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Kalėjimas už katekizmo

liaudies teismo 
kuriuo Algimantas 
šaltis rastas "kal

ta”, kad 1961 — 1963 grupę 
moksleivių mokė religinių apei
gą ruošė juos komunijai, plati
no religinę literatūrą ir nepaisė 
saugumo įspėjimo.

Kėdainių 
sprendimas, 
-Hna-gtama

♦

(Tęsinys iš vakar dienos)

Kad teisiamasis šia nusikals
tama veikla užsiiminėjo dar 

į' 1960 m. ir 1961 m., patvirtina 
VSK prie. Ministrų Tarybos Kė
dainių rajono įgaliotinio 1963 
m.’ IV.12 d. pažyma Nr. 1058 
(6.1,82) ir liudytojai Mimons- 
kaitė Vasė ir Argustas Bronius. 
Kižainašįs šaltis patvirtino 
pats, kad jis šia veikla užsiimi
nėjo religinio kulto tarnų (kle
bono ir kunigų) Labonio ir 
Braknio įtakoje, gaudavo iš jų 
ir kun. Paškevičiaus religinę li
teratūrą, kurios pas teisiamąjį 
Šalti kratos mėtų buvo rasta: 
144 religinės knygos, 2 sąsiuvi
niai, 69 -įvairūs užrašų lapai, 

.'^užrašų knygutės, 85 nuotrau
kai Virš paminėti daiktiniai į- 
rojymai rodo, kad teisiamasis 
Šaltis iš to sėmėsi religinių ži- 
fflį kurias skleidė mokiniams 
ir artimai bendravo su dvasinin
kais — kunigais.

Teisiamojo nekaltumo versija 
nepaneigiama jo paties duotais 
parengtinio tardymo metu paro-. 
dyinais. 1963 m. H.16 d. teisia
masis šaltis, duodamas savaran
kiškus parodymus, parodė, kad 
1962 m. vasarą, Augustienei ir 
kitai kažkokiai moteriai prašant, 
jis Bublių km. mokė vaikus a- 
pie dievą, mokė poterių ir pan.

(b. I, 32-33). Analoginius pa
rodymus jis davė ir 1963 m. 
D, 27 (b. 139-41). Šaltis aiš
kina, kad užduodavo vaikams 
išmokti poterių, o po to, kitą 
kartą juos klausinėjo, atitinka
mai įvertindamas jų žinias, t. y. 
kokiam pažymiui jie atsakė, šis 
mokslas truko apie dvi savaites. 
Paskutinę mokymo dieną vaikai 
atnešė jam po kelis rublius, ir 
iš viso gavo apie 10 rb. Šie tei
siamojo šalčio parodymai ati
tinka kitai bylos medžiagai ir 
iš esmės visų šalčio apmokytų 
vaikų — liudytojų parodymus.

Vienas iš daugelio Vinco Svirskio 
kryžių Kėdainių aplinkoje

Apie vaikų mokymą religinių 
prietarų liudija šalčio pasiųsti 
Argustui B., Zubrickaitei B., 
Argustui J., -Argustaitei V., 
Zubrickaitei A., Sinkevičiui N., 
Vyšniauskui Z. ir Kupčinskui C. 
laiškai. Jis šiuose laiškuose ra
gina ir mokina vaikus kiekvie
ną rytą ir vakarą, gražiai su-, 
dėjus rankutes, pasimelsti Die
vui, kad jis duotų jiems sveika
tos, kad jie pasimelstų tame 
tarpe ir už šaltį, kaip buvusį 
jų mokytoją. Jis aiškina vaikam, 
kad jeigu kils kokie neaiškumai 
ar klausimai apie tikėjimą, tegul 
kreipiasi pas jį, jis jiems atsa
kys (b. 7.10). Tokiu būdu ma
tosi, kad teisiamasis šaltis ne 
tik apmokė vaikų grupę, bet jis 
juos žaloja ir klaidina, aktyviai 
veikia ir po šios grupės apmo
kymo.

Šaltis padarė ir toliau daro 
didelę moralinę žalą paminėtų 
mokinių grupei, jų įsitikinimams 
ir teisėms, jų materialistinės pa
saulėžiūros formavimuisi. Ne
teisingas1 šalčio aiškinimas ir 
toje dalyje, kur jis teigia, jog 
jis mokė vaikus šių vaikų mo
tinoms prašant. Tačiau 1. teis
me tik Augustienė Vlada ir Kup
činskienė R. patvirtino, kad jos 
prašė šalčio, kad pastarasis pa
mokytų jų vaikus poterių ir pa
ruoštų pirmajai komunijai, gi 
visos kitos motinos ir tėvai bei 
patys vaikai teisiamojo neprašė 
ir nepareiškė jokio pageidavimo 
šiuo reikalu. Teisiamasis Šaltis 
visa tai darė savavališkai. Iš es
mės apklausti visi vaikai 1. teis
me pareiškė, kad jie visiškai ne
pageidavo ir nenorėjo, kad juos 
Šaltis mokytų ir klaidintų.

(Bus daugiau)

Lietuvaite — geriausia 
dainininke

Milanas. — Tarptautiniam 
muzikos konkurse Italijoj, ne
toli Milano, Verrylio mieste, Vil
niaus operos solistė Aušra Sta
siūnaitė laimėjo pirmą vietą mo
tinų grupėj. Konkurse dalyvavo 
Amerikos, Japonijos, Lenkijos, 
Bulgarijos, Vakarų Vokietijos, 
Maro ir kitų šalių viso 40 dai
nininkų. Ąntrą ir trečią vietą 
laimėjo amerikietės. Stasiūnaitė 
dainavo mezzosopranų partijas 
originalia kalba iš Rosinio, Mas- 
senet ir kitų kompozitorių ope-

Bangkokas. — Buvusi Ame
rikos ambasada Saigonę bus “is
toriniu palikimu’*, muziejum, ro
dančiu, kaip Amerika stengėsi 
"pavergti" Vietnamo liaudį. Pa
ilstą pradėjo lankyti ekskursi
jos.

Buenos Aires. — Argentinos 
policija nušovė amerikietę iš 
Berkeley, Gal, Chris Ana de 
Oliva. Ją kaltina buvus radika
li Prieš nušaunant ji buvo išsi- 
ttąykusi granatą ir norėjo mes-

SOVIETAI APIE DETANTES PRIEŠUS
Skundžiasi, kad siekiama Sov. Rusijoj vidinių permainų

Maskva. — Sovietų Rusijos 
mokslų kandidatas Stepan Mik
šiu paskelbė Sovietų spaudoje 
straipsnį, kuriame išreiškė ne
pasitenkinimą blaiviais Vakarų 
pasaulio žmonių pareiškimais a- 
pie detantę. Straipsnio autorius 
skundžiasi;

“Vienas iš uoliausių “šaltojo 
karo” šalininkų, ‘JAV profsąjun
gų bosas Meany skleidžia prasi
manymus, kad tarybinė ekono
mika “atsilikusi”, kad Tarybų 
Sąjunga tariamai “siekianti pri
eiti prie JAV technikos”, be ku
rios, girdi, ji negalėsianti laimė
ti dviejų sistemų lenktyniavimo 
varžybose.

Iš šios melagingos tezės išve
dama iliuzinė idėja, kad Tarybų 
S-ga turi daryti “priverstinės 
nuolaidas”, kad savo atsilikimo 
rusai negali įveikti be kapita
listinių šalių “techninės pagal
bos”. O jei taip, tai, pareiškia 
laikraštis “New York Times”, 
"ar nereikia prekybą, kad ir ko
kia naudinga ji būtų Jungtinių 
Valstijų ekonomikai, padaryti 
priklausoma nuo vidinių perinai-

Inu Tarybų Sąjungoje?”
Sakydami “permainos*, impe

rialistiniai sluoksniai turi galvo
je tokias “reformas” Tarybų 
Sąjungoje ir kitose socializmo 
šalyse, kurios padėtų palaipsniui 
šių šalių liaudies ūkį perkelti 
ant “rinkos ekonomikos" bėgių, 
“deformuotų” ir “ardytų" so
cializmą”.

Be abejo, tokių reikalavimų 
Vakaruose tikrai yra, nes gelbs
tint sugriuvusią Sovietų ekono
miką norima nors šiek tiek iš 
Sovietų Rusijos iškovoti paverg
tiesiems geresnį gyvenimą.

Nedaug liko Nevadai
Las Vegas. — Nežiūrint, kad 

Nevada yra vienintelė valstija, 
kur galimi visokie lošimai, ir ji 
tuo verčiasi, iš lošimų per praė
jusius metus valdžia surinko 
82.5 mil. dolerių, arba trečdalį 
valstijos biudžeto. New Yorkas, 
kur legalu tik lošimai su arkliu
kais ir yra valstijos loterija, su
rinko peniai 212.6 mil. dolerių.
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Kai Andriejus Sacharovas lankėsi Vilniuje. Praėjusių metų pabaigoje Vilniuje buvo teisiamas Kovaliovas, 
jo ginti buvo atvažiavęs iš Maskvos ir Sacharovas, tik į teismo salę nebuvo įleistas. Nuotraukoj Sacharo
vas vidury be kepurės. Tarp tų, kurie jį pasitiko, sakoma, buvo ir nematytų, “neaiškių’* veidų.

Laivų susidūrime 
žuvo 75

Luling, La. — Mississippi u- 
pėje į keleivių laivą - keltą su 
darbininkais atsitrenkė Norvegi
jos prekinis laivas Frosta, ir ke
leivinis nuskendo. Iki šiol ne
randama 75 žmonių. Dauguma 
darbininkų sėdėjo automobiliuo
se. Upė toj vietoj trijų ketvir
čių mylios platumo. Nelaimė į- 
vyko svarbiausia, kad arti upės 
esąs grūdų elevatorius neleido 
gerai matyti.

Graikai su Vakarais
Atėnai. — Graikijos premje

ras Constantin Caramanlis nori 
artimesnių ryšių su Vakarais. 
Kalbėdamas parlamente, minė
jo, kad bus sudaryta nauja gy
nybos sutartis su Amerika, 
Graikija įsijungs į Bendrąją 
rinką, deramasi su NATO šali
mis ir siekiama tam tikrų abiem 
pusėm priimtinų pakeitimų, dera 
masi ir su Turkija, bus rastas 
kompromisas dėl Egėjo jūroje 
esančios naftos teisių.

Propaganda ir tikrove
Belmont, Mass. — “Revųe of 

the News” rašo, kad 85 proc. 
visų Rodezijos. vaikų lanko mo
kyklas, suprantama, juodukų 
vaikų, nes juodųjų gyventojų y- 
ra 6.1 mil., kai baltųjų tik 274, 
000. Nepriklausomoj Etiopijoj 
tik vienas vaikas iš 52 yra mo
kykloje, Zambijoj vienas iš 180, 
Ghanoj vienas iš 210. Tačiau 
pasaulio viešumoj sudaryta nuo
monė, kad Rodezįjoj baltųjų ma
žuma juoduosius nori laikyti 
kuo toliau nuo mokslo.

Bonna. — Vakarų Vokietijos 
kanclerio Helmųt Sdhmidto ne
didelė persvara parlamente pa
gerėjo, kai iš naujo suskaičia
vus balsus, jo koalicija vietoj 8 
■turės 10 atstovų daugumą. .

Hong Kongas. — žiniomis iš 
Kinijos, Hua Kuo - feng, išrink
tas partijos pirmininku nuo mi- 
nisterio pirmininko pareigų at
sisakė. Naujuoju premjeru esąs 
Li Hsien - nien, buvęs viceprem
jeru, finansų specialistas.

Bonna. — Irano šachas, kal
bėdamas per Vakarų Vokietijos 
televiziją,* minėjo reikalą naftos 
kainą pakelti 15 procentų. Pa
kėlimas reikalingas< dėl infliaci
jos sudarytų nuostolių.

Nobelio premiją 
už literatūrą 

gavo S. Bellow

Stockhohnas. — Nobelio lite, 
ratūros premiją taip pat laimė
jo amerikietis romanistas Saul 
Bellow. Tokiu būdu visos pen
kios Nobelio premijos atiteko 
septyniems amerikiečiams. To
kio atsitikimo dar nėra buvę.

Bellow yra septintas. ameri
kietis gavęs literatūros Nobelio 
premiją: jas laimėjo Sinclalr 
Lewis, Eugene O’Neill, Pearl 
Buck, William Faulkner, Emest 
Hemingvvay ir priešpaskutinis 
buvo John Steinbeck.

Ar Amerika 
pagelbėjo Portugalijai?

EKONOMINES PERSPEKTYVOS 
PRIE NAUJO PREZIDENTO

Kokių ūkinių pasikeitimų lauktina, jei būtų išrinktas 
Carteris; ko galima tikėtis, jei prezidentu liktų Fordas

IVashingtonas. — Ko galima gu keliu, pirmoj eilėj norėda- 
tikėtis, ar- bus pastebimų pasi-1 mas sulaikyti -infliaciją, kuri 
keitimų laimėjus rinkimus For
dui arba Carteriui? Ekonomistų 
nuomones surinko, ir paskelbė 
“U.S. Nevirs & World Report” 
(X.25).
. Didžiųjų kompanijų ekonomis
tai yra tos nuomonės, kad,' ne
žiūrint kas laimėtų, 1977 metai 
bus geri. Lauktina naujos rece
sijos, ūkinio atslūgimo, tik 1978. 
Jeigu prezidentu bus Fordas, 
staigesnių pasisukimų į gerą ar 
blogesnę pusę nebus, o bedarbių 
procentas mažės nežymiai. Car
teriui atėjus į valdžią, bedarbių 
minios sumažėtų, bet 'būtų pa
vojus dar didesnei infliacijai. 
Naujoji infliacija Amerikos eko
nomiją pakirstų, dar labiau nei' 
buvo, ir to nebūtų galima pa
taisyti. Po 25 metų nuo dabar 
Amerika nebūtų tuo, kuo ji yra 
šiandien. Ekonomistai įsitikinę, 
kad Fordo administracija suge
bėtų sulaikyti infliaciją geriau. 
Balsuotojams lieka pasirinkti: 
už Fordą, jei nori sulaikyti in- 
fliaciją, arba už Carterį, jei siū
lo sumažinti nedarbą.

Peter Max, Nailonai Econo- 
mie Research Associates vice
prezidentas, teigia, kad Carteris 
ekonomijai atneštų nepageidau
jamų rezultatų. Kiti ekonomis
tai sako, kad Fordas eina teisiu-' ties. Yra ir daugiau pakeitimų.

galutinoj išvadoj sudaro pagrin
dą. vėlesniam nedarbui. Charles 
Sauvie iš GeneraI Elėctric ir kiti 
pramato didoką recesiją 1978 m. 
Tam yra dvi priežastys: plieno 
pramanė, automobilių pramonė. 
Jos nuolat kelia savo produktų 
kainas. Kainų kilimas išpūstas 
daugiau negu reikia. Prie tų 
dviejų šakų derinasi ir kitos 
pramonės įmonės. Uždarbiai tiek, 
nepakils, kiek kils gaminiai, tai 
ir sudarys priežastį recesijai

1977 m. pirmam ketvirty be
darbių procentas, spėjama, nu
kris ne žemiau kaip iki 7.1. Da
bar yra 7.8 proc. Tik į pabaigą 
metų gali kristi iki' 6.1. Įsisiū
bavusi infliacija pirmam ketvir
ty bus 5.7 proc. metinio lygio, 
ketvirtam ketvirty pakils iki 
6.68 proc. Nuo pranašavimų 
1978 metams susilaikoma.

Lisabona. — Prezidento For
do pasakymas, kad Amerika irgi 
yra prisidėjusi prie Portugalijos 
išgelbėjimo nuo komunizmo pa
vojaus, kad tai jo užsienio poli
tikos vienas laimėjimų, smarkiai 
kritikuojamas Portugalijos spau 
doj. Konservatyvūs ir centristai 
portugalai sako, kai jiems reikė
jo grumtis su Maskvos remia
mais ir finansuojamais komunis
tais, Amerika nieku nėra prisi
dėjusi. Jiems pagelbėjo tik Bri
tanija, Vakarų Vokietija ir Pran 
cūzijos soocialdemokratai. Prie
šingai, jie teigia turį žinių, kad 
Washingtonas jau buvo nurašęs 
Portugaliją.

