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Mes neišnyksim!
hUO GAJAUSKO TEISMAS 

IR JO ATGARSIAI

(Tęsinys)
0 kaip turėjo sielvartauti Šim

ui gabių ir kvalifikuotu (Lietuvos 
jiriuomenės karininkų, žudomų 
niekam nežinomuose užkaboriuo- 
* ar mirštančių iš bado Gulago 
jlynel Juk jų rankose buvo ke- 
[iasdesimt tūkstančių gerai pa

bostos ir morališkai patvarios 
j kariuomenės, galėjusios drąsiai ir 
sėkmingai kautis su priešu. De- 

[ ja, teko daug kam mirti apmau
dai vienatvėje neatlikus kario 
pareigos.

Pagaliau ar neturėjo tam tik
ini iliuzijų ir mūsų taurusis ra
šytojas V. Krėvė-Mickevičius, 
mėgindamas birželio 30 naktį 
Kremliuje įtikinti Viačeslavą Mo
lotovą nesunaikinti Lietuvos ne
priklausomybės? Gerai, kad V. 
Krėvė bent išgavo tiesų Moloto
vo atsakymą ir paliko jį kaip 
kaltinamąjį dokumentą istorijai. 
0 juk pasakė Molotovas, kad 
butų kvaila nepasinaudoti pasi
taikiusia patogia proga ir nepa
daryti to, ko nepavyko padary
ti Ivanui Žiauriajam, t.y., išeiti 
Rusijai į Baltijos jūrą.

Ir veikiai Lietuva jau kraujavo 
NKVD tardytojų kabinetuose, 
aimanavo tvankiose kalėjimų ka
merose, o 1941 birželio 14 pa
traukė visais keliais Kazachstano 
ir Komi linkui.

Tad ar ne naivu, visa tai pri
siminus, kaltinti kapitoną A. Im- 
pulevičių, leitenantą A. Burbulį 
ir kitus, pasukusius kovos keliu? 
Juk jie visi patyrė pirmojo bol
ševikmečio košmarą ir ne vienas 
jų tiktai prasidėjusio karo dėka 
išliko kalėjimų kamerose gyvi.

Neturime užtat pagrindo kal

tinti ir Balio Gajausko, paėmusio 
ginklą į rankas. Kai žmonėms ne
paliekama jokio kito pasirinkimo, 
o tik galimybė mirti, jie gali mir
ti ir kovodami. Toks pasirinki
mas ir logiškesnis, ir etiškesnis. 
Jis įgalina apsaugoti nuo mir
ties daugelį kitų nekaltųjų ir pa
galiau kažkokiame kovos etape 
pasiekti tam tikrų laimėjimų.

Taigi tauta negalėjo kartoti 
diplomatų klaidų. Ji padarė iš
vadą: jei mirti, tai tik kovos lau
ke ir palikti ateities kartoms sek
tiną pavyzdį. Todėl ir į visokius 
minimus “Tiesoje” mikalkinus ir 
panašius buvo šaudoma, ginant 
tautą nuo žudymo ir tremties. 
Šiandien juk ne paslaptis, kad 
didžioji lietuvių tautos dalis bu
vo tada pasmerkta, “Gulago sa
lyno” autoriaus žodžiais beta
riant, nuleisti į “didžiosios kana
lizacijos” latakus ir tik dvasiš
kai pasyvieji būtų galėję asimi
liuotis su “išrinktąja” rusų tau
ta. Beliko tad tik kovos kelias. 
O juk bet kurios šalies teisiniai 
kodeksai užtikrina piliečiams bū
tinosios ginties teisę ir jokios tau
tos etika nesmerkia tų, kas gina 
savo tėvynę nuo užpuolikų.

Bet TSRS tikslai nepasikeitė ir 
šiandien. Pasikeitė šiek tiek tik 
metodai. Fizinio genocido meto
dą1 ji pakeitė dvasiniu. Lietuva 
sparčiai kolonizuojama. Į ją ma
siškai vežami daugiausia Rusi
jos kriminaliniai elementai. 1977 
m. į Mažeikius statybos darbams 
buvo atvežta iš Rusijos 700 re
cidyvistų, kurie čia buvo laisvai 
paleisti ir tuoj pat pradėjo tero
rizuoti gyventojus. Tik nusikal
tėliams perdaug įsisiautėjus bu
vo imtasi prieš juos šiokių to
kių priemonių.

(Bus daugiau)

Atstovas Phil Crane (R.-H1.) bando sukurti naują politinę organizaciją, 
kuri apimtų Rytų Europos kilmės antikomunistinius amerikiečius. Jie 
jau pasiskelbė kandidatu į prezidento vietą.

Organizuoja Rytų 
Europos amerikiečius

Izraelis turi priešų 
ir žydų tarpe

Jeruzalė. — Nepaslaptis, kad 
daug žydų, iš Sovietų Sąjungos 
emigravę į Izraelį, lieka nepaten
kinti naujoje šalyje ir iš jos pabė
ga, daugiausia į Ameriką. Praėju
si ketvirtadienį du tokie nepaten
kinti Izraelio imigrantai, iš Uk
rainos atvykę broliai Leonidas ir 
Arkadijus Weinemanai, 27 metų 
dvynukai, pabėgo iš Izraelio ir 
įsijungė į Palestinos Laisvinimo! 
organizaciją. Jiedu Izraelin atvy-, 
ko 1976 m. rugpjūčio mėn. Nuo! 
pat pirmos dienos jie kentėję sun£ 
kumus ir persekiojimus. Jie buvę 
apgauti' sionizmo propagandos, 
bet dabar atsivėrussios jų akys.

Salia šitokio kraštutinio pavyz
džio, reikėtų paminėti ir visą 
koloniją Izraelio tikinčiųjų žydų, 
kurie laikomi Izraelio valstybės 
priešais, tačiau valdžia jų nelie
ka. Kolonijai vadovauja New 
Yorke gimęs rabinas Moshe 
Hirsch, atvykęs Izraelin prieš 20 
•n. Jis ir jo pasekėjai atsisako mo
kėti Izraeliui mokesčius, nesiun
čia vaikų į valstybines mokyklas, 
laikosi labai senoviškų religinių 
įstatymų ir vadina save “Naturei 
Karta” — “miesto sargais”.

Neturei Karta žmonės laikosi 
nuomonės,.kad sionizmas yra re
liginė herezija, o visi Izraelio val
džios žmonės — heretikai, kurie 
užsipelnys Jehovos bausmę. Tal
mudas, jie aiškina, nurodo, kad 
Jehova dovanojo žydams Palesti

ną, tačiau, kai jie pradėjo daryti 
nuodėmes, jie buvo ištremti kla
joti ir laukti, kol ateis -Išganyto
jas ir juos vėl atves į Pažadėtąją 
Žemę. O sionistai, sulaužę talmu- 
do įsakymus, patys ginklu atsiėmė 
žydų žemes, iš kurių jie buvo 
išvaryti, nelaukdami Jehovos pa
kvietimo sugrįžti.

Šita herezija jau atnešė žydams 
daug nelaimių, aiškina rabinas 
Hirsch. Jehova jau nubaudė žy
dų tautą už sionizmo darbus per 
Hitlerį. Europos žydų bendruo
menės jau buvo išnaikintos. Ta 
Jehovos bausmė pasireiškė ir nuo
latiniais Izraelio karais.

“Neturei Karta” boikotuoja Iz
raelio įstaigas, nenaudoja auto
busų, neima į rankas 100 svarų 
Izraelio banknoto, nes jame yra 
sionizmo įkūrėjo Theodore Herzl 
atvaizdas. Nors labai relingingi, 
šios sektos vyrai nelanko Raudų 
sienos, nes jf stovi, buvusioje Jor
dano Jeruzalės pusėje, nors ta žy
dų šventovė yra visai netoli nuo 
sektos apyvendinto rajono Meah 
Shearim. Mes tą sieną aplanky- 
sim, kai gausim leidimą iš kara
liaus Husseino, pasakė rabinas 
Hirsch.

— Kipro saloje vyriausybė pa
skelbė, kad ateinančiais metais 
liepos mėn. bus pravesti savival
dybių rinkimai. Kipras rinkimų 
neturėjo jau 50 metų.

Washingtonas. — Amerikos de
šiniųjų politikų įsteigta AmerrcanI 
Conservative Union trečįadienį 
paskelbė, kad nutarta įsteigti nau
ją organizaciją, kuri apimtų ame
rikiečius, kilusius iš Rytų Euro
pos. Tos organizacijos 1 vardas 
“Alliance For Freedom”. Bus 
bandoma susisiekti su etninių 
grupių vadais iš įvairių Rytų Eu
ropos tautų grupių. Naujos orga
nizacijos pirmininku numatytas 
kongresmanas Phil Crane, res
publikonas iš Illinois.

Įvairių Rytų Europos tautų a- 
merikiečiai sudaro apie >15 nuoš. 

IAmerikos piliečių. Kongreso narys 
Crane pareiškė, kad Rytų Euro
pos kilmės amerikiečiai galėtų su
daryti stipriausią Amerikos poli
tinę jėgą, kuri reprezentuotų apie 
30 milijonų žmonių, tačiau iki 
šiol jų politinė jėga nebuvo įverti
nama ir buvo apleista.

Atstovas Crane pareiškė, kad 
“Sąjunga už Laisvę” bandys su
jungti visus patriotinius, antiko
munistinius amerikiečius į stiprią 
politinę grupę, kuri taps stiprus, 
kompromisų nežinantis balsas A-

Britai planuoja 
taupyti naftą

Londonas. — Britanijos vy
riausybė svarsto ekonomistų gru
pės siūlymą sumažinti naftos iš 
Šiaurės jūros šaltinių sunaudoji
mą. Šiuo metu Britanija gauna 
iš tų šaltinių 1.2 mil. statinių 
naftos kasdien. Iki 1983 m. tiki
masi ištraukti 2.5 mil. statinių 
per dieną. Analistai siūlo suma
žinti naftos naudojimą, nes atei
tyje ji bus dar brangesnė, o Bri
tanijai užtektų kasdien po 1.9 
mil. statinių.

