PROANuKUo, 
dr. BALIO PALIOKO šeimą ir kitus gimines nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

su 

fintai wcis!la! 

PADĖKA 
Iškeliavus Amžinybėn 1976 m, m^praSki mėn. 2J$ d. mūsq 

branjciam v->-rni, tėvelrai, seneliai 
i » V. Jarosekui 

Nuoširdžiausiai dėkojame didžiai gerbiamam Šv. Petro ir 
Povilo Bažnyčios Klebonui Thomas C. Brady už gedulo šv. Mi
šių auką, gilios minties pamokslą ir palydėjimą į kapines. 

Ačiū lietuviškoms organizacijoms L. B. Rockfordo Skyriui, 
Vyrijai Plienas Korporacijai, Rockfordo Lietuvių Kubui, Lietu
vos Dukterims Rockforde ui gėles, užuojautas ir pinigines au
kas gėlių vietoje. 

Dėkojame KaOTuerui Rutkauskui ui jautrius paskutinio 
atsisveikinimo žodžius prie karsto kapinėse. 

širdingas ačiū DRAUGO redakcijai, Algirdui Gustaičiui 
taip gražiai paminėjusius a. a. Liudą spaudoje. 

Gili padėka karato nešėjams: R. Greenbergui, C. Modesta-
vičiui. S. Pyragiui, K. Rutkauskui, J. Skaržinskui. S. Surantui. 

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems už šv. Mišių aukas, mal
das, gėles, pinigines dovanas, užuojautas spaudoje ir asmeniš
kas. 

Gili padėka visiems, kurie taip gausiai lankėte mūsų bran
gų velioni koplyčioje, dalyvavote gedulo Mišiose ir palydėjote 
Jį j Amžino poilsio vietą Kalvarijos kapines. 

Dėkingos žmona Irena, dukros Raimonda, Margarita 
b* jų šėmos 

IAIIX>TUVIŲ DIREKTORIAI 
| Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S307 SO. LITUANICA AVE. TA YArds 7-34*1 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) ir S0H0S 
2314 W. 23rd PUČE Tel. VIrginia 7-8632 
2424 W. ttth STREET Tel REpubUc 7-1213 
11920 Soutbwest rfigbway, Pakis HŪTs, UL TeL 974-4411 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CALIFORN1A AVE. TeL LAfayette 3-3572 

Perskaitė "Draugą", duokite ii kitiems. 

file:///ViIliam
http://DUKn.no
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DRAUGAS, penktariiOTia, 1&76 m. spalio mėn. 8 d., 
• • i • • • i i • • — • — i fc 

x Kristijono Donelaičio lit. 
mokykla leidžia literatūros va
dovėli ir pratimus. Tai sudaro, 
dideles išlaidas. Be rėmėjų au
kų mokykla ir tėvai patys šių iš
laidų padengti negali. Todėl mo
kyklos tėvų komitetas prašo lie
tuvius tapti leidinio rėmėjais ir! 
mecenatais. Ir kiekviena auka, 
nors ir maža, prisidės prie naujo 
vadovėlio greitesnio pasirodymo 
ir lituanistinio mokymo sustip
rinimo. 

x Su naujais LKM Akademi- • 
jos nariais susipažinimas įvyks 
Chicagos židinio visuotiniame 
susirinkime spalio 24 d. 1 vai. 

kūrinių. P r e f j . Scharnus nese- P° P i e t « . J a u n i m o t**1™ 2 0 4 

rdai pravedė iškilmingą savo pa- kambaryje, 
rapijos deimantinės sukakties x A. a. Jonas Kvečas, keletą 
minėjimą, kuris praėjo su dide- metų dirbęs Wabash gelež. pre-
liu pasisekimu. 

x švč. M. Marijos 

X Prel. J. Scharnus, Netvar
ko, N. J., liet. švč. Trejybės 
par. klebonas, ir kun. D. Pocius, 
Kearny, N. J., par. klebonas, 
Kunigų Vienybės suvažiavimo 
proga buvo atvykę į Chicagą ir 
specialiai aplankė "Draugą" su-
ripažinti su hetuviškos spaudos 
darbais ir įsigyti tautinių meno 

