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Belgrado konferencijoj 

Olandijos kaltinimas 
Sov. Sąjungai 

Psichiatrinėse ligoninėse uždaryti žmones, 
kurių idėjos nesutampa su valdžios įsitikinimais 

Beigradas. — Olandija pa
smerkė sovietus už intelektualų 
disidentų siuntimą į psichiatri
nes ligonines. UPI biuleteny sa
koma, kad kaltinimas Maskvos 
adresu buvo pats smarkiausias, 
koks yra buvęs Belgrado konfe
rencijoje. Olandijos delegatas 
Joop van der Valk apkaltino So
vietų Sąjungą, psichinėse klini
kose laikančią žmones, "ku
rių idėjos nesutampa su valdžios 
įsitikinimais", kurie turi savo at
skirą nuomonę. 

Van der Valk kritikavo ir Če
koslovakiją už persekiojimą drą
siausių ir atviriausių žmonių, 
"Charijos 1977" signatarų, ir už 
labai ribotą laisvę tikintiesiems. 

Juli Voroncov, kuris prieš po
rą dienų buvo įspėjęs konferen
cijos dalyvius, kad jei ataka prieš 
Sovietų Sąjungą ir kitas Rytų 
Europos valstybes nesiliaus, kon
ferencija iširs, į olando diploma
to kaltinimus tiesiogiai neatsakė, 
tik atsiliepė tokiu sakiniu: "Olan
dai turėtų žinoti geresnį būdą, 
kaip reikia svarstyti ir spręsti 
tarptautines problemas". Jo kal
ba buvusi švelni. 

Vakariečių diplomatų žodžiais, 
kalbėjo dar vienas sovietų dele
gatas ir apkaltino Van der Val
ką "neatsakingais žodžiais ir to
kia pat akcija". Jo kalba irgi ne
buvo labai pikta. 

KIAULES PANAŠIOS 1 KENGŪRAS" 
Gyvenimas kolūkyje — komunistes atsiminimai 

PRANCŪZU KOMUNISTAI 
SMERKIA ČEKOSLOVAKIJA 

?:* 

Rudens melodija. Tūkstančiai Laukinių žąsų. pakelėj į tiltus kraštus, ilsisi Horicon draustiny, VVisconsine 

Jau 1940 liepos 22 Lietuvos 
okupanto sudarytas liaudies sei
mas buvo paskelbęs žemę esant 
visos liaudies nuosavybe. Oficia
liai tada buvo vykdoma tik pa
gilinta žemės reforma ir kolcho
zai—kolūkiai dar nebuvo orga
nizuojami. Po karo rusai, antrą 

santykių įsigalėjimo" rezultatus 
okupuotos Lietuvos žemės ūkyje. 
Pasekime juos iš to žemės ūkio 
specialistės pasakojimų: 

1955 rudenį pradėję sėt; žiem
kenčius, nors dirva buvusi pras
tai paruošta, sėkla nevalyta ir 
dirsėta. Atvažiavęs atstovas iš 

kam užėmę Uetuvą, jau atvirai j V i I n J a u s t i k r i n t L P a k l a u S . 
pradėjo ruoštis žemes ūkio ko- ^ ž i e m k e n č i ų ^ 
S f S * T _ ? J ^ f Pasakiusi tikrą teisybę - 15 ha, kolūkiai (iki 500 ha) buvo su
daryti 1947, į juos suvarant va
dinamus vargingus valst ečius. 
1949 vasario mėnesy įvyko kom
partijos Lietuvos padalinio suva
žiavimas, kuriame buvo paskelb
ta {vykdyti visuotiną žemės ūkio 
kolektyvizaciją. 

Tariant bolševikiniu žargonu, 
nuo Uo suvaž' avimo prasidėjo 
naujas žemės ūkio socialistinio 
pertvarkymo etapas. Jo tempą ro
do šie duomenys: 1949 pabaigoj 
daugiau negu 60 proc valstiečių 
ūkių buvo sujungti į kolūkius, 
1950 — jau 89 proc, 1951 — 
apie 94 proc., o 1952 pabaigoje 
jau 99 proc "Tai reiškė visišką 
kolūkinės santvarkos pergalę, o 
tuo pačiu ir socialistinių gamy
binių santykių įsigalėjimą visose 
liaudies ūkio srityse. 1951 gruo
džio 26 Lietuvos TSR Aukščiau
sioji Taryba konstatavo, kad vi
same respublikos liaudies ūkyje 
viešpatauja socializmas... Kons
titucijos papildymais bei pakeiti
mais buvo įstatymiškai įtvirtin
ta socializmo pergalė, jo ekono
minės santvarkos pagrindai" 
("Liaudies Ūkis", 1977 Nr. 6, 
pusi. 163). 

Sių metų lietuviškame "Komu
nisto" Nr. 6 yra skelbiami A. 
Beitnarienės, dabartinės Alytaus 
rajono žemės ūkio vyriausios zo
otechnikės, atsiminimai, pava
dinti Komun:stės širdimi. Ji, vos 
būdama 19 metų, 1955 baigė 
Vilniaus Žemės ūkio techniku
mą ir buvo tuojau paskirta zo
otechnike į Punios kolūkį (Aly
taus rajone). Vadinas, jos paa-
kojimai liečia kaip tik tą laiko
tarpį, kai jau buvo atšvęsta "vi-
s'Ška kolūkinės santvarkos per
galė" ir tereikėjo praktiškai pa
rodyti "socialistinių gamybinių 

o kolūkio p'rmininkas ją sunieki
nęs nežinojimu ir įvykdytos sė
jos plotą dešimteriopai padidinęs 
— iki 150 ha... "Sunku buvo 
dirbti ir gyvulininkystėje. Kiau
lės atrodė panašios į kengūras 
ar kupranugarius. Jų fermoje iš 
viso buvo 157... Sulūžę pastatai 
skendėjo purve. Fermose žmonės 
nieko neuždirbdavo, buvo vis
kam abejingi ir baisiausia tai, 
kad šitie žmonės niekuo netikė
jo. Vieną rytą, atėjusi į kiaulių 
fermą, atradau apsiparšavusias 
dvi kiaules. Viena atsivedė 12 
paršelių, antra — 10. Po trijų 
valandų neradau nė vieno. Vie
na kiaulė paršelius nuspaudė. 
Šėrėją ramiausiai užkasė juos ta
me pačiame tvarte, o antra kiau
lė visus savo paršelius suėdė. 
Kai paklausiau šėrėjos. kodėl ji 
nesaugojo tų paršelių, ji atsakė: 
"Džiaukitės, kad šeriu, nes me
siu darbą ir tada žinosite: už 
dyką nė šuo neloja!" Ir pati zo
otechnikė visiškai negavusi jo
kio atlyginimo. Žemės ūkio ma-
žinos nuolat lūždavę; arimo ko
kybė buvusi prasta, todėl nesiti
kėjo gero žiemkenčių sudygimo. 

Tą vasarą buvęs geras kuku
rūzų derlius. Juos reikėjo s.'lo-
suoti. Sulūžo silosapiovė, o ku
kurūzų buvę privežti ištisi kal
nai. Kol sutaisę silosapiovę, pra
ėjusi ištisa diena, o žmonės vi
są dieną sėdėję be darbo. Pradėję 
krūvose kaisti kukurūzai ir rūk
ti dūmai, kaip iŠ laužo. Pasitai
kę bažnyčioj trijų dienų atlaidai, 
ir žmonės neatėic į darbą. Padė
tį išgelbėjusi tik vidurinės mo-
k>klos mokytoių bei mokinių ir 
apylinkės įstaigų darbuotojų tal
ka. 

(Bus daugiau) 

Ir Izraelis pasitrauks 
iš DLO 

Jeruzalė. — Izraelis taip pat 
svarsto galimybę pasitraukti iš 
Tarptautinės darbo organizaci
jos, kaip ^ai padarė Amerika. 

V# Vokietija sunkioj 
valandoj vieninga 

Bonna. — Vakarų Vokietijos 
vyriausybės pareiškime sakoma, 
kad ji niekad nenusilenkė tero
ristų reikalavimams ir šantaža
vimui, nei kai buvo pagrobtas 
pramonininkas SchLeyer, nei 
Lufthansos lėktuvas. Išleistam 
224 puslapių raporte sakoma, 
kad tuoj pat po lėktuvo nukrei
pimo buvo sualiarmuota GSG-
-9 komanda ir pasiruošta įkaitų 
gelbėjimui. Vieningos nuomonės 
buvo ne tik vyriausybė, bet jos 
užimtai griežtai linijai pilnai pri
tarė ir krikščionys demokratai, 
opozicija. 

Irako agentai 
žudo sirus 

Damaskas. — Sirijos radijas 
apkaltino Iraką už paskutinę 
žmogžudystę. Žemė: ūkio specia
listas, Aleppo universiteto pro
fesorius Ali bin Abed el-Ali bu
vo nušautas gatvėje. Neabejoja
ma, kad tai Irafco agentų dar
bas. 

Siriją ir Iraką valdo dvi tos 
pačios socialistų Baath partijos 
frakcijos, bet jau daugelį metų 
tarp savęs nesutinka. Irakas prie- I 
šinasi bet kokiam susitarimui su | 
Izraeliu, o Sirija su Izraeliu ta
riasi ir Izraelį toleruoja. 

Rio de Janeiro. — Trys ame
rikiečiai turistai buvo užmušti ir 
18 sužeistų, kai iš Washingtono 
valstijos ekskursiją vežę., autobu
sas netoli Rio de Janeiro nusi
rito nuo plento. 

VVashingtonas — Amerika ne
trukus leis parduoti vaistų Ku
bai. Sąraše numatyti 22 vaistų 
pavadinimai. 

Šiais ordinais buvo apdovanoti vokiečių 3peciahos k mandes GSG-9 
vyrai, labai sėkmingai Iivadavę & .ektivo keleiviu*, terorigtų įkaitus 
Mogad'.ahu aarodroma 

Pranašauja nauja 
valstybę 

Paryžius. — Rene Levesąue, 
Quebeco provincijos premjeras, 
kalbėdamas Prancūzijos įstaty
mų leidėjams, sakė: "Vis daugiau 
ir daugiau tikra, kad netrukus 
bus dar viena nauja valstybė". 
Jis mano, kad būsimajam kvebe-
kiečių referendume piliečiai pa
sisakys už atsiskyrimą nuo Kana
dos. 

Levesque Prancūzijoj buvo 
taip priimtas, kaip priimami tik 
valstybių vadai. 

Etiopijos ligonines 
perpildytos 

Addis Ababa. — Jugoslavijos 
laikraštis "Politika" paskelbė sa
vo korespondento pranešimą 
apie Etiopijos sunkią padėtį. Pa
de is sunki ne vien dėl karo 
veik'mų dviejuose frontuose — 
prieš somaliečius sukilėlius ir 
eritrėjiečius, — bet apsunkina 
ir vidaus ginkluoti neramumai. 
Prieš marksistinę vyiausybę es
ti dažnos riaušes. Visos ligoni
nės pilnos sužeistųjų, o laidoji
mų namai mirusiųjų. Apie vei
kiančius "kontra revoliucionie
rius" vietinėj spaudoj rašoma 
daug, vis raginami ir prašomi 
piliečiai daugiau remti Mengistu 
režimą. 

Dar rašo laikraštis, kad po 
1974 ir 1975 nacionalizavimo, pa
naikinimo didelių ūkių, buvę sa
vininkai daugiausia susikraustė 

i į miestus. Dabar valdžia įsakė 
visiems grįžti į savo gyventas 
vietas ir įsijungti į organizuoja
mas darbo brigadas laukams 

I dirbti. 
Londonas. — Adis Ababos ra

dijo pranešimu, Etiopijos pogrin-
I dis nušovė du valdžios žmones 
— informacijų ministerį lt. Gi-
zew ir sostinės tarybos narį Gu-
tą Serensą. 

Jei Italija, tai ir streikai 
Roma. — Trys didžiausios 

darbo federacijos paskelbė 24 va
landų streiką, ir Šiandien turėtų 
neveikti aerodromai, muitinės, 
muziejai, ministerijos, tekstilės 
ir kitos įmonės. 

Geneva, — Jungtinių Tautų 
j Europos skyriaus tarnautojai 

ruošiasi streikuoti, protestuoda
mi dėl numatomo atlyginimo 
sumažinimo 17 proc 

Paryžius. — Prancūzijos ko
munistų dienraštis "L'Huma-
nitė" jau antrą kartą vedamaja
me straipsnyje griežtai pakomen
tavo Prahos teismo paskelbtą 
nuosprendį keturiem čekoslova-
kams disidentams, 1977 metų 
Chartijos nariam. "Tikrumoje 
tai buvo grynai politinio pobū
džio procesas", rašo L'Humani-
tė, "nes kalrinamieji buvo teisia
mi už savo įsitikinimus. Teismo 
paskelbti nuosprendžiai yra ne 
kas kita, kaip akivaizdus teisin
gumo paneigimas. Tiem, kurie 
tvirtina, kad kaltinamieji buvo 
teisiami dėl to, kad pažeidė kraš
to įstatymus, pasiųsdami į užsie
nį tariamai priešvalstybinius 
raštus, mes atsakome, kad tokiu 
atveju reikia skubiai pakeisti įsta
tymus. Jokie tariami valstybės ar 
partijos interesai, nei klaidingai 
suprastas tarptautinis solidaru
mas mūsų neprivers sutikti su 
grubiai iškreipta teisingumo są
voka". 

Menkas sovietų derlius 

Maskva. — Brežnevas vienam 
pranešime paminėjo, kad sovie
tų šių metų grūdų derlius bus 
tik 194 milijonai metrinių tonų, 
vadinas apie 10 proc mažesnis 
nei buvo užplanuotas ir 14 proc. 
mažiau nei pernai. 

Žemės ūkio departamentas 
dar neseniai buvo apskaičiavęs 
-ovietų derlių 215 mil. tonų. Va
dinas — klydo. 

Palestiniečiai atsiriboja 
nuo savy teroristŲ 

Beirutas. — Palestinos išlais
vinimo liaudies frontas išmetė 
iš savo narių dr. VVasi Haddas. 
Haddas yra žinomas tarptau
tinio terorizmo organizatorių;. 
Frontas tokiu būdu nori atsiri
boti nuo Lufthansos pagrobimo 
ir kitų panašių veiksmų. Iš fron
to vyr. būstinės Beirute buvo pa
sakyta, kad su Haddasu yra likę 
keli jo ištikimieji pasekėjai ir už 
jų veiksmus negali būti atsakin
ga visa organizacija. 

Argentinoj neramu 

Buenos Aires. — Argentinos 
karinė junta suėmė kelis tuzinus 
darbininkų vadų, atleido nema
ža dirbančių, grasina ir daugiau 
^imti , kai tūkstančiai darbinin
kų sustreikavo, reikalaudami di
desnių atlyginimų. Streikas ir ki
lę neramumai laikomi didžiausi 
nuo to meto, kai prieš 19 mė
nesių buvo pašalinta prezidentė 
Isabel Peronienė. Darbininkai 
reikalauja atlyginimus pakelti 
nuo 70 iki 100 procentų. Dabar
tinis jų uždarbis prilygsta 100 
dol. mėnesiui. 

Sidnis. —Vos tik pakilo ame
rikiečių karo lėktuvas C-141, kai 
vienas motoras sprogo, o jo ske
veldromis buvo sugadintas ir 
antras motoras. Su dviem liku
siais motorais pilotui pavyko lai
mingai nusileidi, ir niekas ne
buvo net sužeistas. 

Paryžius. — Prancūzija į Se-
negaliją nuskraidino parašiuti
ninkų dalinį. Atrodo, jog juos 
gali panaudoti prieš Polisario par
tizanus, veikiančius buv. Ispani
jos Sacharoj, kurie laiko pagrobę 
13 prancūzu, 

Dienraštis primena, jog 1972 
Čekoslovakijos komunistų vadas 
ir prezidentas Husak, priimda
mas Prancūzijos komunistų dele
gaciją, iškilmingai pareiškė, kad 
Čekoslovakijoje žmonės nebebus 
daugiau suimami ar teisiami dėl 
savo įsitikinimų. "Prieš kelias die
nas Prahos teismo paskelbtas nuo
sprendis", rašo LHumanitė , 
"mus verčia viešai pareikšti, jog 
Us pažadas nebuvo ištesėtas". 

Prahos teismo nuosprendi 
griežtai pasmerkė taip pat Ispa
nijos komunistų vadas Santiago 
Carillo: "Čekoslovakų intelektua
lams iškelta teismo byla yra vie
na tamsiausių dėmių, dengian
čių kraštą, kuris sakosi esąs so
cialistinis". 

Dokumentai apie 
JFK nužudyme 

Washingtonas. — FBI nelai
kys paslapty surinktų dokumen
tų ir faktų apie prezidento Ke* 
nnedžio nužudymą 1963 lapkri
čio 22. Parengta paskelbti 80,000 
puslapių teksto. Viena dalis bus 
paskelbta dar šį mėnesį, kita sau
sio mėn. Paruošimas užtruko 2 
su puse metų. 

"Dirvos" konkursą 
laimėjo M. Tūbelyte 

Clevelandas. — "Dirvos" sa
vaitraščio novelė? konkursą 
1977 metais laimėjo Marija Tu-
belytė-Kuhlmann, dabar gyve* 
nanti Taiwane, už novelę "Su
sitikimas". Teisėjų komisiją su
darė Aurelija Balašaitienė, dr. 
Danguole Tamulionyė ir Vacys 
Kavaliūnas. Premijos dydis — 600 
dolerių, jos mecenatas Simas Ka-
Šelionis. 

Moterys prieš ERA 

Washingtonas. — Phyllis 
Schlafly, viena iš vadovaujan
čių oponenčių prieš ERA, mote
rų teisių sulyginimą, žada kreip
tis į teismą, kad tas uždraustų 
Kongresui prailginti terminą 
ERA ratifikavimui. Terminas bai
giasi 1979 kovo mėnesį, o Tei
singumo departamentas išaiški
no, kad Kongresas turi teisę į\ 
pratęstu 

Populiarumas mažėja 

Washingtonas. — 'NYT* ir 
CBS News suorganizavo visuo
menės apklausinėjimą apie pre
zidento Carterio populiarumą ir 
paskelbė rezultatus. Sakoma, kad 
paskutiniuoju metu prezidentui 
pritaria tik 51 proc amerikiečių. 
Populiarumas nuolat mažėja. Kai 
Carteris pradėjo eiti savo parei
gas, jam pritarė 70 procentų, 
spalio mėnesį krito iki 55 proc., 
dabar dar mažiau. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 4: Karolis, Modesta, 
Manivydas, Vaida. 