Bando, atidaryti 
geležinkelį

Kinšasa. — Angola, Zaire ir 
Zambija baigią pasitarimus, kaip 
-atidaryti strateginį Benduela ge
ležinkelį, kuris eina per Angolą 
į Atlanto vandenyną. Zairei ir 
Zambijai tas kelias labai svarbus 
siunčiant savo eksportus,, dau
giausia vario rūdą į uostą. Zaire 
net pažadėjo negloboti dešinių
jų Angolos partizanų, kurie kovo
ja prieš Angolos komunistinę val
džią. Angola žada neberemti Zai- 
rės politinių priešų ir žada ne
bausti savo opozicijos grupių, jei 
jos sustabdytų geležinkelio bė
gių sprogdinimą.

merikos vidaus ir užsienio politi
kos nutarimuose. Jis turįs viltį, 
kad ši koalicija taps vilties ir iš
laisvinimo švyturiu pavergtiems 
Rytų Europos ir Sovietų Sąjungos 
žmonėms.

Šiuo metu “Sąjunga už Laisvę” 
formuoja Patariamąją Tarybą, 
kuri susidės iš Rytų Europos bend 
ruomenių vadovų. Informacijų 
galima gauti: The Alliance For 
Freedom, c/o Ameriėan Conser
vative Union, suite 400, 316 Pen- 
nsylvania Avė., S.E. Washington, 
D. C. 20003, tel. (202) 546-6555.

Ukrainiečių 
gedulo diena

Nevvarik, N.J. — Tūkstančiai 
ukrainiečių iš rytinio Amerikos 
pakraščio suvažiavo paminėti 45 
m. sukaktį nuo Stalino pradėto 
tautos genocido. “Gedulo dieno
je” pamaldas laikė ukrainiečių 
ortodoksų arkivyskupas Matyslav 
Skrypnyk, kalbėjo sovietų atsar
gos gen. Fyodor Grigorenko.

Sovietų Sąjunga neminėjo “Di
džiojo bado” iki 1956 m. Stali
nas, pradėjęs žemės ūkio kolek
tyvizaciją, atėmė iš ukrainiečių 
grūdus ir žemę. Prasidėjo badas, 
kuris pareikalavo 7 milijonų žmo
nių aukų. Tai vienas didžiausių 
žmonijos "holocaustų”, pareiškė 
organizcinio komiteto pirm. Ze- 
non Onufryk.

Karalius Khaled 
Baltuose Rūmuose

Washingtonas. — Saudi Arabi
jos karalius Khaled, išėjęs iš Cle
velando ligoninės, kur prieš 24 
dienas jam buvo padaryta komp
likuota širdies operacija, aplankė 
Baltuose Rūmuose prezidentą 
•Carterį. Buvo kalbama apie Vi
duriniųjų Rytų taikos derybų ei
gą*

Karalius Khaledas su nemaža 
savo svita išskrido į Bermudą 
atostogų.

Riaušes Irane
Teheranas. — Riaušės Irane 

pareikalavo dar daugiau gyvy
bių. Neramumai pasireiškė de
vyniuose Irano miestuose, kur 
minia puolė deginti valdžios įstai
gas ir bankus.

— Netoli Bostono teroristai iš
sprogdino naminę bombą prie 
Mobil Oil įstaigos. 'Nusikaltimą 
aiškina FBI.

Nobelio premijos
Oslo. — Norvegijos komitetas 

taikos 'Nobelio premijoms skirstyti 
paskelbė, kad šių mėtų taikos pre
mija skiriama Egipto prezidentui 
Sadatui ir Izraelio premjerui Be- 
ginui. Pareiškime .pagiriamas ir 
JAV prezidentas Carteris, kuris 
padeda laureatams ieškoti taikos.

Šį apdovanojimą kritikuoja pa
lestiniečiai ir kitų arabų valsty
bių vadai, kurie nepritarė Sadato 
taikos iniciatyvai. Kartu Nobelio 
komiteto sprendimas laikomas 
taikos derybų ratifikavimu.

Šiais metais Nobelio Taikos 
premijai buvo apie 50 kandidatų. 
Pernai premiją gavo Amnesty In- 
ternationaį organizacija, kuri rū
pinasi žmogaus teisėmis visame 
pasaulyje.

Paskutinį jungtinį Nobelio pre
mijos paskyrimą komitetas pada
rė 1973 m., kada premija buvo 
paskirta tuometiniam valstybės 
sekretoriui Kissingeriui ir Šiaurės 
Vietnamo užsienio reikalų mi
nistrui Le Du'c Tho. Šis atsisakė 
premiją priimti.

Darbo partija laimi 
dvi vietas

Londonas. — Praėjusį ketvirta
dienį (Britanijoje įvyko dviejų 
parlamento vietų rinkimai, mi
rus jų atstovams. Abi vietas lai
mėjo darbiečių partijos kandida
tai, tuo sustiprindami vyriausybės 
pasitikėjimą. Vienas atstovas iš
rinktas tradiciniai darbiečių do
minuojamoje vietovėje, tačiau 
darinėtis laimėjo ir neaiškų Ško
tijos pasienio rajoną.

Britai siunčia 
Zambijai ginklus 

Londonas. — 'Britanija pradėjo 
skubius ginklų transportus į Zam
biją. Keli transporto lėktuvai nu
sileido Lusakos aerodrome su gy
nybos ginklais.

Britanija nutarė sustiprinti | 
Zambijos priešlėktuvinę gynybą 
po 'Rodezijos aviacijos puolimų, 
kuriuose buvo sudaužytos Rodezi
jos sukilėlių stovyklos Zambijos 
teritorijoje.

Rodlezija didina 
kariuomenę 

Salisbury. — Rodezija, kuri 
karinę prievolę atlikti praeityje 
šaukdavo tik baltuosius gyvento
jus, dabar .paskelbė naują įstaty
mą, kuris reikalauja, kad ir juodi 
jaunuoliai tarp 18 ir 25 metų 
turi tarnauti kariuomenėje. Visi 
to amžiaus gyventojai privalo re
gistruotis ir gali būti pašaukti 
ateinančiais metais.

Praeityje Rodezijos juodieji ga
lėdavo stoti kariuomenėn sava
noriais, bet tik tokie, kurie turėjo 
bent trijų metų mokslą.

— Arabų lyga pratęsė Libane 
laikomos arabų kariuomenės man
datą dar šešiems mėnesiams. Tai
kos kariuomenė kainuos apie 90 
mil. dol.

MASKVAI SKAUDI
JAPONŲ-KINU DRAUGYSTE

Maskva. — Amerikos diploma
tiniai stebėtojai Maskvoje pripa
žįsta, kad paskutinis valstybės 
sekretoriaus Cyrus Vance vizitas 
Maskvoje parodė dar kartą, kad 
Kremliaus vadai jį sutinka ne 
tik mandagiai, bet ir šiltai. Ga
limas daiktas, kad sovietams la
bai rūpi užbaigti, kaip galima 
greičiau, SALT derybas ir už
baigti jas taip, kad sutartis būtų 
priimtina JAV senatui, kuris tu
ri sutartį patvirtinti.

Komentatoriai, aiškindami 
Kremliaus šiltą nusiteikimą Ame
rikos delegacijos atžvilgiu, nuro-l 
do, kad tuo pačiu metu, kadai 
Vance kratė Brežnevo ranką. To
limoje Azijoje Japonijos impera
torius kėlė tostą už Kinijos vice
premjero Tengo sveikatą. Per 
daug dešimtmečių, Japonijos-Ki- 
nijos karo metu ir po II-jo Pa
saulinio karo, tolimoje Azijoje 
sovietų įtaka buvo be konkuren
cijos, tačiau ta padėtis pasikeitė 
po prezidento Nixono kelionės į 
Pekiną. Jei anksčiau Kinija šnai
ruodavo į Japoniją, globojamą 
kapitalistinės -Amerikos, tai šian
dien Kinija ir Japonija, pasira
šiusios taikos ir draugiškumo su
tartį, yra natūralios sąjunginin
kės. Japonija turi Kinijai reikalin
gą tedmiką, o Kinija turi žalia
vas ir darbo jėgą.

Įdomu, kad Sovietų Sąjunga 
turėjo visas galimybes susidrau
gauti su abiem Azijos galybėm. 
Maskva gali kaltinti tik save, 
kad neatidavė japonams keturių 
nederlingų, rūko apgaubtų sale
lių, kurias Maskva negarbingai 
pasigrobė, kai Japonijos jėgos bu
vo sudaužytos Amerikos atomi
nių bombų. Su Kinija santykiai ir
gi būtų galėję būti kuo geriausi, 
pakeitus ilgą sieną kinų naudai.

'Ką Maskva laimėjo Azijoje? 
Diplomatai nurodo, kad sovietų 
vienintelis laimėjimas —- Vietna
mo draugiškumas, kurį Maskva 
turi pirkti gan didele kaina. Ne
seniai Mongolijos sostinėje 
Ulan Bator pasibaigė komunisti
nių šalių ekonominio bendradar
biavimo komekon suvažiavimas.' 
Mongolija jau seniau šiai orga
nizacijai priklausė, tačiau šią va
sarą buvo priimtas ir Vietnamas. 
O šis komekonui nieko negali 
duoti, o tik prašyti paramos. 
Ateinantiems trejiems metams 
Vietnamui pažadėta 3 bil. dol. 
parama. Ta suma gali .padidėti 
dėl Vietnamo potvynių pa
darytos žalos ir dėl Vietnamo 
konflikto su Kambodija. Maskva 
parūpins pusę pažadėtos sumos. 
Toliau rėmėjų eilėse pirmauja 
Rytų Vokietija su 20 nuoš. pa
ramos. Visos satelitinės valstybės 
■įsipareigojo padėti Vietnamui at
sistoti ant kojų. Net ir 'Bulgari
ja, pati gerokai atsilikusi, siun
čia į Vietnamą kasyklų mašinas, 
plieną, chemikalus ir vartotojų 
prekes.

Vietnamui parama tikrai rei
kalinga, nes 'Kinija, kuri duoda
vo Vietnamui po 300 mil. dol. 
per metus, savo paramą šiais 
metais nutraukė.

savo delegatus
Washingtonas. — Egipto vy

riausybė atšaukė į Kairą du savo 
delegacijos vadovus. Egipto vy
riausybė paneigė, kad atšaukimas 
rištinas su Izraelio, paskelbtu nu
tarimu didinti Jordano vakarinia
me krante įsteigtas žydų stovyk
las.

Kairo radijas piktai pasmerkė 
Izraelio veiksmus okupuotose Jor
dano žemėse. Prezidentas Carte
ris irgi pasiuntė premjerui Begi
nu! piktą telegramą. Izraelio nu
tarimą pasmerkė it Britanijos už
sienio reikalų ministras David 
Owen.