I ltių pakrovimo stoty Chicagoje, 

IŠ ARTI 
Ik TOLI 
J, A. VALSTYBĖSE 

_ Lietuvos Dukterų draugi-

Gimimo P° s*"11"08 ^Sos rugsėjo mėn.; *>"-*m,^m. 
parapijos Šv. Vardo draugijos 2 8 * į ^ ~ f 6 v- K r v ž i a u s ligoninė- D a r i a u s G i r ė n o lituanistinė mokykla pradėjo 1976-77 mokslo metus su žymiai padidėjusiu mokinių akaičiu-
nariai priims šv. Komuniją per, &• Palaid0**3 »•**• tautinėse ^ Nuotraukoje mokiniai ir mokytojai. Nuotr. Gedimino Dama&aus 
8 valandos mišias. Paskui para
pijos salėje bus susirinkimas. 

X Iithuanicos Sporto klubo 
futbolo komanda šį sekmadienį, 
3 vai. po pietų, žais prieš "Ser-
bians" komandą. Rungtynės į-
vyks Marąuette Parko sporto 
aikštėje. 

X A. a. Sofija Stungevičieaė 
(Gebarsca), buv. Urugvajaus 
konsulo Felikso Stungevičiaus 
motina, laidojama šiandien, spa
lio 8 d., Šv. Kazimiero lietuvių &***& prenumeratorius Kanado-
kapinėse po gedulingų pamaldų • Je ' siųsdamas prenumeratos mo-

Palaidotas Liet. 
kapinėse. 

X Dariaus ir Girėno oro 
skautų draugovė ruošia auto
mobilių plovimą spalio 10 d., 
sekmadienį, prie Jaunimo cen
tro nuo 9:30 iki 1:00 vai. Pel
nas skiriamas nusipirkto sklan
dytuvo išsimokėjimui. Visuo
menė kviečiama pasinaudoti šia 
proga ir tuo pačiu paremti jau
nimo darbus. 

X Bronius Ignatavičius, nuo-

KUN 
r> • > 
i-ii i 

Kunigų Vienybės suvažiavime jo, kad valdyba turėjo 7 posė-
spalio 6 d. kun. dr. V. Gidžiū- džius. Buvo priimti naujai pa 
nas istorinėje paskaitoje nušvie-

I rėmėjų darbui. Jie išleido du 
1 Kronikos tomus ir jau spauadi-
1 namas trečias tomas. 

Lietuvių pastoracija 
Simpoziumui "Žvilgsnis į lie-l 

| tuvių katalikų pastoraciją" va
dovavo kun. Z. Smilga. Padėko
jęs už išrinkimą į naują valdy-' 
bą, savo kalboje pabrėžė reika- - ^ yyashingcono skyrius ruošia 
lą ieškoti naujų pašaukimų. Nuo m f i J o p a r o a ą ( kurioje dalyvaus 
praeito suvažiavimo išeivijoje k e l i o i i k a menininkių — meninin-
mirė 14 liet. kunigų, o naujų be- k ų g Washingtono ir Baltimo-
veik neįšventinta. r ė s lietuviškų kolonijų. Laikas 

Kun. K. Pugevičius pasisakė g p a l i Q 1 ? d sekmadienį, 2-7 po 
savo tarnyboje apkeliavęs 25 i e t ^ Atidarymas su sveikini-
parapijas. Susidaro tylios des- m a i s 2 ; 3 0 p p paroda bus 
peracijos įspūdis. Žmonės kelia- eaamm D a l e mokykloj, 6700 
si iš parapijos, ateina svetimas G ] f i n a D a l e R d E ] e n a D a le, Md. 
elementas, šimtai namų išgriau- > 
narna grei keliams ir kt. Bet - Kun. Jurgis Kidick yra pa
mes turime gerų resursų savo.skirtas JAV-bių laivyno kape-
rankose: dienraštis, mokyklos,Lenu. Šiuo metu jis yra laiyy-
ligoninės. Pagrindinai reikia gi- no bazė.,e Guan: saloje, Paofike. 
lesnio dvasinio atsinaujinimo. j Jis yra VVorcester, Mass., vys-