Lapkričio 5: Leonardas, Edvi
ną, Ašvydas, Vygaudė. 

Saulė teka 6:26, leidžias 4 :4 i 
OEAS 

Dalinai saulėta, vėsiau, apie 
60 laipsni ų. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1977 m. lapkričio mėn. 4 d- sportininkų, po vieną ar po du 
kambaryje. Be jų 1980 metų o-
limpijadoje laukiama 6,000 žur
nalistų, 3,500 teisėjų, 4,500 atsto 

pralaimėjo pri^J Žalgirį, 
antroje vietoje 

— Rytų Vokietijoje irklavimo i 

liko vietą. Taip kad šios rungtynės jau 
buvo bereikšmės tuo atžvilgiu. 
Tačiau Žalgiris norėjo įrodyti, kad 

Eed. Vytautas Grybau»ks», 4144 So. Maplevirood, Chicago; IL 60632 
Telefonas namuose: 847-1729, darbe 269-7557 

ATSISVEIKINUS SU FELIKSU 
KRIAUČIŪNU 

Spalio 28 d., sulaukęs 66 m., 
Chicagoje mirė Feliksas Kriaučiū
nas. 

Prieš Trejus įmetus jis buvo iš
ėjęs j pensiją po 28 metų pavyz
dingos tarnybos Chicagos polici
joje, jaunimo skyriuje, seržanto 
laipsniu. Visada gerai nusiteikęs, 
simpatiškas, kiekvienam pasiry
žęs padėti, buvo visų mėgdamas. 
Aktyvus visuomeninėj veikloje, 
jis priklausė kelioms policijos or
ganizacijoms, Dariaus ir Girėno 
Amerikos Legijono postui, Lietu
vos Vyčiams ir kelioms savo para
pijos organizacijoms. Buvo pui- j tuvių sportininkų vardu atsisvei-

krepšinį bendrai. Dirbdamas Lie
tuvos banke, visą laisvalaikį jis 
pašventė krepšiniui ir jaunimui. 
Tapo mūsų krepšinio tėvu ir jau
nųjų krepšininkų idealu. 

Krepšinis pasidarė mūsų tauti
niu sportu, nuskambėjo ne tik 
Europoje, bet ir P . Amerikoje bei 
Australijoje, iškilo visa eilė pui
kių krepšininkų, kai kūne pasi
puošė net olimpiniais medaliais 
ar pasaulio meisterio titulais. 

Mūsų gen. konsulės J. Dauž-
vardienės, ŠALFAS-gos ir visų Jie-

.varžybose Vihraus aštuoniukė *l™°>1 ™\a*am "f6** P n " 
vų ir kviestų asmenų, o taip pat l a i m i j — v i e t ą> palikdama k l a u s o i r , « a I darsvarbiau: neno-
ir 250,000 turistų iš kurių 130.000 Leipcigą Berlyr ą ir kt Dvivietė-' r e j '° a p v i ! t i I o ' 0 0 0 ž l u r o v l*» SUS1-
užsieniečų (kur jie dėsis, galvos -e baidarėje, antrąją vietą iškovo-į r i n k ^ P a S e r b t i **vo m e i s t e " 
per daug nesukama). L , Kaminskaiu ir Ramoškienė, į " U S S t a u t m i s **-**** t u o J &TO 

- Lausanne. Cia posėdžiavo p r a la imėdamos pasaulio meiste-' ly&° ™ ^ y n e ™ P " d a v e &™-
pasaulinis olimpinis komitetas su : r ė m s Berlyno Dinamo irkluoto- m a ' I t a m P a I r ^ n l k a i t i n f Z1U-

IDVUS. Šiems po truputį įsisiūbavus, 
i prasidėjo tautinė demonstracija, 

n.densvydžio ko- j rungtynės televizijoje tuoj buvo 
enki joje ir pra-, nutrauktos, o po rungtynių de-

i komandai 7 — | monstraciia persimetė į miestą ir 
rsirevanšavo 8—įvi r to r'aušėmis. O prieš keletą 

dienų šia įvykis atsidūrė ir pa-

atskirų šakų federacijomis. Didės ; o m s 
nių nutarimų nepadaryta, o dau
giausia laiko praleista, bandant 
suderinti sekančių metų įvairias 
pasaulinio masto varžybas. Mat, 
be minėtų varžybų Maskvoje, ki
tą vasarą dar turi įvykti Paname 

nes 2 — 1. 

FUTBOLAS 
KETURI SAVIŽUDŽIAI 

kus žmogus ir pavyzdingas Ame
rikos pilietis. 

Širdyje jis buvo lietuvis. Ir lie
tuviai jį gerai žino, kaip puikų 
krepšininką ir mokytoją. Lietu
vai jo nuopelnai krepšinio aikš
tėje įrašyti istorijos lapuose liks 
nepamirštami. Atvykęs į Lietu-

. vą 1937 mt. jis tuoj įžiebė krepši
nio kibirkštį, tapo rinktinės tre
neriu, kapitonu i r žaidėju ir dar 
tais pačiVs metais fš Rygos par
vežė netikėtą Europos meisterio 
titulą, kurį įspūdingai pakartojo 
Kaune 1939 metais. Jis trenira-

. vo ir moterų rinktinę kuri iš Ita
lijos grįžo su Europos vicemeis-
tserio titulu. Žaidė ir treniravo 
Kauno J.S.O. klubą, Aušros gim
nazijos komandą, važinėjo po 
miestus, gimnazijas, duodamas 

. instrukcijas, pamokas, ieškoda-

. raas talentų, pfopliiiarindaroas 
" 

kinimo žodį tarė Vladas Adam
kus. 

Nuliūdusi liko Jo žmona Zuza
na, brolis, sesuo ir visa Lietuva. 

- Kauno v 
manda viešėjo 
laimėjusi Steti 
14 antrą dieną 
7. Po to dalyvavo Berlyno tumy-

rikos žaidynės Puerto Rico, Vi- r e- I v e i kė Magdeburgą 8 — 3, ru- Į šaulio spaudos pirmuose pusią 
duržemio kraštų varžybos Jugos- m u n u V o i n *ą ~ — 5> sužaidė ly- piuose Žalgiris laimėjo rungty-
lavijoje, pasaulinės lengv. atleti- &omis s u H a l k 4 — 4 i r P 3 5 ^ 3 -
kos taurės varžybos ir studentų H n o Pirmm vietą. 
olimpiada Los Angeles mieste. __ Futbole antrosios lygos są-

Kiti klaus'mai paliesti trumpai, jungos pirmenyu?s eina prie galo, 
daugiausia nustatant svarstymo 0 abu Lietuvos atstovai savo įspū-, FVARCIAI PER- VIENĄ DIENĄ 
datas. Štai didžiulė politinė prob-L'ngomis pergaėmis pritraukia 
lema, su komplikuotais Kinijos Lį s daugiau žiūrovų, kurie savo 
Pietų Afrikos, Rodezijos ir net Iz-j didvyriams negaili ovacijų ir 
raelio klausimais, bus svarstoma įkaitę, turi drąsas savo pasitenki-
Tunise, sausio 23-26 d. Nemaža n j m ą jįį j a u S u stipriu politiniu at-
rūpesč'ų kelia ir "stiprinimo" tab- j s p a l v į u pademonstruoti ir už sta-
lečių vis didesnis, naudojimas, dijono ribų. K.'iipėdos Atlantas 
Medicinos specialistai įpareigoti ; nugali Liepoją 2 — 0 ir savo 
rasti greitesnių ir lengvesnių,bū-'aikštėje labai k? -tose ir emocinė-
dų tokius sportininkus išaiškinti.. ^ rungtynėse Kaliningradą taip 

Lyg nejučiomis, buvo užkliūta ] p a t 2 — 0 ir palipa net i 4-tą vie-
ir už 26-to paragrafo, kalbančioj tą su te'se dalyvauti tolimesnėse 
apie mėgėjoi principus. Ir skubiai Į varžybose pirmųjų šešių gru

pėje. 
O Vilniaus Žalgiris ne tik užsi

tikrina sau p'nraią vietą ir teisę 
žaisti dėl įkopirro į aukščiausiąją 
lygą, bet nuskambėjo visame pa
saulyje. Užtikrinai nugalėjęs Lie-

rfffi LtTHCANIAN WO»LD-vVTDE DAILY 
Second '.'lasė poetage pala at Chicago. ūl. Pąbllahed daUy 
;.wtpi Sundaye Legal Huudays dayg after Christmas 

»nd Easter by the LJthuanian Catholic Presą Society. 

P R A N E Š I M A S 
Per visus praėjusius metus DRAUGO administracija ruošėsi 

prie didelių techniškų pagerinimų spausdinime ir dienraščio 
išvaizdoje. Dėl jvairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priversta pakelti dienraščio kainą. -1 

Nuo L m. gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: 

metams 6 mėn. 3 mSn. 
Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.0© 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00; 
Kitur J.A.V. 31.00 18.00 13.00* 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

Kasdieninė DRAUGO laida 2 0 centų; 
šeštadieninis su priedu 25 centai. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

d 

nutar ta šį klausimą svarstyti po 
Maskvos olimpiados. Ir kaip gi 
kita :p? Visi žino, kad tie princi
pai seniai užmiršti, ypač R. Eu
ropos kraštuose, o komercinis as
pektas taip pat jau yra uždėjęs 
savo tvirtą leteną. Kas, žinoma, 
visai natūralu šiais laikais ir to
kio masto įvykiui. 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
ATSISVEIKINIMAS SU 

MODESTU PAULAUSKU 

Nei mažiau nei daugiau bet ke
turi sav žudžiai įvarčiai buvo įspir
ti Čekoslovakijoje antros lygos 7- j **• ** 8*3229 
toje žaidimų dienoje. "Čia yra 
kažkas netvarkoje su krypčių nu
statymu", pastebėjo komentato
rius Hubeny, ' 'Gal būt reikėtų 
treneriams nupirkti kompasą". 

(Nukelta į 4 pusi.) 

Jonas Mulokas 

VILNIUS 
LENKU OKUPACIJOJE 

Kriaučiūnas 

MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS 

Bene pats svarbiausias šių me
tų lietuviškas įvykis Trečiasis 
Mokslo ir kūrybos simpoziumas 
prasidės lapkričio 23 d. Jaunimo 
centre ir tesis iki lapkričio 27 d. 
Šį kartą jį organizuoja Lituanisti
kos Institutas, Pasaulio Lietuvių 
gydytojų sąjunga, Pasaulio Lietu
vių inžinierių ir architektų sąjun
ga ir Amerikos LB krašto valdy
ba. 

I šį simpoziumą buvo pakvies
ta ir lietuviška sportinė sąjunga 
ŠALFAS. Sporto sekcijai organi
zuoti ir vadovauti buvo pakvies- | 
tas mūsų žinomas sporto vetera-! 
nas ir darbuotojas Bronius Ke- į 
turakis. iš Milvvaukee. Paskaitas ' 
skaitys tokie sportiškos teorijos ir 
filosofijos specialistai, kaip dr. 
Algirdas Vokietaitis iš Los Ange
les ir Jurgis Jašinskas iš Bostono. 
Sporto klubų ir pavienių spirti-
ninkų pareiga yra šiame retame 
įvykyje dalyvauti, o taip pa t ir 
prisidėti savo auka. Auką galima 
siųsti finansų k-to p-kui Modes
tui Jakaičiui 11816 Hillcrest dr. 
Lemont. 111 60439. 

Simpoziumo met». lapkričio 
25 d., Įvyks ir literatūros—muzi
kos vakaras. į kurį bilietus j au ga
lima gauti Marginiuose. 

Plačiau apie šio simpoziumo 
sporto sekciją mus painformuos 
pats vadovas Br. Keturakis se
kantį Teartą.* 

LAUKO TENISAS 
V. GERULAITIS VĖL LAIMI 

Pertho mieste įvykusiame tarp
tautiniame teniso turnyre V. Ge
rulaitis vėl puikiai pasirodė ir lai
mėjo pirmąją vietą. Pusfinalyje 
jis nesunkiai įveikė T . Roche 6-
3. 6-1. o finale neturėjo vargo ir 
prieš G. Masters, laimėdamas 6-
4, 6-3. 6-2. Tuo būdu iŠ trijų 
turnyru Australijoje, Gerulaitis 
l ^ r ė j c dn, c trečiarze tcziėkė 
Ty'Sf"'** "rT**-L" TITS. ! .*. :" r A '-. •** ' ", 

•psk£ nSBJSfiztti y±A~\- iz j*x. 43: 
a t . garsinį aC Rosewaii 

V. NESUKAITYTĖ 
ATSISVEIKINA 

Pati garsiausia mūsų išeivijos 
stalo tenisininkė Violeta Nesu
ka itytė iš Toronto Vyčio klubo 
nutarė atsisveikinti su stalo teni
su ir padėti raketę ant lentynos, 
kur apie tūkstantinė trofėjų jau 
nebepajėgia sutilpti. 

Ji Kanados meistere tapo būda
ma vos 14 mt. amž'aus ir titulą 
išlaikė net 10 metų. 4 kartus bu
vo ir Amerikos meistere. Su Ka
nados rinktine apvažinėjo visą 
pasaulį, o dabar, įkopusi į 26-tus 
metus, nutarė daugiau laiko pa
švęsti savo asmeniškam gyveni
mui. 

Plačiau apie ją netolimoje atei
tyje 

OLIMPINIS KAMPELIS 
— Mctskva. M. Gorličkov, 

Maskvos miesto statybos viršinin 
kas ir olimpinio komiteto narys, 
spaudai pareiškė, kad visi olimpi
niai stadijonai bus galutinai pa
ruošti ir išbandyti sekančių* me
tų liepos mėnesį. T u o metu nu
matomos lyg bandomosios olim
pinės varžybos. į kurias bus pa
kviesti 2.000 geriausių pasaulio 
sportininkų. Biudžetas siekia 1.2 
miljardo rublių ir, žinoma, yra 
valdžios apmokėtas. 

Pagrindiniai stadijonai yra 
šie: L Lenino stadijonas — pa
statytas prieš 20 metų. bus at
naujintas ir talpins 120.000 žm-
rovų: čia vyks atidarymo ir už
darymo ceremonijos, leng. atle
tika, futbolo h jojimo finalai: 
2. Taikos g-vės stadijonų-komp
leksas su krepšinio h bokso salė
mis 45,000 žiūrovų ir dviem plau 
kimo baseinais; 
3. Leningrado g-vės kompleksas 
fechtavimui, rankiniui, žolės ritu
liui ir imtynėms; 
4. Krvlatskojo stadijonas dvira
čiam.* talpins 20,000 žiūrovų, ir 

:a^esri' 

Turėjom visą eilę puikių krep
šininkų, pradedant F. Kriaučiū
nu ir M. Ruzgiu, nepamirštant 
Leščinsko, Kulakausko, K. Pet
kevičiaus, St. Butauto, išeivijo
je Z. Varkalos, A. Biručio, A. 
Varno, E Palubinsko, gal St. 
Puidoko, bet nei vienas jų netu
rėjo tokios ilgos ir pastovios kar
jeros, nei vienas jų negali di
džiuotis tokia gausybe aukščiau
sių titulų ir aukso medalių. Jis S 
gali ddžiuotis dviem olimpiniais ? 

medaliais — aukso ir bronzos, į,,, A 

dviem pasaulio meisterio titulais ir ; •į 

bronzos medaliu, 4-riais Europos ''"-
meisterio titulais ir vienu bron- p r | 
zos medal u, universitetų olimpia-U;2f!f 
dos aukso ir. sidabro medaliais, ne- Į 
skaitant Europos jankių meisterio T a i P Žalgirio žaidėjai atsisveikina 

ši knyga tik dabar gauta. Kie-
oją 3 — 1, jis spalio 10 d. Vilniaus tais viršeliais. 116 pusi. Išleista 
stadijone žaidžij prieš Smolens- Melbourne, Australijoje. Kaina su 
ko Iskrą. Si komanda buvo Žalgirio persiuntimu $4.30. 
konkurentas visa pirmenybių lai-1 Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
ką ir tik paskutiniai laimėjimai 4545 West 63rd S t , Chicago, m . 
Žalgiriui užgarantavo pirmąją 60629 

:^^^><M',yi^gmiį.,, ,, 

eilė 
v 1 

^2 va: aišku, r.urr.itorr.as 
j - . 4 % ir o'.:ra?uus k^afris *įOOQ 

titulo bei daugybės- laimėjimų 
vietinėse pirmenybėse. Jis-14 me
tų žaidė už Kauno Žalgirį, 13 m. 
o? Lietuvos rinkt'rtę ir 10 metų 
už Sov. Sąjungos rinktinę. 

Nenuostabu, kad tokios įspūdin
gos karjeros oficialiam užbaigi
mui į Kauno stadijoną prieš po
rą savaičių susirinko keli tūks
tančiai žiūrovų, visa eilė oficia
lių asmenų, jų tarpe pats krep
šinio federacijos pirmininkas ir 
net Maskvos olimpiados organiza
cinio komiteto vicepirmininkas. 
Pats Paulauskas į aikštę išvedė są
jungos rinktinę ir Kauno Žalgirį, 
ir už abi komandas žaidė po ke
liolika minučių. Laimėjo rinkti
nė 115 — 110. 

Tos iškilmės nebuvo liūdno at
sisveikinimo pobūdžio, o labiau 
Šventiškos, pakilios, net optimisti
nės nuotaikos. Modestas su savo 
mėgstamiausiu sportu galutinai ne 
atsisveikino — iis neseniai buvo 
paskirtas Sov. Sąjungos jaunių 
rinktinės treneriu, o taip pat dar 
prie progos žais už Kauno Bangą, 
o naujo optimizmo Lietuvos krep
šiniui pridavė kaip tik tuo meto 
į Sov. Sąjungos rinktinę pakvies
tas Žalgirio žaidėjas S. Jovaiša. 
Jis šiuo metu sa visa rinktine jau 
Suchumi kurorte, kur ruošiasi 
gastrolėmis į Ameriką. 

TRUMPAI 

— Kauno tarptautinį moterų 
rankinio turnyrą laimėje Kauno 
Ztdff.ri$, paskutinėse rungtynėse 
mijjlTtjcf Krisnodirą 13 — 12. Z 
dalyvavusių 5 kentenių Varšu
va sunsko uek ;* t u***, bet 

su M. Paulausku 

0r. Jonas G. BYU-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. <3rd SL 
Chicago, ra. Mt2i 

TeL 4784418 
Valandos pagal «- tsitarin* 

A d v o k a t « I 

C H A R L E S P. K A L 
A A S S O C I A T E S 

Of. teL 776^162; K*. 737-5047 
2649 W. 63rd St., Chicage, Dl 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. rak 
Trečiadieniais uždaryta 

Seštad. atdara pusę dienos 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimu* - . 