Dar prieš Egiptui atšaukiant sa
vo gynybos ministrą Kamai Has- 
san Ali ir užsienio reikalų minist
ro pareigas einantį Boutros Ghali, 
valstybės departamentas paskelbė, 
kad laikinai derybos Washingtone 
pertraukiamos.

Libano sostinė Beirutas buvo vienas turtingiausių ir puošniausių Vidu
riniųjų Rytų miestų. Nuotraukoje matome, kaip jis atrodo šiandien, po 
ilgo civilinio karo.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Vatikano sluoksniai paskel
bė, kad popiežius Jonas -II ruošiasi 
aplankyti mažą vienuolyną tPre- 
nestinos kalnuose, 24 mylios nuo 
Romos. Šiai kelionei reikės heli
kopterio. Ši šventovė — ‘La Men- 
torella vadovaujama nuo 1857 m. 
lenkų vienuolių. Popiežius, dar 
būdamas kardinolas, keturias die
nas meldėsi tame vienuolyne.

— Sovietų žvejų laivas “Synta- 
vina” išgelbėjo ketvirtadienį nu
kritusio, 600 mylių nuo. Alaskos 
krantų, karo laivyno lėktuvo įgu
lą — 10 karių. Trys amerikie
čiai žuvo šaltame vandenyje, jų 
kūnai irgi ištraukti.

— Filipinuose uraganas “Rita” 
padarė daug nuostolių. Penkta
dienį audra artėjo prie Kinijos 
krantų. Smarkūs vėjai Filipinuose 
sugriovė 10,000 namų.

— Jungtinių Tautų kariuome
nės Pietų Korėjoje vadovybė ap
kaltino Siaurės Korėją iškasus po 
demilitarizuota zona tunelį. Per 
paskutinius 4 metus buvo rasti 
keturi tuneliai. Šiaurės Korėją kal
tinimą paneigė.

— Prezidentas Carteris paža
dėjo pasirašyti kongreso priimtą 
mokesčių reformos įstatymą ir jau 
pasirašė “etikos” įstatymą, kuris 
reikalauja, kad aukšti valdi
ninkai .paskelbtų apie savo tur
tus ir finansus. Įsteigiama nau
ja valdžios agentūra — etikos 
įstaiga, kuri tyrinės nusiskundi
mus ir atsakinės į piliečių klau
simus.

KALENDORIUS

Spalio 30 d.: Alfonsas, Zendbi- 
ja, Minvainas, Validė.

(Spalio 31 ,d.: Volfgangas, Liu- 
cilė, Mąstvilas, Tanvilė.

Saulė teka 6?19, leidžiasi 4:50.

ORAS

Debesuota, gali lyti, tempera
tūra apie 35 L
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ
LIETUVIŲ ADVOKATŲ 

SĄJUNGOJ
Califomijos lietuvių advoka

tų sąjungos rudens susirinkimas 
įvyko spalio 22 d. Sąjungos vice
pirmininkės ir vienos iš Sąjun
gos steigėju adv. Nijolės Trečiokie 
nės rezidencijoje Brentwoode. Da
lyvavo advokatai Jack Alex (Alek- 
siūnas), Žibutė Brinkienė, Artu- 
rasDoble (Dobilas), Jurg. Gliau

dys ’Jr. Hal Schwartz, Nijolė Tre
čiokienė ir svečiai. Keli nariai 
dėl. išvykimo su profesiniais rei
kalais nedalyvavo. Sekantis su
buvimas numatytas Kalėdų šven
čių proga.

Darbotvarkėje buvo eiliniai Są
jungos reikalai; diskusijos dėl Cali- 
fomijos vyr. teismo teisėjos Rose 
Bird perrinkimo per ateinančius 
rinkimus ir svarstytos galimybės 
lietuviui teisininkui būti guber
natoriaus paskirtam i svarbų val
stijos postą.

Posėdis baigtas jaukiomis vai
šėmis.

PACIHKO SAULIŲ IŠVYKA
Juozo Daumanto šaulių kuopa, 

kaip ir kiekvienais metais, suren
gia išvažiavimą į gamtą, kur pra
veda šaudymo pratybas ir var
žybas. /Prie šios sporto šakos jun
giasi ir akad. šauliai (skau
tai). Tokios šaudymo iškylos yra 
rengiamos gražioje kalnų papė
dėje Valencijoj, 50 mylių nuo 
Los Angeles. Šiais metais jau bu
vo surengta dvi Šaudymo varžy
bų iškylos San Francisąuito Ca- 
nyon slėny 1978 m. liepos 22 d. ir 
rugsėjo : 16 d., kurioms vadovavo 
sporta.lvadovas Kazys Rakūnas. 
Dalyvavo ir santariečiai šauliai. |

Valencia miestelio aplinka gra
ži, žaliuojančios pievos, keliai. Ū- 
kininkų laukai, kur slėny prista-1 
tyta daugybė nauju modernių 
rezidencijų, namų, mokyklų ir| 
smulkesnių biznio ištaigų. Siame 
gražiame miestelyje gyvena ir ke
lios lietuvių šeimos: žinomieji 
skautu veikėjai Vilkai, m jr. Pet
ras Starevičius su ponia ir mū
sų lietuvių kolonijos judrioji žur
nalistė. Rūta Klevą Vidžiūnienė 
su vytu ir, kt’

Šiais metais Californijoje buvo 
labai daug lietaus, kuris pridarė 
apylinkes žmonėms nuostolių, 
pač:gyvenantiems slėniuose ir kai? 
nų papėdėse. Kalnai ir slėniai 
nuo 'gausumo lietaus gražiai su
žaliavo ir pražydo gražiausiais 
lauky gėlių žiedais, bet atėjo ne
gailestinga vasara, kur saulė savo 
spinduliais sudegino visą dykumų 
augmeniją ir taip nurudavo kal
nai, slėniai, kaip po gaisro. Liko 
raudonuoti pilkuoti granito kal
nai ir slėniai. Tai tikra dykuma. 
Kalnų slėniuose nyku ir nejauku 
keliauti, kuriuose veik nieko gyvo, 
) tik stūkso pliki kalnai ir ruduo- 
a smėlis. Kur ne kur prabėga su- 
ižiūvusi stirnelė, kiuoksi mažas 
ciškelis ir maži kalnų žvėreliai 
įardo po akmenuotas uolas, bet 
įiekur nesimato skraidančių 
jaukštelių, erelių, bet darbščių- 
V bičių yra, kurios kopinėja iš 
ipdžiūvusių krūmokšnių žiede- 
ių medų.

Sustojome su automobiliais kai- 
ėje pusėje kelio, slėnio plokŠtu- 
nojer-Kai kurios vietos jau buvo 
išimtos sportininkų ir jie be pa- 
iovos pyškino iš šautuvų į taiki
nus. Nustebino, kad amerikiečiai 
tvyksta į šaudymo apylinkes su 
eimomis ir moko šaudyti savo 
morias ir vaikus.
Pasirinkome gerą vietą, pasis- 

irstėme pareigomis, teisėjais ir 
psauga. Šaudymo vadovas K. Ra
unąs atvežė tris taikinius ir juos 
statė prie stataus kalno šlaito, 
’aikiniai dideli su gražiais spal- 
otais žiedais, kas iŠ tolo akimis 
uikiai matoma. Kekvienam šau- 
ui išdavėme po 20 Šovinių. Sau- 
ėme gulomis ir stačiomis, apie 
50. pėdu iki taikinių. Jauniai 
asiekė gerų rezultatų, bet Ši 
artą patyrę šauliai pralenkė jau
tos.
Šiais metais negalėjo dalyvau

Po koncerto Los Angeles pianistas 
Vyt. Smetona su Asta Grakauskai- 
te ir Dana Gudauskiene.

Nuotr. A. Gulbinsko

PATIKSLINIMAS

Spalio 5 d. “Drauge”, apra
šant a.a. rašytojo J. Balčiūno- 
-Švaisto laidotuves, parašyta: 
“Atsisveikinimo kalbas pasakė 
savanorių kūrėjų, ramovėnų ir 
bendruomenės vardu ~ Vladas 
Šimoliūnas”. O turėtų būti: “At
sisveikinimo kalbas pasakė sava
norių kūrėjų vardu — pulk. Juo
zas Andrius, ramovėnų ir bend
ruomenės vardu — Vladas Ši-
moliūnas”.

ti visi jauniai šaudymo varžybų 
sporto iškyloje; jie buvo išvykę i 
Skautų tautinę stovyklą prie 
Bostono, o antroje iškyloje irgi ne
galėjo dalyvauti, nes jaunimas tą 
dieną kopė į Califomijos kalnus. 
Valdas Račius pasiekė 197 taškus 
(svečias) adv. Romas Rakūnas 
188, Juozas Narkevičius 180, Al
fonsas Petrauskas 161, Kazys Ra
kūnas <161, Simas Kvečas 159, Ka
zys Šešupė 152, Stasys Paplauskas 
92, Juozas Paplauskas 84. Jauniai 
šauliai: Gintaras Prišmantas 179, 
Edmundas B rinkis 165, Vincas Ski 
rius 133 ir kiti po mažiau. Ed
mundas Brinkis yra kuopoje jau
niausias šaulys 15 metų amžiaus, 
kuris yra adv. Žibutės ir dr. Zig
mo Brinkių sūnus.

Taip nuo 10 vai ryto iki 4 vai. 
po pietų baigėme žaudymo var 
žybas. Geroje nuotaikoje paliko
me gražius kalnus, slėnius ir lei
domės tais pačiais vingiuotais ke
liais į triukšmingą Los Angeles 
miestą, gražiai praleidę gamtoje 
saulėtą dieną.

Svečiai Los Angeles Calif., lietuviškų filmų demonstravimo metu. Nuotr. A. Gulbinsko

MŪSŲ KOL O N / J OS E

Nuotr. A. Gulbinsko

Hot Springs, Ark.
LB HOT SPRINGS 

APYLINKES VEIKLA

Baigiantis vasaros karščiams, 
su rugsėjo mėn. LB Hot Springs 
apylinkės valdyba vėl suakty
vino savo veiklą, pradėdama 
vykdyti veiklos plane numa
tytus darbus. Rugsėjo 8 d. bu
vo minima Tautos šventė ir 
didž. kunig. Vytauto vainikavi
mas. Rugsėjo 30 d. kun. A. 
Patlabos sodyboje buvo LB iš
vyka. Prieš pat išvyką staigiai 
mirė Šv. Tėvas, bet, kadangi 
viskas buvo pasiruošta, išvykos 
atidėti nebuvo galima, todėl, 
prieš pradedant programą, 
kun. Patlaba atnašavo šv. Mi
šias Šv. Tėvo intencija ir pasa
kė momentui pritaikytą pa
mokslą. Išvyka praėjo ramioj 
nuotaikoj, dalyvaujant apie. 80 

į asmenų, kurie kartu papietavo, 
pasidalino vasaros įspūdžiais ir, 
praleidę keletą valandų gražioj 
aplinkoj, skirstėsi namo.