Dr. J. Meškauskas, Kat. fede-4 kupijoš kunigas, 
racijos pirm., išryškino, kad pa- j _ D a n u t ė Musteikytė, prof. 
rapija, verčiama finansinių rei-; ̂  Antano Musteikio iš Buffalo, 
kalų, pasidarė biurokratiška or- N * Y ^ dukra, šiemet baigė 
ganizacija, kur klebonas tik ad- p'Youville universitetą, gauda-
ministratorius. Nebėra bendra- m a s p e c i a i a u s auklėjimo diplo-
vimo. Parapija pasidarė purus m ą j - išvyksta į Floridą ir po 
vienetas su daugeliu skylių. Ku- t k - T a :kos Korpo savanorė, 

*?: nigas mažiau beturi įtakos para- 'k s ta i Efcv»*W sostinę Qui-
minmkavo kun. J. Urbonas. Vi- . . . , „ • • m fn^avirmii ¥ J * ^ * ^ « . ^ 

piečio dvasiniam formavimui.. lQ yienerius metus mokytojauti. 

Kunigai neturi ryšio su p a r a - ' ^ t i k i s i t e n s u t i k t i j , lietuvių, 

U 2btoteniai,.baigti spar t i ^ p?>. J. BaKūnas, ta**. g į * S K * | S E * * " * * * * " " » ^ 

i i - N T *•:- : * i •• -

Priešpietiniam posėdžiui pir-
ininkavo kun. J. Urbonas. Vi

durdienį buvo bendros šv. Mi-taisyti įstatai, kurie buvo iš-
tė Lietuvos bažnytinės provinci- spausdinti ir išsiuntinėti. Išleis-! šios. J a s atnašavo vysk. V. Briz-
jos įkūrimo eigą. Lietuva turė
jusi puikiai suorganizuotą kata- į trejų metų pamokslų ciklai, į-' bruojant kitiems seimo daly-

Šv. Vardo katedroje. 
X Bronius Keturakis, Mil-

waukee, Wis., žinomas mūsų 
sporto organizacijų darbuotojas, 
dienraščio bendradarbis ir vi
suomenės veikėjas, gavęs "Drau 
go" kalėdines korteles, mums 
rašo: "Už Jūsų rekordinį pri-
8iuntimą kalėdinių dovanų — 
kortelių nuožirdžiai dėkoju. Sku
bų išsiuntimą reikia įvertinti, 
todėl tie keli grašiai tebūna Jū
sų darbštumo ir uolaus rūpes-

kestį, pridėjo 22 dolerių auką 
savo dienraščiui stiprinti ir jį 
dosniai parėmė. Br. Ignatavičių 
skelbiama Garbės prenumerato
rium. Už auką tariame malonų 
ačiū. 

X "Ateities" vakaras su me-

likų akciją, geresnę negu italų, pusėti giesmyno paruošiamieji 
Katalikai stipriai išvystė savo į darbai, leidžiami Kat. Bažnyčios 
spaudą. Apgailestavo, kad dabar [ kronikos vertimai anglų kalba, 
Lietuvos vyskupijos neturi ordi- j išleista 25,000 egz. Nijclės Sa-
narų, uždraustos katalikų drau-! dūnaitės kalbos teisme. Užtik-
gijos ir spauda. Išvardijo nepa- j rinta Tautos Fondo parama kro-
prastos priespaudos reiškinius. Įnikos leidimui anglų kalba. Su-

Juridiškai Lietuvos bažnytinė • organizuotos rekolekcijos lietu-
provincija tebėra gyva, nors viams kunigams. 

viams. 
rasti dvasios vadų stovykloms, — Raimondos Apeikytės pia-
organizacijoms, tikybos pamo- ^ ^ ^ ^ . ^ ^ - ^ JjM Pietų metu prel. J. Balkūno, k o m g R e ikia atkreipti dėmesį į 

pakviestas seimą sveikino Altos 
pirm. dr. K. Bobelis. 

Popietiniame posėdyje pirmi
ninkavo kun. A. Stasys. Prel. 