Kitaip sako kraštutiniai kai
rieji: Fordo pasigyrimas tik pa
tvirtina žinias, kad į jų valsty
bės reikalus kišosi CHA ir finan
savo antikomunistus. Kurioj pu
sėj yra tiesa, neaišku.

Bijo Europos vienybes

Copyright revizija

Washingtonas. — Pirmoji co
pyright revizija po 67 metų jau 
įgyvendinta, kai Fordas pasira
šė įstatymą. Autorių teisės ap- 
saugojamos 50 metų po jo mir-

V L.'VJŠ’.’d

Pietų Afrikos yalstybės gyventojai

Vilnius.__Europos parlamen
to rinkimai, numatyti 1978, jau
dina Maskvą. Bijoma vieningos 
stiprios Vakarų Europos. Sovie
tinėj spaudoj pilna iškraipymų 
ir piktų žodžių apie numatomą 
vienybę.. Yra jų ir lietuviškuose 
laikraščiuose. Skaitome spalio 12 
“Tiesoje”:

“Monopolistinis kapitalas šio 
viršnacionalinio parlamento pa
galba siekia sutvirtinti trestų 
Europą. Todėl nieko nuostabaus, 
kad visomis propagandos ir in
formacijos priemonėmis stengia
masi įtikinti darbo žmones, kad, 
girdi, jie per savo *pasiuntinius* 
parlaente galėsią net dalyvauti 
“Bendrosios rinkos’ valdyme. 
Todėl monopolijos bei dešinioji 
Vakarų Europos spauda' sveiki
na Briuseyje priimtą nutarimą.

“Vakarų Europos demokrati
nė visuomenė demaskuoja mo
nopolijų sukeltą triukšmą. Ji 
tvirtina, kad devynių valstybių 
stambioji buržuazija nori Euro
pos parlamentą paversti reak
cingu įrankiu, nukreiptu prieš 
šių šalių liaudį... Nutarimas su
daryti Europos parlamentą nau
dingas tiktai ‘Bendrosios rin
kos* monopolijoms. Faktiškai 
šio organo sudarymas labai ap
sunkina Europos šalių darbo 
žmonių padėtį”.

KALENDORIUS
Spalio 22; Metanas, Saloznė, 

Sudimantas, Minė.
Spalio 23: Jonas Kapistrano, 

Kordulė, Ramutis, Jautrytė.
Saulė teka 7:07, leidžias 5:00.

ORAS
Daugiausia- saulėta, apie 45 

laipsniai.
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PASAULIO LIETUVIŲ OLIMPIADA
'‘Pradinis Projektas

■ Paminėjimui 60 inetų nuo ne- 
‘ priklausomybės tftstdtymd, 40 
’ metų nuo pirmosios Tautinės’ 
olimpiados, įvykio sustiprinimui 
išervtijos lietusių sportinio gyvę- 
nimoj suartinimui išeivijos lietų- 
vin sportuojančio jaunimo 1978 
atetais ruošiama Pasaulio Lietu
vį olimpiada* t-

Dalyvauja lietuviai sportinin
kai iš visų laisvojo pasaulio kraš-

/ Varžomasi lengvoje atletikoje,’ 
lauko tenise, stalo tenise^ kręp- 
šinyje, tinklinyje, plaukime/ gol
fe, šaudyme; šachmatuose.

Olimpiadą vykstą 1978 metų 
■liepos mėnesio pradžioje Toronte^ 
Kanadoje:

Olimpiada dėriha&a su tuo 
pat metu Toronte tyykstančia 
Dainų švente bei 'Pasaulio Lietu
vių bendruomenės seimu.

Olimpiados ruošime kooperuo-

jama su LB institucijomis ir Pa
saulio Lietuvių jaunimo sąjungą. 

■Lėšos (apiė 70,000 dol.) sutel
kiamos iš lietuvių visuomenės^ jų 
finansinių įstaigų ir Kanados val- 

Olimpiądoš metais nerubsia-

mos ši Amerikos' sportinės žai- 
•dynės.

Olimpiados rengimą aprobuo
ja ŠALFASS-gos mėtinis šūvažia- 
viihas.

Organizacinė eiga

. 'Iškeliamą mintis:, sporto dąr-
- ------si-

užjūrio
buotojų pasitarime gegužes mėn. 
atsiklausiama klubų, 
kraštų, iki spalio mėn. ,

Rengimą tvirtina: Sąlfašš-goš 
suvažiavimas lapkričio mėn.

Sudaromas organižacinis ir Iė; 
šų telkimo komitetas iki 1977 m. 
pradžios.

Sudaromas ivaržybinis komite
tas: iki 1977 m. gegužės mėn.

Centro valdyba
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FUTBOLAS
liths Nubaudė ViraNCš

ŠeŠiadiems, nots ■ir rinltimi’ 
niais riiėtais, jokio įiolitikreriaųs 
nėdėklarūotas kaip Liths vyrų 
komandos diena,', tačiau tokia 
diena jis ir- be. deklaracijų pasi- 

! da?ė. Per du šeštadienius Liths’ 
Vyfai saVo oponenfanis įmušė 
nfet yiėriuolikS (įvarčių, lygiai 
tfekį fek' per vfcO'pavasario ra- 

.tb' 8 rungtynes. jPraėjijpį seštą- 
dienį Liths komąnd'a Marąuetto 
Parko .aikštėje stipriai nubaudė 
norvegų —-" .latvių; Vikings. net' 
6-T. Pirmb puslaikio penktoje 
minutėje J.’ Ringus pradėjo trks- 
fiu stnūgeliu įsodindamas ka
muolį < aukštą vartų kampą. Po 
kelių minučių V. Pikšrys užre
gistravo 2-0, R. Fields ir -Ringus’ 
pasikeisdami puslaikį baigė :>5-O, 
pastarasis įkirsdamas net tris į- 
vąrčiųs.^ Ir ta operacija vyko taip 
®.UndžįąĮ . ir lengvai! Atrodė,' 
kad gynikai ir vartininkas tik ir 
laukė, kld1 butų ištraukti iš po
zicijų. •

Antrame pūsi alkyje to skian- 
dūmo nebesimatė. Krito į akis be
prasmis V. PikŠrio bandymas yė- 
dŽiotis. Puslaikiui įpusėjus kairy
sis kraštas 'Fields įmušė ir Š^ėŠtą- 

įvartį. Kažkas dėl to pralaimėjo 
įtenkinę... Po kėlėtos minučių,Vi- 

- kings’ alsikė garbės įvarčiui. Ant- 
famė puslfflkyjė jie buvo verti 
daugiau negu garbės įvarčio,'nes 
sugebėjo išlaikyti lygų žaidimą 
ir tarsis gerokai paspausti. Mū? 
sų gjmikams teko gerokai apšilti,

"vaftininkui dažniausiai likda
vo paimti laisvus kamuolius. Pa
vasarį draugiose rungtynėse 
prieš Vikings pralaimėta '1-3.

, 'Liths šį. kartą atstovavo: R. 
Šartašiųs, J.^ŽjuJcaiMąs, A Kjy- 
geris, Luco, R. Gąlėnas, B. Frame, 
g. JeĮmgas jąuh.; Ri Burrieikis, 
Y. Piksrys, dr. J^-RJngtis,' R. 
fiėlds, A. Dovydainš ir J. Li- 
sąuskasL

rungtynės bus dėl antros vietos.
Musų komanda, kaip iš atsa

kingų pareigūnų teko patirti, į 
Peorią vyksta su pakeltu ūpu ir 
pasiryžimu parsivežti porą taškų, 
ko ligi šiol nėra atsitikę. Koman
da vyksta pilno sąstato.

Autobuse dar yra keletas vietų. 
Futbolo entuziastams proga 
už penkis dolerius dalyvauti iš
vykoje, tik kviečiame .iš anksto 
rezęrvUotis vietai Liths . klube 
26^2 West 69sir. Nuo čia ir au
tobusas išvyks sekmadienio rytą 
•lO.vąL J. J.

MOTINA—KLUBO 
PIRMININKE

Mėsininko t žmoną Lotte 
hęntėr, 3-jų vąikų motina,

J.JiŽka
TAIGI, ifAŽIUOJAM 

I PEOBL&

'Kaip pi’aėjtist kaf^1 šioje’: vieto- 
jė mjpejau, dabar vėl primenu; 
£a<i Liths Vyrų komhnda šf sėk- 
madienį vyksta į Ėšori^ žaisti 
prieš vokiečių Kickers. 'Po pasku- 
iinid laimėjimą ..prieš yįkings 
lukštu rezultatų 6-į, Liths susi
lygino taškais (po< 15) su Pėoria 
ir . pasiekę 'geresnį. įvarčių santykį 
32-26 prieš 31r26 išstūmė Kick
ers iš trečios vietos. ^Sekmadienio 
rungtynės . bus dėl antros vie
tos, nes dabar antroje vietoje e- 
santi Chicago Stare su 17 tašku 
It pasyviu įvarŠų> santykiu 33-39 1 
yra suspenduota ir daugiau rung
tynių nebežais. Sekmadienio

Ze-
rr- --- yra 

futuolo’ klubo. FC Lamprecht- 
snausen netoli Sąlžburgo pirmi- 
njnkje. Dėka jos puikaus vadova- 
yimo klubas išbrido iš skolų. Iš 
pradžių jai futbolas iŠ viso nepa
tiko, ypač , kai vyras ją sekmadie
niais pąĮįkdayo namuose vieną’. 
Bet .ji nenusiminė o .pradėjo do
mėtis futbolų. Ir viskas taip su
sidėstė, kad ji pagaliau tapo to, 
klubo pirmihinkė ir jos pirminin
kavimu visi patenkinti.

NUO'FUTB OLO IKI 
MISS SlttLIjA

. Įsitikinimas, kad furtbolą žąi- 
džiailčios merginos nėra per gra
žios, Sicilijoje buvo atmestas. 16 
metų Traperi komandos puolėją 
•Paola. Bresciari buvo išrinkta 
Miss Sicilija. Ši puikios figūros 
blondinė dabar dalyvaus “Miss 

I Italija” rinkimuose ir paprašė 
atostogų ntto komandos treniruo
čių.

JAUNYSTĖ NĖRA 
PATENTUOTAS receptas

Garšiąj'amę Anglijos klube Ar- 
šeiial iš 24 patyrusių žaidėjų 17 
yra mokyklinio amžiaus, o 
Tottenham komandoje iš 29 žai
dėjų 20 yra jauniai. Deja toks jau 
nu talentų ieškojimas .pašiseki- 
mo neatnešė. Tottenham perei
tais metais buvo 9-je vietoje o 
Arsenai riet 17-je vietoje.

KELETAS PASEKMIŲ

. 1978 mt. pasauliniu pirmeny
bių. . kyąlifikąęiųese rungtynėse. 
Meksika prieš JAV laimi 0-0 ir 
3rQ ir perima grupes pirmavimą- 
Eurppojė Prancūzija - Bulgarija 
į-Ž" Graikija Vengrija 1-1 Šve
dija - SVeicarija.2;l. .

Vyt; A; Krikščiūnas

TENISAS
CHICAGOS LTK PRADEDA 

ŽIEMOS SEZONĄ

Chicagos lietuviai tenisinin
kai vasaros sezono pabaigtuvėms

• gausiai sugužėjo į La Grange 
, gegužinei. Vietoje teniso azartis-
> kos futbulo rungtynės baigėsi ly

giomis, palikusios tik keletą “pra-
> laimėtojų” su sudaužytais kau

liukais. O po negailestingo kvad-
; rato neviena sunkokai dūsavo 
. net kelias dienas. Įdomius žaidi

mus vaikams pravedė patyrusios 
- skautės I. Žukauskienė ir G. Me- 
. reckienė.
i Žiemos sezonas pradedamas šį 

šeštadienį “Round 'Robin” tur
nyru Winbleddno teniso klube.

‘ Pradžia lygiai 8 vai. vakaro. 
‘ Klubas apgailestauja kad kai 
Į kam net .pritruko vištos. Po var

žybų bus įteiktos dovanos pereito 
’ turnyro laimėtojams o taip pat ir 

įteikta V. Giedrienės pereinamoji 
trofėja mūsų šių metų geriau
siam tenisininkui Stepui Soliui 
iš Toledo.

V. Gerulaičiui kuris žais Chi- 
cagoje lapkričio 3 ir 4 d., organi
zuojamas priėmimas. O dėl bilie
tų į rungtynes skambinti Zeno
nui Mereckiui telef. 562-3582 
riki-spalio 24 d.

•Paskutiniame valdybos posėdy
je pasitraukus K. Mikoniui ir V. 
Grybauskui, pirmininko pareigas 
perėmė R. Blinstrubas. Sekantis 
‘‘Round Robin” numatytas pra
džioje gruodžio, o klubo metinis 
balius gale gruodžio.

GOLFAS
Chicagos Lietuvių Golfo klu

bo paskutinis golfo turny
ras, vad. rudens varžybos įvyko 
spalio 40 d. su didelių pasiseki
mu dalyvaujant dideliam skai
čiui golfininkų. “Lotv gross” 
Irinos vietos laimėtojas buvo A. t 
Dagys, 2. M. Petrošius, 3. V. Mei
le. “A klasės” (net) pirmą viš
tą laimėjo J. Talandis, 2. R. Ižo- 
kaitis. “B klasėje” 1. Dr. E. Rin
gus 2. A. Karazija. *G klasėje” 1. 
Dr. J. Valaitis 2. L. 'Juraitis, Mo
terų klasėje — Lialė Lapienę, 
jaunių, klasėje — R. Bacevičius. 
Toliausiai svįedinuką numušė M. 
Petrošius. Arčiausiai prie vėliavė
lės primušė sviedinuką V. Mei
le .'(vyrų) ir G. Talandienė (mo
terų)'.

Dabar rengiamės klubo meti
niam baliui, kuris įvyks spalio 
23 d. 7 v. v. 'Lietuvių Tautiniuo
se namuos. O. N.

SPORTO ŠVENTĖ 
CLEVELANDE

■Jau skelhėme, kad lapkričio 
13 ir 14 d. Clevelande įvyks di
džiulė sporto šventė, kurios prog
ramoje lietuvių pirmenybės sta
lo tenise, plaukime ir šachmatuo
se ii* pabaltiečių komadinės krep
šinio pirmenybes.

Šachmatų vadovas Kazys Mer
kis praneša, kad šachmatų var
žybos vyks lietuvių namuose, 877 
. 185-ta g-vė, nuo 10 vai. ryto šeš

tadienį, penkių ratų Šveicarų sis
tema su laiko riba: 40 ėjimų per 
90 mm. Varžybos bus pravestos 
ir jaunių kĮąšęi^ kurių geriausiam 
dr. A. Nasvytis paskyrė pereina
mąją dovaną.

Stalo teniso vadovas J. ‘NęŠukąi 
tis skelbią, kad stalo tėhišo var- 

i? jridiyidųąli- 
v^s/T^ble'Tehnis kfūįp pa 

talpose, 788 E. I524ra g-vė, nuo 
9 yąl. ryto šeštadienį. Varžybos

ŠACHMATAI
— Vilnietės laimėjo Taškente 

įvykusias Sovietų S-gos šimta
langių šaškių pirmenybes. Vil
niaus universiteto studentės: 
Liubovė Travuia ■— tapo sovie
tų čempione, o Roma Vitkaus
kaite iškovojo bronzos medalį. 
Paprastų šaškių pirmenybes 
Poltavoj laimėjo Stasę Ingauny- 
te.

—- New Yorkas įveikė Lon
doną 8-4. TeĮex mačas tarp šių 
dviejų didmiesčių baigėsi šitaip:

1. Shamkovich Milės.
2. Žuckerman 1-0 Hartston.
3. Soltis 1-0 Mastei.
4- Bisguier .0-1 Nunn.
5. Mednis 1-O Y^titely.
6. Boskovic 1-0 Bellin.
7. Crotto 1- 0 Caidvvell.
8. Rohde 1- 0 Goodman.
9. Mokow Ori Pigott.
10. WUder 1- 0 Hodsson. 
1L Benjamin O-l Short.
12. Joyanovic - įį Carr.
Pirmosios šešios lentos (vy

tus pravestos vyriį moterų, jau
nių A,B,C ir mergaičių A ir B. 
klasėse. Komandinės rungtynės 
bus pravedamos “Swaithling 
Cup” sistema, o individualinės 
vieno minuso sistema.