DU ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 W M ( 63rd Street 

Valaado* pagal susitarimą 

DR. K. 6. BALUKAS 
(Usfertja Ir moterų Ugcm 
GbKtologtti8 Chirurgių 
So. PnlaaU Road (Crawford 

BuUdlng). TeL LC 9-6448 
Priima ligoniu* pagai susitarimą. 

M Beatsiliepia, skambinti 374-8004 

DR, VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

Marquet«c Medlcal -Ccntei 
8132 So. Kedzie Avecor 

^al. plrmad., antrad ir ketvlrtao. 
6 iki 7:10 Tai. vakaro. 

dest&d nuo 1 iki S rai 
Pagal susltarlma. 

Oftoo telef. WA 5-2«70 
tiezkl teL WAlbrook 6-304S 

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS •-= 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA6 

144S So. 50tb Ave^ Cicero 
Kasdien :-S vai. Ir 6--> vai va*. 

lSskyrus trečiadienius. 
SeStanMet.ia.iB 12 Iki 4 vai. popiet 

TeL REliaoce 5-1811 
DR. WALTER J. KIRST0K 

(Lietuvis gydytojas) 
S925 West 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad.. ketvtrtad. tr 
p«nktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir «-S 
vai. vak. Treč. ir šedtad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA Et CHIRURGE 
K m IKI V IR VAI K į U G O S 

SPKCIAJUSTft 
MraiICAIi B r i L D I S G 

7156 Soutfa Weetern Arenos. 
Valandos: Kaadien nuo 10 >al. ryte 

iki 1 vai. popiet 
Ofiso teL K t: 7-1188; rezhL 23»- l» l t 

TeL ofiso H S 4^849, re*. 888-2288 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8484 West 71st Street 

VAli.: pirm., antr., ketv. ir x>«nkt. 
1:00 - 6:00 vai. popiet treč ir fteet 
tik susitanja 

Dr. Ant Rudoko kabinetą peremC 
DR. EDMUND L CIARA 

CPTOMETRISTAS 
.. tm West 51st Street 

. TeL — OR 8-2408 
Vai.- pagal susitarimą, 

ketv 1-4 ir 7-9: antrad 
10-4-. seftad. 10-t vai 

plrmad tr 
tr penkt i 

teL 785-4477; Re*. 348-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHTRURGe 
k 

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

J. & J. PHARMACY 

\feistal, vftamloai, Irtportuott kvepalai, gydomos ioteš r t t 
VažluojafTKM kėdes, remontai W kt, pirkti sr nuomoti; 

Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKfAl savininkai 

SpertalyhP — N 
Eaaocte/Ea Iteo* 

CBAWFOBD MF.PICAL BOLDCNG 
•44t So. PulMkl Road 

valandos pa*ai susitarimą 

~ į į i , teL - GI 8-88TŠ 

Ofa. FTE 4-1818; Re*. PR 84881 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-oa IK Camprx-H Ave. kasapse) 
VaL: plrmad., antrad., ketvlrad-. U 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

O P T i C A L S T U D I O 
VIOl.F?rA KAROSAITt 

7051 So. \Vashtcnaw — T e t 778-6766 
Pritaikomi akiniai pas&l KTdjrtOjd 

' receptus. . -• •• 
Didelis akiniu rėmu pasirinkimą* 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:S0 
Ketv. 1-8 v. vak. SeSt. 10-4 v. ffx * 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

uuv L IGOS — c H r a m o M * 
Ofisai: 

111 'So. WAB4SR ATB\. 
*200 NO CEVTRAt ATt-

Valandoe pagal miatUrim* ° 

DR. FRANK PUCKAS 
(Kalba BetnvWt«r)r ^t'-r 
OPTOMETRIST.lS 

nkrtaA akfe. Pritaiko 
-—r-—••>• ' . JOj lUSt t 

2618 W. 71st S t — TeL 787-8149 
i AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS Va. pagal susrar-Mn* b«OAr,ta 

GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA \~ 

PASSBOOKI 
SAVINGS 
tf» bestato 

<V4% 

C u a r t e r l j r 
OVD SAVINOS 
CC^TIFICATIS?^^ 

E / - UP TO 

•••usfor 
ygįįfc finanefaig. 

AT 0UK I0W MTU 
w i f H « t r . . ^ r v i ' J 

T O n t v n i . i i i ' . - <•>- • 

Mutual Federal 
Savings and Loan [fj 

tm v sT C8BMAK BTMD 

**- n ik>n.Tos.Frl.s-4 Cmr.S-4 $*U M 

i HttV-1 CHICAGO KSD SUBURBS SDICE 1 « B 

8188 80. Kedzte Ave. WA .V2870 
Valandos pasai AORttartm*. 4H ae-

mtgOkvtm skambteli: BD a-0001. 

DR. A, i . cUEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•Bei. — BE 8-589S 
Spctialytė Akių Ugcm 

SSS7 Wsst 188rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofbo teL — PB 8-2220 
DR. JANINA IAKSEVKIUS 

J O K I A 
V A I K Ų L I G O S 

8888 West 8Srd Street 
Plrmad., antrad.. ketvtrtad. ir peakt 
auo l> Iki 2 vai. Ir nuo K Iki S vai 
vak. Aestad. nuo 1 ik! 4 vrl. 

OSt PO 7-800*, Bes. GA 8-7278 

OR. A. JENKIRS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 We»t 6Srd Street 
vaJaadoe pagal gnsitarlmą 

0R. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2856 W. 8Srd Strese 

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

Ofiso teL 776-2880, rasid. 4484848 

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

Adresas 4255 W. 83rd Strset 
Ofiso telef. B E &-4410 

BearJdendJos telef. GR 6-6611 
Ofiso vai.: pirmad. i r ketvirtsd. 

nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų ligos 
OfteM tr re*. 2652 W. Rtth M. 

TeL PRoapeet S-12SI 
Ofiso vai.: pirm., antr.. treA S 

penkt. nuo 2-4 vai. ir <•• v. 
fleit 2-4 p. p. tr Kitu laiku M 

DR. K. A. JUČAS 
DSSRMATOLOGUA — 

CHIRURGIJA 
8814 No. We»teni Aveaoe 
1808 Na, we»teiu Avenoe 
Ts i atsakoma 12 valandų 

4884441 —181-4808 

Oftoo tel. TTE 4-212S, narno OI S-SIM 

DR. f . TBMASORIS 
C H I R U R G A 8 

24S4 West Tlst Street 
VaL: pirm., antrad.. ketv. tr 
1-5 Ir 6-7 — S anksto 

- 1 

įstaigos Ir bato teL 882-1881 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1487 K 4*4* Coctti, Gksero 

lO-lia- 4-7 
teaLIciaSt 

TeL oflso PK 8-8448 
DR. F. C. WIRSK0NAt 

GYDYTOJAS Ik CHTJtURGAS 
8107 Weat Tlst Street 

V&!aado»: l-« vai. popiet 
Treti. Ir SeAtad. pasai saattartm%. 

Ofiso teL 888-8188: aamvj 888 4888 

DR. PETRAS ŽLI0BA 
fTff/fTO-TAS IR CRTRUROAS 

cZSi Zo. ya77S£2iSGfct A^aecds 
Vai. pirm., antr. ir penkt : %Z 

SeStadJeniaiE pa^al ^įsitarimą 
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"BtO* ifors" stralptaiai ir 

UETUViy TAUTOS KELIAS 
Dienraštis "Chkago Daily 

News" pradėjo seriją straipsnių 
apie vadinamus nacių kolobo-
rantus. Du redaktoriai — 
Charles Nicodemus ir William 
Clements — ėmė ilgais straips
niais skelbti įvairius kaltinimus. 

'Jeigu kas kaltas žydų žudyme 
ar kokiame kitame kriminalinia
me nusikaltime, ar tai būtų lie
tuvis, amerikietis ar kitoks, jis 
turi atsakyti už savo kriminali
nius veiksmus teismo institucijo
se. Tačiau, kol teismas savo 
sprendimo nėra taręs, ištęsti 
straipsniai tais klausimais gali 
būti pasitamavimas ne teisingu
mui, o propogandaL 

Straipsnių autoriai pažymi, 
kad be kitų šaltinių, ėmė duome
nis iš Lietuvos. Mes visi žinome, 
kad šiuo metu Lietuva yra labai 
griežtoje okupantų komunistų 
kontrolėje. Jokios įstaigų infor
macijos, jokie dokumentai nega
li būti gaunami be okupantų 
kontrolės. Todėl autorių prisipa
žinimas apie gavimą informacijų 
(ar tik ne instrukcijų!) iš oku
pantų Lietuvoje jau kelia įtari
mą. Juo labiau, kad žinomose in
formacijose iš Lietuvos apie žy
dų likimą nacių okupacijos metu 
buvo rusų okupantų metami 
kaltinimai visiškai nekaltiems 
žmonėms, net pasižymėjusiems 
žydų gelbėjimu. 

Okuoantu taktHca visiems la
bai gerai žinoma: tuos žmones, 
kurie yra jų kontrolėje, jie sten
giasi nutildyti kalėjimuose, ver
gų darbo stovyklose, psichiatrinė
se ligoninėse ar Sibiro ištrėmi
me, o tuos, kurie yra laisvame 
pasaulyje, jie stengiasi užmušti 
viešoje opinijoje, kad jų įtaka iš
blėstų. 

* 
Reikšmingas dalykas, kad ši

tie kaltinimai Pabaltijo kraštų 
žmonėms dienraščio ''Daily 
Newsn pradėti kaip tik tuo metu, 
kai Belgrade rusai yra spirginami 
dėl žmogaus teisių. Čia ateinama 
imperialistinei Maskvai į pa
galbą, nukreipiant dėmesį kitur, 
bandant išryškinti, kad pati A-
merika yra kalta Bebaudžianti 
nusikaltusių prieš žmogaus tei
ses asmenų, laisvai įsikūrusių jos 
teritorijoje. 

Amerikos čia kaltinti negalima. 
Naujųjų imigrantų tikrinimai bu
vo stropiai atliekami pokario sto
vyklose Vokietijoje ir imigraci
nių įstaigų Amerikoje. Galėjo kas 
ir prasmukti, bet tai galėjo būti 
tik išimtys. 

Dienraštis "Chicago Daily 
Nevs" skyrė daug lėšų rinkti me
džiagai šia tema: išlaikomas ko
respondentas Jay Bushinsky Izra
elyje, nepaisoma išlaidų tolimų 
distancijų telefoniniams pasikal
bėjimams su Izraeliu, su kitaic, 
miestais, nepaisoma kelion''* ir 
tam klausimui medžiagf rinkti 
buvo paskirti du redaktoriai, kurie 
vis keliaudavo draug'. įvairių 
žmonių apklausinėti 

Ar dienraštis "Chicago Daily 
News" parodys tokį patį susirūpi
nimą ir komunistų kriminalistų 
bei jų koloborantų ieškojimui? 

IRAKO RYŽTAS SUNAIKINTI IZRAELI KOVA BELGRADO KONFERENCIJOJ 
Lietuvoje komunistai nužudė 
tūkstančius žmonių, į Sibirą išve
žė daugiau kaip 300,000. Didžio
ji dalis yra žuvę ar neturi teisės 
grįžti į tėvynę. Čia buvo vykdomi 
masiniai nusikaltimai lygiai, 
kaip masinius nusikaltimus vyk
dė naciai žydų naikinimo prog
ramoje. Naciai, ačiū Dievui, jau 
yra sužlugę, bet komunistai sa
vo nusikaltimus tebetęsia ir da
bar. Iškelti jų vykdomą genoci
dą būtų itin prasminga, nes jis 
tebetęsiamas. Dienraštis "Chica
go Daily NewsM turi parodyti tokį 
pat uolumą prieš komunistus 
kriminalistus. 

Komunistų kriminalai buvo ir 
tebėra vykdomi ne tik prieš ats
kirus žmones ar prieš ištisas šei
mas, bet ir prieš visą tautą. Lie
tuvos iš nepriklausomos valsty
bės pavertimas Maskvos kolonija 
yra ne mažesnis nusikaltimas, 
kaip nusikaltimai prieš atskirus 
žmones. Dar didesnis. Dienraš
tis "Chicago Daily News" taip 
pat turi išdrįsti skelbti ne faktinę 
amnestiją komunistiniam impe
rializmui ir despotizmui, jo nusi
kaltimais nesidomėdamas, o vesti 
tik atkaklią kovą prieš nacius, 
kurie dabar nėra niekas kitas, 
kaip tik lavonas. 

Pakartojame, kad nenorime 
ginti kriminalistų, jei jie tikrai 
kalti. Kai teismas juos ras tokiais, 
patys pasmerksime. Bet iš kitos 
pusės nepateisinamos dienraščio 
tokios insinuacijos kaip prasitari-
mai apie "The Lithuanian Ges- Į 
tapo". Lietuvių gestapo nebuvo- { 
Lietuviai kovojo prieš rusus o-
kupantus ir prieš vokiečius na
cius. Lietuvių visuomenės vadų 
buvo daug įkalinta Stutthofo. 
•Dachau ir kitose baisiosiose na
cių stovyklose ir daugelis ten žu- į 
vo, todėl, kalbant apie bet ko
kius nusikaltimus nacių okupaci
jos metu, reikia griežtai išskirti 
pavienių žmonių išsišokimus ir 
pabrėžti, kad visa lietuvių tauta 
okupantų nadų savavaliavimui 
žydų atžvilgiu nepritarė, dauge
lis juos gelbėjo su pavojumi savo 
gyvybei. Apie tai minėtiems 
"Daily News" redaktoriams buvo 
pateikta medžiagos, pažymint 
vardus nužudytų ir kalintų lietu
vių už žydų gelbėjimą. Jie jos 
reikiamai nepaskelbė. Lietuvių 
tauta taip pat turi teisę sulaukti, 
kad ir jos balsas būtų išgirstas. 

Dienraštis ''Daily News" išryš
kinti atspausdino: "The goal of 
the Germans and Lithuanian rs 
the šame" Nežinome, ar taip 
buvo pasakyta. Jei ir buvo, tai 
nebuvo lietuvių tautos mintis, 
nes iš tikrųjų vokiečių tikslai bu
vo labai skirtingi. Naciams rū
pėjo doniinavimas Europoje, lie
tuviams laisvė ir nepriklausomy
bė. Lietuviai pirmieji iškėlė bylą 
naciams, Klaipėdos krašte ė-
musiems siausti. Lietuviai tenori 
vieno — būti patys savame kraš
te šeimininkai, nesikišant nei 
Maskvai, nei Berlynui į Lietuvos 
vidaus reikalus. 

J. Pr. 

VANDENYNAS IR 
POLITINIS SPAUDIMAS 

Virš Indijos vandenyno per 
pastaruosius pora metų pučia 
stiprus vėjas. To vandenyno 
reikšmė pakilo nuo 1973 metų 
naftos krizės, kuri sudarė grės
mę Europai. 60% naftos, ku
rią sunaudoja Europa, ateina 
iš Persų įlankos. Prie Indijos 
vandenyno gyvena ir skaitlin
giausios pasaulyje tautos — ki
niečiai ir indai Bet svarbiau
sias dalykas, kas atkreipia At
lanto pakto dėmes}, yra ten 
Sovietų Rusijos laivyno buvi
mas ir nuolatinis jo didinimas.. 
Atmdo, kad Srovėtu Sajur.ga 
FU nepasitikėjimu žiūrėdama į i 
savo kaimyną Kinija, galvoja 
jai ••užfvpr.k,i; kelia" n*3? Svrri^ 
tų laivynas pastaruoju metu yra 
stipriai plečiamas ir tai turbūt i 
M bs rakak> it u* bs plano.; 

Vokiečių autorius W. Hopker 
savo knygoje "Wetterzone der 
Weltpoiitick" mano, kad rusų 
laivyno pavojus Indijos vande
nyne pastaruoju metu yra sti
priai padidėjęs, nors sovieti
nis admirolas turi tik vieną 
lėktuvnešį laivą, yra toli nuo 
namų ir jo laivynas neturi kur 
pasislėpti nuo puolimų iš oro. 
Nežiūrint to. Indijos vandeny
nas laikomas barometru politi
niam slėgimui (t) . 

Daugelis veiksnių spaudžia Iz
raeli ir arabus dar šiais metais 
Genevoje pradėti taikos derybas. 
Vien tik arabų kaimynas Irakas 
tebesilaiko nebepalaužiamo ryž
to ištraukti "imperialistinių sio
nistų durklą" iš arabų tautų šir
dies. Nuosaikios Egipto, Jordano 
ir Sirijos vyriausybės laikomos 
arabų interesų išdavikėmis. 

Irakas prieš derybas 
Irakas dėkingai priima JAV ir 

Sovietų pagalbą, bet nepritaria 
abiejų pastangoms suvesti žydus 
ir arabus prie derybų stalo Gene
voje. Ir jeigu tos derybos baig
tųsi taikos sutartimi, Irako dikta
torius Saddam Husayn'as netiki, 
kad taika ilgai tvertų. Jis viską 
daro tas derybas sutrukdyti. Su jo 
pritarimu ir parama palestinie
čių teroristų būriai apmokomi, 
kaip sėkmingiau kenkti Izraeliui 
ir jo rėmėjams. 

Irakas yra turtinga valstybė, 
nes jo pajamos už naftą siekia 
apie 8 bil. dolerių į metus. To
dėl jis neturi jokių sunkumų fi
nansuoti bet kokiems sąmyšiams 
Vidurio Rytuose. Irako vadai ne! 
tik atvirai reiškia savo neapykan
tą Izraeliui, bet giliai tiki, kad' 
Irakui likimo lemta vadovauti, su
keliant revoliuciją, kuri sukrėstų 
visą arabų pasaulį. Visomis prie
monėmis gelbstinti ir remiami 
Irako šalininkai pasišovę užgrob
ti valdžią kiekvienoje arabų 
valstybėje. Tas jo atkaklus karin
gumas pasitarnavo Iraką izoliuo
ti nuo kitų arabų kraštų. Pasta
ruoju metu Irakas nusivylė netgi 
ir Yasiru Arafatu ir jo vadovau
jama Palestinos išlaisvinimo or
ganizacija, kurią Irakas rėmė Li
bano pilietinio karo metu. "Be 
mūsų, sako irakiečiai. Arafatas 
būtų niekas. Jis viską gauna iš 
mūsų, o štai dabar jis veržiasi 
tartis su Izraeliu". 