Šiuo metu apylinkėje tęsia
mas piniginis vajus švietimo rei
kalams. Jį praveda energingas 
v-bos iždin. A. Bertulis. Lap
kričio mėnesio pabaigoj minima 
kariuomenės šventė. Šiais me
tais minėjimo salėje nebus, bet 
lapkričio 5 d., 9:30 vai. ryto 
per LB radijo programą “Lais
vės Varpai”, banga 97,5 FM, 
bus minima Lietuvos kariuome
nės šventė ir Vinco Kudirkos 
mirties sukaktis. Pagrindinę 
kalbą paruoš atsargos karinin
kas, visuomenininkas Bronius 
Užemis. Lapkričio 18 d., ū'vaL 
vak. YWCA salėje Moterų sek
lyčia ruošia metinį pobūvį. Ten
ka pažymėti, kad Moterų sekly
čia, vadovaujama L. Gudelie
nės, yra LB-nės veikloje didelė 
pagalba. Gruodžio 24 d. YWCA 
salėje ruošiamos apylinkės ben- 
dros kūčios. Gruodžio 31 d. 
Jaycee salėje LB v-ba ruošia 
bendrą Naujų metų sutikimą. 
Norima įsidėmėtinai priminti, 
kad Naujų metų sutikimo pel
nas bus skiriamas paremti mū
sų laikraščiams: “Draugui”, 
“Pasaulio Lietuviui”, “Dirvai” 
ir kitiems. Visi apylinkės lietu
viai prašomi nedaryti atskirų 
sutikimų, jungtis į vieną ben
drą, prisidėti prie šio svarbaus 
tikslo paremti spaudą, kuri yra 
mūsų tautos kelrodis. Sutiki

Busbank. Calif.- “Lietuvių dienų” žurnalo gegužinėje sėdi prie stalo iš 
kairės 1 V. Prižgintas, R. Šakienė, L, ir A.- Mažeikai. Stovi iš k.: A. 
Skilius, žurnalo leidėjas, V. Čekanauskaitė, gen. konsulas V. Čekanaus
kas, E. Vidugirienė, sol. J. Čekanauskienė ir V. Vidugiris.

Nuotr,. L Briedžio

me maistas bus paruoštas, veiks 
baras ir kiti įvairumai. Smul
kesnės informacijos bus duo
damos per LB radijo “Laisvės 
Varpai” gruodžio 3 d. tuo pačiu 
laiku ir per tą pačią stotį va
sario 18 d. YWCA salėje bus 
visos apylinkės lietuvių bend-. 
ras Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas. Paskaitininku 
sutiko atvykti visuomenininkas 
ir turįs aukštą vietą amerikie
čių valdiškoje tarnyboje inž. 
Valdas Adamkus. Po minėjimo 
už savaitės kitos bus šaukia
mas LB-nės visuotinis metinis 
narių susirinkimas. Prieš Va
sario 16 d. minėjimą bus išleis
tas LB biuletenis, kuriame bus 
smulkiai informuojama apie 
minėjimą ir susirinkimą.

S. Ingaunis

Lemont, III,
LEMONTE JAU 

PLANUOJAMA LIETUVIŠKA 
PARAPIJA

LB apylinkės valdyba jau pra
dėjo. ruoštis lietuvių parapijos 
steigimui. Pirmiausia valdyba ieš
ko vietos, kur būtų galima, pra
džioje, nors vieną kartą per mė
nesį, turėti lietuviškas pamaldas.

Apylinkės valdyba prašo visų 
šios apylinkės lietuvių nuošir
daus pritarimo.

Drąsiai galima tvirtinti, kad 
šiam valdybos kilniam sumany- 
mui* ir pasiryžimui visi, šios apy-
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MARQUETTE AUTO CLINIC
6655-59 So. California Avė. — Tel. 471-0233 

” 476-8872
Užsienio ir Amerikos automobiliai

Tune up ir vėsinimas (AIR CONDITIONING) 
STABDŽIAI 6 mėnesių ar 6,000 mylių garantija 
už mūsų darbą (pataisymus); Atdara nuo 7 v. ryto 
iki 10 vai. vakaro. Sav. Norbertas Langys

.TllllllllllllllHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIh?

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllk

Įsigykite ši? populiarią plokštelę
RADVILA PERKŪNAS - LA GIOCONDA - TOSCA = 

: TUR ANDOT - AIDA - LA JUIVE - ANDREA CHENIER = 
CARMEN - MANON - LESCAUT - PAGLIACd

STASYS BARAS, tenoras
Stuttgart’o Simfoninis orkestras 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS

Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiunta- = 
: mu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, Chicago, Ui. 60629 
rHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ
Antanas Rubšys

I-ji dalis. Knygoje 10 skyrių. Naujojo Testamento: 
Bendrijų ir jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tes- 
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros 
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintis. 
Samprata, Dievo tautos samprata.

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus 
siusti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Str., Chicago, D. 60629.

linkės lietuviai mielai pritars.

NORIMA VIETINĮ MUZIEJŲ 
PAPILDYTI LIETUVIŠKAIS

EKSPONATAIS

Kap jau ankščiau buvo rašy
ta šiame laikraštyje, Lemonte 
esančiame “Historical Society” 
muziejuje apylinkės "lietuvius, 
gražiai atstovauja, apylinkės val
dybos paprašyta Mėta Burbienė. 
Muziejuje Jau yra lietuviškų eks
ponatų, bet dabar sudaromi pla
nai įruošti lietuvišką skyrių. Šiuo 
metu, kaip praneša Mėta Burbie
nė, trūksta lietuviškų, tautiniu 
moteriškų drabužių. Ji kreipias: 
į lietuvius, gal kas galėtų tam 
lietuviškam skyriui, muziejaus 
nuosavybėn padovanoti, tokius

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
Telef. — 337-1285

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas:

700 North Mlchigau, Saite 409
Valandos pagal susitarimą
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S 0 PRIE BARČUS
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Telef. 434-2413
1490 A. M.

7159 S. MAPLEIVOOD AVĖ. 
CHICAGO, ILL. 60629

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII

DR7VUGAS
THE LITHTJANIAN WORLD-WIDE DAILY

Second class postage paid at Chicago, III, Publlshed dmj . 
except Sundays., Legal Holidays. days aftet Chrlai/naj | 

and Easter by the Lithuanian Cathollc Press Society

Subscription Rates $37.00 — • Chicago, Cook County, I 
lllinois and Canada. Elsevvhere in the U.S.A, $35.00, Foreign I 
countries. $37.00.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto g

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume- 
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad. 
reso. gavus iš jo mokestį, atžymima/ iki kada yra užsimoku

metams 6 mėn. 3 mėn
Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 «5.00
Kitur J.A.V. . .. 35.00 18.00 13.00
Kanadoje .......... U.S.A. 37.00 19.00 15.00
Užsienyje ..... 37.00 20.00 15.00
Savaitinis ... .. 25.00 15.00 9jOQ

• Administracija dirba kas • Redakcija straipsnius taiso sa- ra
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta- č, vo nuožiūra. Nesunaudotų straips- H j 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. nių nesaugo. Juos grąžina tik U |
• Redakcija dirba kasdien anksto susitarus. Redakcija už 1

8:30 — 4:00, šeštadieniais f skelbimų turinį neatsako. Skel. | 
8:30 — 12:00. V bimų kainos prisiunčiamos gavus j

prašymą.

drabužius. Mėtos Burbienės telef. 
(312) 739-5361, adresas: 20 W 
050 Pleasant dr., Lemont, III 
60439.

Esame visi kviečiami lankytis 
muziejuje, 306 Lemont rd., 
Lemont, III. ir apžiūrėti lietuviš
kus eksponatus. •

A. Trankaitia

! Tel. ofiso ir buto: OLympic 24159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 1443 go. 50th Avė., Cicero 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 Į Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak, 

Jei neatsiliepia skambint 374-80041- SeštadUn^iS^kMra^popia
Priima ligonius pagal susitarimą.. ! ■ ■ —

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue.

Vai., pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo. 1 iki 3 vai.

Pagal susitarimą^ 
Ofiso telef. WA 5-2670.

Rezid. tet WAlbrootk 5-3048.

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
DR. PETERT. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir šešt. 

tik susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėme

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400

Vai.: pagal susitarimą.: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt, | 
10-4; šeštad. 10-3 vai.

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839,

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervų ir 
Emocinės ligos.

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. — BE 3-5893
Specialybė Akių ligos

3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K g A

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS !

3844 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

1002 N. Westem Avė., Chicago 
TeL 489-4441

Dr. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St, Palos Heigjhts 
Tel. 361-0730

Valandos pagal susitarimą

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA 

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

Išskyrus treč. ir šeštad

— Ką tau kas skirs — ar 
peiks, ar girs,

Tu nieko nežiūrėk.

Į žmones eik, jiems laimę 
teik,

Jausk ir mylėk.

A Jakštas

Tel. REUaoce 5-1811

DR. MfALTER J. KIRSTUl
Lietuvis gydytojas

3925 West 59th; Street
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-! 
vai. vak. Treč. ir šeštąd. ūždami

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIŲ ER VAIKŲ LIGOS 

SPEOIAMSTfi’ lV ’ ‘
MEDICAL BUILDINft 

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

iki 1 vai. nopiet
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbeli Avė. kamp.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

Telef. - 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHIRURC.1JA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVĖ. 
4200 NO. CENTRAI AVĖ 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
•'Contact lenses” 

2618 W. 71st St. — Td. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS” 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid.

DR. J. J. SIMONAITIS
G Y D YTO JAS

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. RE S-4410 

Rezidencijos telef. GR 6-0617, 

Ofiso vai. pirm, ir ketvirtad. .nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal susiUrimi 
Ofiso tel. HE 4-2123, Namą GI 8-«l»

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktsd 
2-5 ir 6-7 — iš anksto susitarus.