Šachmatams ‘registruotis pas 
dr. A. Nasvytį, 10823 Magnolia 
Dr. Clervelarid, Ohio 44106 iki 
lapkričio 6 d. Stalo tenisui regis
truotis pas J.. NeŠukaitį, 255 Sil-
-ver Birch Avė, Toronto, Ont. 
Canada iki lapkričio 2 d.

irų) • buvo N. Yorko laimėtos 
14^.-1%, septintoji (moterų), 
taipogi (N. Yorko; alštuntoji 
(jaunių), 16-mečio SRhode, pa
teikusio laimėjimą mums, dar 
vieną tašką pridėjo mums> 13- 
metis Wūder, d aštuonmetis Jo- 
vanovic baigė lygiomis, taigi vi
so 8-4, N. Yohko naudai.

;— A. a. Algį Makaitį, iške
liavusį į aną pasaulį pereitų me
tų gruodžio 12, pagerbia Bosto
no Boylston Chess Club, paskelb 
damas ‘ ‘Algis Makaitiš Memo- 
rial Tornedo” 4 ratų turnyrą 
spalio 31 savo patalpose (48 
Boylston Street). Registracija 
9-10 vai. ryto. Dalyvio mokes
tis 7 dol. Būtų labai geistina, 
kad ąame turnyre dalyvautų 
kuo daugiau mūsų šachmatinin
kų'. Turnyro reikalu informuotis 
pas Kazį Merkį, tel. (617) 268 
-0853.

Š. Amerikos lietuvių šach- 
1 matų 1976 pirmenybės įvyks lapr 
kričio 13-14 Clevelando Lietu
vių namuose. Pirmenybės bus 
individualinės, 5 ratų, 440/90 
min Dalyvauti galės šALFASS 
registruoti šachmatininkai.-Star
to mbkestis 5 dol., jaunimas 3 
dol. Įsirašymus su starto mo
kesčiu reikia pasiųsti iki XL6 
vadžybų vadovui dr. A. Nasvy-

TeL PR 8-3229

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
2858 West G3rd Street 

Valandos pagal susitarimą

Įstaigos ir buto teL 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA 

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

Išskyrus treč. ir šest

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir motery ligos 
Ginekologini Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). TeŲ LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

TeL ofiso ir buto: OLympic 24139

DR. P. KISIELIUS
GYDYTO JAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avė., Cicero | 
Kasdien 1-3 vaL ir 6-8 vaL vak ’’ 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 vaL popiet

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuette Medical Center. 
6182 So. Kedzie Avenue 

Vai.: pirmad., antrad. ir ketvlrtad. 
4 iki 7;30 vai. vakaro, 

šefitad. nuo. 1 iki 8 vai.
Pagal susitarimą

Ofiso telef. WA 5-2670
Rezid. tek WAlbrook 5-3048

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
, (Lietuvis gydytojas)

3925 West 59th Street
pirmad., antrad., ket\irtad. frVai.: .-y.-

penktad. nuo 12-4 vai. popiet-ir M 
vai. vak. ” ’ * v ’Treč. ir šeštad. uždaryti

Tel. Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Stret
Vai. pirm. ketv. 1 Iki 6 v. popiet 

Antrad., penktad. 1-5, treč. ir šeštad. 
tik susitarus.

Dr. Ant Rudoko kabinėta perėmė

DR. EDMUND E. GURA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street 
TeL — GR 6-2400

Vai.: pagal susitarimu: pirmad. ir-------- •'  --------------- --------—• ■--------- j pagal susitarimu; pirmaa. ir 
čiui, 10823 Magnolia Dr., Cle- ketv- 11 7-9; antrad. ir penkt ’-------- 1 m_4* SoJMa 1A_ft vnl
veland, Ohio. Telef. (216) 72Į
- 4181. Dalyviai prašomi atsi
vežti laikrodžius ir šachmatus.
Informuotis turnyro-reikalu pas
Š ALFASS šachmatų vadovą Ka
zį Merkį, Bostone. Telef. (617)

268 - 0853. Kazys Merkis

10-4: šešta.. 10-3 vai.

Ofs. tel. 785-4477; Rez. 246-2839

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA ER CHIRURGE 

Specialybė — Nervą ir 
Emocinės ligos . 

CRAYVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPF.CLALISTfi 
afEDIGAL BUILDING 

7156 South Western Avenne. .
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. popiet
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-29Ų

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-W

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 Wesi 71st Street 

(71-os ir Campben Avė. kampas) , 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtai! įr 
penktad. 3 iki 7 v. p. p.-Tik susitari

op Tie Al studio
VIOLETA KAROSAflfi 

7051 So. \V.islitenaw. TeL 778-6761 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptus.
Didelis akinių rėmų, paslrinkimąs 

Vai.: pirm., .antr., penkt. 10-5:10 
Ketv. 1-8 v. vak. šešt. 10-4 v. p P-' 

Trečiadieniais uždaryta.
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A. T VE RAS
2646 W. 69th Street — Tel. RE 7-1941 c

Pardavimas ir taisymas s
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES |

nllillllllllllllllllllliiiiiiiilimilliiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuillliliiiiiliiiiiiiiillllltlllillllllllllh'

FRANK'S TV and RADIO, INC.
Dtt SO. HAL5TED STREET TEL. - €A 473J
RADUO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

UDEUS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 
®P AIvoros TRI.F.VJ7TTOS U>A BATAI

Ofiso teL — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JO Kš A

VAIKŲ LIGOS
2656 West 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. Seštad. nuo 1 iki 4 vai. '

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą

C R A N E SAVINGS
AIID LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVFICZ, Prez.

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083
PLENTY OF FREE PARKJNG PLACE

PIRMAD. ir KETVTRTAD. — 9 v. r. iki 8 v. V. 
ANTRAD. Ir PENRTAD. — 9 v. ryto iki 5 v. vak. 
fiEšTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

VALANDOS:

7%% 6%% 5 ¥4%
Mokamas už 6 m. Mokama už 1 m. mokamas už

certiftkatus. certlfikatns. Investavimo
Minlmum $1,000 Minimum $1,000 sąskaitos.

15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.PINIGAI ĮNEŠTI IRI
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai

Rezid. tel. —- GI 8-6873

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 80. Kedzie Avė. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei nc- 
- atsiliepia, skambinti; M1 2-0001.

TeL —. ĘE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialybė Akių ligos
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
5214 No. Western Avenue 
1002 No. Westem Avenue 
Tel.. atsakomas 12 valandų 

189-1441 — 561-4605

Telef. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKTŲ LIGOS — CHIRURGIJA

Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ. 

4200 NO. CENTRAI AVĖ 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) " 

2618 W. 71st St — TeL 737-509
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“Contact lenses” 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS ŽIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLfiS ĮR 

PROSTATO GffiRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakarė. ...

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-55#

DR. L J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS U

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. RE 5-4416

Rezidencijos telef. GR 6-0617 - 
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad k 

penktad nuo 1 iki, S vai. popiet

Ofiso tel. HE 4-2123, namą GI

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktai

2-5 ir 6-7 — iŠ anksto susitarta

TeL ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet 

Treč. ir šeštad. pagal euMUrun#
tooooocoooooooooooooooooboc 
Apsimoka skelbtis dlen. DRAUGE 

nee jte plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis. GI skelbimų kai 

sos visiems prtoinamcfL ’ —<rr-***< t——*
šeštadienias pagal susltarim?.

I —■ ■ ... . ■H

Ofiso teL 586-3166; namų 636-4850

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6234 S, Narragansett Avė. .
Vai. pirm., antr., ketv. ir penkt. 2*7

fomėt



Šitaip Maskvos adresu- rašo bu
vęs pirmaujantis čekų komunis
tas.

—wr

'k IRK' ' ■

iįįį jausliai,-prezidentai, prem- 
įi pataikauja arba tyli,- į 
Liliaus priespaudos raudoną- 
Eajpdę' stipriausiai teškia hu- 
Snisiinės demokratinės dvasios 
ąeL- ...
gįjps laisvė brangiau negu 

ILfa ir kurie visų gerovės lą- 
|L paiso negu kokios grupės 

II?®*- -■fi naujoji revoliucija prieš 
įįvoš revoliuciją dabar ypač 
ufffliritojasi apie naujai lęi- 
bgų žurnalą “Kontinent”, 
žį- prirašomas daugiausia ru- _ ____  ____ ____ ________ _

net buvusių komunistų parti- nuo kasdienybės ir .panaudoti sa
ldumą, bet kuris, riet savo ant- v0 laisvą spaudą,-'keliant 'balsą 
| Įrantraštėje papisako, kadetai užtariant tą (totalistinės) valsty

bės auką... Jis pabrėžia, 'kad -tų 
tironų jėga yra mūsų neveiklu
me. “Mes galime nepalikti, to įvy
kio kapų tylai, neleisti žmogui 
pražūti”. Jis žiaugiasi, kad jau 
50 Nobelio premijos laimėtojų 
pasirašė reikalavimą -išlaisvinti 
dr. M. Štemą. Anot to Dreifuso. 
vaikaičio, ‘‘visi laisvieji žmonės 
turi padėti Sovietu Sąjungos vy
riausybei išsilaisvinti iš šėtonų, 
juos gundančių”. -Pagaliau jis pri
mena, “kaip Prancūzija pakeitė 
sprendimą, išteisindama Dreifu- 
są, taip Sovietų Sąjunga turi nu
stoti kankinti dr. Štemą, jo žmo
ną ir vaikus”.

*
Šiurpu nukrečia ta baisi Krem

liaus neteisybė, kurią naujajame 
“Kontinento” žurnale aprašo 
teisininkas Zbignevas Sty.pul- 
kovskis. Jis buvo tarp tų lenkų 
■kovotojų prieš nacius, tarp tų še
šiolikos pogrindžio vadų, ku
riuos Sovietų Sąjunga pakvietė 
karo pabaigoje tartis, garantuo
dama .jų saugumą ir neliečiamy
bę. 'Pasitarimų metu- pakvietė! 
juos neva vykti į Žukovo pager
bimo vaišes, o nuvežė į Lu-bian- 
kos kalėjimą, - melagingai apkal
tino, pasmerkė ilgamečiam kalė
jimui. Visi jie, išskyras Stypul- 
kovskį, dabar prisiglaudusį Lon
done, žuvo-kalėjimuose arba -pa
slaptingose aplinkybėse prarado 
gyvybę paleisti Lenkijon. Stypul- 
kovskis kartoja tą faktą kaip bai
sų Sovietų niekšybės pavyzdį.

Šiame "Kontinento” numery- 
jlektualai, rašytojai ir kiti, je paskelbęs atsišaukimą ir Drei- 

fuso vaikaitis dr. Jean Louis Levi. 
Jis primena: “Dar viena auka, 
gal būt, greit žus stovyklose: 58 
m. amžiaus gydytojas, toks .pat 
žmogus, kaip ir mes.”. Jis- kalba 
apie Sov. Sąjungoj areštuotą, ka
linamą dr. M. Štemą, ten .suimtą 
dėl melagingų skundų. Jis ragi
na žmones nors kiek atsitraukti

S (įteratūros, visuomenės-polįti- 
H fe ir religijos žurnalas”. 

. -ftiuj-iusiame (8) numeryje 
3 žnunie puslapyje išspausdin- 

? įdaug pasakantis čekų rašyto-
■ Sjr visuomenininko Jan Drda 
'įįiskymas. Jis, baigęs filosofi-
9 į fakultetą -Prahos univer-
■ jjte, buvo '“Liaudies žinių” 
H Aktorius, 1945 m. įstojo į ko- 
| įeisią partiją, 1945-1956 m. 
H jįiti pirmasis Čekoslovakas ra- 
fl Irioji! di'jos sekretorius, dauge-
■ įramanii, dainų, apysakų, su- 
-■ įjti| pagal ta ‘socialistinį rea- 
H ta”, autorius. Iki 196S buvo
I jaus draugystės su Sovietų Są- 
j šąa šalininkas.

Ą
1 Čia dabar paskelbtame rašte

■ h Drda sako: “Dreba plunks- 
J a mano rankose. Balsas nu- 

! a rista nuo susijaudinimo. Per
t įmetus aš savo vaikus mokiau 

į-|! tylėti Sovietų Sąjungą, Maskvo- 
:f imatĮti mūsų vilčių žvaigždę, 
a ŠI taurinės ir valstybinės ne- 

• pUausomybės laidą. Dabar tas 
L- štiš sugriauta. Tuos veidus,
■ rainos mano vaikai 1945 m. 
L'įj atė paveiksluose, kuriuos aš
■ toliau gerbti, kaip mūsų išlais- 

stojus, dabar mano vaikai sa-
. ' į akimis mato. baHomis apim

li?.; įkaitis. Mato, kaip jie lieja čekų 
j talija kaip jie šaudo į mūsų tau

ra kis paminklus. Dabar mano vai- 
. f a yra liudininkai, su kokiu iki
I H nežinomu cinizmu pagrobė 
' .į (kažkur nudangino A. Dubče- 

[ S įėO. Cemiką, mūsų suverenu- 
B Š atstovus. Nusikaltimų skai-

H įsPrahos gatvėse šaukiasi dan- 
J| įs- Meluoja pasauliui, kad 
įfgšjuos kvietėmės pagalbon..., 
B šluoja, kad gina Prahą, ją pa- ■ 
N b ardydami; tankais... ir bėgė- ;

Eai beprasmiškai terorizuoja ' 
įus. Jie mumyse pagimdė kai 1 

S (baisaus: neapykantą tam me- ‘
■ ) ir begėdystei, degantį nuo- 1 
9 budos jausmą, neužgesinamą

j npykantos ugnį. Bet pagimdė 
9 tlj gražaus: pasididžiavimą sa- 

r-tauta, tarptautinę nesugriau- 
aą vienybę, ryžtą priešintis 

H < galo, nenusileisti, nepriimti
■ ife kompromiso. Mūsų mor-ali- 
■j -Ipęrsyarą'mato visas pasaulis.
■ i® būt, mato ir daugelis iš tų 
į Štatu Ivanų ir Seriožų, ku-
II prieš mus nuleidžia akis Pra-
■ ^gatvėse.
■ Nuolaidų nebus, vaikinai, nors 
B B asmeniškai ir kažin kaip ro 
g ytaėt geraširdiškumą. Jūs a- 
IW kjig okupantai, kaip nak- 
d biri grobikai. Jūs išniekinot 
m bsj gimtąją žemę, mūsų vai- 
1 * Jtiokosi ir- jau išmoko jū- 
J Š tapkęsti, nors mes ir mokė
ti mylėti jūsų, tėvuk O mes, 
I ytį žiūrime į jus su -gėda, pris- 
I Pį bet nepalaužti. Mes pergy- 
| Sime tą smūgį, tą -išdavystės

■'Kekšystės gėdą, bet kaltinkite 
Vyresnybę ir save pačius, : 

fe mes iš savo širdžių išrau- ; 
žodžius “meilė”- ir “drau- 

Jūs begėdžiai, -negarbingi 
Ttattai. Ir šimtą kartų buvo 

tie, kurie Prahos sienoje 
“Neprisidėkite prie jų nė

'!7u, neduokite jiems vandens viršelio pirpiame puslapyje. 
’V J. Pr.