Atsižvelgiant į jo nutolimą nuo 
kitų arabų valstybių, daugelis 
stebėtojų įsitikinę, kad Irakas ma
ža teturės įtakos Vid. Rytų atei- j 
ties įvykių raidoje. To nepaisant, Į 
Irakas giliai tiki, kad Izraelį suku- | 
rė koloninės jėgos, o dabar jį re
mia "imperialistinė" Amerika. 
Todėl jis yra pasiryžęs aukoti sa
vo turtą ir sugebėjimus nepaliau
jamam kryžiaus karui. Jis nesie-: 
kia žydus suvaryti į jūrą, bet Pa
lestiną padaryti demokratine vals
tybe, kurioje ramiai gyventų žy
dai su arabais. Tačiau tokia išei- į 
tis reiškia Izraelio valstybės pa- į 
naikinimą. 

Vidaus diktatūra 
Privengdamas vidaus ir užsie

nio priešų, Irakas yra valdomas 

Savo turto* madoj* torai 
P. GAVčYS 

baime bei stipriu kumščiu. Nese
niai buvo užgniaužtas dviejuose 
miestuose šijitų sektos sukilimas, 
jų 8 vadai buvo sušaudyti, o ki
ti 15 nuteisti iki gvvos galvos. Da
bartinė valdanti Baatho partija 
valdžią pagrobė 1958 m. sukili
mu. Ji visomis priemonėmis sten
gėsi įsitvirtinti. Čekų apmokyta 
saugumo policija yra stipri ir 
žiauri. Kadangi pinigų ir ginklų 
yra pakankamai, neatrodo, kad 
greitu laiku kas galėtų ją nuša
linti. 

Irakas, viena didesniųjų ara
bų valstybių, neturi diplomati
nių santykių su JAV. Jie buvo 
nutraukti 1967 m. Izraelio — 
arabų karo metu. Neminint JAV 
stipraus Izraelio rėmimo, Irakas 
negali atleisti JAV už jų paramą 
kurdams, kurie ilgus metus vedė 
žiaurų partizaninį karą prieš Ira
ką, reikalaudami autonomijos. 
Tačiau nepasitikėjimas JAV ne
stumia Iraką J Sovietų glėbį. 
Nors santykiai su Maskva yra 
draugiški, nes ji Iraką aprūpina 
ginklais. Irakas atsisako leisti ru
sų karo laivams naudotis Quas-
ro uostu Persijos įlankoje. "Mes 
nesėdime nė vienos didžiosios 
valstybės kišenėje", pažymi ira
kiečiai. 

Pramonės kūrimas 
Ūkinėje srityje, kurią jie remia 

savo viltis Iraką padaryti pavyz
džiu visam arabų pasauliui, jie 
atsisako socialistinių pradų prak
tiško prekybos pritaikymo nau
dai. Nepatenkinti komunistinių 
šalių gaminiais, jie Vakaruose įsi
gyja geriausių dirbinių ir pre
kių, kokių tik gali gauti. Preky
ba su JAV tolydžio plečiasi. Nuo 
1972 m. 23 miL dol., 1976 m. pa
kilo iki 400 miL dol. Vakarų Vo

kietija ir Japonija daug'ausia sa
vo gaminiais aprūpina Iraką, tuo 
tarpu su Rusija vis mažėja. Šiuo 
metu apie 500 amerikiečių, dau
giausia inžinierių, dirba Irake 
statydami viešbučius, įrengda
mi uostus didelio imlumo tank
laivius, pravesdami drėkinimo ka
nalus ir įrengdami susisiekimo 
tinklą. Įvairios amerikiečių įmo
nės yra gavusios bilijonines su
mas siekiančių užsakymų pasta
tyti naftos apdirbimo ir kitas che
mines įmones. 

Naftos šaltinių gausumu Ira
kas stovi antroje po Saudi Arabi
jos vietoje. Tačiau irakiečiai tą 
turtą naudoja labai apdairiai, be
sistengdami sukurti 12 milijonų 
gyventojų modernią valstybę. 
Kaip ir kiti nafta turtingi arabų 
kraštai, jie galėtų Europoje ir 
JAV įsigyti stambių turtų, vieš
bučių, žemių ir namų, bet jie 
to nedaro. Žiūrėdami į ateitį, kai 
nafta išseks, jie jau dabar ruo
šiasi pakankamai pasigaminti 
maisto, kurio perteklių galėtų 
eksportuoti. Irakas yra pasiryžęs 
1980 m. investuoti apie 40 bil. 
išvystyti 29 mil. akrų dirbamos 
žemės. Taip pat iki 1980 m. nori
ma panaudoti 350 bil. kub. pėdu 
dujų kasmet petrocheminėje pra
monėje, o taip pat elektros gamy
bą pakelti 400 proc ir ja aprū
pinti kaimo gyventojus. 

Jeigu Irakui pavyks visus tuos 
užmojus Įgyvendinti, netrukus jis 
iškils kaip viena turtingiausių 
Vid. Rytų valstybių. Tuo būdu 
jis taps labai didele kliūtimi 
JAV pastangoms netolimoje atei
tyje stabilizuoti Vidurio Rytus. 
Kaip irakiečiai pažymi, gal rei 
kės 20 metų, bet jie sako tikslą 
pasieks. Ir jie neskuba. "Mes nie
kad neapleisime palestiniečių ir 

j visomis priemonėmis trukdysime 
I susitarimą su Izraeliu". 

Maskva aiškina, kas yra disidentai 
Nors iš komunistinių kraštų ja, būtent, kad Rusijoje nėra 

ištrūkusių ar išvytų disidentų į1 draudžiama galvoti kitaip, negu 
Belgrado konferenciją niekas neį
sileidžia, tačiau jų šešėlis 
nuolat slank'oja konferencijos 
aplinkoje. Jei Beigrado konferen
cijoje disidentai neturi žodžio, tai 
jų skelbiamas Helsinkio konfe
rencijos nutarimų pažeidimas, 
žmogaus teisių ir laisvės už
gniaužimas vienų atviriau, kitų 
atsargiau vra minimas konferen-

galvoja didžiuma, ir kad pagrįs
tos geros valios kritikos yra verti
namos. Bet jei kritika yra klai
dinga, tai tokie kritikai yra laiko
mi klystančiais. Užtat rodomas 
pasigailėjimas klystančiųjų. An
dropovas aiškina, kad tokiems 
klystantiems stengiamasi padėti, 
iuos įtikinti, pataisyti jų klaidas. 
Esą, sovietinė valstybė yra pri-

rerencifa susirinko kaip tik patik- versta elgtis priešingai tiktai tada, 
rinti, kaip vykdomi Helsinkio kon' kai kuris tokių "disidentų" ima 
ferencijos nutarimai, ypač kaip; savo veiksmais pažeisti sovietinius 
traktuojamos žmogaus teisės ir 
laisvės, sutartos ir nutartos Hel
sinkyje. Todėl buvo galima lauk
ti, kad Sbv. Sąjunga, kur tos lais
vės labiausiai pažeidžiamos, ban
dys duoti savo aiškinimą, kas yra 

įstatymus. "Tokių elementų, 
aiškina Andropovas, deja, pas 
mus dar yra, tačiau labai mažas 
skaičius. Tai vagys, kyšių ėmė
jai, spekuliantai ir kiti piktada
riai. Kaip vieni, taip kiti kenkia 

tie disidentai, kurie laisvių reika- į mūsų bendruomenei ir dėl to 
lauja, už jas kovoja. 

Ilgai laukti neteko. Felikso 
Dzeržinskio, pirmojo čekos virši
ninko, 100 metų gimimo sukak
ties minėjime rugsėjo 9 d. Mask
voje Sovietų saugumo viršinin
kas ir partijos politinio biuro na 
rys Jury Andropovas išdrožė kal
bą apie disidentus Sov. Sąjungo
je 

Andropovas pasigyrė, kad Sov. 
Sąjungoje yra pasiekta ideologijos 
ir politikos vieningumo. Niekad 
istorijoje nebuvo panašaus socia
linio režimo, kuris būtų taip su
jungęs visas klases ir grupes į vie
ną šeimą. Jis pasisakė nustebęs 
tuo, kad kai kas tuo abejoja ir pa
klausė, kada kiekvienas pagrindi
nis sprendimas pereina per liau
dies diskusijas, kada partijos po-

baudžiami pagal sovietinius įsta
tymus". 

Kaip matome, pagal Andropo
vą, disidentai nėra tie, kurie nori 
patobulinti komunistų partijos li
niją, bet yra statomi i paprastų 

_ nusikaltėlių eilę ir kaip tokie yra 
baudžiami. 

Bet įdomiausia Andropovo kal
bos dalis yra ta, kada jis aiškina, 
kad negali būti net ontologinės 
galimybės kokam nors neprita
rimui ar prieštaravimui sovieti
nėje visuomenėje. Jis prileidžia, 
kad nepritarimas yra kaip faktas, 
tačiau tik praeinančio pobūdžio. 
Jis bus absorbuotas beformuojant 
naują žmogų, bet tam reikia lai
ko ir ypatingų didelių pastan
gų, daug didesnių negu formuo
jant socialinį — ekonominį gy-

. ., ,. i venimą. Andropovas pripažįsta, 
lmka yra sovietines liaudies su-., , . . . . . . . . . . ' 

, . . - i i K a d naujos sovietines civilizacijos 
prantama, kaip savasis reikalas,: . . 7 , ... , . * 
i A - I I V L u i • • statyba yra komplikuotas dalykas 
kada uz tą politiką balsavimuo- • • . 

se pasisako 100 procentų balsuo
tojų, ar tai nėra įrodymas, kiek 
mūsų visuomenės ideologija ir 
politika yra 

ir nurodo prieštaravimų tokias 
priežastis: skirtinga politinė ir 
ideologinė samprata, religinis fa-

X. ... natizmas, nacionalines aspiraei-vienmgos. Tačiau . ... . . . 1 jos, asmeniškos nesėkmes ir nea-Andropovas nepasakė ir negalė- ," ,. . . , 
io pasakyti, kad ta ideologijos ir P V ^ t a , pagaliau dar psich ma, 

' nenormalumai. Kadangi visos ki
tos specifinės priežastys turės iš
nykti ar sumažėti, bekuriant nau
ją visuomenę, tai prieštaravimai 

politikos vienybė yra iš liaudies 
išgaunama vienos komunistinės 
partijos nustatyta programa ir 
vieninteliu balsavimui sąrašu, o 
ne įvairių partijų pateikta pro
grama ir renkamųjų asmenų 
skirtingais sąrašais. 

Teisė kritikuoti 
Andropovas paneigia, kad so

vietinis rež mas yra priešingas 
laisvai minčiai, kad jis persekio
ja tuos, kurie galvoja kitaip, ne
gu yra nustatyta oficialios linijos. 
Tam jrodyti jis pacituoja nauįo-

Ckiniai atsilikusieji kraštai smarkiai modernėja. Tekstilės gamyba 
Alžyre, Afrikoje 

liks tik paslaptingos kva lybės 
srityje. 

Tiktai pamišėliai 

Pagal Andropovo mintį, išdės
tytą be jokių rezervų ir nutylė
jimų, prieštaravimai Rusijoje yra 
labai nežymus ir nuolat mažėja. 
Taigi yra tik praeinantis ir antra
eilis faktas, kurį besiformuojąs 
ideologinis ir politinis vieningu
mas sunaikins savaime. Ateis die-

I na, kada nebus vagių, taip pat šios Sov. Sąjungos konstitucijos 
49 skyrių, kuris garantuoia tri-l"*! ** _ . , «.„ u u a • * •• _!• J I J I nebus ne disidentų . Gal bus sę kritiškai išsitarti del padary-i, , .. , . . . 
. . .-, T. . . . ! dar bepročių, bet ne bus 
tu pas.ulymų. Jis pamini ir tai, t i o . 2 2 £ 2 L , ZS « S U 
ką yra pasakęs Brežnevas, supa
žindindamas su nauja konstituci-

kiai atskiriami nuo 
f Nukelta į 5 puaL) 

nesun-
disidentų". 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALNB 
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KLAIDŲ IEŠKOTOJAI 
Roosevelto universiteto. Chi-

cagoje, studentų laikraštis 
Torch" paskelbė kankursą: 

"KAS ras daugiausia klaidų šios 
savaitės to laikraščio laidoj. 
bus priimtas redakcijos tarny
bon, kur gaus 20 dol. savaitėj 
ir kavos kiek tik pajėgs iš-

o. tf m 

Liudas — viskam klusnus: vaikštinėjo išpuoštas, 
kaip šilkinis ponaitis, pats savęs drovėdamasis. Kaip 
paprastai, ir jo gyvenime įvyko mažas nuotykis, ką 
žmonės vadina likimo ironija. 

Kaip ir kasdien, susėdo prie ilgo stalo pietums. 
Jis pirmas nuo pradžios stalo, pagarbiai kitų užleis
tas. Sėdi mažutis papuošalas prie didelio stalo, kad vos 
tik galva išlindusi matyti. 

Vienas iš servitorių atnešė sriubos vazą. Vaza di
delė, kad užtektų ilgai eilei. Jis padės ją prieš jį. Sam
teliu įsipylęs, jis perkels sriubą toliau kitiems. Viskas 
klostėsi šį kartą nepalankiai: servitorius pasitaikė ma
žas ir silpnas, o t a vaza tokia sunki ir didelė, stalas 
aukštas. Servitoriui atrodė, kad jis jau laiko ražą 
aukščiau stalo, užmiršęs, kad vaza yra su elegantiška 
koja, kuri užkliuvo už stalo briaunos, o stumiamos 
vazos pilvukas staiga palinko, lyg pagarbiai nusilenk
damas prieš gražųjį poną, ir savo gardų jį turinį išver
tė ant krūtinės. 

Liudas vikriai pakilo ir dideliais, tvirtais žings
niais ramiai išėjo, visas varvėdamas sriuba. Vyresnie
ji ir valgančiųjų daugumas žiūrėję nustebę ir susirū
pinę. Tik vienas kitas iš paikesniųjų šypsojosi. Netoli 
jo sėdintis brolis Kazimieras sumurmėjo: 

— Štai, ir turi už vaikymąsi pasaulio tuštybių... 
Kitas iš tų aiškiųjų ir mylimųjų buvo brolis Pra

nas Brazys, J-J, buvo šiltai draugiškas visiems, labai 
atviras ir visuomet raslaugus. Jis mokės: ia^J gerai. 
Elgėsi visuome; uuc&ajua&i ir proUsga*. Buvo «^kjty« 

vas subrendimas galvojime ir sprendimuose. Domėjosi 
viskuo ir veržėsi į plačiuosius intelektualinius hori
zontus. 

Gal dėl intensyvaus mokslo ir dvasinio gyvenimo 
jis jau atrodė ne iš stipriųjų. Tačiau apie savo sveikatą 
niekuomet nekalbėjo ir niekam nesiskundė. Jei jis bū
tų koks vidutiniokas su tokia sveikata gal niekas juo 
ir nepasirūpintų ir jis pamažu nutrupėtų. šitą reiktų 
kaip nors gelbėti. Buvo sakoma, kad kalaf ijorai stipri
na. Dėlto pietų metu jam iš virtuvės būdavo atsiun
čiamas specialus priedas — vienų kalafijorų lėkštelė. 

Kitaip gyvenimas sprendėsi broliui Juozui Balta
galviai. Jis buvo čia iš Vilniaus krašto slaptais keliais 
atsiradęs, su skautų uniforma, jau beveik subrendęs 
vyras. Buvo giliai religingas idealistas, visuomet su
sitelkęs, skausmingai rimto veido. Jis turėjo nepap
rastą troškimą pasiekti kunigystę. 

Po naujokyno jis buvo perkeltas į Kauno vienuo
lyną ir mokėsi vienerius metus kunigų seminarijoje. 
Gal dėl silpnesnio pasiruošimo jo buvusioje gimnazijoje 
okupuotame krašte jis čia moksle pasirodė nelabai stip
rus. Be to, jį vargino nugaros skausmai. Dėlto jis 
buvo grąžintas į Marijampolę ir dėstė tikybą pradžios 
mokyklose. 

Jis buvo ypatingas savo nusiteikimu daryti Žmo
nėms gera. Jis tik ir žiūrėjo, kam yra reikalinga kokia 
pagalba. Važinėdamas plačiai po apylinkės mokyklas, 
visokio gyvenimo užtikdavo. Sugrįžęs eidavo liūdnu 
veidu pae vyresnįjį, kuris jau žinodavo, ko brolis Juo
zas ateina. Jis galėtų visą jo telkiamą vienuolyno turtą 
Išdalinti labdarybei ir jo neliktų kitiems reikalams. 

Kai prieš amžinuosius įžadus patyrė, kad jo ne
beleis į kunigus, labai nusiminė ir nutarė išstoti. Jis 
turi pasiekti knmgystės, kad galėtų gelbėti žmonėms 
dvasiškai, M tik msdtitgiikii Vlsnuolynas davė siek 

tiek pinigų pradžiai, tačiau tiems gautiems pinigams 
jau jis turėjo kitų degančių reikalų: vienur paskolino, 
kitur sušelpė, o į kunigų seminariją nuvažiavo beveik 
tuščiom rankom. Duodančiam yra lengviau ir gauti: 
netrukus atsirado geradarių, kurie ėmėsi jam padėti, 

Aną vakarą Karuža išgirdo visiškai kitokias nuo
taikas iš Dočkaus, vaikštinėjant su juo po sodą. Jie 
buvo vienudu. Dočkus kalbėjo drąsiai ir atrodė gerai 
agalvojęs. Jo mintys sukėlė ir jam kai kurių klausimų. 

Jis Dočkų gerbė: jis buvo gražios išvaizdos, ge
ros sveikatos ir mokėsi labai geraL Jau skaitė laisvai 
lotyniškus švento Tomo Akviniečio raštus ir kitas 
knygas, gaunamas tik iš didžiosios vienuolyno biblio
tekos. Jis prie mokslo, kaip antis prie vandens. 

Dočkus prisipažino, kad jis nėra tikras savo pa
šaukimu į kunigus. Jis norėtų būti tik kunigu moks
lininku arba geriau tik paprastu broliu mokslininku. 
Esą, sielovados darbui reikia pedagoginio kunigo. 
2monės, kaip vaikai, juos reikia mokėti tvarkyti, prie 
jų tinkamai prieiti ir juos mėgti. Jis esąs individualis
tas, tam darbui netinkąs ir norįs tik savo sielos pasau
liu gyventi. Jis mėgo vienuolišką gyvenimą. Jo elgesys 
buvo be priekaišto. 

— Koks ten kunigas iš mūsų gimnazijos inspek
toriaus: turi galią nuodėmėms atleisti ir ja niekuomet 
nepasinaudoja, turi visus įgaliojimus Kristaus moks
lui plėsti ir to nedaro. Ar tai nebaisu? — kalbėjo 
Dočkus. 