Angeles latviai. Jis įvyks gruo-aunimą, nes jis isslydęs iš para- £ J J ^ ^ ^ g a l ė j e 

ckupantų prislėgta. lieiškė viltį, 
kad ateis laikai, kai vėl bus at-

Kun. V. Dabušis, iždininkas, į m. 
priminė, kad parama Kroni 

•pjų išslysta ir iš religijos. 
Seselė Ona Mikailaitė :š Put-

namo apgailestavo, kad, turė-
Scharnus pranešė, kad Lie-. d a m 0 g ^ . ^ ^ ^ ^ s t o v y k i ų , ! ^ 

nė vienai savaitei ištisai negavo 
; kapeliono. Spauda gera, suvažia-

tuvių kunigų šalpos draugija 
nuo 1975 m. spalio 29 iki 1976 

i d. pajamų turėjo ' ^ ^ t u r t i n g i ; g a l v 0 3 p i l n o 8 f 0 

širdys tuščios. Susikaupimus rei 13,054 dol. Suteikta šalpos 2 
nine programa, vaišėmis ir šo- k u r t a Lietuvos bažnytinė pro- koms anglų kalba leisti daugiau- j kuni£ams ^ ^336 dol^Vysk. V. | ] d a " o r g a n i z a o t i f jauniems, vidu-
kiais rengiamas spalio 16 d., 7 (

v m c i J a 

v. v., Jaunimo centre. Biletai 
Marginiuose. (pr.) 

X Dariaus-Girėno Lituanis
tinės mokyklos tradicinis ru-

Vysk. V. Brizgys 
sia gaunama iš lietuvių tunigų. Brizgys pažymėjo, kad šalpa ga- j r i n i o amžiaus ir suaugusiems, 

priminė, Iždininkui didžiausias rūpestis, į 11 būti ypač reikšminga kitose i g i ū l ė k u n i g u vienybei plėstis ir 
savo 

Valdybos pranešimas 

tingumo įvertinimui. Kartu jis dens balius įvyks šį šeštad., 
pridėjo 25 dolerių auką. Už ge-'spaj. 9 į., 8 v. v. Jaunimo cent
rus žodžius ir didelę paramą ^ Programoje — Antras kai-
r.uoširdžiai dėkojame. . |mas; vakarienė ir šokiai. Gros 

x DaiL Br. Murino, parodos Baltic String Orchesetras. Visus kūnas savo pranešime pažymė- m o n ^ p aiengvinti priespaudą 
atidarymas įvyks penktadienį, kviečia dalyvauti Tėvų komite-i 
spalio 15 d., 7 v. v. Čiurlionio ***• <Pr-) x o ^ Radauskienė savaitei gas rado tvarkoj 
galerijoje - - Jaunimo centre.| x Į LB Waukegano apylin-'buvo išvykusi į Kanadą pas sa ' 

kad Lietuvoje jau buvo parapi- kaip toliau ištesėti Kronikos lei- į valstybėse gyvenantiems kum-1 ^rgiorganizuoti, sudarant 
jų, kur kiekviena šeima skaitė dimą. Tam dar reikėtų apie 25,-; gams. Kunigų Šalpos valdyba p a 3 t o r a c i n e sekciją, dali: 
katalikų laikraštį. Kat. Bažn. 000 dol., spausdinant nuo 1 iki \ perrinkta ta pati: pirm. prel. J 
Kronika yra vaisius jau okupa- 23 pr. kaip dokumentaciją. Da 
cijoje išaugusių tikinčiųjų. 

Visuomenė kviečiama atsilanky- 1-^ ruošiamą "Tradicinį Rudens vo giminę Rožę Augustin, kurios 
Dant \ Balių", kuris įvyks lapkričio j žentas Gediminas Rugienis yra 

mėn. 27 d., šeštadienį, Renwood sunkiai susižeidęs ir gydomas 
Country Club, Round Lake; Tillsenburgo bei Londono ligoni-

!Beach, Illinois (12 mylių į vaka-inėse. Taip pat aplankė S. Au
ras nuo Waukegano), stalus bei į gustino šeimą, savo dėdę Justi-