Žurnalas skelbia labai pras
mingą šiemet per Madrido tele
viziją perduotą Solženicyno pasi
kalbėjimą. Čia jis apgailestauja, 
kad Rusija tapo vergijos žeme, 
bet- jis smerkia ir vakariečius dėl 
nejautrumo. (Vakariečiai daug 
daugiau jaudinosi dėl ispanų te
roristų likimo, kaip dėl .Sovietų 
Sąjungoj išžudytų 60 milijonų 
žmonių. Solženicynas apgailes
tauja, kad kasmet vakariečiai be 
mūšio atiduoda vis naujas šalis 
komunistams. Abiejose sistemose 
rytų ir vakariečių — Solženicy
nas įžvelgia bendrą pagrindą 
— materializmą. 'Jis skelbia: 
"Žmonija yra krizėje, ne trurti- 
poje, ne šiandieninėje, o XX-am
žiaus krizėje... Ta krizė prasidėjo 

■prieš 300 metų, kai kuriose šaly
se prieš 400 metų, kai žmonės 
atsimetė nuo religijos, atsimetė 
nuo tikėjimo į Dievą, nusto
jo. pripažinti kai ką aukščiau sa
vęs ir pagrindan padėjo pragma
tinę filosofiją, tai yra daryti, kas 
naudinga, kas patogu, vadovau
ti apskaičiavimais, o ne aukštes
nės moralės dėsniais. Tai tas at
simetimas, nuolat vystėsi ir pri
vedė prie visuotinės krizės, kuri, 
aš pabrėžiu, yra ne politinė, o 
dorovinė... Tai krizė, kuri rytus 
nuvedė į komunizmą, o vakarus 
į pragmatinę -vartotojų visuome
nę. Tai krizė materializmo, krizė 
žmonijos, kuri atsiakė supratimo 

ukštenės už save jėgos”. • 
Ta Solženicyno mintis išrašy

ta net pačiame “Kontinento”

'trasias pompuaiaus
KAPAS

fSenoje Ostijoje, į pietvaka- 
Mo Romos, atidengtas žy- 

7* romėnų šeimos Pompili-

| urnų. Taip pat rastas sarkofa
gas su griaučiais. Rūsys pa
puoštas freskomis iš kaizerio 
Trajanaug (98—119) laikų. Ar
cheologą! ąpgailestąuja, kad ka-- 4, VAUĮJUlf“ - o-r.— ^4 0 —------——— — —

kapas. Rūsy rasta 30 te- PU vagys bus daug ką iš to rū- 
^bniįj jtazįj įg maruioriųiį fi&yogę.

Spalio 2 d. Philadelphijoje, Lietuvių' namuose, posėdžiavo Balto direktorių taryba. Nuotraukoje iš kairės Į dešinę 
sėdi: įgal. Irena Matonienė, Elzbieta Paurazienė, Vita Balėdšytė, Balfo centro valdybos pirmininkė Marija Rudie
nė, tarybos pirmininkas Andrius Keturakis, Ona Jokūbaitienė, dr. Feliks&s Ąndriūnas, įgal. Juozas Lukas, Juozas 
Mackevičius. Antroje eilėje stovi: Kostas Čepaitis, įgali Vytautas šiiopys, Pranas Budininkas, įgal. Balys Raugas, 
dr. Jonas Genys, Ona Zailskienė Petras šilas. Jonas Brazauskas, įgal. Justinas Gečauskas, spaudos atstovas Bro
nius Vaškaitis, Feliksas Sereičikas. Trečioj eilėj stovi: įgal; Snieguolė Jurskytė, įgal. dr. Jonas Stikilorius, įgal, 
Sofija Ramanauskienė, įgal. Henrikas Misliauskas, Janina Gerdvilienė, įgal. Vytautas Strolia ir Vitalis Žukauskas 

Nuotr. K. Cikoto

DARBINGAS BALFO DIREKTORIŲ
SUVAŽIAVIMAS

Spalio 2 d. Lietuvių namuose, 
Philadelphijoje, įvyko metinis 
Balfo direktorių suvažiavimas, 
kurį atidarė ir suvažiavusius pa
sveikino Juozas Lukas/LB Phila- 
delphijos apylinkės ir Balfo 52- 
jo skyriaus pirmininkas. Trumpą 
žodį tarė Philadelphijos Balfo di
rektorius dr. Feliksas Aųdriūnas 
ir į garbės prezidiumą pakvietė 
prel. dr. Vitą Martusevičių, kun. 
Kajatoną Sakalauską, Mariją Ru
dienę, Andrių Keturakį, Oną Ja
kubauskienę ir sekretoriauti Vi-‘ 
tą Baleišytę.

Irivokaciją sukalbėjo kuri. K. Sa- 
kalauskas. Sol. Ona Šalčiūnienė 
gražiai sugiedojo Amerikos him
ną; pritarė ir suvažiavimo daly- 
lyviai. O. JokubaUskienė, general. 
sekretorė, pranešė, kad Balfas tu
rėjo 32 direktorius. Mirus kun. 
St. Santarai liko tik 31. Į jo vie
tą teks išrinkti naują direktorių. 
Suvažiavime dalyvavo 1-6 direk
torių ir 12 įgaliotinių.’ Trys di
rektoriai neatvyko ir neatsiuntė 
■įgaliotinių. Centro valdybai Cle- 
velando 'Balfo šk. įteikė 4,000 dol., 
o Waterburio —1,000 čekiu. 
Taip pat buvo pranešta, kad 
kun. St Šanta-ras mirdamas Bal
fui paliko 1,000 dol.

Toliau suvažiavimui .pirminin
kavo Andrius Keturakis, Balfo di
rektorių tarybos pirmininkas. -Re
zoliucijų komisija įudąryta iš 
■Prano Budininko, Elžbietos Pau- 
crązienės ir Juozo Luko. I balsavi
mo komisiją įėjo Petras Šilas, 
Justinas Gečiauskas ir Janiną 
Gerdvilienė, Suvažiavimą ' raštu 
sveikino. JAV LB krašto valdybos 
■pirm. Algimantas Gečys;

7

BRONIUS V ASILAITIS

Marijos Rudienės pranešimas
Mariją .Rudienė, Balfo centro 

valdybos pirmininkė,' ilgoje, nuo
saikioje k'ąlboje palietė daug svar
bių dalykų. Pirmoje viętoje bur 
vo aptarta; Bražinskų klausimas. 
Paminėjo, kad 4 m. Bražinskų 
išlaisvinimų rūpinosi Vilką?! Rei
kalams nelaypstąnt -į- -gerą. pusę, 
jis'savo' darbą nutraukę.' Tadą 
Bražinskų bylą perėmė Balfas. 
Pranas Bražinskas (tėvas) buvo 
nuteistas 32 m. kalėti, o Algirdas 
— 18. Švenčiant turkams 50 m. nė 
priklausomybės sukakti amnes
tijos būdu Algirdui buvo dovano
ta visa bausmė,-- o Pranui .— 24 
metai. Vėliau jam ir ši bausmės 
dalis '(8 m.) buvo panaikinta. Šių 
metų - liepos mėn; jie jau -būtų 
galėję gauti politinio pabėgėlio 
statusą. Nelaukdami iki galo, 
birželio mėn. jie pasišalino iš -pa
bėgėlių stovyklos ir atsirado ame
rikiečių- ambasadoje, Ankaroje. 
Tuo būdu prieš turkų valdžią pa
darė gana didelį nusikaltimą. 
Jiems grėsė pavojus 'būti gražin
tiems į kilmės kraštą. Užėmė 6 sa
vaites, labui sųnkjai dirbant, nuo
širdžiai padedant kelių valsty
bių aukštiems pareigūnams kol 
pagaliau pavyko Bražinskus iš
vežti į Venecūelą. M. Rudienė 
per 2 savaites vien skambini
mams į Turkiją, Italiją, Šveicariją 
ir kitus kraštus išleido 1,900 dol. 
-abai daug skambinimų buvo at
likta iš Amerikos ambasadų: J.ų 
sąskaitos, jeigu būtų pateikę, bū
tų buvę dešimteriopai didesnės 
už suminėtąją. Venecueloje gelbs
tint dr. Zubriui, dideliam lietuvių

draugui (jis yra lenkų kilmės), 
pavyko -Bražinskams gauti 30 die
nų į Venecūelą įvažiavimo -vizą, 
o vėliau ir nuolatiniam apsigyve
nimui leidimą. Bražinskams vi
zos terminui pasibaigus, jau bu
vo parūpintas darbas, butas ir pa
aiškinta; -kad vėliau bus ban
doma, juos, perkelti į Ameriką. 
Čia jie vėl- ar nesuvokdami, jog ir 
Vakaruose veikia tarptautinė tei
sė, jie antrą kartą .padaro nusi
kaltimą ir nelegaliai atsiranda 
JAV. Dabar vėl reikės daug dar
bo, pinigų (ypač dėl Prano Bra
žinsko),, kol jų reikalai 'bus su
tvarkyti.

Kiti pabėgėliai

Rudienė nurodė, kad šiuo 
į Ameriką atvyksta lietuvių 
vizomis. Norint gauti’ mi-

M. 
metu 
žydų 
nėtas vizas, reikia turėti žydų 
draugų ir, žinoma, jiems gerai su
nokėte Ativažiavus i Vieną, pareiš
kiama, kad esi politinis pabėgė
lis ir vietoje vykus į Izraelį, važiuo
ja į JAV. Tokiu 'būdu į šį kraštą 
jau yra atvykę ir 25,000 žydų. 
•Kai kurie norėdami išvykti iš. 
Lietuvos, sudaro fiktyvias' ar tik
ras mišrias vedybas. Tokiems 
kelionės išlaidas iki JAV apmo
ka tarptautinės organizacijos, o 
vėliau, jei reikia, paskolą duoda 
Balfas. Kai kas galvoja, kad yra 
ir netikrų pabėgėlių. M 'Rudie
nė pabrėžė, kad iki šiol tokių dar 
nepasitaikė. Balfas laikosi lini
jos padėti kiekvienam lietuviui, 
'patekusiam į vargą. Jei atsirastų 
apgavikų, M. Rudienės žodžiais 
tariant, jų bylas anapus tespren
džia Viešpats Dievas. Greitu lai
ku iš Prancūzijos laukiama Rl-

čardo Daunoro. Pirmininkė ap-. 
gailestavo, kad vis blogėja sveika
ta Sevruko, nes nesurandama | 
•būdų pašalinimui nuodų, kuriuos Į 
jis gavo Lietuvoje psichiatrinėse 
ligoninėse. Ji taip pat nurodė, 
kad atvykusieji iš Lietuvos iš vi
sų tremtyje veikiančių organizaci
jų aukščiausiai vertina Balfą. To
dėl ir dabartinė -Lietuvos valdžia 
nuolatos šią organizaciją šmei
žia, net ir šlykščias knygas apie 
ją rašo. M. Rudienė prašė ir atei
tyje visomis išgalėmis remti Bal
fą, kad kuo plačiau galėjus padėti 
kenčiančiam- lietuviui..

Testamentai

Kalbėdama apie testamentus, 
M Rudienė nurodė, 'kad reikia 
būti labai atsargiems juos suda- 
darant Jei testamentai kiek ne
aiškūs, tuojau prisistato rusų ad
vokatai, ir giminės, esantieji Lie
tuvoje, arba nieko negaus, arba 
geriausiu atveju- — apie 30 proc. 
Pavyzdžiui, žmogus testamentu 
Baliui palieka 3000 ir prašo juos 
■persiųsti į Lietuvą, sužinoję apie 
tai rusų advokatai (jie šiame 
krašte atidžiai sekai tėstainentų 
patvarkymus), pareiškia, -kad tai 
esą neva slapti fondai ir jie turį 
padėti. savo piliečiams. Prįver- 
verčia Lietuvoje esančius gimines, 
kad jiems pavestų iš Balfo minė
tą sumą išreikalauti. -Bylai pasi
baigus, jie vėl reikalauja gimines 
pasirašyti, jog visus .pinigus gavo. 
■Kaip, minėtai tikrumoje -kartais 
negauna nė cento. Kad tas neįvyk
tų, , -reikia testamente pasakyti, 
kad -3000 paliekami Balfui (nieko, 
neminint apie gimines), o atski
rame dokumente, rašytame Bal
fui, nurodoma, kad pinigai būtų 
persiųsti j Lietuvą -giminėms. Ta
da jie gauna visus, šiuo atveju 
3000 dol.

Jei norima Bal-fūi .palikti pini
gų, už kuriuos giminėms būtų 
pasiųsti siuntiniai, apie tai reikia 
aiškiai pasakyti testamente. Pvz. 
■Balfui palieku 3000 dol. už tuos 
pinigus prašau pasiųsti siuntinius 
giminėms esantiems Lietuvoje. 
Rusai šiuo' atveju pinigų- nega-

lės atimti. Šiuo metu centro val
dyba ruošia instrukcijas teštamart 
tų reikąlu, kurias gaus visi sky
riai.

Balfo centro valdybos pirmininkė 
Marija Rudienė -Balfo direktorių ta
rybos suvažiavime, Philadelphijoje, 
Pa. Nuotr. K. Cikoto....

■Piniginis stovis

Apie Balfofinansinę būklę pra
nešė Kostas Čepaitis, centro vat 
dybos iždininkas. Kruopščiai pa
rašytoje apyskaitoje, kuri apima 
laikotarpį nuo 1975 m. lapkričio 
•19 d. iki 1976 m. rugsėjo 15, patie
kiama daug skaičių, iš kurių pa- , 
aiškėja didinga šios organizacijos 
veikla. Per minėtą laikotarpį, 
imant apvaliais skaičiais, Balfas 
turėjo 105,900 pajaifrų. Didžiau
sią pajamų dalį sudarė aukos (iš 
rinkliavų, palikimų, nario mo
kesčio) gautos per skyrius — 
70,000 dol. Toliau sekė bendros 
aukos - 13,600, aukos Vasario. 15 
liūs ir stipendijų fondui aukoto
jus) - 8,500, dol., palūkanos, iš 
bankų - 6,300, aukos specialiems 
fondams - 3,500,- iš Chicagos 
miesto valdybos Balfo 3-jų tar
nautojų algoms - 2,900 ir aukos 
Bražinskų reikalams - 1,000 dol.

Šiuo metu centro valdyba tūri 
5 apmokamus tarnautojus. Iš jų 
2-m moka Balfas, O 3-m — mies
to valdybą. Iš miesto pinigus iš
rūpino 'M. 'Rudienė, už ką suva
žiavimas jai nuoširdžiai padėko
jo.

Per tą patį laiką viso turėjo 
107,300 išlaidų; jos buvo šios: 
siuntinių .persiuntimui (277. už 
geležinės uždangos ir 346 fSuval- 
kų trikampį) išleista 52,400 dol, 
tarnautojų algoms — 15,400 dol. 
Bražinskų reikalams — 13,100, 
Vasario 16-tos gimnazijai '(čia 
-įeiųa būrelių aukos, stipendijų 
fondo aukos ir priedas duonai) — 
11,800 dol., .piniginėms pašal
poms .įvairių kraštų lietuviams 
— 4,700 dol. administracijos- rei
kalams (nuomai, revizpriams;-or
ganizacijos registravimams, .raš
tinės reikmenims ir 1.1.) — 4,200 
dol. specialiems fondams /(aukos 
persiųstos pagal aukotojų nuro
dymus mokykloms, vienuoly
nams, kongresams ir kt). t— 
3,700 doL ir imigrantų šalpai bei 
paskoloms — 2,000 dol. Šiuo metu 
Balfas bankuose turi 86,000. ...'

Iki šiol Balfas kiekvienam Va- 
I sario 16-os gimnazijos mokiniui 
maisto pagerinimui (priedas duo
nai ) pasiųsdavo po 200 dol. Ky
lant kainoms, suvažiavimas nuta
rė šią sumą padvigubinti, L y. pa
kelti iki 400 dol.

Iždininkas Kostas Čepaitis nu
siskundė, kad Balfo darbas kiek 
pasunkėjo, nes rusai labai pakė- 

i lė muitus. Jis davė šiek tiek -pąly- 
' ginimų: kailinio palto persiunti

mas anksčiau kainavo 19.80 dl. — 
I dabar 120 dol., dirbtinės medžia- 
I gos palto - anksčiau 9.90 dol. da

li bar —- 40 dol., skarelės — anks
čiau 2.25 dol; dabar 4 dol., suk
nelės —anksčiau 3.60 dol., da
bar 12 dol., batų poros —ankš
čiau 3.60 dol.,- dabar 12 dol. -Jis 
taip pat pastebėjo, jog anksčiau 

(Nukelta j 5 pusk)

TRUMBUKAS
Iš “Lukšiųjų” antrosios knygos

ANTANAS GIEDRIUS

Kol juodu priėjo girios pakraštį, jau saulė pra
dėjo mirkčiot pro medžius. Trumbukas pavedė Burle- 
vičių už paskutinio medžio, parodė kelią ir pasakė:

— Eik tuo keliu ir pareisi namo.
Burlevičius palinksmėjo ir sako Trumbukui:
— Dėkui, pane Trumbuk, kad taip gerai manę iš

saugojai girioje.
Dar norėjo paprašyti Trumbuką į svečiuę, ale atsi

minė jo galybę ir prikando liežuvį.
Visą valandą ėjęs, priėjo savo dvarą. Priėjo išvar

gęs, sunykęs. Ir nesijuto, kad švarko nugara perply- 
šus -L tai kai krito iš eglės. Dėlto dvaro darbininkai, 
kai pamatė, tai tik akis išpūtė ir užčiaupė žadą Juok
tis iš dvaro pono nederėjo, kad ir labai juokas kibino.