Gimnazijos inspektorius buvo labai būdingas 
žmogus. Jis buvo solidžios, iškilmingos išvaizdos. 
Trumpai nukirpti plaukai, su priekyje paliktu stačiu 
plaukų ežiuku. Visuomet rimtas, gal kiek ir rūstus. 
Ilgai studijavęs Romoje ir kitur. Savo išvaizda ir dar
bu labai tiko būti inspektorium ir klasikinių kalbų 
mokytoju. 
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ka ir Henrikas Brazaitis j §į sefohadienf, lapkričio 6 d., 5! 

Pobūvio ofiaaha, daliai vado-Į yaJ# v d c 3 ^ M o t i n o s N p M . | 
vavodr Jonas Stankams, dabar- l ė f e ^ a L a f m o s L a i n s k i e n ė s 
tmis gyd. draugijos pirmininkas. I ė l i ų t e a t r o ^ ^ j , , visi ma-
W t buvo įteiktos dvi premijos. | J o n i a i k v i e č i a m i a : s i l a n k y t i s u M 
Kulturme 21-JI premija ^paskirtaI i a u n i m u 

spononarjuotoiui Algirdui Bięli« Susirinkusiems bus parodyta 
kui Dr. D. Degesys perskaitė ^ ^ ^ . ^ p e r k ū n a $ 

valdybos protokolą, dr. Giedra įr v e ! n i a $ » - j ^ n a b a r a f e - _ 
Matiene pristatė laureatą ir drau- ] i a u < j i e s ^ £ « p e t r i u k a s fr 

gijos >žd. dr. Nele Juskeniene *- v i l w , k l a s i . k i n ė k a 

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

ruoštis ateinančių metų sportinei 
olimpiadai, kuri įvyks Toronte. 

VALSTYBĖS SEKRETORIAUS 
PAVADUOTOJAI ATVYKSTA 
ICLEVELANDO LIETUVIU 

SALE 

Kaip jau anksčiau buvo šiame 
laikraštyje pranešta, du JAV 
Valstybės sekretoriaus pavaduo
tojai lapkričio pradžioje atvyks
ta j Clevelandą, kur padarys pra
nešimą įvairiais klausimais, lie
čiančiais pavergtąsias tautas ir 
žmogaus teises. 

Susirinkimas įvyks lapkričio 9 
d. 7 vaL vak. Lietuvių salėje. 
Lietuvių namuose, 877 East 185 
St Visos tautybės yra kviečia
mos į susirinkimą. Lietuviai, 
ypač jaunieji, yra raginami gau
siai susirinkime dalyvauti. 

Valstybės departamentą susi
rinkime atstovaus du valstybės 
sekretoriaus pavaduotojo rangą f" . J " nuo iau nevienas 
• • „,~. n * • • \ / r r\ laisves, tautines kultūros laisves " ' . , 
turj asmenys: Patncia M. De-
rian. Assistant Secretar\' of State 

i Valstybės departamento spaudos 
skyriaus valdininkas Gene Pres-

I ton, teisėjas Edvardas Katalinas, 
Council on World Affairs vyk
domasis pirmininkas ambasado
rius Emory Swank, senatoriaus 
Metzenbaum specialus asistentas 
Ladd Anthony ir A. J. Kasulai-
tis. Kurį laiką daiyvavo ir Lie
tuvių namų pirm. Algis Širvaitis. 

Pauliui Alšėnui vadovaujant, 
dalyvavusieji smulkiau aptarė su
sirinkimo detales ir pan. A. Ka-
sulaitis, buvęs ilgametis LKDS 
bei VLIKo narys, dabar Vidurio 
Europos Krikščionių demokratų 
unijos vicepirmininkas, ilgėliau 
šia proga išsikalbėjo su S. Pres-
ton kai kuriais susirinkime kilu
siais klausimais, kaip muitų, šei
mų sujungimo, Belgrado konfe
rencijos apimties, Bražinskų de
portacijos galimybės religijos 

teikė tūkstantinę, 

Savo žody Algirdas Bielskus dė-
Visos meniškos ir puikios lė

lės, gyvuliai ir dekoracijos yra pa-
kojo už netikėtą dovaną, kvietė [ darytos pačios Laimos Rasteny-
visus sudaryti jaunimui sąlygas, tės - Lapinskienės. Režisūra taip 
sportuoti, nes sportas svarbus pat jos. Visus garso efektus tvar-
veiksnys jaunimo ugdyme. Prašė ko Darius Lapinskas. 

for Human Rights and Huma-
nitarian Affairs, ir George S. 
Vest. Assistant Secretary of State 
for European Affairs. Tarp kitko 
Patricia Darian yra JAV Vy
riausybės delegacijos Belgrade 
narė 

Abu sekretoriaus pavaduotojai 
padarys trumpus pranešimus, 
liečiančius JAV-Sov, Sąjungos 
santykius, žmogaus teises, Belg
rado konferencijos reikalus, o vi
sas ILkusis laikas bus skirtas klau
simams ir pašnekesiams. Numa
tyta taip pat ir laiko privatiems 
pokalbiams su abiem svečiais. 

Susirinkimo reikalams galuti
nai aptarti Clevelando Lietuvių 
namų Gintaro valgykloje pietų 
posėdžiui buvo susirinkę (spalio 
27 d.) organizacinio komiteto 
koordinatorius Paulius Alšėnas, 
specialiai iš Washingtono šiam 
posėdžiui Clevelandan atvykęs 

bei apskritai valstybinės nepri
klausomybės klausimais. 

Departamento atstovas patiki
no, jog susirinkime abu sekre
toriaus pavaduotojai bus pasiruo
šę išsikalbėti visais klausimais 
aiškiai ir nedviprasmiškai. 

Rengimo komitetui vadovauja 
Jonas Nasvytis, šiuo metu jau 
grįžęs iš kelionės Europoje ir bai
giąs konferencijos — susirinkimo 
paruošiamuosius darbus. a.e. 

DVI PREMIJOS 

Lietuvių gydytojų metinis 
pobūvis 

Spalio 29 d. Lietuvių namuose 
įvyko Ohio lietuvių ' gydytojų 
draugijos metinis susirinkimas, 
po kurio sekė kokteiliai, kultūri
nių premijų įteikimas, vaišės, 
skaidrių rodymas ir šokiai. 

Naujon valdybon išrinkti: 
Dainius Degesys, Roma Degesie-

Antroji tūkstantinė buvo pa
skirta iš a.a. dr. Dominikos Ke-
siūnaitės fondo Kento universite-. 
to etninian skyriui, kurį suor
ganizavo ir tvarko prof. dr. J. 
Cadzow. Kad šis skyrius tapo uni
versiteto ir kitų pripažintas, rodo 
ir tas faktas, kad iš Rockefellerio 
fondo buvo paskirta 35,000 dol. 
Lietuvių skyrius labai stipriai ats
tovaujamas. Audronė Tamošiū
naitė, istorikė su magistro laips
niu, yra šio skyriaus koordinato
rė. Lietuvių skyrius jau turi dide
lį lietuviškų leidinių skyrių, ku-

pasinaudojo, 
rašant mokslo darbus iš litua
nistikos srities. Audronė buvo kar 
tu atvykusi į šį daktarų pobūvį, 
įteikdama čeki, kalbėjo Stefanija 
Radzevičiūtė, dr. Kesiūnaitės tes
tamentinio fondo vykdytoja. Ji 
jautriu ir poetišku žodžiu kvietė 
prof. J. Cadzow dirbti Lietuvai, 
kaip to troško velionė. 

Sukalbėjus kun. G. Kijauskui, 
SJ maldą, per šimtinė daktarų, 
jų šeimos narių ir svečių vaišino
si, vėliau žiūrėjo Įdomių skaidrių, 
kurias rodė ir komentavo dr. Ele
na ir dr. Viktoras Ceičiai. Jie, tur 
būt, yra pirmieji lietuviai, lankę
si Kinijoj po santykių atnaujini
mo su JAV-mis. Jie vyko su dak
tarų ekskursija. Daugybė įdomių 
skaidrių nukėlė žiūrovus į paslap
tingąją didžiąją Kiniją. Dr. Vik
toro komentarai buvo labai gyvi 
ir taiklūs. Vėliau svečiai pasišoko. 

Ohio lietuvių daktarai jau 21 
metus tęsia šią gražią tradiciją. 
Jiems garbė ir padėka. 

Mačiusiųjų bendri įspūdžiai ga
li būti suvesti į porą sakinių: ''Vi
sa — žodis, judesiai, dekoracijos 
buvo sujungta į menišką ir dar
nią vienumą ir teikė pasigėrėjimą. 
Išgyventa tikrai maloni valanda, 
ir tai galėjai jausti besišypsan-
čiuos veiduos, programai pasibai
gus". (B.K.) 

"KŪLGRINDA" 

Jau seniai laukiamos Lietuvių 
dienos su didžiausia jų atrakcija 
muzikiniu veikalu "Kūlgrinda" už 
savaitės jau bus graži realybė. 
"Kūlgrindos" spektaklio scenos 
uždanga atisidary>. šeštadienį, 
lapkričio 12 d. 7:30 vai. vak. 
Dievo Motinos Nuolatinės pagal
bos parapijos salėje. Ir aktoriai 
su džiaugsmu galės stebėti ir pil
nutėlę salę žiūrovų. Praktiškai, 
jau beveik visi bilietai išparduo
ti. Tiktai labai mažas likutis vie
tų, išblaškytų po salę, yra likę. 
Tad tie, kurie, dar neturite, 
kreipkitės į LB apylinkės pirmi
ninką J. Malskį ar R. Tatarūnie-
nę. Prie durų gadėj gauti bilietų 
tiktai tuo atveju, [ei kas bilietų 
atsisakytų, ar dėl ligos negalėtų 
atvykti. Pasirūpinkite bilietus lai
ku, nes. kaip jau mkščiau buvo 

(Nukelta i 5 pusi.) 

SOPH IE BARČUS 
BADUO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš VVOPA. 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:0© vai. popiet — šeštadienį ir 

gekmąd. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 
Tftef.: HEmiock 4-2423 

1490 A. M. 
71» S. MAPLEWOOD AVE. 

CHK2AOO. ILL. 60629 

B E A L E 8 I A I B 

M. A. Š I M K U S 
XOTAKY JPTBUC 

DfOOME TAX SERVICE 
4259 So. Maplewood, teL 254-745* 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIi; iškvietimai, pildomi 

PILIETYBfiS PRAŠYMAI ir 
kitokie blankai. 

Naudokitės proga 
M. Fetersburg Beach. Floridoje, 

800 pėdų nuo Meksikos įlankos, savi-
ninkai parduoda 3-jų butų namą su 
baldais, kilimais, virtuvių įrengimais, 
oro vėsintuvais. Arti:. Sv. Jono baž
nyčia, mokykla, krautuves, valgykla, 
skalbykla, pliažas. Kaina $82,000. Ga
lite perimti banko paskolą. 

Suinteresuotieji skambinkite. 414 
—245-6924 ar rašykite: R. Ditkus, 
P. O Bos 28, Vualiams Bay. Wiscon-
sin 53191. 

Parduodamas 2-jų butų po 4 kamb. 
mūr. namas. Naujai dekoruotas. 220 
V elektra, naujas karstu vaud. apšil
dymas. Antrą aukštą galima tuoj už
imti. 72-os ir RockweH apyi. 

Skambint 77MS31 

I 1 U l l f l t l 
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NapervSte aaviniakas parduoda 
3-jų miegamų kedro medžio "tri-
level" namą. 2 metų senumo. Pui
kioj vietoje. Greit galėsite užimti. 
Kaina $66,700.00. 

Skambint 857-4441 
Parduodamas saujai dekoruotas 5 
kamb. mur. bungalow 72-os ir 
Rockwell apyi. Nauji kilimai. Nau
jas šildymas, šaldytuvas ir pečius. 
Garažas. Skambint 776-8931 

36' X SO* OFFICE SFACE 
SUITABLE FOR 

Bw*w • Destis* or Lawyer% 
Office 

Will help to remedel to suit ten-
ant. Zoned B-4 long term lease 
may be arranged. 

6807 W. 63rd St., 376-4941 

9LABQUETTE PARKE 
12 metu mūras 3 miegamieji, V/z 

vonios, gražiai įruoštas rūsys, gazu 
šildymas, savin, apleidžia miestą 
(#195). 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
4 B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedrfe Ava. — 77M2SS 

PUIKUME MLAMI BEACH 
RAJONE 

Du blokai nuo vandenyno, savininkas 
parduoda 12 apartmentų namą. Ger
os pajamos ir gyvenimas kurorte. 
VirS 25% ant iavestmento. įmokėti 
$45,000. Rašyti: P.O. Bos 14194, N. 
Palm Beach, Florida 83498. UAA. 

IŠNUOMOJAMA — ros SEKT 

IŠNUOM. Marąuette Pke s kamb. 
būtas 2-me aukšte suaugusiems. 
Jokių gyvuliukų. 

7642 S, Talmaa, tet 434-8866 

Išnuom. suaugusiems gražus 5 
kamb. butas (2-me aukšte) Mar
ąuette Pke. Skambint po 5 v. v. teL 
476-2929 

Brigbtoa Parite 5 kamb. 
butas 2-me aukšte. Apšildomas. 
Skambint po 7 v. v. VI 7-49S9. 

Išnuom. 3-jNi-kambį--apšilo, butas 
su vonia. Marguette Pke. 

Skambint 434-5903 

Išaaom. S kamb- butas vyresnio 
amž. žmonėms. Jokių gyvuliuku. 
Patiems apsišildyt — yra 2 gaze 
pečiai. Arti 55-os ir Damen. Ne
brangi nuoma. Skambint 925-6223 

Labai erdvus 2-Jų aukštų mflrims 
2 po 6 kamb.). Geros pajamos. Nauji 
kilimai, 2 mafi. garažas. Marcuette 
Pko. 

Gera* 
3 butai ir 
skubėkite. 

biznis. Bngfetoe Pke. Pa-

SIMAITIS MALTY 

2S51 W.CSrd Street — 486-7878 

•xa:«:»:» • • * > » • • > »T > » » » • mmem* 
MISCELLANEOUS 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visu rūšių grindis, 

I. BUBNYS — TeL RE 7-5188 
.lllIlIlIlMIlIlMIlIlHIIIIIIIHIltlIlIlIlUlUltB 

itiiiiiiimiimmiiinMiiiiiiitiiiiiiiiiHiiiiii 
IvjUrip prekta p.< -irUdUmas nebraa 

giiU iš mfiSHf saml^iiO. 
OOSBIOS PARTELS EKPBESS 

SIUNTMIAI | UETUV4 
B B Š HAlsted St Chtcago, (U. W»*>08 

254)1 W m-xh St., Cbicago. UI. B0«29 
JJS&LL >25-2T:W — 254-3320 

NHfHminiiifiMitif< HiiuBiuiiiUidrimiii 

Hamiltono teatro vienetas Aukuras Clevelande suvaidino A. Norimo "Klevų alėją". Teatralus atkvietė Žal
girio šaulių kuopa. Nuotraukoje dalis žiūrovų. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

lUlUKIIIIIMIMMMi illlMIIIIIIHIllllliliU 

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

AptNMstae perkr&ufftyoBe 
{vairtu atstūmę 

Tat — S7fL18W arta 
876-5896 

PACKAGE EXPRESS AGENCT 
MARIJA NOREKIENE 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
tabal pageidaujamos geros rflMes 

prekes. Maistas IŠ Roropos aaadelt^. 
2608 W. 69 St.. Chlca<o. BL " 

TEL. — WA 5-2787 

M. L. S. 
PDSTVAKABIUOSB 

Budraitis Reafty Go. 
DRAUDIMAI IVAJBIŲ BOHD 

BUTU NUOMAVIMAS 
lnU*lZLEBLallO nnQfT)fniw^rfu^ 

4248 W. 8Srd S t , taL 7874888. 

VYRAI Bt MOTERY* 

Reikalingas prityręs 

SIUVĖJAS ar SIUVĖJA 
europietiška vyriSfcc r«lw 

krantevėje. 
Kreį>ti& — 

St. DAVLD, Ltd. 
Water Ttmer Pfetce 

8S5 No. Michigan Aveirae 
TeL — 787-6111 

B t t U N G C3^ERK 
3ma!l otfioe en-.i--or.ment req«ir«a 
indivjduaJ to prooess bUling. .Typinc 

akill a deficite re^-airement. 
Pleaae caU Ken Groff 

548-9844 
Į S I SCKEV * BOaVT M A S . 

COMPANY. 
Addlsoo, niinois 

SPORTAS 
(Atkelta iš 2 pud.) 

ŠUNIUKAS KAIP MASKOTAS 

Tlkėfimas ypatingai burtais yra 
tarp sportininkų stipriai paplitęs, 
ypač tikimasi, kad laimėjimą turi 
atnešti komandos maskotas. Net 
ir pralaimėjimai šio įsitikinimo 
negali sugriauti. Kada norvegų 
futbolo komanda IK Haernerud 
pralaimėjo 1 —8 ir 1 — 10, tos 
komandos kapitonas buvo pa
klaustas, ar jis tebėra patenkin
tas komandos maskotu — šuniu
ku. "Žinoma"!, atsakė kapitonas, 
"niekas nežino, kiek aukštesne 
pasekme būtume pralaimėję be 
mūsų ištikimojo maskotoP 

EUROPOS TAURIŲ 
VARŽYBOS 

bach 0 — 3, Celtic Glasgow — 
Wacker Insbruck 2 — 1, Gen-
toran Belfast — Iuventus Turin 
0 — 1, FC Nantes —Atletico 
Madrid 1 — 1. 

Dėl Europos kraštų taurės lai
mėtojų Pokalo: FC Porto (Por
tugalija) —Manchester United 4 
— 0, Hamburger SV — RSC An-
derlecht (Belgija) 1 — 2, Dyna-
mo Maskva —Univ. Craiova 2 — 
0, FC Twente (Olandija) — 
Brann Bergen 2 — O FC Lok. 
Leipzig — Betis Sevvilla 1 — 1. 

Dėl UEFA Europos Taurės: 
1 FC Magdeburg — FC Schalkeo 
4 — 2 AC Turin — DynamoZa-
greb 3 — 1, Aston Vi 11a —-Gor-
r.ik Zabrze 2 — 0, KB Kopenha-
gen — Dynamo Tiflis 1 — 4, Bay-
ern Muenchen — MS Dimitrov 
3 — 0, Ujpest Budapest — Athle-
tico Bilbao 2 — 0. 