TeL ofiso PR frOUG

F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal suBit&rinM^

Ofs. tel. 586-3166; namų 38141^

DR. PETRAS ŽUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir;
2-7 • šeštadieniais pagal susitari^*  -3J
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OKUPANTŲ ATNEŠTA! MORALINIS NUOSMUKIS
Apie labai didelį moralinį Lie- bolševikų milicijos, valdininkas, 

luvos Žmonių nuosmŪkį, kurio 
pasiekė bolčevikai per trečdalį 
gintiDečio valdymo metų, dabar 
jajo ne tiktai pogrindžio, bet ir 
jovietinė spauda. Šiuo reikalu su
lipino net pati “Tiesa”, ret- 
lafėiais skelbdama atitinkamus 
pamokančius rašinius, ko anks- mp padugnės — komunistiniai 
gau vengdavo daryti. Prieš akis avantiūristai. Jie vietoje ‘rojaus’ 
lurime spalio 10 d. numeryje pa- žemėje visiems kuria ‘rojų’ žemė- 
ilslbtą rašinį aliarmuojančia je tiktai sau. Visos jų idėjos, vi- 
jntraŠte: “Alkoholio bedugnė ir sas jų darbas — įvairiausiomis 
įaip jos išvengti”. Rašinio auto- formomis pataikauti tiems, kurie 
rius Leonas Braziulis — milicijos gali duoti gerą postą, garantuo- 
Jarbuotojas, teisininkas ir gydy- jantį nesibaigiančias privilegijas, 
tojas. Atrodo, kad Jo skelbia- pagerintą butą ar net pilaitę, 
mais statistiniais^ duomenimis ir mašiną, 
faktais galime patikėti.

♦

L Braziulis, apžvelgęs, kiek 
daug žalos Lietuvoje padaro be
saikis alkoholio vartojimas, kaip 
dažnai žmonės girtauja, kaip ren 
karnos kapeikos alkoholiui pirkti, 
pateikia tokius statistikos duome
nis: “Per parą mūsų respublikoje 
j blaivyklas patenka vidutiniš
kai 180 girtų piliečių. Daugiau
sia girtų — 66,8 proc. į blaivyk
las is gatvės ir kitų vietų, nuo 
18 vai. iki 24 vai. —70 procen
tų”. Toliau jis rašo: “Daugiau 
kaip pusė visų nusikaltimų bei 
drausmės ir viešosios tvarkos pa
žeidimų susiję su girtavimu. Lie
tuvos TSR teismo ekspertizės 
mokslinio tyrimo instituto duo
menimis per kelerius pastaruo
sius metus mūsų respublikoje as
menys, nusikaltę būdami girti, 
sudarė beveik pusę visų nuteistų
jų. B 429 pernai nuskendusių 
173 buvo neblaivūs. Beveik treč
dalį visų auto avarijų pernai su
kėlė neblaivūs eismo dalyviai, 
jose žuvo 302, sužeisti 1327 žmo
nės. Kuone dešimtadalis į trau- 
motologinius punktus besikrei
piančių pacientų būna neblai
vus. Savaitgaliais ir švenčių die
nomis vien Vilniuje jų pagausė
ja 3-4 kartus”.

♦

Labai liūdni ir kiti L. Braziulio 
skelbiami faktai; daugelis žmo
nių “iki kaklo mirksta svaigalų visą šalį, o tuo pačiu ir dešimtis 
baloje”. Nereti atvejai, kai darbi- tūkstančių lietuvių susargdinti si- 
ninkai dėl girtavimo dažnai kei- filiu, kuriuo pats sirgo, turėsime 
čia darbovietes. Nurodomas pa- beveik pilną vaizdą”, 
vyzdys, kai vienas pakeitė net 13 *
kartų. Dar skaudesnius faktus ir skai-

Toliąu«rašo apie dažnus “ap- čius, kuriuos nutylėjo sovietinės 
laistymus” gavus algą, premiją, milicijos gydytojas L. Braziulis 
norint sutvirtinti pažintis ar at
žymėti šventes. “O kiek tokių, 
kurie girtauja be jokios progos, 
kurie vieni sau brenda į alkoho
lio klampynę arba savo dieną 
pradeda ir baigia atsitiktinėmis 
pažintimis tarpuvartėse su to
kiais pat sugėrovais”.

L Braziulis nurodo, kad gir
tavimo “slidžiu keliu pasuku
sieji... nebepaiso jokių padorumo 
normų, nebevertina savęs. As
menybė degraduoja. Ne’ vieną 
apninka mintys apie savižudybę, 
kartais persekioja net karštligė, 
o kai kuriems išsivysto ir silpna
protystė”. Todėl jis siūlo alko
holikams gydyti tokias priemo
nes: steigti antialkoholinius klu
bus įmonėse, organizuoti gydy
mo grandis — narkologinius ka
binetus, darbovietėse įkurdinti 
ambulatorinius alkoholikų gy
dymo punktus, nuo alkoholizmo 
gydytis privačiu būdu (incog-__  _ ___________ ______
nito). Baigdamas rašinį pažymi, kalteliais esą perpildyti kalėji

mai, venerikų ligoninės pilnos. 
“Besaikis girtavimas rodo, kad 
žmogus tarybinėje santvarkoje 
pergyvena sunkią krizę”. Pogrin
džio laikraščio bendradarbis siū
lo atsigręžtai religiją ir visomis 
jėgomis kovoti su alkoholizmu, 
kad galėtumėm išgelbėti savo 
tėvynę nuo bedugnės krašto.

b. kv.

AR JAU KGB ŽUDIKAI
jis ir negalėjo atsakyti. Atsaky
mą į šį klausimą duoda Lietuvos 
pogrindžio spauda. Pasiskaityki- 
me.

Pogrindžio leidinys "Dievas ir 
tėvynė” rašo: “Šiandien mus val
do žemiausiai puolusios gyveni-

dažnai su vairuotoju, 
galimybę tinginiauti, girtuok
liauti pavaldinių ar valstybės 
sąskaita, atostogauti specialiai 
jiems pastatytose vilose, gydytis 
spec. ligoninėse ar net užsienyje, 
pirkti bei imti veltui spec. krau
tuvėse... O kad apgauta ir nieki
nama tauta būtų dėkinga ir už 
trupinius, nubyrėjusius nuo val
dančiųjų puotos stalo, kad tauta 
nematytų, kas pelnosi iš jos dar
bo ir kantrybės, kad netrukdytų 
jiems ir jų vaikams gyventi jų 
‘rojuje’, iš tautos atimamas Die
vas, ji nutautinama, jos protą ir 
jausmus planingai skandinant 
melo, alkoholio, gobšumo, sky
rybų, žudynių ir kitokiame mo
raliniame purvyne. Žmogus da
romas gyvuliu pilna to žodžio 
prasme. Jam draudžiama net 
galvoti apie sielą, tautą, dvasines 
vertybes. Tokios sąvokos, kaip 
tiesa, laisvė,'tauta, meilė, garbė, 
draugystė, pakeistos viena sąvo
ka — materialine nauda. Taip/ 
sugyvulintai tarybinei liaudžiai 
palikta laisvė tik instinktus ten
kinti ir likučiais, kurie okupan
tui ir jo pakalikams jau neberei
kalingi, dalytis.”

Minėtame rašinyje yra dar ir 
tokie sakiniai: “Tokie yra' 
marksizmo — leninizmo, neįgy
vendinamos teorijos, nusinešu- 
sios milijonus gyvybių ir atnešu- 
sios kančias ir visapusišką žmo
gaus degradaciją, esmė. Ir jeigu 
dar pridėti, kad Leninui pavyko

pateikia “Rūpintojėlio” Nr. 5 K. 
Aušrys rašinyje “Kur blogybių 
šaknys.” Štai tie duomenys.

1940 m. kiekvienam Lietuvos 
gyventojui teko 0,8 litro išgertos 
degtinės. Dabar kiekvienam jau 
tenka po 17 litrų. Vadinasi, “bur
žuazinės” Lietuvos laikai pra
lenkti jau net 20 kartų! Chro
niškų alkoholikų gydyklose se
niau kaip ir nebuvo. Dabar jų 
skaičius siekiąs 22,000. Tačiau, 
Lietuvos psichiatrų nuomone, tai 
esąs tik trečdalis jų visų. Nepri
klausomybės metais Lietuvoje 
kasmet įvykdavo 107-250 žmog
žudysčių. Dabar kasmet nužudo
ma 4-5000 žmonių.

Nusikaltimai jaunimo tarpe 
pastoviai auga. Seniau abortų 
skaičius siekdavęs apie 15,000, 
dabar jų padaroma ayie 60,000 
kasmet. Nepriklausomybės me
tais skyrybų kaip ir nebuvo, da
bar po 9-10,000 kasmet. Nusi-

ttd“alkoholizmo bedugnė grės
minga, bet jos galima išvengti”. 
Ragina išplėsti ir stiprinti profi
laktinį bei auklėjamąjį darbą.

*

Tačiau L. Braziulis neatsakė į 
pagrindinį klausimą: kodėl taip 
labai išplito alkoholizmas ir su 
juo susijusios kitos negerovės bei 
nusikaltimai? Žinoma, būdamas

gerinamas benzinas

Kai kurie mokslininkai siūlo 
1 automobilių benziną primaišy
ti 10% spirito. Sumaišytas su 
piritu benzinas Al-93 turi kai 
kurių pranašumų — mažiau 
lieka nuodėgų degimo kamero
je- Išmetamosios dujos ne to-

PASUKE IR JAV?
MINTYS APIE SPAUDA 

METŲ PABAIGAI ARTĖJANT
JONAS KUPRIONIS F 5

Sovietų KGB ištreniruoti žudikai darbuojasi Anglijoje, Europoje ir JAV

Spalio 14 d. “Draugo” nr. 241, 
3 psl., rašiau apie bulgaro drama
turgo, politinio pabėgėlio, dirbu
sio BBC ir FER tarnybose, Georgi 
Markovo “likvidavimą”.

Šiandien tenka pateikti dar dau
giau faktų apie KGB žmogžu
džių “darbus”, kaip apie juos ra
šoma spaudoje. Atrodo, kad šie 
“specialistai” darbuojasi ne tik D. 
Britanijoje, bet taip pat jų pir
mosios kregždės jau bus atskridu- 
sios ir į JAV.

•Plačiau apie šiuos paslaptingus 
reikalus rašo “The Review of 
the News” ir kita JAV periodinė 
spauda.