O vestuvninkai jau rinkos pusryčių. Muzikantai 
drožė linksmą maršą ir kaip tik tuo pačiu laiku, kai
ponas Burlevičius, į valkatą panašus, skubinos į savo 
rūmus.

O Trumbukas nulėkė pas tėvą Benediktą, ir pasi- 
krebždino į duris. Tėvas Benediktas ką tik buvo at
silaikęs Mišias.

— Tėveli, — prašneko Trumbukas, — Burjęvičių 
visą naktį palaikiau girioje. Jis ten labai bijojo vilkų 
ir baidyklių, ale nieko pikta jam neatsitiko," it 'sveiką 
palėkiau namo, ' ” 'į

— Gerai, Trumbuk. Dabar jau teliko tau trečiasis 
darbas. Ale turėsi palaukt vakaro.

— Ęee... — nusiminė velnelis. — Taip ilgai ma
nę kankini!

— Pakęsk, Trumbuk, — sako tėvas Benediktas. 
—Nei tau, nei man dieną nepatogu.

— O ką aš turėsiu padaryt? — paklausė Trum
bukas.

— pristatys! man gubernatorių Kravapickį.
— Ooo!.. — nustebo Trumbukas. — Patį guber

natorių- Pristatysiu.
— -Tai klausykis. Nueik jau vėlokai vakare ir nu

sitaikyk, kada Kravapickis savo kambary skaitys laik
raštį. Paimk ir atgabenk. Tik tai ne šen, Trumbuk: 
kitą dieną jis perpykęs visą vienuolyną lieptų išgriau
ti ir vienuolius iškart. Ar žinai Šventaragio slėnį?

— žinau.
— Ten įkalnėje auga didelis ąžuolas. 'Aš pavar

gėliu apsitaisęs nuo dešimtos valandos lauksiu po tuo 
ąžuolų.

— Gerai,— pasakėTrumbukas ir išdūmė.

Yakare tėvas Benediktas pasišaukė savo padėjė
ją ir pasisakė jam, kad prieš dešimtą valandą turėsiąs 
išvykt ir tegrįšiąs tiktai po vidurnakčio. O laikui atė
jus, apsitaisė pavargėliu, pasiėmė lazdą ir išėjo.

Velnias sutartu laiku nudūmė gubernatoriaus. Vi
suose namuose žiburiai jau buvo prigesinti ,ale apie na
mus vaikščiojo koks tuzinas žandarų. Trumbukas pri
siartino prie durų ir sako:

— Aš noriu matyt gubernatorių.
— Ar tu kvailas? — sako jam sargybiniai. — Gu

bernatorius jau blakstienas glaudžia, miego nori.
j— luitai svajbua ręikąląą = gąkg SruffibiH

kas.
— Bėk šalin! — sako jam sargybiniai. — Mes 

tau įdėsim reikalą!
Vienas sargybinis pagriebė jį už peties ir pastū

mė šalin. Ale kai jis nutvėrė už peties, tai ir įsidūrė, 
lyg nuo karštų adatų būtų nudegęs.

— Ach ty čiort! — sukeikė sargybinis ir išsitrau
kė kardą.

Ale Trumbukas nudūmė į gatvę. O sargybinis pa
sakojo kitam, kad tas kemsys žmogytis turėjęs ap
sivilkęs skrandą, pilną prisagstytą adatų. Tikriausiai 
jis norėjęs eit nužudyt gubernatorių.

Tuo tarpu Trumbukas išbėgo už vartų, pasivertė 
į šunį, paskui nubėgo prie gubernatoriaus namų durų, 
pasistojo ant paskutinių kojų ir ėmė cypt jr braižyti 
duris.

— Ei, sobaka! — sušuko vienas sargybinis.
O šuo dar labiau ėmė braižytis-ir cypti.
— Čiort tebia poberi! — sušuko abu sargybiniai, 

atkišo šautuvus su durtuvais ir smeigė šunį.
Ale kai tik juodu tuos durtuvus prikišo prie šuns, 

tai iš durtuvų pasipylė ugnys ir ėmė. juodu svilinti 
Juodu išmetė šautuvus, ir pradėjo pravoslaviškai žeg
notis. O kai po tris sykius persižegnojo, jau šuns ne
buvo.

— ’Čto za čiort! — sako vienas. O pašnibždom 
savo draugui pridūrė: — Šįvakar mūsų gubernatorių 
tikriausiai velnias puola.

Juodu dar po tris kartus persižegnojo ir visą lai
ką iš baimės drebėjo, kol tik atėjo pakaita.

O Trumbukas-pro langą įėjo .pas gubernatorių ir 
rado jį beskaitant) laikraštį.

— Zdrastvui, gospodin gubernator! — maskolių 
kai pasisveikino Trumbukas.

dajigiaul
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CLEVELANDO ŽINIOS
IŠ PARENGIMU

KALENDORIAUS

— Sį šestadienj, spalio 23 d. 7 
vai. vaL rengiamas aštuntasis 
abiturientų pristatymo balius. 
Lietuvių namuose. Rengimo ko
mitetą sudaro. R. Švarcas, R. 
Aukštuolis, Eglė Giedraitytė ir 
LB Ohio Apygardos, atstovė Ona 
Jokūbaitienė.

— Grandinėlės koncertas 
Guyahoga Community College 
teatre įvyksta šį sekmadienį spa
lio 24 d. 3 vai. p.p. J3ėl bilietų 
kreiptis į K. Marcinkevičių, tel. 
371-4635 ar L. Sagį, tel. 442- 
8674.

. — Čiurlionio ansamblio tra- 
jicinis balius - koncertas rengia
mas spalio 30 d. 7 vai. vakaro 
Lietuvių namų salėje. Progra
moje operų chorų ištraukos, geras 
orkestras, šakiai, vaišės, laimė
jimai, dovanos ir gera nuotaikai 
Dėl bilietų skambinti R. Butkui, 
tel. 732-6250 arba Vi. Plečkai
čiui, tek 731-7699.*

" — Clevelando Šauliai spalio 
31 d. sekmadienį rengia Karinin
ko A. Juozapavičiaus minėjimą.

— Sol. Ginos Čapkauskienės 
ir pianisto Vytauto P uškori aus 
koncertas, rengiamas Eglutės — 
veikų žurnalo — sukakties proga 
Dievo Motinos N.P. salėje,. lap
kričio 6 d.

— Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 14-sios kuopos 75 metų ju
biliejinis banketas įvyks Lietuvių 
namuose, lapkričio 7 d.

— Lietuvių Dienos įvyksta 
lapkričio 13-14 dienomis Dievo 
Motinos N.P. salėje su didžiuoju 
mūsų solistų koncertu: Stasiu Ba
ru, Jonu Vazneliu, Dana Stan- 
kaityte, akomp. Alv. Vasaičiu.

— Juliaus Šukio dailės kūri
nių paroda Lietuvių namuose ati
daroma lapkričio 14 d.

—- Kariuomenės šventės mi-

•nėjimas, rengiamas L.K.V. Są
jungos, įvyksta Lietuvių namuo
se lapkričio 20 d.

— Kristaus Karaliaus Valdo
vo šventė švenčiama lapkričio 21 
d. Dievo Motinos Nuolatinės 
pagalbos parapijos salėje, prog
ramą ruošia ateitininkai.

— Prctf. Juozo Brazaičio 2-jų 
metų mirties sukakties minėjimas 
•lapkričio 28 d. Rengia Lietuvių 
Fronto bičiuliai.

ateitininkų studentų 
SUVAŽIAVIMAS

šiais metais studentų ateiti
ninkų suvažiavimas įvyksta Cle- 
velande spalio 22 - 24 d. Kadan
gi pirmadienis, spalio 25 d., 
daug kam yra šventė (Veteranų 
diena), tikimės, kad didelis bū
rys studentų suvažiuos kartu 
padirbėt ir padraugaut.

Penktadienis: visi renkamės 
pas Viktutę ir Nijolę Lenkaus- 
kaites. Ten bus paruoštos vai
šės ir lauks draugai. Nakvynės 
bus pampintos visiems tiems, 
kurie neturi kur apsistoti. Skam 
binkit ar važiuokit tiesiai' pas 
p-les Lenkauskaites.

šeštadienis: 10:30 v. r. Dievo 
Motinos Nepaliaujamos 'Pagal
bos parapijoj suvažiavimo pra-

džia. Vakare visi vykstam į /‘Ali 
Night Shut” — tai tikrai dide
lio įdomumo vakarinė programa.

Sekmadienis: 10 v. r. 6v. Mi- 
šiod DMNp bažnyčioj. Visi daly
vaujam sų vėliavom ir unifor- 
form, Po pamaldų —- lengvi pus
ryčiai ir suvažiavimo uždary
mas. Tuojau po to, karavanu 
vykstam iškylauti.

Visi labai raginami į suvažia
vimą atvykti — sąjungos gpty- 
biškumas priklauso nuo visų, pri
sidėjimo. Neužmirškit su savim 
atsivežti draugovių vėliavas, 

draugovės veiklos pranešimą, į- 
galiojimus. (atstovai), foto apa
ratus Įr šypsenas.

DMNP parapija — 18022 Neff 
Rd., Cleveland, OH (531-4263), 
V. N. Lenkauskaites — 3024 
Kersdale Rd. Peppėr Pike, OH 
(831-1494). RT.

BALFO VAJOS

Clevelando Balfo skyrius spa
lio 15 d. pradėjo motini aukų va
jų, kviesdamas visus aukoti mū
sų tautiečių šalpos reikalui. Mūsų 
tautiečių, išsiblaškiusių po visą 
pasaulį, Šauksmas padėti jų senat
vėje, ligoje, nelaisvėje, šalty ' ir 
alky neturėtų būti neišgirstas mū
sų, kurie materialiai esame gan 
gerai įsikūrę. Duokime kiekvie
nas .pagal savo išgales, širdį ir 
meilę savo nelaimingam broliui 
ir sesei.

Šių metų Balfo skyriaus va L 
dybą sudaro: pirm. V. Steponavi
čius, K. Gaižutis 7- vicepirm., 
Br. Gražulis — vicepirm., A. 
Puškoriūtė — seki., O. Jokūbai- 
tienė iždininkė, V. Jokūbaitis 
ir Ant. Styra nariai.

RUDENS FESTIVALIS
Sv. Jurgio parapijos festivalis 

(Nukelta į 5 psl.).

M I S O E L A N E O U S RE A L E S T A T E

■>ooooo<xx>ooooooooooooooooo

TELEVIZIJOS 
MIGLINAS TV 

Spalvotos Ir Paprastos Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas Ir Tafsymap 
MIGLINAS TV 

2346 W. 69tb St, tel. 776-1486 
*oooooooo<xxxx>oooooooooooo<

0000000000000000000000000c
NAMU REMONTAS
PRIEINAMA KAINA

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves irnaujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau,
Zigmas, teL 776-0882 po 6 v, vak. 
»oooooooooooooooooo<>oooOoo<

HELP WANHD

ExceUeat Opening 

SHEET METAI MAX

PALOS P ARK parduodamas rink
tinis % akro sklypas. Pietryčių 
kampas 90 Avenue ir 123 Street. 
$20,060100. Skambint 448-0939

Near 67t!i & Centrai Park
Perfect for the grovving family. 4 

bedroom brick expandable wjth cen
trai air and 100 amp electric. Newly 
painted trim. Largo fenced yard. 
car garage. Sure to please. 30’s.

REYNOLDS REALTY 
Since 1937 ■ -

1M

Good Working CosdltUi*. 

CALL MR. MULLER
Between 10 and H

2-12-0940

CLE\ 
Z

(Atke

VERTINGU NAMU 
GALERIJA

>MtATOf'''|
GaŽ k, lapkrič

Lį*Bygute!
Jiinti klek

Mylimai motinai įnirus, sūnų 
ALGI RATKELI ir jo šeimą 

širdingai užjaučiu.

marma noreimen®
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

SIUNTINIAI | UETUV4
Labai pageidauJamoe geros rfišiee 

prekes, (teistas iš Europos sandelių. 
2608 W. «»th St., Cblcago Ui. 60626 

TEL. — WA 5-2787

9___ _____ __ ____ , _ >
auto garažas. Puikus vldaiui ptanaa I

Stefa Daukšienė

NAMŲ APŠILDYMAS
.Taisau senus Ir sudedu naujus pn- 

fiius. Pigiai išvalau taipgi aljnvinina 
Ir perdirbu d51 dujų. įdedu vanlsas 

i Hldytuvus. Kreiptis —

A BANYS — toL 447-8806

Viėnintel8 stilinga 0 kambarių 
metų raubvo mūro rezidencija ir

iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiin
ST. PETERSBURG BEACH,

FLORIDA

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

GULT ASSOCIATES 
RERLESTATE 
6705 Gult Blvd.,

St. Petersburg Beach, FL. 33706.
Tel. 818-367-1791 dieną arba 

818-860-0744 vakare.
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiuiiiiiiiiiuiiiuuiii

Vida ir Vytenis Damušiai 

Ramunė ir Jonas Račkauskai

A. t A. ELENAI GILVYDIENEI minus, 
jos sūnui ANTANUI, marčiai VIDAI ir anūkams 
bei visai giminei reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą ir kartu liūdime.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus

NEDZINSKAS—4065 Areher Ave^ 
Chicago, DL 60632, telef. 927-5980

įvairių prekių pasirinkimas m- 
brangiai U mūsų sandelio.

COSMOS PARŪKIA EXPRESS
SIUNTINIAI, Į LIETUVA 

1333 8. Halsted St. Cbicago I1L 6060S 
8501 W. 69th St.. Cnicaga DL 60626

Telef. 925-2737 — 254-3320
V. Vslsnrtnan

10% — 20% — 80% pigiau mokfistts 
ož apdraudę mm ugnfes ir* automo
bilio pas
FRANK ZAP0LIS

Mieliems draugams

MGB IR ADOLFUI ŠLEŽAMS
jų tėveliui ir uošviui

A. t A. JONUI BUTĖNUI mirus,
reiškiame gilią užuojautą ir kartų liūdime.

Izolda Raliene 
ir sūnus Robertas

. Pasaulyje 
mėgiamiausias konjakas. 

Marteli.

8208% West 95th Stręte
Chicago, Dlinois 

Telef. GA 4-8654

M O V I N G
SERBNAS perklausto baldus ir 
tos daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir palša spdrauda.

TELEF. — WA 5-8063

LADIES AND GENTlEMEN
Halr formų te JIBte Patented-Guaranteed in Switzorland and te 
Registered in USA, Canada, Europe. It curea Dandruff, Failine 
Halr. Itching scalp, Splitting ends, strengthening HAIR, Root 
growfh, and rėstoring NATŪRAI. HAIR COLOR. Uslng JIB vou 
vili neverbe BALD or GREY. 100% Guaranteed. Lteted in 
Druggist P.ed-Blue Book. Drugte-Chemlst Order STRAIGHT 
«UB LAB.; J & J, 2557 W. fttth St.. 1640 W. 47th Su. So. 50th 
Avė. & 14th SU, Cicero, 11L, 1147 N. Ashland Avė., 2834 No. 
Milwnakee Aye., Chicago, ED. JTB Medicine IAąuid 8 oz., 
16 week supply — $6.00. Money Order, postpatd. Send Today:

JIB IiABORATORY, 1437 So. 4tth. Avė., CICERO, HJx .60650

Nuo 
1914 Metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą.