Vytautas A Krikščiūnas 

De! Europos kraštų rr.eisterių 
tztiTėz kai Icurlos rur.gtyr.ės: FC 
Lrwerj»al —ZDyr.a*:© Dresdea — Ta», kurio daugelio bijo. 
5 — I, Raudonosios Žvaigždės' turi patą daugeli* WjotL 

N u o 
1914 Matų 

ifidland Savings ap
tarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalais 
visas mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums ui 
mumis parodytą pasiti
kėjimą. Mes norėtume 
bfiti Jums naudingi ir 
ateityje. 
Sąskaitos apdraustos 

iki K40.0O0.0O 
FRAKE ZOGA&, 

Preaident 

2657 W. 69tk Street 
Chicaco, IR. 68829 

Pbooe 925-7460 
ssssssaMBMsasiaiMHH 

a LOAN ASSO< 1ATH>N 
4040 Archer Vvenue 

CltaMęe, m 808S2 
Phone: ^^4470 

8929 S. Hari<»«i Aveaoe 
BHdgevIev. m. 60455 

TtL S9s^40t 

oftld ąoartert^ AI!«. -oosti eeas-
poaad^d *s0y — 
l^sabcek Ssviags 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už atKiraoda ano ugnies ir satomo-
bUio pa<> 

FRA N K Z A PO LIS 
3208 -į Wes« SStb Stree* ' 

CMcago. niiJK ŝ 
TeL w-*GfA 4-8AM — .* 

iiflIliniMlUMIlIMI 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
M I G L I N A S T V 
Pardavimas Ir Taisymas 

2346 W. 69th S t , te i 776-1486 
tiiiiiiiiiHiiiiiHiniiuiiiinuiiiuiifiiiiiimi 

finmmiiimiHiHHHHuiHiiiiHiniiiimtH 
SIUNTINIAI | LIETŪYJ} 

ii kitus kraštus 

IMKITE BE BAIMES 
T? Irtas &JV iMtą nAns ssmas. 2 

atskiri Šildymai, abimrroBB langai 
Didelis garažas. Labai gsn 
$31,900. 

Didelis man lwi»sfciw ant 
sklypo. Gazu ifldymas. Marąoette 
Pke. $25.750.00. 

10 batą traridagss mflro —nmr*. 
apie $22.000 metinių pa]amą, naujas 
stogas, gazu sndymas i» elektra. Mar
guette Pke, Pinigingam pirkžjui kai* 
aa — tai atradimas. 

Dvleją botą, gelsva plytą U me
to modemus ssmss ir ekstra didelis 

Sas butas, gražiam befamoate, daug 
kitą priedą. Greit galima atimti — 
vertas $60,000. 

Dizmn preKyuai, ręstai asm wr an-
«ut, didelis patogus namas ast pls> 
taus sklypo Msrouette Pke. $42^60. 

Gražus piarus sklypas tr garai 
ManmeOs Pke. Vertingas pirkemt 

VaWI$ Real Estate 
««25W««t7ltf$trMt 

TtL 737-7200 ar 7374SI4 

lietuve moteris pnzmre> 
H aegsiinčią vaikščioti, 47 m. amž., 
moterį. Gyventi vietoje, Brighton 
Pke. Atskiras kambarys ir pilnas 
išlaikymas. Sąlygas susitarsime. 
Skaraibmt tarp S ir 7 v. v. 

KIND OENTLE WOMAN 
to assist aerai-invaiid gesUt> 
man. 5-day week, go. Top pay. 
References. Some English aeoee-
sary. Light housekeepiae. Sko-
ide, UI. 866-6025 after 6 P-XL 

umrt JANITOKIAL 
6 days per wk., 4 (brs. per day. 

$SX)» per IMKIT 

CALL — 298-1781 

DRAFTSMAN 
INK ON CL&TH 

Mušt speak Engii&h 
EMMET KESSEDY 

ANfr OOBflPANT 
U Se, laSalto 8 t , CUeaso, VL 

A<r* NEDZINSKAS, 4665 
OMoago, BL 69692, brist. 927 

į HimiiinmumiHHinttwniiniHiniiimni 
1 infiiHHiiiiiiiinHniHimiifiiRiummnitrt 

MAMŲ AKIUYMAS 
Tal<tan mmn ir smledu murtna p»> 

l iius. Pigiai tšvalaa talpai aijrvtaitvi tr 
! perdiHm <m rtniu. Ideoa t s a a t s s 40-

lytavus. Kreiptai — 

A. BANYS — TeL 447-89M 
IIIHHIilMIlIlIlIlHfUHI 

H E l ? W A N T E B - . P E M A L E 

jam+msst**im 

O V I N G 
SER£NAS perkrausto baidus Ir 
kitus daiktus. Ir H toli miesto lei
dimai Ir pūna apdrauda. 

TEL. — WA 5-8061 
nrwiw>rwmiiiMiiiiwisioiww»i»M06ai 
>oooooooooooo«oooooooooooo< 

KAMI] APSITYARKYME 
RuoSiates kg perstatyti, pakabti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar « lauko 
namo. ROpinates? Visuomet čia Joms 
su patyrimu, už prieinamą kaina oa-
dt& «k2=±isa=* po 6-tes v. *. rokaro 

• • - . • • ' • S - . V . - . - . - . - . - . > A V . - i y , V . 1 ^ ^ | 

MACHINE OPERATORS 
We are lookiag for machsas opersters witb at seast 2 rears of vecent 
axperienoe operating industrial maebinery. Mušt be able to urork any snift 
Good starting pay and complete company paid beneflts. ff mterasteu. 
please CALL: 

5 3 4 - 2 1 0 0 , ex t . 3 1 4 
JOHNSOK i JOHNSON BABY rUOOtlCTS €0. 

Pirk Ftfttt Sctfttot ItthioU 
Leadersmp Beyond Compbaaoe 

Aa Emial Opportunity Employer 

Perskaitę "TVanfą* <jųd\dtt 

GENERAL FOREMAN 
Growuig manufacturer of wastewster treatment equlpraent oesires person 
with a sofid badtground ta fabrieating and vreMmg. Experience in machrae 
shop asd assembry desirabta, AppUcaat asm be sssT-starter iritb staag 

ų ll—is. 

We sCfer esee&eat sabsy aad besefibi as w«9 as oppo.tua-ty to gnm 
w.tk «c? agpoclsa firm. 

• 

SBMariai 

' -

http://en-.i--or.ment


CLFVELANDOip 
ŽINIOS *' 

(Atkelta iš 4 pel .) . 

pranešta, muzikinis veikalas bus! 
pradėtas punktualiai. Rengėjai 
nėra pajėgūs unijos simfoninio 
orkestro dalyviams (o jų 16) mo
kėti aukštus ir didelius valan
dinius atlyginimus. Tad. pakarto
tinai prašoma, laiku susirinkti, 
užimti vietas. Pagal veikalo sta
tytojus, verksmui prasidėjus, į sa
le niekas riebus įleidžiami ir tu- ; 

res laukti iki pirmosios pertrau
kos. 

Visi laukiami neeiliniame lie
tuvių muzikiniame pastatyme. 
Legendos turinys, scenovaizdžiai, 
solistai, choras, baletas, simfoni
nio orkestro ansamblis — tikrai 
suteiks džiaugsmo visiems žiūro
vams. 

Clevelando apylinkės valdyba 
— šio didžiulio spektaklio ren
gėjai, kartu kviečia dalyvauti ir 
dainaviečių bendroje vakarienė
je. Bilietai į ją gaunami pas Apy
linkės valdybos narius. Kaina as
meniui 6 dol. 

SĖKMINGA PARODA 

Vyr. skaučių Židinio suruošta 
dail. Valentinos Balsienės kera
mikos ir sidabro papuošalų paro
da turėjo dideli pasisekimą. Par
duota už porą tūkstančių gražių 
dailininkės darbų. 

Parodą atidarė Židinio pirm. 
Dana Dundurienė, o ilgesnį žodį 
tarė Nijolė Kersnauskaitė. 

Paroda vyko Dievo Motinos N. 
P . parapijos salėje. Dail . Balsienė 
prieš tai yra turėjusi parodų Ka
nadoje, Chicagoje ir kitur. 

V.R. 

KAS BUS CLEVELANDO 
MERAS? 

Orkestras "Estonia", kuris atliks lietuviškos muzikos koncertą kariuo menes 
Lietuvių namuose, lapkričio 19 d. 

šventės minėjime Toronto 

KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont. 

Tai lietuviams labai svarbus 
klausimas. Ir ne tik Clevelando f' . m 

ar net~Ohio lietuviams. Per pas-
kut iniuoaus šešerius metus stip
rios Sėtuvių pozicijos Clevelan
do miesto administracijoje labai 
reikšmingais atvejais turėjo le
miamos įtakos ir į Washingtono 
sprendimus atskirų ir visų lietu
viu bei pačios Lietuvos reikalais. 
Dabart iniam miesto merui R. 
Perkui nepartiniuos pirminiuos 
rinkimuos savo kandidatūrą pra
laimėjus, dėl jo vietos varžytis 
liko du jauni demokratai. Lietu
viai galėtų turėti stiprių vilčių 
išlaikyti savo pozicijas ir įtaką, 
jeigu jįnkirnufi laimėtų nuosaikų-
Šs^dvfard . . E_ Fėighan.-Jtf-41** 
fiėatą «a*tfS4^karingoji juodosios 
rasės ctalis, jų laikraštis Qa21'and 
Post ir kairieji demokratai su 
sen. Metzenbaum ir automobilių 
unijų vadais. Atrodo, kad vienas 
ar ki tas laimes labai nežymia 
balsų dauguma. Todėl ir Cleve
lando miesto lietuviai gali rinki
mus nulemti, jeigu nepatingės 
balsuoti. 

(krp.) 

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO MINĖJIMAS IR 

KONCERTAS 

Šiais metais Lietuvos kariuome
nės atkūrimo 59-toj i sukaktis bus 
paminėta Toronte, Lietuvių na
muose, šeštadienį, lapkr. 19 d. 
Šiam parengimui Toronto VI. 
Pūtvio Šaulių kuopa, šios šven
tės rengėjas, jau senokai labai in
tensyviai ruošiasi. 

Oficialioje programos dalyje, 
kurioje organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su savo vėliavomis, pa
skaitą skaitys dailiojo žodžio kū
rėjas A. Sutkaitis. Meninę progra-
mą-koncertą atliks 30 asmenų žy
mus estų pučiamųjų instrumentų 
orkestras "Estonia". Kariškų ir 
liaudies dainų muzikinį veikalą 
sukūrė - instrumentavo, muz. A. 
Prialgauskas, buvęs Lietuvoje ka
riško orkestro vadovas. Šiame 
koncerte girdėsite: savanorių, ra-
movėnų, šaulių maršus, gražiau
sias Lietuvos karių dainas ir mė-

lietuviškų liaudies 
dainų melodijas. 

Tai bus pirmas toks įvykis To
ronto lietuvių kolonijoj ir pirmą 

nia" orkestras yra vienas iš di-. areštavimas tik jau nesavųjų, 
džiausiu naujųjų ateivių orkestrų bet okupantų, ištrėmimas į Ru-
visoje šiaurės Amerikoje. Kartu 
su labai žymiais solistais ir cho
rais yra dalyvavęs įvairiuose kon
certuose ir grojęs estų festivaliuo
se bei dainų šventėse. Šio orkest
ro dirigentas yra žymus estų mu
zikas Uno Kook, kuris šiam or
kestrui yra parašęs ir harmoni
zavęs daug muzikos veikalų. Vie
ną iš jų girdėsime ir šiame kon
certe. 

srją, po to areštavimas ir mirtis 
kalėjime. 

Paskaitos pabaigoje, už prof. 
A. Voldemarą, kaipo tamos kan
kinį ir visus mūsų kankinius, su
giedotas Lietuvos himnas. 

Po Stepo Jakubicko išsamios: 
paskaitos, skaidrėmis buvo rodo-; 
mas bolševikų siaubas Lietuvoje. 
Nukankintųjų vaizdus aiškino 
Lietuvos Atgimimo sąjūdžio vy-

Tad nepamirškime lapkričio. riausios valdybos vicepirminin-
19 dienos. Visi, kas galim, daly- 'kas Kęstutis Dirkis iš Brookfield, 
vaukime Kariuomenės Šventėje ir 111. S.J. 
koncerte Toronto Lietuvių Na
muose, 1573 Bloor s t W.. 

Pranys Alšėnas 

PAMINĖTA PROF. 
AUGUSTINO VOLDEMARO 

Hamilton, Ont 

invokacijos sekė prof A . Mus-
teiKlo iš Buffalo, N. Y., paskai- • 
ta . Prelegentas pažymėjo, kad 
šiais metais minime pažymėti
nos sukaktis, susijusias su 
mūsij sostine i r Lietuvos pat
riarchu dr . J. Basanavičium, ku 
ris mirė prieš 50 metų. Tačiau 
Vilnius ir Lietuvos patriarchas 
— didieji mūsų istorijos simbo
liai, šviečia, spinksi jie kaip nie 
kad negęstantieji žiburiai. Už 
suruoštą minėjimą dėkojo Vii-, 
niaus K.L. s-gos Kanadoje i 
pirm- Stp. Varanka iš Toronto, ' 
pasidžiaugdamas, kad Vilniaus i 
diena Hamiltone tapo tradicine.! 
Oficialioji dalis buvo užbaigta! 
Lietuvos himnu. Meninę dalį at
liko Toronto mergaičių trejetu
kas "Vasaros garsai", sudainuo 
damos tautinių i r lengvo žanro 
dainelių. Visą programą puikiai 
pravedė Aukuro akt. Marija 
Kalvaitienė, jpmdama pertrau
kų metu eilėraščių apie Vilnių. 
Ta ip pa t buvo maža parodėlė 
Lietuvos pašto ženklų ir nepri
klausomos Lietuvos pinigų su 
dr- J. Basanavičiaus atvaizdu. 
Minėjimas buvo labai aukšto ly, 
gio, tik labai gaila, kad hamil-; 
toniečius paviliojo parengimai 
netolimoje Toronto kolonijoje. 
T a d salę daugiausia užpildė Vii 
niaus krašto lietuviai. 

MIRTYS 

Tik kelių savaičių laikotarpy 
j e iš šio pasaulio pasitraukė net 
t r y s mūsų tautiečiai: a. a. So
fija Jankauskienė, 68 m., a. a. 

DRAUGAS, penktadienis , 1977 nv lapkričio mėn. 4 d. 

Anelė Bučinskienė, 53 m-, i r a. a- art imiesiems 
Tomas Buinys. 28 m. Velioniu į užuojauta. 

mūsų nuoširdi 
Baronas 

VILNIAUS DIENA 

Vilniaus dieną i r dr. J. Basa-
25 METŲ MIRTIES SUKAKTIS n a v i č i a u s 50 «• mirties sukaktj 

Hamiltono ap. valdyba atžymė-
Pagal Lietuvoje 

žąją enciklopediją, 
gyveno ištrėmime 
Kaukazo. Vok'ečių 

išleistą Ma-
Voldemaras 

prie Šiaurės 
kariuomenei 

kartą Toronto Lietuvių namų T o r o n t e Prisikėlimo 
Karaliaus Mindaugo menės sce
na bus užpildyta tokio didelio 
"Estonia" kariško orkestro. 

1956 metais, maža estų vyrų 
grupė Toronte, kurie anksčiau y-
ra buvę orkestrantai Estijoje, su
darė mažą muzikinį ansamblį. 
Per vienus metus šis ansamblis 
išaugo į pilną orkestrą. "Esto-

artėiant prie Kaukazo, Volde
maras buvo įmestas į kalėjimą iri 
mirė 1942 m. gruodžio 16 dieną. Į 
Jc mirties 35 metines minint, j 
Lietuvos Atgimimo sąjūdžio ini
ciatyva, 1977 m., spalio 23 d., j 

parapijos; 
bažnyčioje 11:30 buvo atnašau-' 
jamos šv. Mišios už bolševikų; 
kalėjime mirusį prof. Augustiną 
Voldemarą. Šv. Mišiose dalyvavo j 
net ir iš tolimesnių vietovių Iie-' 
tuviai. 

Po šv. Miš'ų, 1:30 p.p. Toron-
to L:etuvių namuose, salėje įvy- ! 
ko minėjimas-akademija. Kiek
vienam įeinančiam į salę buvo 
prie krūtinės prisegti tautiniai 
kaspinėlis v Akademiją • pradėjo 
Lietuvos Atgimimo • sąjūdžio To-

Klemas 
- JS. fžanginiam«"4<5dyjė jis 

prof. Aufustiną Vol-, 

įo spalio 22 d. Jaunimo centre. 
Atidaręs minėjimą, pirm. K. Į 
Deksnys tolimesnę programą 
vesti pakvietė aktorę M Kalvai 
tienę. Po prel. J . Tadarausko 

Telef.: PR 8-083.3 ir PR 8-0834 
BEVERLY HIU> GĖLDVYCIA 

Taip pat naujoji Barboros ir 
Gene Drishių krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Sontlmest Rwy. Oak Lawn 

TeL 499-1318 
— Gėlės visoms progoms — 

KOVA BELGRADE 

..." (Atke l ta i s 3 psl.) 

Andropovas savo kalboje nuo- ronto skyriaus pirm.- dr 
iat kartoja "vadinami disidentai" 
Tuo jis nori pabrėžti, kad sovie- j apibūdino 
tinėje santvarkoje nėra ir negali • demarą, kaip d:delį mokslininką, 
būti tikrų disidentų, tai yra žmo- i mokėjusį net 15 svetimų kalbų 

KLAIDOS ATITAISYMAS 

"Draugo" korespondencijoje 
iš C levekndo (''Lietuvių dienos 
ir dailės paroda"), spalio 28 d., 
palikta korektūros klaida: p. Gra
žulio vardas yra Bronius, o ne 
Borisas. Paliestąjį atsiprašome. 

______ 
PIETOS 

Sekmadienį, lapkričio 13 die
ną, Clevelande vykstančių Lietu
vių dienų proga, Dievo Motinos 
Nepaliaujamos Pagalbos parapi
jos valgykloje Grandinėlės tėvų 
komitetas ruošia pietus. T u o pa
čiu la iku vyks ir sekmadieninė 
parapijos naudai kavutė, kuria 
rūpinsis jaunųjų šokėjų mamy
tės. P k t ų laikas — tarp 11 ir 3 
vai. p^p., kaina Z25 dol. Cleve
lando visuomenė maloniai kvie
čiama savo atsilankymu parem
ti parapiją ir Grandinėlę. 

nių, kurie priešinasi esamai sant
varkai protiniais argumentais. 
Pagal Andropovą tie "vadinami 
disidentai" yra gudrus išradimas 
buržuazinės propagandos ir dėl 
to jie gyvena ir veikia kaip tarp
tautinio darbininkų klasės prie
šo agentai. 