Gydytojų sąjunga. (pr.) 
X Nuotaikingą programą Lie-

Scharnus, sekr., kun. A. RaČ-
bar ižie turimų 10,000 nepakak-1 kauskas, ižd. kun. J. Pakalniš-
tų. Kun. V. Pikturna pažymėjo,' leis, narys kun. L. Budreckas. 
kad Kronikoje kėlimas perse-j g j J y bdornsuAigL 

Kun. Vien. pirm. prel. J. Bal- kiojimo faktų — vienintelė prie-
Dnė palengvinti priespaudą. Lietuvių Religinės šalpos pra-
Revizijos komisija iždo kny-1 nešimą padarė kun. K Pugevi

čius. Nuo 1976 m. vasario 1 d. 
iki 1976 m. nigs. 30 m. pajamų 
turėta 58,654 dol. Daugiausia 

dalinantis 
iniciatyva ir darbu su seselė
mis. 

Seselė Ona Marija, kazimie-

— Algimantas Žemaitaitis 
surežisavo "Madam Butterfly" 

kuri spalio 15, 16, 17 
dienomis statoma Immaculate 
Heat kolegijos salėje, Los Ange
les. Operą stato Tarptautinis 
eperos ansamblis. 

— St. Petersburgo lietuvių 
klubo choras pradėjo šio sezo
no repeticijas. Chorui vado
vauja muz. A. Mateika. Jam 
pasižadėjo talkinti muzikas 
Petras Armonas. 

— St. Petersburge, Floridoje, 
sėkmingai veikia Vasario 16 
gmnazijos Vokietijoje rėmėjų 

riete, apgailestavo, kad dabar- j į ^ S u r i n k t o g ^nanfr 
« . 1 J * ^ M « W I I I - V * * A / \ l * ^ V ^ \ f ^ ^ V tn !-*•»%** -•• » " ^ 1 f " -< V ^ T / * , * * ties mūsų šeimose nėra dvasinio aukos persiunčiamos per Balfą. 

smš t 

tuvos Dukterų draugijos rudens 
baliuje spalio 23 d. Jaunimo 
centre atliks muz. Fausto Stro-
lios ^d . studentų oktetas Vai
va, pastatydamas lietuvišką ver
siją muzikinio Fiddler on the 
Roof. Stalų rezervacijoms skam
binti A. Kaminskienei telefonu 
778-6452. (pr.) 

x JAV 200 metų minė|uno 
Lietuvių organizacijų komitetas 
spalio 10 d., sekmadieni, Vyčių 
salėje — sodely rengia geguži
nę _ pikniką. Veiks turtingas 
baras ir virtuvė, gros A. Ra-
monio orkestras ir bus daug 
įvairumo. Įėjimas auka — 
1 dol. asmeniui. Pradžia 12 vai. 
dieną. Rengimo komitetas 

(pr.). 
X Aktoalns visuomenės susi-

ir apylinkėse 
pavienius bilietus galima užsisa
kyti skambinant Elenai Skališie-
nel (312) 623-7927. (pr.) 

x Chicagos Aukšt. lit. mo
kyklos tradicinis vakaras — ba
lius bus lapkričio 20 d. 7:30 v. v. 
Jaunimo centre. Visa liet. visuo
menė kviečiama dalyvauti ir pa
remti mokyklą. (pr.) 

X Jaunimo Centro naujosios 
kavinė* prakasynos bus šį sek
madienį, spalio 10 d. Jaunimo 
Centre. Mugė prasidės tuoj po 
10 vai pamaldų. Prakasynų 
iškilmės bus 2 vai. p. p. Veiks 
valgyklos ir skalbyklos. . . Vi
sus kviečia Jaunimo Centras. 

(pr.) 
BALFO 95-o skyriaus įga-

P R A N ' C I S K I E C D ; ' R Ė M Ė J Ų 
SELHA3 

atėjo iš parapijų aukų. Išlaidų 
daugiausia buvo siuntiniams ir I 
kitai paramai — 40,859 dol.: 
Laiškų išsiųsta 3064. 