Mes norėtum.būti Jums 
naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos fld
$40,000.01

KRANK ZOGAfi
President

■
MIDLAND 
SAVINGS

ALOAN ASSOCIATION 
4040 Archer Avenue 

CMmgO» Rr4? 60632 
PboDS 2544470

Ir 8826 So. Hariem Ava, 
Bridgeview, fUlnoh 6005 

TeL 598-8400

pald ąnarterly
4 Year Savings 

Girtlficates
Miaimum IpjuOO

A n acormnU com- 
pounded dally — 
PMlbook tevtngB

J o<x>o<xxx>oo<xxxxxxxxx>oo<xx>c
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame 

visų rusiu grindis. 
J. BUBNYS - Tel RE 7-5168 

oooooooooooooooooooooooooo

M. A. ŠIMKUS
NOTARY PUBEIO

ENCOME TAS 8ERVTCE 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI,
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI ir 
klioki blankai

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo Programa 
Naujojoj Anglijoj iš stoties WLYN 
1360 banga veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — per 
duodama vėliausių, pasaulinių žinių 
santrauka ir komentarai, muzika, dav 
nos, ir Magdutės Pasaka. Šią pro 
gramą veda. Steponas J. ir Valentina 
Minkai. Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists — gėlių bei dovanų 
krautuvę, 502 E. Broadway, So. Bos- 
ton, Mass. 02127. Telefonas 268-0489. 
Ten pat gaunamas dienraštis "Drau
gas” ir didelis pasirinkimas lietuviš
kų knygų.

UlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIimilllllNB
Apeimoka skelbtis dlen. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomaa lie
tuvių dienraštis.. Gi skelbimų kai- 
sos visiems prieinamo*.
■•MmHtiiHimiiiiieįuiimuHuunii

A. VILIMAS 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustynuui 
Įvairių atstumų

823 WEST 34-th PLACE 
Tek — FRontler 6-1882

Marųuette Parke $29,750.00.
2 butų moderniai {rengtae nau 

ūž Kedzie, Smirnai pko. Viri $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.00

4 butų mūras prie Maria Hlgte 
Naujas gasu šildymas, nauja elektra. 
S auto mūro garažas. $4’4.900.00

Ant Hickory kalno prie ąžuolų 11 
metų 7 kambarių rezidencija ir 2 
auto garažas. Savininkas llponte par
duoda už $52,700.00.-

Mūrinfe - medlnia pajamų namas. 
2 butai. Pirkėjui tikras radinys. Mar- 
ųuette Parke. $29,900.00.

17 metų didelis 2 aukotų mfirss 
ir 2 auto mūro garažas. “RadtanV* 
Šildymas. Marąuette Parke. 
$38,000.00.

Platus lotas arti ftv. Kryžiaus 
goninSa. Pigus.

VALDIS REAL ESTATE
2625 W. 71 Street

Tel. 737-7205 art® W7-85M

LAIKE 0||
Some erperience. , 
ditions. Paid hosp.. vacatjo^ 
holidayš, day 3hift with pasftie 
time.
737-7520

J A J CA9MDE 4 TOOLAv £ią parapi. 
~ ~ ~ : nari«
HEUPVAŽra® - MDnŽĮ

----------*------- s*

ORDER TAKHt
Full & part time available.6^ į kviečia į 

per minute; Ąccurato typingplatini
Heavy telephone wo± taking^festivaly.

GRAŽIAno soliciting necessary. 
Bensenvrtle area.

tt-

^Pereito
U-o už Pet

------------- =------ -  - ■-1 si
EXPER’D SECRETiRIB įyčioje. Pe

NEEDED. Shorthand ”
For information call 75i-612r.j [

A3FERICAN MEDICAL IŠ)
536 No. Statė Sheef .1
Chicago, Ulinols 60510

CALL 5958M0, ext 4 
for appointment.

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimu — 

Valdymu
Draudimai — Income Tu

Notarihtu —- Vertimai

BELL REALTY
J. BA0EVI61U8

6455 So. Kedzie Ava — 77&-22S3

NOBI PIRKTI

WANTED OLD 60MIU
I pay top priete for old cccc

jo Ryto Bal 
pijos choras 
Eias. Nora

Liutkus.
ęja gyvenąs 
įinas Karsol

P
EAI^G

VAINA Rea! Ėdate
Norintieji pirkti, parduoti at

mainyti namus, tarpininkaujame 
Miami Beach, FL Ir Chicago, Hz

711 85th St, MlaJOl Beach, FL 
teL (SOS) 864-3586

illlijlllllllllimilllllillllllllillilllllllllllllll
Erdvus 4 miegamų Georgian. 1% 

vonios. Platus lotas. Centralinla vėsi
nimas. Tik $3,750 Jmokfitl. ApyL 
72-os ir Whlpple.

2 butų mūr. Naujas garažas. 2 ži
diniai. Pilnas rūsys. $26,500. ApyL 
72-oa ir Arteslan.

70 ir Talmam Mūr. 1% aukSto. 
3 butat Geros pajamos. Tik $26,550.

BUDRAITIS REALTY CO.
4243 W. 63 Street

TeL 767-0600
135131 & Archer Av., Lement, 1L

Tel. 257-5861

niimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiimiiii

Erdvus mūr. 3-jų mieg. bungalow. 
Į vakarus nuo California ir 62-os. 
Nauji aluminum langai ir garažas.

1% aukšto mūrinis. Puošnus bu
tas savininkui ir geros pajamos. Ar
ti 59. jr Talman.

Pelninga* investavimas —7 3-jų.
apartmentų medinis ir patalpa Hz* 
niut Žemi taksai. Brighton Pke.
ŠIMAITIS REALTY

LB8urasM» — Income Tai 
2951 W. 63rd Street — 4367878

_____ LB apylir 
* F“y w viu wa»IK».
Big Little books, Balio prtadiemo,
old Baseball cards. Paying c; j bs Stasys 
$500.00 for bos of old comjc bA tema “Kalb 
(late 1930*8 and ’40*s). Čafl N «jj ir sveti

IM j J.tosįos j 

_. . Imdama da1
IŠNUOMODAMA - FOR RTO nemaža kai

..............................   'Mhpitąlinių t
Pigiai išnuomojamas 3 kaulnff laikrašč 

butas 2 ar vienam suaugus f feįa” g tūks 
meniui, 6637 S. Roekvell St. aE.> 2500 e' 
rautia-telef. 778^20

— ---- •-jftnoa rusų į
D £ M E S10! ;| ypjama su I 

TTW.f I- - t- Jįjmpągį ka

Ilk ką išspaudos Sėjo dps sąiyg( 
anglų rašytojjų novelių airtiat) įįbas, be

ANGLĮ! N0VKX<
jfiai ir net 

—I fentariausi

Tai pitma tokios apia» > 
pusL) ir vertės antologija BALFO i 
ta 24 rinktines noveles, hmtfF 
mą kartą yra išvestos ir (Atkėš
«ą knygą. Joe sužavi . .. . ,
skaitytoją. Antologiją;^^^ h L r '
komentaru pridėjo Povilai ĮĮ P° , e^s’ I 
Užsakymus siustu

DRAUGAS 4545
CMcego, nt Ašį

Kaina $7.00.

ĮUišcds gyventojai 
mokestį.

D t M B8IO

SOPHIE BANGUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos progrmos H WOPA, 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 1230 
1:00 vai. popiet —- šeštadienį ir 
sekmadienį nuo &30 iki 9:30 vaL 
ryta

Tatefc HEmlock 44415
1480 A. M.

7189 3a MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO, ILL. 60629

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII
Ratlljo Vntniida jau 35 m. tarnauja 
New Jcraejr, New York ir Connecttcat 

lietuviams!
Kas SicStadieu.i nuo 4 Ik! 5 vaL popiet, 
iš WEVD Stoties New Yorke (1110 
ML, AM ir 97.9 meff. FU),

I>irekt. — Dr. Jokūbas J. KtukM 
14(17 Fore® Drive 

Bfounialnslde, N. J, 07093 
Tel. 332-5&6S («xio 201)

Kviečiama taip pat kkiuMjrtte Ute 
tuvtškųkultūrinių valandų. cmx<1u kai* 
ba IA fteton Huif Universiteto radijo 
atotiea. tNev. JunM»y WSQU. i
FM) Ptrniad. 7:š'o-$:80 vai. vakarė.(Vadovauja prof. J, Stukaa) 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮitiiiiiiiiiiiiįiiiij|iti|l

M dovana —

Pageidauta, į 
i,mečiai, balt; 
pąsi daugiau 
f JAV vyriai 
Mažinimo.

Juozas M; 
telio vedėja 
centro valdyl 
fira, kuri la 
valkų trikai 
pigiau. Ant I 
kitaaBoma 1

J’tose ir kit 
J*i npsiraso 
h adresus i 

sunčia g
Mrmi pagž 
luvmi rašin. 
vietas ir tu, 
įuridnius. J 
^ti, reiktų

Naujuoju

žmonom’ar ma^ 
dovanoja HtatiaSM 7r
faofl bu lietuvišku rg Pk-
mu. fii knyga yra . Albinai
pasisekimo Heturią ir Hų suvažia^ 
darbo vietose fr Yorl

Knyga yra labai ^^rucijos,
toniiStikiK

Marijai 1 
valdybo

FAIIK^LIJNTA IB
laida

Juocafte
šiom dienom Dmogo 

išleido šeštąją laidą feOj 
rioe virimo knygos. X Pįj 
nė vėl patikslino ir 
laidą tmujais ptttijbg J
•Ta! Meięlenūni

spalvotomis 
patogi vartoteul

Užsisakykite
DRAVOAS.njn^’ &?ird

sityje, y 
" Ji u* *uva^a

aobdfll)t Švobai] 
9^^' Ulbėjo prėl

4545 Vest 
Orimgo.

pąštų išlaidonM. 
pridėkite 50 ceuni 
paMul



POW£J| 
WORą

CLEVELANDO 
ŽINIOS

(Atkelta iš 4 pusi.)

.j*lapkričio 14 d. Visiems

737-7931
1NC,

TRYS

^lapkričio H d. Visiems pa- 
įečiams išsiuntinėtos laimėji- 
jllnygutės, kurias prašoma 
^ioti klehonijon. Ši senoji lie- 
įįj parapija, kasmet mažėjanti 
i* - narių . skaiči ūmi, rei ka- 

paramos. Vien iš surenka- 
L ąijkų sekmadieniais pa rapi j a 
CgĮėgtų išsilaikyti. Kleb. kun. 
j Ivanauskas ir parapijos tary- 
;fhiečia įsigyti laimėjimų bi- 
^platinti ir dalyvauti parapi- 
Kestįvaly.

ER
15
requirei 

f orderį |

11. fcraiiL J GRAŽIAI PRISIMINTAS 

sekmadienio -suma
4 hr -įro už Petro Karsoko, mirusio 
■''^elą Jtu-gio baž- 

RIES :įcoje. Per pamaldas giedo-
•^sarv.. Babičko vedamas para- 
tlŽI-Ž choras ir solistai Julius Ka- 
• ir AloV_
KSS rf
et
10'

Vytauto Didžiojo Šaulio Rinktinės Chicagoje pirmą kartą savuose namuose Spektaklis.
Spalio mėn. 24-tą d, 3:00 vai. popiet vaidinama Juozo Nemunėlio 2-jų veiksmu drama

SIBIRO VERGAI
Kviečiame pamatyti tuos žiaurumus, kuriuos iškentėjo tremtiniai įvairiose priverčiamojo darbo stovyklose Sibire

tininkas jas iliustravo konkre
čiais pavyzdžiais, imtais iš laik
raščių. Kalbą čia nesirūpiną net 
ir tie laikraščiai, kurie skelbiasi 
esą “tautinės minties”. Smul
kiau paskaitoj žvelgia j kelis rū
pesčius: į pastangas pasitobu
linti rašybą, svetimųjų tikrinių 
vardų rašymo -bėdas, įmantravi- 
mo tendencijas, kišant kalbon 
“žodžius fetišus”, vertulių, var- 

į tojimą ir j vadinamuosius kalbos 
taisymus. Apskritai, svetur pa
sigendama kompetentingos kal
bos pagalbos, nes trūksta ir 
■taisytojų, ir pasirengusių re
daktorių. Po 45 min. trukusios 
paskaitos vyko labai gyvas iš
keltaisiais klausimais pokalbis. 
Į vakaronę atsilankė 20 asmenų.

P-

| įas, Norą Brazkilienė ir Alek- 
I- - g Liutkus. Pamaldas užprašė 

j urenąs mirusiojo brolis Al- 
’ įąs&sokas. V.R.

POKALBIS
4 KAINOS RŪPESČI AIS

j m apylinkės spalio 14, ket-
5 • įūdienio, vakaronėj lituanis- UUH> omI p

up to Įs Stasys Barzdukas kalbėjo 
ic boofe] “
U Mack
it

i

BENĮ

a “Kalbos rūpesčiai Lietu- 
Hj Ir svetur”. Okup. Lietuvoj 
fitasios kalbos kultūrai esą 
sriama daug dėmesio: priaugo 
aaa kalbininkų, išleidžiama 

letalinių veikalų, eina du kai
li laikraščiai — “Kalbos Kul

mūsų 
pristatė

Antroji rečitalio dalis pradėta 
J. Marcinkevičiaus Mindaugo 
■monologu. Prof. A. Kuprevičius, 
kuris yra Clėvelanab Music 
School Settlement mokyklos ir 
Clevelando valstybinio univer
siteto f Ortepiono klasės vadovas, 
paskambino C. Debussy Jau
nąjį pianistą iš siuitos Vaikų 
kampelis, Tris peliudus, F. Lisz-

to, Trys etiudai ir M^Musorgkio 
iŠ paveikslų galerijos: Senoji pi
lis, Viščiuku baletas ir Didvyrių 
vartai.

Ir puikus rečitalis buvo užbaig
tas Antano Gustaičio nauja, 
specialiai parašyta satyra Gedi
mino Trimailos Trejybės satyra.

Trumpame padėkos žody J. 
Budrienė padėkojo meninin-

kams už tokio aukšto lygio me
ninę popietį.

Programos dalyviai ir visi kFaū- 
sytojai buvo .pakviesti jaukiai ka
vutei į apatirię parapijos šalę.’

V. R.

— Kovą dėl tautos gyvybės ir 
jos jšlaikymo glaudžiai surišta 
su tuo, ką yadinamė kultūros 
kilimu, o tai juk yra visų svar
biausias mūsų uždavjnys.

, Kun. dr. A. Baltinis

vo Motinos N. P. parapijos salė
je surengė mūsų iškilių žodžio ir 
muzikos menininkų1— aktoriaus 
Henriko Kačinsko ir pianisto 
prof. Andriaus Kuprevičiaus re
čitalį, kurio išgirsti atvyko arti 
dviejų šimtų klevelandiečių.

Šiltu ir taikliu žodžiu 
menininkus ąuditarijai 
JEglė Giedraitytė.

•Koncertas - rečitalis .pradėtąs 
! pianisto A. Kuprevičiaus atlieka-, 
mais J. Gaidelio, K. V. Banaičio 

' ir VI. Jakubėho lyriniais. Čia 
į profesorius, kaip pats sakėsi, Sli- 
| laužė tradiciją ir gražiai apibūdi- 
I no šių kompozitorių kūrybą, 
i Sklandus sakinys, gili įžvalga į 
lietuvių kūrybinį potencialą' la
bai derinosi rečitalio rėmuose.

Aktorius — svečias Henrikas 
Kačinskas auditorijai pateikė V. 
Mykolaičio Mano Būstą, J. Šle
kaičio Mare Nostrum ir P. And- 
riušio Naktis parugėje. Nelabai 
dažnai lietuviškas žodis taip gra
žiai skamba Clevelando lietuviš-

PUIKUS REČITALIS
-Clevelando Skautininkių

draugovė, kuriai vadovaują Jad
vyga Budrienė, Marytė Puškorie- 
nė ir Albina Petukauskienė, spa
lio 17 d., pereitą sekmadienį,Die-1 koje scenoje, kaip šią popietę.

r
 Mieli gimines ir artimieji, pranešame, kad

1976 m. spalio 21 d. tragiškai žuvo

ambždįj _
’^^-^"8 tūkst egz ir “Mūsų Kal- 

k 2500 egz. Ten visais gali- 
. ' "'įj lis būdais ginamasi nuo sve- 

%06 rusų įtakos brovimosi, ko- 
f 'Ijcma su kalbos klaidomis, rū- 
■*wmaa kalbos grynumu, tiks- 
‘ fen ir ekspresyvumu. Okupa- 

sąlygomis tai nelengvas 
jįrtas, bet jis vaisių duoda. 
'Mntsnė padėtis svetur, čia 
^spauda (kai kurie laikraš- 
■ ir net knygos) pilna ele- 

L įtariausių klaidų, ii- paskai-

rmiaushi 
tolbgiji-

ELf

A A.