Andropovas prileidžia ideologi
nę kovą, tačiau toji ideologinė 
kova yra tik kova tarp gėrio, tai 
yra sovietinės visuomenės ir blo
gio — buržuazinės visuomenės. 
Jis galvoja, kad šita kova, kurią 
vadina taip pat istoriniu susidūri
mu tarp dviejų socialinių siste 

Po jžang'nio žodžio tylos minu
te buvo pagerbtas miręs, supran
tamai nužudytas, prof. Augusti
nas Voldemaras ir sugiedota Lie
tuva Brangi. Giesmės žodžiuos 
jautriai nuskambėjo "šalis, kur 
miega kapuos didvyriai". 

Po oficialios akademinės da
lės Stepas Jakubickas, 30 minu
čių trukusioje paskaitoje, ap
žvelgė prof. Augustino Voldema
ro jaunystę, jo mokslo gabumus, 
akademinį darbą, visuomeninę, 
politinę ir valstybinę veiklą, jo 
sunkias pareigas atstatant Lietu
vos valstybinę Nepriklausomybę 

P A DĖKA 
Mūsų mylimas sūnus a. f a. inž. JURGIS IRVIS BREIVfi 

netikėtai mirė 1977 m. spalio 13 d., sulaukęs 47 metų amžiaus 
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems už asmeniškai, raštu ir spau
doje pareikštą užuojautą, atsilankymą koplyčioje ir dalyvavi
mą bažnyčioje, už aukas šv. Mišioms ir palydėjimą j kapines. 
Jaatriai dėkojame dr. P. Kisieliui, nuoširdžiai užjautusiam ir su
teikusiam laidotuvių metu medicinos pagalbą. Dėkojame V. ir 
B. Motušiams. visokeriopa pagalba palengvinusiems mūsų skaus
mo valandas, ir A. Ašokliui ir S. Pranckevičiui už vėliavas prie 
!:arsto. 

Gilus ačiū švento Antano parapijos klebonui kunigui J. 
Stankevičiui, kunigams A. Rutkauskui ir R. Saudžiui už šv. Mi
nias. Nuoširdų ačiū tariame kun. Rutkauskui už maldas koply
čioje, už pamoksią bažnyčioje ir palydėjimą į kapines. Dėkoja
me sol. J. Vazneliui už giesmes ir muz/A. Skriduliui už" vargo
navimą pamaldų metu bažnyčioje. - -

Gilią padėką reiškiame karsto nešėjams: J. švedui, J. Ta-
'r»iriŽCT.-^/ggk*ra»^.^LwtttHfi»t'Jt. g, •SHRgaarff•vnyoTggūT"' 
taip pat A. Juškevičiui už jautrų atsisveikinimo žodį prie kapo, 
ir dr. B. Motušier:ei, atsisveikinusiai Cicero lietuvių respubliko
nų partijos vardu. Nuoširdžiai dėkojame Cicero respublikonų 
pirmininkui J. F. Kimbarkui ir poniai, pareiškusiems mums 
jautrią užuojautą, asmeniškai atsilankant koplyčioje, ir taip 
pat Lietuvos N. K savanoriams. Dėkojame už nuotraukų dary-
mą V. Račkausk;i, A.Pleniui, ir laidotuvių direktoriui D. A. 
Petkui už rūpestingą ir tvarkingą patarnavimą. 

.Nuliūdę TĖVAI 

mų, tęsis ir toliau. Gaila tiktai, būnant pirmuoju Lietuvos minis 

Mes negalime atsi imti sa
vo ko r tų iš k i i m o . Jei būta
me taip tyUSs ir aętyii&L kaip 
akmenys , c £ a j p*t# p a s y v u a a a 
b4 tn tedara i** 

kad Vakarų buržuazinė visuome
nė pučia rusų disidentų nepro-
t :ngų reikalavimų ugnj ir yra 
su jais solidari. Sis solidarumas, 
pagal Andropovo galvą, yra prie
žastis tarptautinių santykių pa
blogėjimo. Andropovas, ieškoda
mas kitu akyse šapelio, nemato 
rąsto, būtent stiprių Vakarų Eu
ropos komunistų partijų, kurios 
yra sujungtos tarptautiniu socia
lizmu ir marksizmu, kurioms va
dovauja stipri Sov. Sąjungos par
tija. Andropovo išvedžiojimų min
tis yra aiški: jis nori, kad komuniz 
mas kovotų su buržuazine vi
suomene ir kad ši negalėtų gintis 
dentai yra lygūs piktadar ia is ir 
nuo kosur;*rr.o. Del to j a s : d ik

torių pirmininku ir užsienio rei
kalų ministeriu. Po 1926 metų 
gruodžio 17 karinio perversmo 
Voldemaro vėl pakvietimas prie 
valstybės vairo. Vėliau Voldema
ras buvo nušalintas iŠ visų parei
gų, neleista jam net universitete 
dėstyti, buvo ištremtas ir laiko
mas policijos priežiūroje. 

Po 1934 m. perversmo, bandy
mas prez. A. Smetoną sutaikinti j 
su Voldemaru, suvienyti suskal
dytas tautines jėgas, nebuvo sėk
mingas. Taikos žygyje dalyvavę 
karininkai ir Voldemaras buvo 
nubausti. Po keturių metų kali
nimo Voldemaras buvo amnes
tuotas ir i&iųstas į užsienį. Po 
ID4C metų birialio 15 dienos, faol-

A. t A. ALEKSANDRUI GAŠKAI mirus, 
mūsų draugą REMIGIJŲ GAšKfl. jo M0TIN& SESE
RIS, BROLIUS ir kitus artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame. 

Aušra ir Rytas Babickai 
Jūra ir Algis Bakaičiai 
Danute Ir Rimantas Dirvoniai 
Danute ir Raimundas Kor zonai 

oi Sar t re . dyto;ai. 
gc-ų tarpu•-;:.--:>, ~r . tykių truk- j kvikam* okupavus L-etuvą, Vol-į 

L.y. . j g ę g u i o s e t / a u i $&**» p yj& 

Mielą narę 

E L E N A L A P I E N I E N E , 
jos mylimam TĖVUI mirus, nuoširdžiai užjaučia 

Jaunimo choro "Audros" Globos k-to narės: 
•ajaj Denkitai 
Daauti Viktorieaė 
Satat ia IteuHen* 

A. } A. 
Agr. ALEKSANDRUI GAŠKAI mirus, 

žmoną EMILIJA. SŪNUS, DUKRAS, SESERĮ, BR0LJ, 
jų šeimas ir artimuosius užjaučia ir kartu liūdi 

E. A. Lapinskai 

A. f A. 
JUOZUI MALINAUSKUI mirus, 

jo žmoną O N U T Ę liūdesio prislėgtą širdingai užjaučiame 
| ir liūdime kar tu-

Krist ina ir Povilas Lapenai 

£ U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQJjfcTTE FUNERAL HOME 

T i V A S IR SŪNUS 
TRYS MODERNIAME KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
I4I0 So. 50th A ve.. Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKAT* AUTOMOBILIAMS STATYT] 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

$307 SO. UTTJANTCA AVE. TeL YArtb 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 2Srd PTJICE Tet. VlrginU 7-6671 
2424 W. 69tb STREET Tel. REpsbUe 7-1213 
11029 Sootfrwe»t Higbway, Palos HlILs nII. TeL 9744410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4S48 SO. C AIJFORN1A AVE. TH LAf&yette S-3OT2 

POVILAS J. RIDIKAS 
$$54 SO. H \I-STED STREET rei. TArd* 7-lf U 

JURGIS F. RUDMIN 

SS1B SO. UTTJAN1CA AVE Tel. T Arda 7-113S-S* 

VASAJTIS - BUTKUS 
11440 SO. 50th Aveu. CICERO. I L L Tel. OLympie 2-100S 
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ORAUGAS, penktadieniu 1977 m. lapkričio mėn, 4 d. j x Aušros siapyvardžra paai-; 
' j rašytas romanas yra prisiųstas i 

x Albertas Zakarka išrink-' 2 S £ d a ^ ° S i ° 8 f ' i Į Ž f 
dvidešimt septintajam konkur-' 
s,ui Jury komisiją šiemet su-j 
daro Povilas Gaudys. Česlovas j 
Grincevičius, Dalia Kučėnienė, į 
Pranas Razminas ir Juozas To-1 

x Susitikime su asirų tautos l i u š i s Tūkstantinės mecenatai! 

tas Marąuette Parko Vyčių 
kuopos pirmininku. Apie jį ir 
kitus vaidybos narius parašė 
"Suothtovra Economist". 

X Dr. Jono 

kultūra bus rodomos skaidrės. yra Ada ir Andrius Skučai. 
Susitikimas įvyks lapkričio 6 d. R o m a n a i j a u duodami komisi-

Basanavieiaas 2 vai. p. p. Jaunimo centre. i a j skaityti, 
originalus laiškas ir vokas, ra- Kalbės inž. K. Pabedinskas ir ,* x Lietuviu Dailininkių drau-
Syti dr. J. Šimoliūnui jo paties [ Khoshaba Pnu'el Jasim, "The „ Į J ^ paroda, įvyks lapkričio 
ranka, 1913. XL 4 laive, grįž-, Assyrian Star" redaktorius. Su- jg ^ y^ gruodžio 4 d. Daly-
tant iš Amerikos j Lietuvą, bus;sitikimą organizuoja LKM Aka- v a u s 2 8 dailininkės įvairaus 
išstatyti daugybės kitų ekspo-įdemijos Chicagos židinys ir ^ ^ i r technikos ' kūriniais, 
natų tarpe lietuvių filatelistų kviečia visus besidominčius. | p a r o d a b u s platesnės apimties. 

T bai svartt, reikanriga ir visiems' 
I suprantama. Per 25-rius me
tus daug įvairių didelių ir svar
bių darbų atliko apylinkių ir 
apygardos valdybos bei pirmi
ninkai. Prisimintina, kad apy-

ruošiamoje parodoje Jaunimo 
centro apatinėje salėje lapkri
čio 5—6 dienomis, šį laišką 
velionio dr. Šimoliūno - Sims 
našlė poetė Marija Sims iš Det
roito padovanojo redaktoriui 
Br. Kvikliui. Paroda atidaroma 
šį šeštadienį 10 vaL ryto. Lan
kymas laisvas ir nemokamas. 

x Kazys Mileris iš Hamilto-

x Solistai Nerija Linkevičių- n e s dalyvaus 13 dailininkių iš 
tė ir Bernardas Prapuolenis skirtingų Amerikos miestų. Kai 
koncertuos šį sekmadienį, lap- kurios iš jų, kaip pvz., Alek-
kričio 6 d., VVorcester, Mass. sandra Kašubienė ar Elena Ke-
Akomponuos Saulius Cibas, palaitė dalyvaus tik skaidrėmis. 
Koncertą rengia LB YVbrceste- nes jų tipo kūriniai mūsų są-
rio apyU minint 25 m. LB su- lygoms yra neprieinami per-
kaktį. 

Marąuette Psrko Namų savininkų draugijos banketo svečiai. Iš kairės 
E„ Kucharski. kun. A. Zakarauskas, D. Kari, Ch, Kai ir pirm. J. Bace^ 
/ l č i u s Nuotr. V. Noreikos 

X Norį dalvvauti lietuvių f o- ra kitų darbai bus pristatyti eius 
to parodoje prašomi pristatyti visuomenei specialiu skaidrių 

no, Kanadoje, atsiuntė kai ku-1 n u o tra U kas ligi šio sekmadienio j rodymu parodos metu. Tiki 

CH/CAGOJIR APYLINKĖSE 
PASISEKĘS BANKETAS įgramos atlikėjoms, "Balticos" 

kepyklos savininkams už ra-
Su dideliu pasisekimu praėjo į guolį, parengimų komisijos 

Marąuette Parko lietuvių Na- pim. M. Stakėnui ir visiems ki
mų savininkų rudens banketas! tiems už dovanas. Valdybos na-
srpalio 29 d. parapijos salėje. I riams Petrui Martinaičiui ir Al-

siuntimui. Tuo tarpu jų ir po-1 F. Andriukaitienė pasitiko sve-, fonsui Gudauskui už gerą veik-
Banke.o programą trum-

rių informacijų. Savo laiške;į J a u m m o c e n t r ą kun. A Ke-jmės, kad visuomenė gausiai 

lą įteikti garbės padėkos di 
pu žodžiu pradėjo draugijos plomaL 
pirm. Juozas Bacevičius, pasi-į p 0 vakarienės grojo A Stel- Apygardos valdyba padėjo or-j 
džiaugdamas gausiu svečių atsi-1 moko orkestras, o svečiai pasi-1 ganizuoti Pavergtų tautų ko-

gardos valdyba buvo pirmosios-
JAV ir Kanados "lietuvių Tauti-! 
nių šokių šventės rengimo ini-! 
ciatorė, davusi toms šventėms! 
pradžią, o antrąją tautinių šo-j 
kių šventę jau pati suorganiza-j 
vusi ir pravedusi. Taip pat bu- i 
vo rėmėja pirmosios JAV" ir Ka-.i 
nados lietuvių Dainų šventės, į 
ruolatinė kitų dainų švenčių; 
talkininkė. Buvo organizuojami j 
platesnės apimties literatūros 
vakarai, lituanistinių mokyklų! 
pavasario šventės, mokinių skai
tymo ir deklamavimo konkursi
niai renginiai. Buvo vedami lėšų 
telkimo vajai lituanistinėms 
mokykloms paremti. Valdybos 
rūpesčiu kelerius metus iš eilės j 
buvo įrengiami Lietuvos paviljo-! 
nai tarptautinėse prekybos iri 
pramonės parodose Chicagoje. j 

reakc i ja i rašo mėgstąs i>>rau-1 ̂ ^ paroda atidaroma penk- j dalyvaus atidaryme, kuris įvyks i lankymu, o klebonas kun. A. šoko. Po rožių valso buvo do-' mitetą ir jame lietuviams atsto 
go" dienraštį ir jį remias. Pri- tadienį, lapkričio 11 d., 7 vai. j lapkričio 18 d., penktadienį, Zakarauskas sukalbėjo maldą. Ivanų dalinimas, kurių daugumą vauja jau 17 metų. Dalyvauja: 

7:30 vai. vak. Jaunimo centre, i Vakarienės metu pirm. J. Ba-1 suaukojo prekybininkai, versli- Jau daugeli metų Chicagos mies-
x Inž. Bronius Nainys, PLB cevičius svečius supažindino su j ninkai ir draugijos nariai. Do- to renginiuose tarptautinėse 

Teikia laikyti pavykusiu. 
•f. Kaunas 

dėjo ir 10 dolerių auką. Labai v a k J a u n i m o ^ t r o a p a t inėje 
Į p f c I salėje. 

x $ v. Kazimiero seserį} r*- ^ Marijos aukšt. mokykloje valdybos pirmininkas, praėjusį draugijos vaidybos nariais, ku-|vanų dalinimą ir raguolio var- derliaus šventėse. Daug pada-
mėjo susirinkimas ir buneo žai-1 Q k a i t y g p a s a i t ą McGiU univer- savaitgalį buvo nuvykęs į To-'riuos svečiai pagerbė plojimais. i žybas pravedė Adolfas Šimkus, ryta lietuvių švietimo ir kul-j 
dunai rvyks šį sekmadieni, 2 y. ^ ^ p ^ ^ o g į - j o g p r o f ^ į rontą dalyvauti Kanados LB, Vakarienei įpusėjus, Stasys Į padedant P. Martinaičiui. Buvo t u r o s srityse bei reprezentuo-j 
p, p. fevč. M. M. Gimimo parapi- T h o m a g F r a n c o e u r a p į e šeimos j tarybos sesijoje ir Kanados Patlaba supažindino su meno' daug vertingų laimėjimų. Sol. J ^ t lietuvius kitataučių tarpe.; 
jos salėje. reikšmę vaiko tikėjimo išlaiky- į Bendruomenės 25 metų sukak-j programos atlikėjomis sesutė- j Irena Petrauskienė, orkestrui Tiems darbams atlikti reikėjo 

X Demonstracijos - budėjl-'mui Paskaita bus lapkričio , t i e s minėjime. mis Joana, Ramute ir Terese, j pritariant, padainavo pramogi- idealistų, d&rbščių, sumanių j 
ma*. JAV LJ sąjunga ir kitos 10 d. 8 vai. vak. mokyklos sa-! x La'"*0* Rastenytės - La-: akordeoniste Drūtytėmis. Jos; nių dainų, kurios svečiams la- žmonių, stipriai tikinčių į Lie- j 
Europos tautų jaunimo organi- lėje. Suinteresuotieji turėtų i Poškienės lėlių teatro spektak- atliko meninę programą, padai- • bai patiko. - [tuvių Bendruomenės gražią ir j 
nacijos ruošia demonstracijas - oaskaita domėtis. lis šiandien (lapkričio 4 d.) nuodamos gražių dainų. Susi-j Tokie b a l i a i feidžia visiems S V a r b i ą a t e i t > . k U r i L i e t u v i l i j 

Jaunimo centro kavinės kultūri- rinkusieji išgyveno tikrai gražų j ^bendrauti ir sutelkt lėšų c ^ a r t o s nurodytais dėsniais dir-
nėje vakaronėje 7 vai. 30 min. vakarą ir savo džiaugsmingą į j v a i r i e m s n a n n . savininkų drau i ** U e t u v i u i r Lietuvos naudai. 