Suranda laivą ir lavoną

Savaitraštyje yra plačiai ap
rašyta buvusio JAV ČIA aukšto 
pareigūno John A. Paisley pa
slaptingas -dingimas, jo laivo su
radimas, na, ir kiek vėliau jo la
vono radimas. Sakoma, kad riu- 

I žudymo metu ši auka dirbo ČIA 
patarėju. J. Paisley buvo satelitų 
sekimo specialistas. . Jis taip pat 
buvęs ir sovietinio karo biudžeto 
ekspertas. Ir kaip “beveik nepa
mainomas”, nors ir išėjęs į pen
siją 1974 m., jis visą laiką dirbo 
savo senoje bendrovėje.

Vieną pavakarę rugsėjo pasku
tinėmis dienomis (IX. 25). Jis 
prašė savo kaimyną Mike 'Johns, 
taip pat, kaip ir J. Paisley, gyve
nusį Chesapeake įlankos pakran
tėje’, kad pastarasis neužgesintų 
savo namų šviesų, kad, grįžęs iš 
pasiplaukiojimo po gražiąją įlam 
ką, jis lengviau galėtų atbūriuo- 
ti prie savo namų.

Tačiau J. Paisley nebuvo lem
ta tą vakarą sugrįžti į savo na
mus. Kai buvo užaliarmuota Pa
krančių apsauga (Coast Guard), 
tai ši tarnyba surado tuščią, be- 
plūduriuojantį kažkur įlankoje jo 
laivą: Tačiau laivo savininko ja
me nebuvo. Ir tik po keliolikos 
dienų keli išplaukę pasigrožėti 
įlankos gamta surado išpurtusį 
asmens lavoną.

Tai John Paisley

Maryland policijos pareigūnai, 
patikrinę šį nežinomą kūną, pa
tvirtino, kad tai J. Paisley lavo
nas. 'Jis buvo dingęs nuo 1978.IX 
25. Jo galvoje rasta stambaus ka
libro kulkos-skylė.ir kūnas, kad 
greit neiškiltų į vandens pavir
šių, buvo apvyniotas 38 
“scuba” naro svoriais.

Nužudytojo 21-rių metų
pareiškė, kad “jo tėvas yra bu 
vęs puikus jūreivis ir nardytojas. 
Jis buvo puikiausioje nuotaikoje 
išvykdamas į šį lemtingą pasi
plaukiojimą savo 30 pėdų ilgio

svarų

sūnus

kios nuodingos, nes 
mažiau ne visiškai 
produktų. Variklis < 
praranda galingumo, 
lininkų pasiūlymas 
prie pastangų mažinti aplinkos 
teršimą automobilių išmetamo
siomis dujomis. jin.

BR. AUŠROTAS

motorizuotu burlaivių”.
Ant laivo policija nesurado nei 

kokių užrašų, nei ginklo, nei jo
kių kovos žymių. Vietinis Wil- 
mington Dėl išeinąs dienraštis 
“News-Journal” rašė, kad “Pais- 
ley mirtis yra siejama su dingi
mu svarbių K-II žvalgybinio sa
telito sistemos dokumentų. Laik
raštis samprotavo, kad kai kurių 
GIA pareigūnų nuomone Paisley 
nužudė KGB agentai”.

Tačiau oficialiame ČIA tarny
bos komunikate, “nors ir buvo 
pripažinta, kad nužudytasis savo 
laiko dalį skyrė šios įstaigos rei
kalams, bet, esą, juokinga galvo
ti, kad J. Paisley nužudė sovieti
nė KGB tarnyba”. ČIA taip pat 
paneigė, kad būtų dingę bet ko
kie dokumentai ir kad nužudyta
sis nedirbo jokiame slaptame pro
jekte”.

Tačiau čia reikalai taip papras
tai nesibaigs: senatorius ” 
Roth (R-Del.) kreipėsi 
žvalgybos komitetą, kad 
sas reikalas būtų kuo 
niausiai ištirtas. Būtina 
ti, ar J. Paisley buvo nužudytas ir 
ar nebuvo pavogti K-II sistemos 
dokumentai”.

Šūviai Californijoje

Stefan Bankov su žmona ir 
dukterim pabėgo iš Bulgarijos 
1969 m. Jie įsikūrė toli nuo Bul
garijos net Californijoje, tikėda
mi, kad čia bus saugūs nuo žmog
žudžių rankos. Tačiau pastarai
siais metais, teigia S. Bankovas, 
jį mėgino nužudyti du kartus: 
rugpiuty pravažiuodamas pro ša
lį sportinis automobilis, kuraime 
sėdėjo du jauni vyrai į Bankovą 
buvę paleisti keli šūviai.

Kitu atveju, 1974 m., kai Ban-

William 
į Senato 
“šis vi- 
nuodug- 
nustaty-

kovas skrido iš Londono į 
le, šalia jo sėdėjo jauna 
Jie užmezgė kalbą. Staiga vienas 
iš jo pašnekovų užpylė ant jo 
kažkokio skysčio stiklą. “Pasiju
tau blogai, man buvo sunku kvė
puoti. Kai išlipome iš lėktuvo, 
jaučiausi lyg paralyžuotas. Man 
gydytojai įšvirkštė kelias injekci-[ 
jas. Ir tik po 10 dienų visiškai 
sutvirtėjau”, pasakoja S. Banko
vas.

S. Bankovas yra ortodoksų ti
kėjimo instruktorius. Jis instruk
tuoja tikėjimo tiesų politinius 
pabėgėlius iŠ Sovietų Sąjungos. 
Žinia, kaip tikėjimo mokytojas St. 
Bankovas yra pavojingas Sovie
tų režimo griovėjas. Na, ir už tai 
tokį asmenį Sovietai stengiasi pa
šalinti iš gyvųjų tarpo.

Taip pat ir New Yorke

Antanas Slavov, 48 metų 
garų rašytojas, gyvenantis New| 
Yorke, ruošėsi su nužudytuoju 
Georgi Markovu New Yorke pra
dėti leisti literatūrinį mėnraštį 
bulgarų kalba. Jis žurnalistams 
skundėsi, kad po jo apsilankymo 
Londone liepos mėnesį, kur jis bu
vo susitikęs senus draugus ir ta
rėsi mėnraščio išleidimo reikalais, 
jis visą laiką yra sekiojamas New 
Yorke. Vieną kartą, kai jis ėjo 
skersai V-ją Avenue, kažkokie ne
pažįstami asmenys pradėjo jį fil
muoti ir sekė taip ilgai, kol jis įė
jo į savo įstaigą.

A. Slavovo “nusikaltimai” yra 
-daug stambesni, jis darbuojasi Ra
dijo Free Europe įstaigoje. Per 
šios įstaigos radiją iš Miuncheno 
į Bulgariją buvo transliuojami jo 
parašyti reportažai, “kaip jo dė
dė buvo komunistų nužudytas 
Bulgarijoje ir kaip jo tėvas buvo 
įkalintas. Mat, juodu abudu buvo 
įtarti dirbę Britų žvalgybai. Už

Seat- 
pora.

bul-

Jautriausia mūsų lietuviškojo 
gyvenimo apraiška yra periodi
nė spauda. Tai lyg lietuviškojo 
kraujo cirkuliacija. Jos stiprėji
mas ar menkėjimas yra lietuviš
kojo gyvenimo rodiklis — stiprė
jimo ar smukimo. Reikalą susirū
pinti spaudos padėtimi- ypač 
mums .primena metų pabaigos 
artėjimas ir naujų metų pradžia, 
nes tada išryškėja, kiek mes rū
pestingai spaudą remiame, ją 
prenumeruodami ir už ją atsi
lygindami.

Svarstant spaudos reikalą, iš
kyla du pagrindiniai klausimai: 
vienas, tai spaudos kokybė, jos 
lygis bei pajėgumas tinkamai ir 
pozityviai nušviesti reikalus, o 
antra, tai spaudos rėmimas, jos 
palaikymas. Abu šie klausimai, 
lyg dvyniai, vienas su kitu ne
atskiriamai susiję: jei spauda ne
tikusi, tai kasgi norės ją prenu
meruoti, o jei nebus pakankamai 
prenumeratorių —kaip gi gera 
spauda galės laikytis.

Sudėtingesnis yra 
klausimas. Spauda ne 
žinias, bet išreiškia ir 
mūsų gyvenimo nuotaikas, skati
na ryžtą didesniems darbams. Ji 
gali sukurti atmosferą, kurioje 
kiekvienas tautietis jaustų pasi
tenkinimą ir pasididžiavimą, kad 
yra lietuvis, ir tokį jausmą ug
dyti jaunojoj kartoj. Bet taip pat 
spauda gali ir mūsų gyvenimą 
smugdyti: kelti tarpusavius pyk
čius, vieni kitų neapykantą. Vi
sokie tarpusaviai erzeliai plinta 
ne kitaip, kaip daugiausia per 
spaudą, ir kas dar pajėgesnis, 
atima norą iš viso ką beveikti. 
Iš to matome, kad tai nėra da
lykas, į kurį būtų galima taip 
sau numoti ranka: ne mano kiau
lės, ne mano pupos. Yra tai vi
sų reikalas. Jis yra mūsų ranko-

pirmasis 
tik teikia 
formuoja

KOVA
Buv.
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susidaro 
sudegusių 

dėl to ne
šis moks- 
prisideda

Fizikas Sacharavas, Nobelio taikos premijos laureatas, sulaikomas če
kisto, kai norėjo patekti į teismo salę, kur buvo teisiamas disidentas 
Orlowas.

SU NUSIKALTĖLIAIS
Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai

STASYS TRINKA

Nužudyti
ir perduoti giminėms palaidojimui. Burliokas, ku

ris prilaikė karo belaisvius, buvo suimtas ir laikomas 
Šaukėnų policijos daboklėje iki atskiro parėdymo. A- 
pie įvykusią žmogžudystę buvo pranešta telefonogra
momis visoms apylinkėje esančioms policijos nuova
doms ir mūsų Ištaigiai. Nužudytų policininkų pavar
džių neatsimenu.

Sekančią dieną vienas ūkininkas, gyvenantis ne
toli Basilionų bažnytkaimio, (apie 24 kilometrus nuo 
Šiaulių miesto), netoli plento Šiauliai - Kelmė, kuris 
iš vokiečių taip pat buvo gavęs žemės ūkio darbams 
vieną rusą karo belaisvį, būdamas su reikalais Bazilio
nų policijoje, sužinojo, kad vakar dieną kaimyniniame 
Šaukėnų valsčiuje du rusai karo belaisviai nušovė du 
Šaukėnų nuovados policininkus ir pasislėpė. Grįžęs į 
savo namus apie tai papasakojo dirbusiam pas jį karo 
belaisviui.