DR. JULIUS ALGIRDAS RAMONAS, 
mylimas vyras Ingridos Tamošiūnaitės, brangus 
tėvas Daliaus Juliaus ir a. a. Rimos Marijos.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį ir sekma
dienį, spalio 23 ir 24 d. nuo 12 iki 10 vai. vak. 
Petkaus Marguette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

Laidotuvės privačios.

va (460 
alpinu- 
ries pir« 
nidėtoll 
iekvienl 
ruošėtf 
Gaučyi

BALFO SUVAŽIAVIMAS
(Atkelta iš 3 pusi.)

M dalykų buvo galima siųs- 
kelis, o dabar tik po vieną.

Mauta, kad lietuviai, ukrai- 
baltgudžiai ir kiti jung- 

'■ u įt darytų spaudimą 
vyriausybe dėl muitų su- 

ieda 54

ast, .

Atadcevičius, rūbų san- 
•.^ vedėjas, nurodė, kad Balfo 

.^•ro'valdyba surado lenkų agen- 
Aimi laivais siuntinius į Su 

trikampį nuveža gerokai 
Ant vieno 40 sv. siuntinio 

^*poma 9.60 dol. Sandėlinin- 
pat pastebėjo, kad atsi- 

apgavysčių. -Lenkų paš- 
r* ir kitur vietiniai gyvento-

*AŽ1^ ir vėliau -lietuvių kal-
i Rudžius laiškus, pra-

Bl^Sos. Kai kurie ir lie- 
ėsė jį j?* rašinėja laiškus į įvairias 

tuo sauna 
"^vard^ Prieš siunčiant priva-
iiŠflP pasiteirauti Balfo

i -1T
direktoriumi, 

įJĮk■ iriru^io kun. Stasio Šanta- 
^^4 LP°^nilCtas Juozas įUrbelis, 

Balfo sk. pirminin- 
stenančiais metais direkto- 

'J09®' a nutarta sušauk-
Yorkė. 'Buvo priimtos 6-os 

l birias .perskaitė dr.
■ y!- Oriu$
, 'Rudienei, Balf® cen-

pirmininkei, už di- 
^irdų darbą artimo mei- 

•29 : ;I< C’ 8e^ėjant Brazins-
i?feV^av“ne direktoriai isreiš 
®J?^^. ^ar^inBas P°^- 
'&Wt3s.riUldele., kurią su- 
i'^prŽL V, MšrtūSeVičiūš.

®rb

iian

Nuliūdę:
žmona Ingrida Ir sūnus Dalius Julius.

Laid. direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345

Pranešame liūdną Žinią, kad 1976 zn. spalio 20 d. Los Angeles, 
Calif., po ilgesnes ligos, sulaukęs 75 m. amžiaus, mirė

A. f A.
JUOZAS ŽEMAITAITIS

Nuliūdę pasiliko: jo žmona Anelė ir vaikai: Algimantas, Gin
tautas, Dalia Jasiukonienė ir Aldona.

Amerikoje gyvena: broliai — Bronius ir Jurgis, seserys Kons
tancija Kačergienė ir Ona Marčiulynienė. Lietuvoje ūko: broliai 
Pijus ir Andrius, seserys Barbora Kameneckienė ir Agota Preib- 
šienė.

. Laidojamas spalio 23 d.

A. t A. LEONIDĄ SODEIKIENĖ
| TAMOŠAITYTE

Mylima mamytė ir močiutė staigiai mirė 1976 m. spalio 20 
d., .Cicero, Illinois, sulaukusi 79 metų. a

•Gimė Lietuvoje Antkalniškių kaime. Plokščių valsčiuje, 
Šakių apskrityje.

Giliam liūdesy liko duktė Birutė Skorubskienė, sūnūs: Va
lius,’ Leonas, Mintautas ii' Povilas su šeimomis, taip pat kiti gi
minės Lietuvoje ir Amerikoje.

’ Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus kopi., 1446 S. 50 Avė., 
Cicero, III.

. • Laidojama šeštad., spalio 23 d. iš kopi. 8:30 v. iš ryto bus 
atlydėta į šv. Antano parapijos bažnyčią. Po gedulingų pamal-

. dų lkidOjama Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus pasi- 

melsti už mūsų mamytės sielą ir palydėti ją į amžino poilsio 
vietą.

Nuliūdę: Vaikau
Velionės pageidavimu gėlių vietojė prašome aukoti Lietu

vos Dukterų dr-jai.

šimučiu šeimos

A. t A. PIJUS KIJAUSKAS
Gyveno Chalfont, Pennsylvapia.
.Mirė spalio 21 d., 1976, 5:30 vai. ryto, sulaukęs 82 m. amž.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Vilkaviškio valse., 

Galioriškės kaime. -Amerikoje išgyveno 26 m,
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija,, Lietuvoje 3 

sūnūs: Jonas, Albinas ir Petras, Amerikoje ir Kanadoje duktė 
Aldona Norkienė, sūnūs kun. Gediminas, Juozas ir Algirdas bei 
dukra. Nijolė Botyrienė, marčios, žentai, 22 anūkai ir 8 proanū- 
kai. Broliai Petras ir Silvestras su šeimomis ir brolio a. a. Juo
zo šeima Lietuvoje; Amerikoje sesers ą,. a. Magdalenos Vyš
niauskienės šeima bei brolių a. a. Jorio ir a. a. Albino šeimos.

Kūnas pašarvotas Jokubaičio-Jacubs koplyčioje, Cleveland. 
Ohio.

Laidotuvės įvyks piranad., spaliai 25 d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Motinos Nuolatinės; Pagelbos 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve- 
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Visų sielų kapines.

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

Nuliūdę; žmona, sūnūs, dukterys, mamos, žentai, anūkai 
ir proanūkal.

Laidotuvių direktorius Jaeubs. Tel. (216) 531-7770

A. t A. IGNUI SAKALUI mirus, 
žmonai Sofijai, dukrai Aldonai ir sūnui 
Ričardui gilią užuojautą reiškia

MARTYNAS PURVINAS
Mažosios Lietuvos Lietuvių D r-jos pirmininkas

Gyveno 6806 S. CIaremont Avenue, Chicago, Ulinois.
Mirė spalio 20 d, 1976, 4 vąl. ryto, sulaukęs 74 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje.
Amerikoje išgyveno 27 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime, žmona Stasė (Venslauskaitė), 3 

dukterys: Rūta, Laima ir Danutė, žentai ir anūkai, 3 seserys: Marytė, 
Urtė ir Trudelė, brolis Jurgis ir jų šeimos, ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje iki 4 vai. po
piet penktad.; 7 vai. vak. bus nuvežtas j Lietuvių Evangelikų-Liute
ronų Tėviškės parapijos bažnyčią. Šeštadienį, spalio 23 d., 10 vai. 
ryto po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentai ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Evans ir Sūnūs — Tel. RE 7-8600

A. t A. KSEVERA ČINSKAS
Gyveno 8044 S. Valman Avė., Chicago, Ulinois.

Mirė spalio <20 d., 1976, 9:20 vai, ryto, sulaukus 93 m. amž.
Gimė Lietuvoje, Kupiškio apskrityje, Šimonių parapijoje, 

Miškinėlių kaime. Amerikoje išgyveno 64 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Lllian Dūlys, dukterį 

čios Sophie Kuncė su šeima, Frances York ir Genė Shem ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas penktad., 2 vai. popiet Lack-Lacka- 
wicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street. s

Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 23 d. iš koplyčios 9:15 vai. 
ryto bus atlydėta į St Thomas More parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapinės.

Prašoma gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visub: giminės^ draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dūkt®, dukterėčios ir ^6 giminės.
Laid. direkt. Stepbnąė C. Eack ir Sūnūs. Tel. 737-1213

P E T K U X
MARQUETTE FUNERAL HOME

tėvas ir Sūnus
TRYS MODERNIgKOS KOPLYČIOS:

2533 West 7lst St. Tel. GRovenhlii 6-2345-6

1410 Sc. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-9
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

I EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330 - 34 South Californla Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI '
i Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai 1

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 SO. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-J401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS
2814 W. 28rd PLACE , TeL Vlrginia 7-6671
2424 W. 69th STREET . ■ c Tel* REpublic 7-1213
11020 Southwest Highway, Palos Hills, IIL Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

<348 SO. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS

3254 SO. HALSTED STREET

JURGIS F. RUDMIN

3213 SO. UTUANICA AVĖ

TeL YArtis 7-1311

TeL Y Arda 7-1188-39

YASAITIS •: BUTKUS

MM SO. SOth Av&, CICERO, ILL.
1 -;*• .. ii .* i
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DRAUGAS, penktadienis, 1976 m. spalio mėn. 22 d.

X Katalikų federačijos > 
liejiniam seimui sudaryta naujai 
valdybai išrinkti nominacijų-ko
misija, kurion įeina Aldona Za- 
ilskaitė, Vincas Samoška, dr. J. 
J. Jerome, Saulius Kuprys, Ade
lė Gabalienė ir Emilija Vilimai- i 
tė. Šiai komisijai reikia pasiūly-j 
ti organizacijų atstovus | naują- ■ 
ją valdybą. Seimas bus spalio į 
22-24 d. Nekalto Prasidėjimo 
par. salėje Brighton Parke.

X Ankstyvosios lietuvių išei- j 
vijos Amerikoje nuveiktų darbų 
apžvalginė paroda, kuriai ekspo- 

. natai paimti iš “Draugo” Chica
goje suruoštos pafodos, atidaro
ma Apreiškimo parapijos salėse 
Brooklyne, N. Y., šį sekmadienį 
11 vai. ryto koncelebracinėmis 
Mišiomis, kurias laikys marijo
nų provinciolas kun. J. Damb
rauskas. Parodą atidarys Lietu
vos gėn. konsulas A. Simutis. 
Pagrindinis kalbėtojas 4- istori
kas dr. A. Kučas. Paroda užda
roma spalio 31 d.
■ X šv. Seserų rėmėjų metinė 
vakarienė įvyks sekmadienį, spa 
lio 24 d. 4 v. p. p'. Marijos aukšt. 
mok. salėje. Bus pagerbta 50 
jubiliačių rėmėjų, svečius pavai
šins seselės skania vakariene.

X “Antras Kaimas” savo šių 
metų programą nukėlė į rudenį 
dėl publikos nusiskundimų, kad 
pavasariais be reikalo konku
ruoja su operomis, operetėmis, 
šokių šventėmis ir panašiais pa
rengimais. Šios sceninio humoro 
ir satyros grupės atjaunėjusią 
sudėtį sudaro: J. Jakštytė, V. 
Kavaliūnaitė, D. Noltaitė, J. 
Aleksiūnas, E. Būtėnas, J. Riš
kus ir R. Stakauskas. Progra
ma bus Playhouse lapkričio 13, 
14, 20 ir 21 dienomis. Sėkite 
skelbimus.

X Lemonto lituanistinėje mo
kykloje ir toliau mokytojauja 
pasilikę mokytojai Laima Brau
ne, Onutė Fielding, Zina Kati
liškienė, Agnė Katiliškytė, Jad
vyga Lukošiūnienė, Martynas 
Nagys, Birutė Navickienė, Ro
maną Pautienė, Eglė Paulikienė, 
Jadvyga Penčylienė ir Rasa 
Šoliūnaitė.

X Dr. P. Daužvardžio, Lietu
vos gen. konsulo 5 metų mirties 
sukakties minėjimas bus spalio 
24 d., 3 vai popiet Jaunimo cen
tre. Visi kviečiami dalyvauti. Į- 
ėjimas laisvas. (pr.)

X DaiL Br. Murino paroda 
vyksta Čiurlionio galerijoje —- 
Jaunimo centre. Lankymas kas
dien: 7-9 v. v. ir savaitgaliais 
11 v. r. iki 9 v. v. Paroda užda
roma sekmadienį, spalio 24 d. 9 
vai y. (pr.)

X Dr. V. S. Vardys ir prof. 
Janis Peni kis kalbės apie Ame
rikos užsienio politiką ir pabal- 
tiečių visuomenę spalio 30 d., 
šeštad., 10:45 vai. ryto latvių - 
lietuvių konferencijoje jaunimo 
centre. Konferenciją ruošia 
Šiaurės Amerikos Liet. Studen
tų s-ga ir Latvių Studentų or
ganizacija, ' (pr.)

X Operos išlaikymui, kad 
išlyginus lietuviškų operų pa
statymo skolas ir norint šiame 
sezone .vėl pastatyti operą, yra 
rengiamas Operos balius Tauti
niuose Namuose lapkr. 27 d. 
Nuoširdžiai kviečiame jame da
lyvauti.' Visas informacijas 
teikia ir mielai stalų užsakymus 
priima Vaclovas Momkus, tik 
prašome jam paskambinti šiuo 
tėL WA 5-6198. (pr.).

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris dirbąs su Rodman and 
Renshaw, In., patarnauja akci
jų, bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 332- 0560.

X Balzeko Liet. Kultūros mu
ziejuje nuo lapkričio 5 d. tarp 

| X A. a. dr. Algis Julius Ra- 7:30 ir 9 vai. vak. bus kalėdinių 
I monas naktį’ iš spalio 20-21 žu-; papuošalų pamokos, kurias pra- 
]vo automobolio nelaimėje. Atro
do, važiuodamas buvo ištiktas 

(širdies smūgio, nes jau anksčiau 
yra sirgęs širdimi. Liko žmona 
Ingrida ir sūnus. Kabinetą turė-

■ jo Orland Parke. Bus pašarvo- 
jubi- tas Petkaus laidotuvių koplyčio-

je Marąuette Parke. Kūnas bus 
pašarvotas šį šeštadienį.

X Gazai viduriuose ir kova 
su Jais, tokia tema bus pašneke
sys Lietuvio sodybos pažmony- 
je šį sekmadienį, 3 vai. p. p. Be 
to, gydytojo pranešimas, apta
riami mitybos reikalai. Užkan
da. Visi laukiami.

X Antanas Šerkšnys, laikro
džių ir gintarinių išdirbinių tai- 

I eytojas ir pardavėjas, persikėlė į 
riuosavus namus, 2452 West 
69th St.

X Namų savininkų draugija 
spalio 30 d. 7:30 v. v. Marąuet
te Parko par. salėje 
dens balių.

Dr. Antanas ir
Chicago, UI.,

ruošia ru

Ona čerš- 
yra uolūs 

Ir dabar,

X 
kai, 
“Draugo” rėmėjai, 
dėkodami už korteles, jie vėl at
siuntė didesnę auką. Labai 
ačiū.

Chicagoje, dr. 
šeimoje. Bar- 
Dumbriai yra 
ir lietuviškos
Dumbriai yra

X Barbora ir Jurgis Dum
briai svečiavosi
Z. Danilevičiaus 
borą ir Jurgis 
uolūs “Draugo”
veiklos rėmėjai, 
tėveliai Rimanto Dumbrio, ku
rio vestuvės su Daina M. 
Danilevičiūte buvo aprašytos 
“Drauge”.

X Lietuvių Kad i o Forumas 
dabar girdimas nauju patogiu 
laiku: sekmad. nuo 12 v. d. iki 
1 vai. p. p. iš radio stoties WX- 
RT FM banga 93.1. Šį sekmad. 
spalio 24 d. svečiais bus advoka
tas James M. Dooley, kuris kan
didatuoja į Ulinois Supreme 
Court ir Michael Bakalis, kandi
datas į Ulinois Kontrolieriaus 
pareigas. Klausytojai gali pa
teikti klausimus ir pageidavi
mus telef. 445-6842 (sk.)

X A. a. Prano Pakšto 3-jų 
metų mirties sukaktį minint šv. 
Mišios už jo sielą bus atnašau-i 
jamos T. Jėzuitų koplyčioje spa
lio 24 d., sekmad., 12 vai. Pra
šome gimines, draugus ir pažįs
tamus už jo sielą pasimelsti.