Yra sudaryta kilnojama paro- į 
dėlė — vaizdai ir statistika B 

intensyvumo. Reikia stengtis pa- j 
siekti šeimas, jaunimą, kad, 
Kristaus mintį daugiau pažintų, iarpe didesnio prielankumo tau-
o pažinę pamiltų. ' linėms parapijoms. Liberalinė 

Kun. P. Cinikas išryškino, kad dvasia turi įtakos šeimose, jau-
jaunimas keliasi iš lietuviškų ko- nime. Valstybė remia kitų rasių 
ionijų, senesni keliasi į Floridą, kėlimąd, vyskupai nėra inte-
Kaliforniją. Reikia organizuoti resuoti etninėm grupėm. Sunku 
keliaujančius lie tuvius misi jo- tada kunigui atsverti. Kun. Pu-
nierius. gevičius priminė, kad JAV vys-

Kun. Jonas Urbonas pabrėžė kupų pažiūra etninių parapijų 

Lietuvos persekiojimo. Išleista 
brošiūrėlė "The Deeper Hun-

tikimas sn lietuviais politiniais I e t i n i s Eaat Chicagai, Ind., J. 
kandidatais įvyks Jaunimo cen- Į Pečiulis praneša, kad aukos šal-
tro kavinėje, penktai, spalio ( p o a reikalams bus priimamos 
8 d. 7:30 v. v. Programoje po - ' 8 p a i i 0 1 0 i r n dienomis, sekma-
litimų kandidatų pristatymas ir dieniais, po 7. 9, 10:30 ir 12 vai. 
Algio Regio įvadinis žodis: "Ko, p a m a ldų mokyklos klasėje, 
mes tikimės iš lietuvio politinio' 
kandidato?" Klausimai, disku
sijos ir pabendravimas rrie ka

ną Kiškūną ir kitus. Dabar jau 
grįžo namo. 

x Irena ir Jonas Siručiai iŠ Spalio 3 dieną Marijonų vie . 
Hot Springs, Ark., siųsdami' nuolyno patalpose įvyko meti- j į ^ P ^ p a u d ą ^ ^ ^ , ' . . . . . , . . , . Išleista 100,000 egz. Reagmes 
prenumeratos mokestį, mums be i ms seselių pranciskiecių seimas. . . . •— • 
kita ko rašo: "Labai ačiū, lau-iKun. Viktoras Rimšelis. MIC j f l g » "**?* f į ^ * * 
kiame "Draugo" tikro mūsų 1 atnašavo šventas Mišias, pasa-
draugo". Kartu pridėjo 10 dole-1 kydamas gražų pamokslą apie 
rių auką. Nuoširdžiai dėkojame. Į ŠV. Pranciškaus Asyžiečio ne-

x Julius ir Albertina Mačią- j turto dvasią. Pilna koplyčia pui
kai iš Hamiltono, Kanadoje, au- kiai pagiedojo lietuviškų giesmių 
kojo "Draugui" 5 dolerius. Ačiū., ir daugumas dalyvių šia proga . 

., . » „ .. _ _ , skutimu metu labai plačiai pa-pnėme sv. Komuniją. Po pamal- m A_ ^ ^ u ; , ^ į. V 
dų visi nusifotografavo ant kop-
y « J - ^ ^ , . i«. T, J »r ! nuopelnas kun. K. Pugevičiaus Posėdi atidarė br. Tadas Mar- ; „ %T , , _ ' , ,, . , ,(C. -, Ruošiamos dvi knvgos angh 

gis, MIC. kalbėdamas "Sveikai, . _. - Z 6 . * , . T, 
fr . . „ ' ^. ._ ,. kalba — prof. V. Vardžio ir ki 
Marija , o Sabina Klatt visą su
sirinkimą labai sklandžiai pra
vedė. Seselės pranciškietės yra 
dėkingos visiems geradariams ir 
visoms darb-.ninkėms už tokią 

reikalą siekti Amerikos vyskupų atžvilgiu gerėja. J. Pr, 

X Aukų po 4 dolerius atsiun
tė : P. Strijauskas, Juozas Ku
dirka, Bronius Burba; po 3 dol. 
— S. Rudis, Jonas Šiaučiūnas, 
S. Mačiukas, Al. Manvydas, V. 
Gorinąs. Visiems tariame malo
nų ačiū. 