,vak. Programoje Uaudies pasą- pasitenkinime reiškė gausiais ^ uM&vinizms. š į banketą! Mes savo 1 arpe dar turime! 
: kos su muzikiniais ir kitokiais plojimais. Baigiantis vakarie-
! priedais. J nei pirm. J. Bacevičius susirin-

>•: Av. Kr\ žiaus ligoninė spa-' kusius supažindino su svečiais, 
lio 26 d. pietumis ir bendru *™nn tarpe buvo kun. K Kuz-
susirinkimu pagerbė savanorius, minskas, Edmund Kucharski ir 
kurie padeda ligoninei išnešioti Walter B. McAvoy. Be to, daly-
ar išvežioti maistą ligoniams. v a v o bankų direktoriai bei jų 
Savanoriai buvo pagerbti už atstovai su šeimomis atstovau-
savo paaukotą laiką geriems d a m i Chicago Savings and 

i darbams, o to laiko jie yra pa- Loan, Marąuette National 
i I aukoję nu 100 iki 1000 valan- Bank, Midland Savings and 

dų. Tarp pagerbtųjų yra ži- Loan, Mutual Savings and 
romi lietuvių visuomenės vei- Loan, Talman Federal Savings 

Fondą, suranda naujų narių ir Marijos ankšt. mokyklos Chicagoje I k ė 3 « . kaip Mary Banky, ses. *n& Loan. ^Southwest Federal 
<^>eros valdybos vicepinninin- tėvų klubas padeda moKymai'FelJcita, A. Krawezyk, L Jonu- i r Loo^is Savings and Loan 
kas Vacys Momkus įeina į Lie- spręsti finansiniu? sunkumus. Ma-1 Sys, V. Jurgaitis, F. Petrutis, A s s - J- Bacevičius dėkojo sve-
t » v i ų Fondo vaja-* komitete J * %S£jfig* £ZrfZ U ™ l « * " ir kt. S — , draugijos valdybai, pro-

(pr.). ^ j Nuotraukoje matyti nlumrvĮ j 
x L. B. Švietimo tarjba lap-

zadjos ruošia demonstracijas - paskaita domėtis 
budėjimą prie Federal pastato 
Chicagos miesto centre. Budė
jimas prasidės penktadienį, lap
kričio 4 d., 3 vai. p. p. ir tęsis 
hgi šeštadienio vidudienio, 12 v. 
Visus lietuvius kviečia dalyvau
ti Lietuvių Jaunimo sąjungos 
Chicagos skyrius. 

x E. Zapolienės nuotrauką 
įsidėjo "Southtown Economist" 
su paaiškinimu, kad ji mokys 
šiaudinukų kūrimo Ford City. 

X lietuviu Opera remia l i e 
t i m u Fondo veiklą: jos nariai 
didina savo įnašus į Lietuvių 

LIET. BENDRUOMENES 
ŠLKAKTIS 

buvusius apygardos pirminin
kus, valdybų narius, apylinkių; 
organizatorius bei pirmuosius! 
pirmininkus ir valdybų narius, j 
Dabartinė t pygardos valdyba 

Gruodžio 3 d., šeštadienį, Jau- su pagarba ir dėkingumu juos 
nimo centro didžiojoje salėje visus prisimeia. To tikisi ir iš 
įvyks LB Vidurio Vakarų apy-.visuomenės ir kviečia visus 
gardos 25-rių metų sukaktuvinė: toje šventėje dalyvauti, 
šventė - vakaras. Ši šventė la-! Kazys Laukaitis 

lETTJVOS ŽMONIŲ 
LAISVES ŠAUKSMUS 

Lietuviškos išeivijos visuome
nę sujaudino naujos žinios apie 
protesto demonstracijas Lietu
voje su šūkiais: "Rusai, grįžki
te namo", žinant kokia pries
pauda dabar viešpatauja Lietu
voje, šitoks protesto pareiški
mas yra didelės svarbos įvykis, 
ką suprato ir didžioji Ameri
kos spauda, skelbdama apie tai 
savo pirmuosiuose puslapiuose. 
Kai kur išeivijos lietuviai, iš
girdę tą žinią, savo susirinki
me su ašaromis giedojo Lietu
vos himną, jungdamiesi savo iš
gyvenimais su prispaustais tė
vynės žmonėmis. 

Mes visi turime paremti tą 
pavergtos Lietuvos žmonių lais-
•»rės šauksmą. Jie išdrįso rei
kalauti laisvės, žinodami, kad 
už tai gali grėsti kalėjimas ir 
ištrėmimai. Teišgirsta pasau
lis lietuvių šauksmus! Siųs
ki me telegramas ir rašykime 
laiškus prez. Carteriui, valsty
bės sekretoriui Cyrus Vanoe, 
ambasadoriui Arthur Goldber-
gui ir savo senatoriams, pra
šydami, kad jie gintų ne tik 
Afrikos, bet ir Lietuvos žmo
nių teises į laisvę. Krašto val
džia turi būti pavesta gyvento
jų daugumai ne vien Afrikoje, 
bet ir naujosiose Europos kolo
nijose, jų tarpe visų pirma Lie
tuvoje. 

Visi lietuviai atlikime savo 
pareigą, telegramomis, laiškais 
prisidėdami,.kad Vilniuje įvyku
si demonstracija prieš okupan
tą neišblėstų be pėdsako. To iš 
mūsų laukia pavergtos Lietuvos 
broliai. Su telegramomis ir 
laiškų tekstais patarnaus Ame
rikos Lietuvių Tarybos raštinė, 
2606 W. 63rd St., Chicago, HL 
60629, tel. 778-6900. 

Amerikos lietuvių Taryba 

IS ART) IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 
St. Petersburge, Fla. Se-

tarybeg prez. J. Mellake. fin. sekr. 
F. Makaitis, ižd. Pat Salmon. sese-

knčio 2-os dienos posėdyje pri- , ė M J u h e k l u b o p r e , R o b w t 

ėmė naujas lituanistinių mo- RoS9. vi»eprez. Marion Klich, mo
kyklų visuomeninio ugdymo deratoriua kun. John Malin 
programas. Jų projektą paruo
šė kun. A. Saulaitis, J. Jasai
tis, B. Juodelis ir J. Masilionis. 
Šios programos greitu laiku bus 

x "Suktinio" vakaras. Nau- j 
jai susiorganizavusį tautinių šo- Į 

Chicagos žinios 
LANGŲ PLOVĖJAI 

ge" buvo rašyta, po ilgesnės 
mediciniškos priežiūros pama
žu taisosi. Ligos metu jam daug 

zono atidarymas rvyko spalio p a d ė j o ^ P a l m B e a c h ^ 
16 d. Dalyvavo 260 žmonių. k ė s v a d o v a i fc „ ^ ^ ^ „ 
Po pietų, programą atliko klu- g i ^ j ę . ( k a ) > 

Du plėšikai Riverside prie-^bo meniniai vienetai. Dramos 
miesty įsibrovė į Giusfredi na- sambūrio vardu dail. J. Juodis — Atsižvelgdami | JAV LB 
mus, surišo šeimą ir apiplėšė, skaitė Stepo Zobarsko novelę Visuom. reikalų tarybos kreipi-
Jiems įeinant, šeimininkas kai- 'Laimingasis". Kmbo moterų ^ąsi, visa eilė JAV kongreso 

NOOVfc PLĖŠIKUS 

kių grupė "Suktinis" ruošia sa- i r a i ž i u j a R g ų plovėjai. N ebe-
vo pristatymą visuomenei, š. m. ] plauna Hancock, Sears Tower. 

š ioms 
ioms. 

lituanistinėms mokvk- 7 

S!!°^f ° 5 . ^ ^ S S ! 0 ^IT ^ 3 ° telefonu. Kai telefonas oktetas, vadovaujamas E. Rūk- narių paraše protesto laiškus L. 
buvo paliktas neužkabintas, i štelienės, nuotaikingai padaina- Brežnevui ryšium su disidentų 

pasiųstos visoms aukštesnio. l a p k r i č i o į 9 į jaunimo centre, I Prude^tiaTiTkltii s t f ^ Pasikalbėjimo dalyvis išgirdo, į vo. Dr. Zelbienė visus links- įVikt. Petkaus ir Ant. Terleckio 
" o k^k* 7 vai. vak. Programoje: liau-;3tatų langų, kol nebus pasira-''' 
( P r - ) - idies šokių pynė, šilta vakarie- į gyta palankesnė sutartis. Bet 

plovėjai nepiketuoja ir nekliu
do kitų unijų nariams atlikti 
savo darbus. 

x Ieškome lietuviškai kai- \ nė ir šokiai, grojant A. Stelmo-
bančio "retail sales" pardavė-! ko orkestrui. Visuomenė nuo-
Jo dirbti pilną laiką kilimų i širdžiai kviečiama dalyvauti, 
krautuvėje. Patyrimas pagei-'Re^rvacijcs: A. Veselkienė. tel. 
daujamas bet nebūtinas. Brigh-1436-3729. 
ton Parke. Skambinti 523-1616. 

(sk.) . 

X Lietuviai — paremkime 

AERODROME 

O'Hare aerodromas yra di-

vyksia apiplėšimas ir pa
kaukė policiją. Lauke budėjęs 
trečias plėšikas perspėjo savo 
sėbrus apie atvykstančią polici
ją. Bėgdami plėšikai šaudė į 
policiją, bet abudu buvo nu
šauti. 

mai nuteikė savo aktualių ku- suėmimu. Laišką pasiuntusių 
Fletų skaitymu. Klubo choras, tarpe yra sen. R. Dole, sen. H. 
vadovaujamas P. Armono, gra- Williams, sen. H. Heinz, sen. C 
žiai sudainavo 4 dainas, 

— Vilias Bražėnas, amerikie-

Case, kongr. M. Fenvrick ir kt. 

— Balfo 143 skvrius St. Pe-

X Iškeikime lietuvių tautos' 
persekiojimus Belgrade. J A V! ^ f ^ J A ^ į k e l e i v i u a t"| 

s žvilgiu, tačiau jame uz prekia-Lietuvių Jaunimo 3ąjunga ruo-
Hoksk. ir Kūrj1)09 Sunpoziumą., ^ demonstraciją ir budėjimą 
Sį didingą ir svarbų įvvkį pra- \ lapkričio 4 d., penktadienį, 3 
šome paremti savo aukomis. | v a l - P°Piet» i r ^ s i s i k l š e š t a " 
Vteos aukos nurašomos n u o : c l i e n i o ^ v a l - d i e n *- Federal 
Ukso . čekius rašyti Third y.jBuilding aikštėje — Dearborn 
thuanian Symposium on A r t s ! i r J a c k s o n gatvėse — prie 
and Science, Inc., ir siųsti Fi- e k u l p t ū r o S - Demonstracijos 
nansų Kom. Pirm. Modestui Ja- ^ ' ^ t u o V*®1 l a i k u P° ^ ^ 
kaičhii, 11816 Hillcrest Dr.. Le- u e t u v " l kolonijas Amerikoje. 
mont UI. 60439. (pr.). 

Albinas KorkuKs. akcijų 

(pr). 
X Lietuvių Televizijos kon-

brokeris dirbąs ru M M aaė c e r t a s » dalwaujant Chicagos 

LAVONAS 2WDffiGO MAIŠE 

Skokie apylinkėse miego mai-vimo koncesijas gaunama per! , lJ . * «_ 
^^•„c «^^;i^ • o -i A i ^e rastas avonas moters 20̂ — 
metus nepilnai 3 mil. dol., nors 0 « .. , v „ ^ .. . . . . . . . . . 30 m. amžiaus, su suristom ko-cia pravažiuoja 44 miL keleivių. • _ , t , T \ . v. „ . m. «. T . , ! J°ui» bet be drabužių. Prievar-Tuo tarpu Los Angeles aero- 7^ , , ^ CT, o-A™~~ U, V.- ^ . c t o s ženklų nebuvo. Skrodimas 
drome, kur per metus būna 26.8 * 
mil. keleivių, už koncesijas g a u - ! t u r ė s Par^yti» ar mirtis buvo 
narna 11V2 mil. dol. Chicagoje 'dėl narkotikų ar dėl kitos prie-
šis reikalas tiriamas. žasties. 

čių kviečiamas, išvyko ilgesnei tersburge, Fla., ruošia pikniką 
kelionei su paskaitomis apie ko- j lapkričio 9 d., trečiadienį, Semi-
munistų grėsmę. Aplankė jau n o l e parke. 9 paviljone. 
keletą valstijų. Spalio 25 d. 
kalbėjo Pierre, South Dakota, 
R;liday Inn viešbutyje. Ta pro-

OKUP. LIETUVOJE 
— Mirė Antanas Pakabus, 

r. Ine, patarnauja ak-1 U e t a v h » 8 t y ^ n i a m ansambliui 
e i * bonų. fondų bei Htų verty-1T O " o l t e t e i " *r*ari™> ^ e n e 
bių pirkime ir pardavime. Susi- i r """" S*™""**!, įvyks sek-
domėję skambinkite S32-05«. !m*dienį, lapkričio 13 d.. 3 val. 

( » popiet Jaunimo centro didžiojo-
. j je salėje. Bilietai gaunami Vaz-

iHtniiiiniiiMiiinHiiifiiHiin pliu prekyboje. (pr.). 
ASnKEVH XOR»t \S X Chicagos Anglijos - Brita-

"SANTAKA^ nijos Lietu\in klubas prisimins 
i mirusius klubo narius šv. Mišių 

U>-ka novelių K jų trys buvo pre-; a u k o j g i a p k r i č io 6 d., sekmadie-
mijuolos. Graiiai išleista. 304 pusi.,: . ,X , A•„ ~ TA ;• i 
1^77 m. Virfteiia dail. Giedros V i nl' 1 2 v a l - * " ? T" J e z U l t ^ k ° " 
«iokaitės. Kaina su persiuntimu I plyciojc Nariai ir artimieji 
S&30. Užsakymus siųsti: j prašomi pamaldose dalyvauti ir 
nRA. ftAfi iAi^ w MM e t , ^ prisiminti mirusius. ;Balzeko Lietuvių kiiltūros muziejus ruošia kalbini, papuošalų gamini-
U K M U A S , *M5 W. wra »tre«t, ^ Klnlv, ld\h m o k u r 8 U 8- J , e pradedami lapkn^io 4 d. Vyk. .nktadieniais. Nuotrau-

DL 60629 IUUOO k d > ;koie nria e«rlutŽ«. Danuo4to« Aiaiidinnk-am b,-r^ j^ t^ma FOlen Pi 

ga mieste buvo išdalinti lapu- rašytojas. Buvo gimęs 1923 m. 
kai su anglišku tekstu, kur iš- Bajoriškių k., Daugailių vals-
skirtinai pabrėžiama, kad dar čiuje. 1945—9 studijavo teisės 
1941 m. per vieną savaitę buvo mokslus. Dirbo laikraščių re-
ištremta į Sibirą 40,000 lietu-' dakcijose. Rašė prozos, poezi-
vių. Lapuke įdėta ir Viliaus jos kūrinius, feljetonus. Išver-
Bražėno nuotrauka, su smulkes- tė j lietuvių kalbą A. Čechovo, 
niais paaiškinimais apie Mask- Hašeko ir kitų rašytojų kai ku-
vos kės?us ir detentės pavojin- riuos kūrinius. Iš viso buvo iš-
gumą. V. Bražėnas spalio 26 d. leista apie dešimti jo parašytų 
kalbėjo Nebraskoje, o lapkričio ar išverstų knygų. 
6 d. kalbės Floridoje. Tai jau 
ne pirma tokia V. Bražėno iš-
\yka su paskaitomis. 

AUSTRALIJOJE 
— Pabaltiečių jaunimo grupė 

išleido mokslines paskaitas jau
nimui, skaitytas angliškuose 
seminaruose. Knygos antraštė: 

MUHIlUHlMMUiUlUlUUUUliUUUUUlJUli 

Poezijos konkursas. World 
jof Poetry organizacija skelbia 
.poezijos konkursą, kurio lai- , 
MifejL. «ro.,o -inor. ^ i r. u , - 1 Proceedings: Second & Third metojas gaus 1000 dol, o kiti 0 . . . „ °, . . . . „ . . . .v . . . . Baltic Youth seminare. Mel-48 bus tam pat atžymėti ir gaus . „ A . . . , . . . . . . . j • - T»V bourne & Adelaide, March & 
pinigines dovanas. Eilėraščiai 1 9 7 ? „ w 

gah būti įvairaus dydžio ir įvai- Į " 
rių temų. Oficialios konkurse j — HELLP komitetas Hobarte 
dalyvauti formos gaunamos: suruošė tris demonstracijas dėl 

i World of Poetry, 2431 Stockton. žmogaus teisių pažeidimo rusų 
JBlvd., Dept. A, Sacramento,[ užimtose Pabaltijo valstybėse. 
Calif. i>5817. — I Įvairiose mokyklose rodė prieš-

— Vladas Knlpa\1čins, Palm sovietinius filmus, šioje srityje 
Beach, Floridoje, ištiktas ne-:iš lietuvių labai energingai dir-^ ^ jkoje prie eglutes, papuoštos aiaudinukau,, kurt dėstytoja Helen Pius | «eacn, i-ionaoje, ISUKUIS ne- « uemvjų iaoai er 

ipr>)> i Nuotr« V. Staniko* l&imte. apit karią X. 15 "Drsu-Iba A. P. Iaikūnaa 

NAUJAS SPECIALISTAS 
— ANESTEZIOLOGUS 

Dr. Rolandas Ginčauskas, 
Hammond, Ind., prekybininko 
ir nuoširdaus lietuviškų reikalų; 
rėmėjo Broniaus ir Michalinos 

IGinčauskų sūnus, išlaikė anes-
; teziologo specialybei įsigyti ban
domuosius egzaminus pirmuojtt 
ir todėl Indianos universiteto 
vadovybės antrą kartą oficialiu 
raštu buvo pasveikintas. Pirmą 
kartą taip jis buvo pagerbtas 

j 1970 m., kai prieš įstodamas į 
' Indianos universiteto Medicinos 
: mokyklą tame universitete ge-
; riausiai apgynė disertaciją mi-
! krobiologijos magistrui gautL 

Malonu, kad naujas lietuvis 
profesionalas, taip tvirtai pasi
ruošęs, po pusmečio pradės 
dirbti savo specialybėje. Dar 

! maloniau, kad jis suranda lai-
• ko atitrūkti nuo nelengvų stu
dijų ir nuoširdžiai jungtis į 
lietuvišką veiklą: 1976 m. jis 
buvo East Chicagos, Ind., LB 
apylinkės rev. komisijos narys, 
o 1977 m., įsikūrus naujai JAV 

Į Indianapolio, Ind. LB apylinkei 
. Rolandas Ginčauskas nuošdr-
j džiai bendradarbiauja su jos 
1 valdybos pirmininku ir valdyba. 

1977 m. spalio 28 d. dr. Ro
landas Ginčauskas LF 2-rojo 

i milijono vajaus proga iš savo 
kuklaus rezidento atiyginimo 

' papildė savo įnašus trečia Šim
tine ir dalyvaus lapkričio 5 d 
pokylyje ne tik paremdamas 
LF, bet ir atnaujindamas pa
žintis su seniau pažįstamais ko-

' legomis bei susipažindamas su 
naujais senesnios ir jaunesnios 
kartos lietuviškos veiklos puo
selėtojais ir rėmėjais. Per 13 
rn. universitetuose toli nuo sa-

; vųjų Rolandas neužmiršo, kad 
| jis yra lietuvis ir tikisi susirasti 
j darbą arčiau lietuviškų centrų ir 

dar stipriau, susipažinęs su vy
resniųjų lietuviška veikla i ją 
įsijungti karta su kitais tų pa
čių idėjų jaunuoliais. 

Be to, dr. R. Ginčauskui buvo 
pasiūlyta profesoriauti, bet no-

' rėdamas būti arčiau lietuviškų 
: centrų, renkasi savo profesini 
'darbą. 