Žmona ir duktė 
(pr.)

X Lietuvos Dukterų dr-jos 
rudens balius įvyks spalio 23 d., 
7:30 v. v. Jaunimo centre. Pro
gramoje, muz. Faustas Strolia 
su studentų oktetu Vaiva atliks 
lietuvišką versiją muzikinio Fid- 
dler on the Roof. Vakarienė, 
šokiai. Vaišių anka 9 dol. Visi 
maloniai kviečiami. Stalų rezer
vacijomis skambinti A. Kamins
kienei tel. 778-6452. (pr.)

X Suvalkiečių draugijos 38- 
tas metinis banketas įvyks spa
lio 23 d.* šeštadienį, 7 vai. vak. 
Vyčių salėj, 2455 W. 47 St Bus 
gera vakarienė, Ramonio orkes- į 
tras ir kt. Valdyba kviečia visus 
dalyvauti. (pr.)

X 63,975.00 dol. L. Fondas 
paskyrė mokyklų vadovėliams1 
ir mokimosi priemonėms nuo 
1962' m. Prisidėkime prie lietu
viško švietimo įstojant į L. Fon
do eiles, arba įsigykime bilie
tus ir dalyvaukime 2-ro milijono 
vajaus bankete spalio 30 d. J. 
centre. Auka 12.50 asmeniui. Bi
lietai gaunami L. Fondo rašti
nėj 2422 W. Marąuette Rd. Clii-

I

Į ves šio meno specialistė Helen
Pins.

X šv. Kazimiero liet, kapinių 
sklypų savininkų susirmkimas 
buvo spalio 17 d. 
pirmininkavo A. 
perrinktą valdyba, prirenkant 
pora naujų narių.

X Su kongr. John Erlenborn 
Du Page apskrities lietuviai 

1 susitiks spalio 29 d., sėkmadie- 
Inį, 7:30 v. vak. Eikš salėje, 75th 
i SL ir Fairview Avė. kampas 
Downers Grove, UI. Visi kviečia
mi.

x Aleksandras Atutis, pasi
naudodamas Amerikos oro lini
jų tarnautojams specialiai pa
ruošta 8 dienų ekskursija į Pa
ryžių ir apylinkes, kartu su 
žmona dar kartą turėjo progos 
pamatyti žymesness istorines 
vietoves ir susitikti su ten gyve
nančiais savo giminėmis. A. 
Atutis išdirbęs American Airli- 
nes bendrovėje 27 metus pasi
traukė į pensiją ir dabar turi 
daugiau laiko ne tik pakeliauti 
bet ir įsijungti 'į Chicagos lietu
vių visuomeninį ir kultūrinį gy
venimą. Lankėsi ir “Drauge”, 
paliko auką.

X Vlad. Veselauskas* ilgai gy
venęs Chicagoje ir čia išėjęs 
pensijon, buvo su žmona išvykęs1 
pas gimines į Argentiną. Šiuo I 
metu yra grįžę ir kuriam laikui' 
apsistoję San Juan, Poerto Rico.

X Aldona Daukienė, Lietu
viškos radijo programos Chica
goje vedėja, dėkodama už kor
teles. parėmė savo dienraštį. 
Ačiū.

X Jonas Markvaldas, Cicero, 
II., nuolatinis “Draugo” rėmė
jas, gavęs kalėdinių kortelių 
siuntą, pasinaudojo proga dar 
kartą paremti savo dienraštį ir 
atsiuntė 25 dolerių auką. Etea-Įlėšų iš 
me jam labai dėkingi.

X Teofilė Vildžieuė, Chicago, * pj]^ para|ca|ls]ęas pareiškė,kad 
bus svarstyta valdybos posėdy
je ir kitame susirinkime apie 
tai pranešta. Susirinkime da
lyvavo apie šimtas narių, pa
maldose 120.

Uždarant kun. A. Puchenskis 
kvietė prie veiklos, linkėjo sėk
mės ateityje ir sukalbėjo maldą. 

Bal. Brazdžionis

susirinkimui
Regis. Buvo

Palm Beach lietuvių bažnytinis komitetas, kuris pavyzdingai sutvarkė 
šios apylinkės lietuvių religinį gyvenimą ir pastoviai organizuoja vie
tos lietuviams ir svečiams pamaldas. Iš kairės: V. Biliūnas. E. Mikšienė, 
kun. A. Senkus, St. Balčiūnas. Nuotr. J. Daugėlos

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ŠV. VARDO DRAUGIJOS 

VEIKLOJE

Baigiasi metai, jau rūpinama- 
jos valdybos sudarymu.
Draugijos susirinkimą spalio 

i 10 d. atidarė pirm. A. Barakaus- 
kas, maldą sukalbėjo kun. A. 
Zakarauskas. Ižd. Ūselis pra
nešė, kad draugijai priklauso 
331 narys, iš kurių tik 250 už
simoka nario mokestį. Jaunųjų 
grupės vadovas J. Evans baigia 
suorganizuoti savo grupę ir ne
trukus turės susirinkimą. Dr. 
Simonaitis kvietė, kad vyrai, 
priklausą prie šios parapijos, 
dalyvautų draugijos veikloj. 
Rekolekcijų reikalu kalbėjo Do- 
vatas ir pranešė, kad jos bus 

.lapkričio 5—7 d. Grace Lake 
vienuolyno patalpose. Iš drau
gijos narių yra sunkiai sergan
čių: buv. pirm. Banky, Ig. Sa
kalas (jau miręs), J. Kulys, 
Radys prašė juos aplankyti* B. 
Brazdžionis iškėlė pasiūlymą, 
'kad reikia draugijai paskirti 
___w i kasos Baltui ir LKB 

Į Kronikai anglų kalba leisti.

UI., nuoširdžiu laišku padėkojo 
“Draugui” už šventines korte
les, jos žodžiais “yra labai me
niškos ir gražios”. Taip pat 
išreiškė didelį pasitenkinimą 
dienraščiu, kurio labai laukian
ti. Pridėjo ir didesnę auką. La
bai ačiū.

X V. Petrušaitis, Kitchener, 
Ont., užsisakė “Drauge” lietu
viškų knygų ir dar atsiuntė 9 
dol. auką. Ačiū.

X Giedrė Mereckienė, West- 
chester, UI.* žinoma skaučių or
ganizacijos veikėja, parėmė mū
sų spaudos darbus auka. Ačiū.

X Dr. S. A. BaČkis, Washing- 
ton, D. C., 
dienraščiui stiprinti. Labai ačiū.

X Aukų atsiuntė: 4 dol. — 
Juozas Šulaitis; po 3 dol. •— J. 
Gurevis, R. Virkau, V. Simana
vičius, Alice Stephens, J. R. Ka
ruža; 2 dol. — Vitalis Gaidelis. 
Nuoširdžiai dėkojame.

X Jurgis Malskis, Clevelan- 
do LB darbuotojas, paliko 
“Draugui” auką. Dėkui.

X Aukų po 5 dolerius 
siuntė:

K. Sutkaitis, Sauderton, 
Ignas Užgiris, Brookfield, 
Kun. V. Dabušis, Paterson, 
Albinas Šležas, Dorchester, 
Antanina Račkauskas, Chi

cago,
Miceika, Kanada.
Zigmas Lirgameris, Kenosha. 
Visiems tariame malonų ačiū.

atsiuntė auką savo

at-

si

LB MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖS VEIKLA

Spalio 13 d. įvyko Marąuette 
Parko LB apylinkės valdybos 
posėdis. Dalyvavo visi valdy
bos nariai, kurie gyvai svarstė 
apylinkės veiklos planus.

Plačiai pasiinformuota ir pa
sidžiaugta gražiai pavykusia 
tautinių šokių švente. Valdyba 
talkino tautinių šokių šventės 

| rengimo komitetui, sutikdama šo 
kėjus, teikdama, informacijas ir 
parūpindama svečiams nakvy
nes. Vasaros metu apylinkė su
ruošė Union Pier iškylą — ge
gužinę ir jos pelną paskyrė tau
tinių šokių šventei paremti. 
Marąuette Parko LB apylinkė 
kaip mecenatas atžymėta tauti
nių šokių programos leidiny.

IŠ ART! IR TOL!
URUGVAJUJ

Nauja lietuviškų
VOKIETIJOJ

__ A. a. Jonas Pauliukonis 
mir£ rugsėjo 6 d. Palaidotas Į 
Ketscho kapinėse. Laidojimo a-i 
peigas atliko vietos kunigas. Bu
vo gimęs 1908 Vilkaviškio ap-Į 
skr. Trumpą laiką tarnavo 8591 j 
LS lietuvių kuopoje Schwetzin-| 
gene. Vėliau gyveno ir dirbo; 
Ketscho miestely. Paskutiniuo
sius trejus metus sunkiai sirgo.

— Tautos šventė Vasario 16 
gimnazijoj paminėta rugsėjo 

į Kovos parko aikštelėje pakelta 
lietuviška trispalvė. Direktorius 
V. Natkevičius paaiškino šios 
šventės prasmę.

KANADOJE
— Sol. Gina Čapkauskienė po 

vasaros poilsio vėl pradėjo savo 
gastroles — koncertus. Rugsė
jo 26 d. dainavo Putname, 
Conn.; spalio 3 d. koncertavo 
Toronte; spalio 9-10 d. Montre- 
alyje, Kanados Lietuvių die
noje.

dainą 
plokštelė “Jauna naktis” vėl pa. 
sirodė Urugvajuje. Plokšte^ t 
atitinka daugiau jaunimo sko- 
nį. Viršelį piešė dr. Stanevi. 
čius.

— Povilas Debesis, buvęs - 
j “Gintaro” ansamblio šokėjas, I 
sėkmingai baigė studijas, šiuo į 
metu Povilas yra š. Amerikoje, 
Jei jam ten nepavyks įsikurti, į 
gris į Urugvajų, kur gyvena jo Į 
tėvai.

Į

Z*

Rugsėjo 4 d. Jaunimo Centre 
įvyko LB tarybos sesija. Apy
linkės valdyba talkino, pravesda- 
ma registraciją. Jas atliko Juo
zas Gramas ir Liudas Šimaitis. 
Valdybos narė Daina Kojelytė, 
tarybos atstovė* dalyvavo įvai
riose komisijose ir darbuose. 
Algimantas Gečys išrinktas 
JAV LB valdybos pirmininku. 
Marąuette Parko LB apylinkės 
valdyba spalio 7 d. yra pasiuntu
si JAV prezidentui G. Fordui 
telegramą, kurioje pareikštas 
nepasitenkinimas dėl jo nevyku
sio pasisakymo, kad Rytų Euro
poje nėra Sovietų Sąjungos do- 
minacijos. Prezidentas, spalio 12 
d. sukvietęs etninių, grupių at
stovus į Baltuosius rūmus Wa- 
shingtone, viešai atšaukė pada
rytą klaidą. Prezidento G. For
do ir LB krašto valdybos pirm. 
A. Gečio nuotrauką įsidėjo didie
ji Chicagos dienraščiai ir parodė 
didieji televizijos tinklai.

Apylinkės pirm. P. Indreika 
informavo, kad jaunimo kongre
sui apylinkė surinko 9,500 dol. 
Marąuette Parko parapijos litu
anistinės mokyklos išleidžiamojo 
skyriaus mokiniams buvo įteikta 
po dovaną knygomis. LB Ar
gentinoje padėjo įsteigti lituanis
tinę mokyklą, kuriai valdyba 
nutarė iš kasos paskirti para
mos. Spalio 30 ir 31 d. Chicagoje 
Navy Pier ruošiamas tautų fes
tivalis, kuriame dalyvaus ir lie
tuviai. LB Vidurio Vakarų apy
garda ruošia lietuvių paviljoną, 
kuriame bus pavaizduoti lietuvių 
meno kūriniai, tautodailė, lietu
viški valgiai. Skautai įruoš savo 
parodą. Valdyba nutarė prisidė
ti prie paviljono įrengimo dar
bais ir eksponatais. Solidarumo 
įnašų surinkta 1301 dol. Pinigai 
laikomi banke. Šį rudenį Mar
ąuette Parke kelios moterys 
vaikščiodamos
mokestį. Marąuette Parko LB 
apylinkės valdyba įspėja lietu
vius, kad ji niekam nedavė įga
liojimo rinkti solidarumo įnašų. 
Tai tik savavališkas pasipini
gavimas. Solidarumo įnašus ren
ka iždin. Stasys Žilevičius, 7149 
So. Spaulding Avė., Chicago. 
Apylinkės valdyba, susitarusi su 
Vidurio Vakarų apygarda, ruo
šiasi paminėti LB 25 m. veiklos 
sukaktį. Pirm. P. Indreika infor
mavo apie persitvarkymą Vidu
rio Vakarų apygardoj. Kad dar
bai būtų sklandžiai atlikti, yra 
steigiamos įvairios komisijos, 
kaip švietimo, jaunimo, repre
zentacijos* lėšų telkimo', infor
macijos ir pavergtų tautų atsto- 
vavimui.
Pabaigoj pasidalinta įspūdžiais 

ii* pasidžiaugta Amerikos prezi
dento klaidingo pareiškimo at
šaukimu ir LB krašto valdybos 
pirm. A. Gečio įvertinimu.

J. Kaunas

Vėlinės yra jautri ir gyva proga 

sustoti ties mirusiųjų pasauliu, i

renka LB nario

ARGENTINOJE
— Damutė Sabūnaitė, nuolat 

gyvenanti V. dėl Diąue, Kordo, 
ba, atvyko į Bs. Aires aplan
kyti savo giminių.

— Argentinos lietuvių cent
ras jubiliejinę vakarienę ruošia 
spalio 30 d.
lis t ė Zuzana Valadkaitė 
Lopez ir muzikai irūs trio: 
Muškėtas, A. Kaminskas ir 
Wychlo.

Programoje: so
de 
R. 
J.

«0f

PRISIMINKIME
MIRUSIUS

Vėlinės — XI. 2 d.

Vėlinės yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai organizuota mal
da nukrypsta į tuos, kurie, iš šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti.

Marijonų koplyčioje (prie “Draugo”) pradedant Vėlinių dieną, per 8 | 
dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi mi5- I 
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamusi I 
mirusiuosius.

Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas. Savo brangti 
mirusiųjų vardus siųskite:

Mariau Fathers, 6336 So. Kilbourn Avė., Chicago, III. 60629

Šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' j

1
----------------- =---------------:----------------------------------------------------------—

I

I
i
Į
i

i
i
i
į Pridedu auką bendr. Sv. Mišioms $.

Mano vardas ir pavardė

Adresas

(T£

X Dėkodami už kalėdines kor
teles, “Draugui** aukų po 7 do
lerius atsiuntė:

Antanas Vaičiulaitis, Bet- 
hesda,

M. Ugėnienė, St. Petersburg, 
jame.

Ona Gedvilą, .Chicago. 
Visiems nuoširdžiai dėko-

Jlcvelando naujosios parapijos rudens šventėje mokiniai atlieka prog-

RADIOAKTYVIOS 
MEDŽIAGOS

Valdžios įstaigos nusprendė 
vakarų Chicagoje esančiame 
Reed-Keppler parke iškasti prieš 
30 m. užkastas radioaktyvių 
medžiagų liekanas ir jas išvežti 
kitur. Nors jų spinduliavimas 
nėra didelis, bet imamasi tų at
sargumo priemonių,

J. & J. PHARMACY

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

INŠUREO

Pristatymas nemokamai 
ANGEL A ir VYTENIS DIRKIAI savininkai

Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gydomos žolės irti 
Važiuojamos kdcfes, remontai Ir kt., pirkti ar nuomoti; 

Nemokamai supakuojame dovanas.

PASSBOOk 
SAVINGS... 
thebestwiyto

see us for 
financlnu 

AT OUR L0W RATU
VVITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

Compounded
Q uart e r I y

QUR 8AVING3 
CERTIFICATES Pj 

EARN UP TO

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERM AK ROAD CHICAGO» ILUNOS ®6M

Frm Kazanavskaa PMdem Ptranei VItgUki 7474T
HOtmSj Mon.Tue.Fcl.9-4 Thur.9-8 8*t. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE1905