Pavalgę pietus, ūkininkas su belaisviu, kažką 
dirbdami kieme, pamatė per lauką ateinančius du ru
sus karo belaisvius, apsirengusius milinėmis. Pamatęs 
juos, ūkininkas įtarė, kad jie gali būti tie patys belais
viai, kurie nužudė Šaukėnų valsčiuje du policininkus. 
Nuėjęs j savo butą pasiėmė pistoletą ir, sugrįžęs į kie
mą, savo belaisviui pasakė, kad kai jis atstatęs revol
verį pareikalaus, kad belaisviai pakeltų rankas, kad jis

nus
policininkai buvo pargabenti į Šaukė

tokius nusikaltimus gyvenančius 
anapus geležinės uždangos “lik
viduoja”.

“Gal šiuo sekimu ir filmavimu 
mane tenorėjo tik pagąsdinti. O 
jeigu Bulgarijos agentai nori ma
ne nugalabyti, tai jie gali tai at
likti, kada tik tinkami”, aiški
no šiam žurnalistui rašytojas A. 
Slavovas.

Sai šie žudikiški reikalai pasie
kė visuomenę, tai, lyg pasityčioda
mi iš laisvojo pasaulio, Bulgarijos 
saugumo organai “pažadėjo savo 
pilną paramą išaiškinti nusikal
tėlius”. Manau, kad toks įžūlu
mas turėtų įtikinti ir šio krašto 
liberalus, kad JAV yra reikalin
gos daug stipresnės saugumo įstai
gos, negu tokios, kokios Šiandien 
veikia. Atrodo, kad jau nesaugu 
vaikščioti gatvėmis politiniams 
pabėgėliams.

se ir jį galime iki tam tikro laips- ■ 
nio koreguoti, pakreipti viena ar 
kita linkme.

Spaudos kokybė priklauso nud 
šių trijų faktorių: leidėjų bei re- ’ 
daktarių, į spaudą rašančiųjų ir 
spaudą prenumeruojančių. Visi 
šie faktoriai yra sąlygojami Žmo- - 
gaus asmeninės kultūros lygio. 
Kokie žmonės arba kokie cha
rakteriai šį darbą vykdo, tokie 
ir rezultatai gaunasi.

Turime gražių apraiškų. Visa 7 
eilė mūsų laikraščių bei žurnalų 
gal ne tiek savo didumu, * kiek . 
turiniu bei išvaizda tikrai gra
žiai reprezentuoja mūsų tautos 
dvasinę kultūrą, kai kurie iŠ jų 
prilygsta aukštos klasės, net'ir 
rinktinei, imant tarptautiniu mas
tu, spaudai. Šį darbą atliekantiė- 
ji mūsų tautiečiai — tiek leidė
jai bei redaktoriai, tiek bendra
darbiai ir prenumeratoriai —^nu
sipelno didelę pagarbą. Ypač kad 
šis darbas nepelningas ir dĮf|>ą-' 
mas daugiau iš pasiaukojimo. 
Jie kelia mūsų tautos dvasinį ly
gį, padaro mus stipresniais,. at
sparesniais ir gyvenimą padaro 
gražesniu, laimingesnių.

Deja, negalime nematyti ir ki
tokio pobūdžio spaudos, kuri vis 
randa motyvų kelti tarpusavę as
meninę neapykantą, žeminti dva^ 
sinio gyvenimo lygį, jį apkartu!-: . 
ti. Čia irgi reiškiasi ne kas kitas, . 
kaip leidėjų, rašytojų ir prenu
meratorių asmens charakteris, jų4 
dvasinės kultūros lygis. DėT to- 
kios spaudos visi sieloj amėsf*nu-<  . 
siskundžiame, o iš krašte pasi-. 
likusiųjų tautiečių girdime apgai
lestavimą: “Na, ko gi terij Ame-, 
riko j, jiems dar trūksta?”1 Tikrai,- 
ko gi betrūksta. Atsakymas: tai/. 
žemo asmeninės kultūros lygio 
apraiška. Tokiems žmonėms pa- . 
sikeisti sunku, ypač kai šiame 
krašte gauna net paramą popu
liariu šūkiu — “free countr/’; 
kuris viską pateisina. "Ta8au--ir • 
tokiam blogiui visuomenėj reikš- - 
tis yra priemonių pašalinti ar ■ 
bent iki minimumo sumažinti.

Piktas pasauly gali veikti tiek,-"*  
kiek jis randa pritarėjų, kas jį ■ ? 
palaiko. Taip ir su tokios rūšies . 
spauda. Ir čia mes neturime būti . 
tiek naivūs pasiteisinimams • — 
prenumeruoju, nes “pletkai”-befc^: 
intrigos man įdomios. Tokios-. • 
spaudos žemos asmens kultūros, ■. 
leidėjui tai būdas išsilaikyti “biz-*  . 
ny”. Gaunasi sutelktinis smugdy- 
mas bei žalojimas lietuviškojo <. 
veido. Laikraščio ar žurnalo, ku-. < 
ris skleidžia lietuviškame gyveri*.  > 
nime daug nedarnos ir tarpusa- > 
vius pykčius, visi jo rėmėjai ar*  -i 
ba prenumeratoriai yra tos blos- . 
gybės dalininkai, nes be -jų pa- • 

(Nukelta į 5 psl.)

juos apkratytų ir patikrintų, ar jie neturi ginklų. Tik 
tiems belaisviams įėjus į kiemą ir priėjus artyn, ūki
ninkas, ištraukęs iš kišenės pistoletą, sušuko: “Rankas 
aukštyn!” Belaisviams pakėlus rankas, dirbantis pas 
ūkininką belaisvis, juos apkratęs, pas vieną jų rado 
po miline paslėpta karišką šautuvą, su nupiautu vamz
džiu, kurrį iš jo atėmė. Po to drauge su ūkininku suri
šo virvėmis belaisviams rankas ir juos nugabeno į Ba
zilionų policiją.

Klausinėjami sulaikyti belaisviai prisipažino nu
žudę Šaukėnų policininkus. Už šias žmogžudystes jie, 
vokiečių saugumo policijos parėdymu, buvo iš Bazilio
nų atgabenti į Šaukėnus ir čia viešai turgavietėje pa
karti. Kartu su jais buvo pakartas ir juos prilaikęs ru
sas, kurio namuose buvo nušauti policininkai.

Tais pačiais metais ūkininkas Andriejauskas, gyve
nąs tame pačiame Šaukėnų valsčiuje (kaimo pavadini
mo neatsimenu), taip pat buvo gavęs iš vokiečių ūkio 
darbams vieną rusą karo belaisvį. Jis pas Andriejaus- 
ką dirbo keletą mėnesių ir tarp jų nesusipratimų ne
buvo. Pradėjus vokiečiams rytų fronte nebesisekti ir 
frontui artėjant prie Lietuvos sienos, staiga vieną 
naktį, kai visa Andriejauskų šeima miegojo, belaisvis 

[Sanmilenko paėmęs kirvį nužudė savininką Andrie- 
jauską, jo žmoną ir keturis nepilnamečius vaikus. 
Penktąjį vaiką, kuris buvo tik vienerių metukų am
žiaus, jis kirviu sužeidė, bet jis liko gyvas.

Įvykdęs žmogžudystes belaisvis pasikinkęs And- 
riejausko arklį į ratus, pasiėmęs maisto proluktų ir 
rūbų išvažiavo nežinoma kryptimi.

Kadangi buvo spėjama, kad jis stengsis pasiekti 
Latvijos sieną, o iš ten pereiti frontą, kad patektų į 
Sovietų Sąjungą, tuo reikalu buvo parašytas Rygos 
kriminalinės policijos viršininkui raštas, prašant da
ryti žygius sulaikyti kaltinamą žmogžudystėse rusą

karo belaisvį Sanmilenko ir, jį sulaikius, laikyti kalėji- 
me iki atskiro parėdymo.

Praslinkus dviem savaitėms, iš Rygos krimina- • 
linės policijos viršininko buvo gautas raštas, kad 
mūsų paieškomas rusas karo belaisvis Sanmilenko bu
vo Latvijoje sulaikytas, kai jis mėgino pereiti' fronto" 
liniją ir, kad jis yra laikomas Rygos kalėjime mūsų ži
nioje. Apie tai buvo pranešta vokiečių saugumo poli
cijai, kurios pareigūnai, nuvykę su automobiliu 
iš Šiaulių į Rygą, jį pergabeno į Šiaulius. Iš čia jis 
buvo nugabentas į Šaukėnus, kur vokiečių saugumo 
policijos parėdymu, buvo viešai turgavietėje pakartas.

Taip pasibaigė jo gyvenimas. Už padarytas žmog
žudystes jis gavo nupelnytą bausmę.

Apie arkliavagį Lionginą Macijauską

1936 metais į kriminalinės policijos raštinę atėjo 
vienas naujakurys (pavardės neatsimenu), gyvenantis 
Aukštelkių kaime, Šiaulių valsčiuje ir apskrityje. Jįą, 
kaip kūrėjas savanoris, buvo gavęs iš išparceliuoto 
Aukštelkių dvaro žemės sklyprir ant jo pasistatęs tro
besius. Naujakurys pranešė, kad pereitą naktį iš jo 
neužrakinto tvarto nežinomas piktadarys pavogė dvi 
karves, kurių viena buvo rudos spalvos su baltu lopu, 
lyg žvaigždė kaktoje, o antroji irgi rudos spalvos/su 
balta galva, vertės 300 litų, šioje vagystėje jis nieko' 
neįtarė ir prašė daryti žygius pavogtas karves ir pikta
darį surasti. Man priėmus iš jo pranešimą, jis verkda
mas papasakojo, kad pavogus jo paskutines karves, jis 
nebeturės pieno ir negalės maitinti kelių savo nepilna
mečių vaikų, nes neturįs pinigų, kad galėtų kitas kar- ' 
ves nusipirkti. Man pasidarė gaila to žmogaus, todėl šią 
kvotą paėmiau aiškinti pats.

(Bus daugiau)
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miscellaneous

BRONIUS VARNAITIS

Lietuviai pasirodė geriausiai. I am proud to be a Lithua- 
nian

CLASSI Fl E D G U I DE .lič
beal ėst ate išnuomojama —'rofjsL pei

Rugsėjo 23 d. Garden Statė 
Arts Centre, Holmdel, N. J„ ne
toli nuo New Yoriko, gražiame 
gamtos prieglobstyje, įvyko, ry
tinio pakraščio antroji pabaltie 
čių šventė, susidėjusi iš meni
nės programos ir tautodailės 
bei tapybos kūrinių parodos. Ji 
buvo suruošta Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos 60 m. nepriklau
somybės atkūrimo proga, šven
tę ruošė New Jersey Pabaltie
čių taryba, sudaryta’iš lietuvių, 
latvių ir estų. Tarybai jau 15 
m. vadovauja pirm. Valentinas 
Mėlinis.