Patikslinimas — vakar dienos 
laidoje šešerių metų mirties pra
nešime liko korektūros klaida. 

Kričkaus straipsnių serija, ne 
ir liberalinėje spaudoje. Knyge
lės apie Sadūnaitės teismą užsi
sakė net 5,000 egz. protes
tantų kun. Wurmbrandt. Vysk. 
V. Brizgys džiaugėsi, kad pa-

tiniu metu labai plačiai pa 
šaulio spauda prabilo apie prie
spaudą Lietuvoje. Čia žymus 

įas kun. 1 
knygos anglų 

pavardė turėjo būti a. a. Anta- nuoširdžią tarnybą Dievui ir 
nas Baleckaitis ne Beleckaitis. \ Lietuvos labui. S. M. B. 

vutės. Įėjimas 
kviečiami. 

įpr.) 

x Grand Opening! Tavernos1 

I — Anelės kampelio atidarymas1 

(sk) i įvyk3 penkt., šešt. ir sekm.. 
spal. 8-9-10 d., 4500 S. Talman 

X šv. Antano Taupymo Ir A v e ^ M 376-7883. Bus vaišės, 
Skolinimo Bendrovė ieško t a r - m u z i k a i r gokiai. Visus kviečia 
nantojn: Telefonistės (Switch-| atsilankyti savininkė Anelė Ka-
board Op^rator), mokančios ra-l^jjjenį ( s^ j 
syti mašinėle. Patarnautojos 
prie langelio (Savings Teller) X Albinas Kurkulis, akcijų 
su patyrimu ir Mašininkės su brokeris dirbąs su Rodman and 
patyrimu sąskaityboj. Prašome | R^nshaw, In., patarnauja akci-
kreiptis asmeniškai nuo 3 iki 4 JU. bonų, fondų bei kitų verty-
v. p. p. St. Anthony Savings & bių pirkime ir pardavime. Susi-
Loan Ass'n., 1447 So. 49th C t . į domėję skambinkite 332- OMO-
Cicero, Ui. T e k t 656-6330 (ik.) į i«k.X W2a. 

Se8elh} pranciskiecių seimo dalyviai prie Marijonų koplyčios spalio 3 
d. Ia kairės: sea. Ann Maria Loetoski, A. Srupšienė, penkto ak. pirm.. 
B"S. Trene Dailyda ir ses. Bernice Petrauskas. CV?*!ė« yra M Kenoshos. 

tataučio. Prel. V. Balčiūnas ra 
gino gautų naujų kronikų infor 
macijas tuoj santraukoje skleis
ti amerikiečių spaudoje. Kun. 
A. Stasys kėlė mintį leidinių 
koordinacijos. Kun. V. Dabušis 
priminė, kad Katalikų Tarnybos 
s-udarymas ir buvo siekimas į-
steigti tokj koordinacijos cen
trą katalikų informacijai. 

I naują centro valdybą išrink
ti : kun. dr. Z. Smilga, kun. J. 
Matutis, kun. K. Pugevičius, 
kun. V. Pikturna ir kun. V. Da
bušis. Į revizijos komisiją: kun. 
V. Martinkus. kun. Pr. Jaraška 
ir kun. A. Račkauskas. 

Nominacijos komisijos vardu 
pasiūlęs minėtus asmenis, kun. 
L. Budreckas pasiūlė prel. J. 
Balkūną pakelti į garbes pirmi-

. ninkus. Seimo nariai tai minčiai 
Į pritarė, pavesdami naujai valdy-
j bai galutinai tą sprendimą pa-
! daryti. Kun. K. Kuzminskas pa-
:iaiarma?c h^m Hm įtr.m i&go* 

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

J. & J. PHARMACY 
Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gydomos žotea lrt.1 

Važiuojamos kfides. ramentai ir kt.. pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

SSBOOK 
SAVINGS 

sea us for 

.CO, ILLINOIS ŠW 

3-1 B O M i Hon,fM«.Fri.»-4 Thur.^-S S**., 

.SEHVING CHICHG0 ^NC SUBUBBS S1NCZ 1905 