Paroda

Didžiuliame paviljone visos 
tiys tautybės pasirodė su savo 
tautodaile,, tapyba, skulptūra ir 
suvenyriniais dalykais. Pas es
tus ir latvius vyravo tapyba, o 
pas lietuvius — tautodailė ir 
suvenyrai. Matėsi keli aliejiniai 
paveikslai, tautinės juostos, 
kaklaraiščiai, skulptūrėlės, me
džio drožiniai, gintaro išdirbi
niai, velykiniai margučiai, šiau! 
dinukai, tautiniais drabužiais 
lėlės, medyje išdegintos figū
ros, knygos, albumai, ilgo gro
jimo plokštelės, įvairūs lipinu- 
kai ir daugybė kitokių suveny
rinių dalykų. Didžiausi stalai 
buvo New Yorko pranciškonų, 
vadovaujami kun. Petro Baniū- 
no, “Darbininko” administrato
riaus, ir Baltic Interprise, tvar
komi Karoso ir kitų. Genė Ku
dirkienė pardavinėjo vyro kny
gą “For those štili at sea”

Su tautine kulinarija pasiro
dė tik lietuviai. Jie, vadovauja
mi V. Mėlinio, užėmė visą pala
pinę. Mėlinio talkininkės priga
mino gausybę įvairių lietuviš
kų valgių.

nu palydint jo žmonai, įspūdin
gai pagiedojo JAV himną. Vė
liau jis dviejuose pasirodymuo
se gražiai padainavo keturias 
estų dainas.. K. ir E. Veskis, 
jaunesniosios eestų kartos at
stovai, pianu duetu paskambi
no kelis estų kūrinius. Pianistai 
auditorijos buvo palydėti ilgo
kais aplodismentais.

Nedidelis latvių chorelis, at
vykęs iš Bostono, pritariant 
švilpynei ir dviem kanklėm, pa
dainavo 1L daugiausia liaudies, 
dainų. Mikrofonų ir elektroni
nių instrumentų dėka dainos 
nuskambėjo gana gražiai. Tik 
jų galėjo būti kiek mažiau.

Estų gimnastės įvairaus dy
džio grupėmis pasirodė su savo 
menu.Dėka gracingų, ritmiškų 
kūno judesių ir gražaus turimų 
daiktų (skarelių, sviedinių, kas
pinų, apskritimų) panaudojimo, 
pritaikintai muzikai grojant, 
susidarydavo gana gražūs vaiz
dai.

JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirm. Aušra Zerr (kairėje) ir 
JAV LB talkos Lietuvai komisijos narys Philadelphijoje dr. Jonas Stik- 
liorius (dešinėje) su Pennsylvanijos valstijos senatorium Charles F. 
Dougherty, kandidatuojančiu į JAV Atstovų rūmus. Charles Dougherty 
mėgina gauti iki šiol kongr. Jushua Eilbergo postą. Šen. Dougherty 
yra gerai susipažinęs su Lietuvos reikalais.

Pirmoji programos dalis

Oficialiai šventę trumpu žo
džiu atidarė V. Mėlinis. Po to 
buvo pakeltos vėliavos ir sugie
doti tautiniai himnai. Prel Jo
nas Sharnus, Šv. Trejybės para 
pijos klebonas, Neroarke, N. J., 
sukalbėjo invokaciją. V. Mėlinis 
pristatė garbės svečius, didžių
jų etninių organizacijų atsto
vus. Toliau buvo perskaityti 
generalinių konsulų sveikini
mai. Iš lietuvių pusės didžiulę 
minią, be Aniceto Simučio, svei
kino ir Lietuvos atstovas dr. 
Stasys Bačkis.

Meninė programa buvo su
skirstyta į dvi dalis: popieti
nę, prasidėjusią 1 vai., kuri įvy 
ko atvirame ore, ir vakarinę, 
atliktą 5 vai. vakare gražiame1 
amfiteatre.

Einant programai į galą, 
koncerto dalyvių entuziazmas 
vis didėjo. Ypatingai pakilo, kai 
scenoje pasirodė šokėjai. “Vili
jos” kvartetas ir' akordeonistės. 
Aštuonnytis, palydimas gražios 
dainos bei muzikos, labai ma
loniai nuteikė publiką.

Kulminacinis punktas buvo 
vo pasiektas, kai, šokant suba
tėlę, su melodinga daina prie 
jau minėtų prisijungė ir “Per
kūno” choras. Atrodė, kad sce
na prisipildė ne mėgėjų, o įgu
dusių profesionalų. Gražiam sū
kuriui įsisiūbavus, vakaro daly 
viai sustojo ir triukšmingai 
plojo. Jie ilgai plojo. Jie ilgai 
plojo ir paskutiniam dainos bei 
muzikos akordui nuskambėjus 
bei jaunimui paliovus suktis. 
Kilo kažkoks pasididžiavimo 
jausmas.

Visiems montažo dalyviams 
likus scenoje, H. Riivald, estų 

__ tenoras, publikai pritariant, pro 
Jaudinantis momen-! gramą iškilmingai baigė God 

šių eilučių stovejęs! ^ess America.
pradėjo šaukti: “I Meninė programa tautybių! 

to be a Lathuanian!” tarpe buvo gerai išbalansuota, 
pabaltiečių tarybos. tačiau ji, kaip beveik visada, 

vardu buvo įteiktas puikus lie-, buvo gana ilga — su pertrauka 
j valandas. Jei 

Panašus, būtų nuo kiekvienos tautybės

Lietuvių pasirodymas
Po pertraukos dr. Jokūbas 

Stukas, Steton-Hall universite 
to profesorius, Lietuvos atsi
minimų radijo programos ve
dėjas, “tiltų” tarp čiagimių ir 
iš Lietuvos atvykusių statyto
jas, savo kalboje priminė Pabal 
tijo valstybių tragediją ir gra
žiai auditorijai pristatė mūsų 
herojų Simą Kudirką. Į sceną 
buvo iškviesta ir žmona Genė 
bei motina Marija šulskienė. 
Apie 3,000 žmonių minia susto
jusi Kudirkams sukėlė ilgas 
ovacijas, 
tas. Šalia 
jaunuolis 
am proud 
Kudirkai

Popietinė dalia

Šioje programos dalyje lat 
vįų skautai, mokykliniai vaikai 
pašoko kelis savo etninius šo
kius. Estų modernaus ritmo 
gimnastės atliko 3 numerius. 
Antra didesnė estų grupė pasi
rodė su tautiniais šokiais. Lie
tuviai, būdami užimti repetici
jomis amfiteatre, su savo menu 
nepasirodė. Nei latvių, nei estų 
taiitiniai drabužiai bei šokiai 
gilesnio įspūdžio nepadarė.

Toliau buvo demonstruojami 
tautiniai drabužiai, apie ku 
riuos paaiškinimus davė per 
garsiakalbį. Lietuviams atsto
vavo 3 mergaitės ir 2 vaikai. 
Mūsų tautiniai rūbai savo ryš- dalele. Klausytojų 
kių spalvų įvairumu bei jų gra
žiu suderinimu labai išsiskyrė 
iš kitų tautybių Buvo primintas 
ir legendarinis gintaro atsiradi 
mafi.

ėjo su pasididžiavimo jausmu. 
Tokie didingi susibūrimai labai 
daug prisideda prie lietuvybės 
sustiprinimo. Būtų gera, kad 
jie būtų ruošiami ne kas penke 
ri metai, kaip iki šiol, bet kas 
metai.

Iš 
ruošti 
menų 
Didžbalis, Regina Mėlinis, Auta
na3 Rugys, 
Lawrence 
tas Gečys

lietuvių pusės šventei 
komitete, be minėtų as- 
dar dalyvavo: Danguolė

Kazys Jankūnas, 
Janonis, Algiman- 
ir Helen Shields.

dieną festivalis bu- 
“The 

leidžiamame Ne 
Pažymėta, jog

i

Sekančią 
vo gražiai aprašytas 
Star-Ledger”, 
warke, N. J.
straipsnis parašytas “by Jurgis 
Kancieras”. Jurgis savo apra
šyme aiškina, kad anksčiau va
dinosi Georg Kanzier. Matyda- 
damas šventėje gražius lietuvių 
pasirodymus, jis prisiminė, kad 
jo seneliai buvo lietuviai. Jis 
surado savo “roots” ir ir iš to 
džiaugsmo prisipirko visokių 
lietuviškų suvenyrų. J. Kancie
ras savo straipsnyje, tarp kitų 
dalykų, pamini ir didingą Lie
tuvos istoriją.

tuvaitės padarytas meno kuri- j tęsėsi veik tris 
nys su gražiu įrašu. P—s’ 
kūrinys buvo įkirtas ir Vikto--bent kiek nukirpta arba akade-j 
rui Kalnimui, latviui, kuris ne- į minė dalis 'kiek sutrumpinta, 
seniai, iškalėjęs 10 metų už ■ programos įspūdingumas nebū- 
straipsnį, reikalaujantį Latvijai ? tų sumažėjęs. Blogiausia gal 
atsiskyrimo nuo Rusijos, yra; buvo tai, kad visi mūsų stiprių 
atvykęs į JAV. S. Kudirka savo meninių pajėgų gražiai atlikti 
ugningame žodyje pasmerkė Ru dalykai buvo nustumti į pasku- 
sijos kolonializmą ir kvietė ryži tinę vietą. Pradėjus temti, am- 
tingai kovoti tol, kol Pabaltijc j fiteatrui iš trijų šonų esant at- 
valstybės atgaus laisvę. Trisiviram ir orui staiga atvėsus, 
kartus jo kalba buvo nutraukta ' dalis žmonių išsivaikščiojo ir 
plojimais. ’ neturėjo progos pasidžiaugti

Toliau sekė montažas “Lietu-! mūsų gražiomis dainomis, šo
vos svajonė”, kurį atliko “Vili-ibiais bei tautiniais drabužiais, 
lijos” kvartetas, vadovaujamas | Anglų spaudai duotuose prane- 
sol. Liudo Stuko, “Perkūno” šimuosįe lietuviai daugiausia 
vyrų choras, vad. Vytauto Dau- ‘ taip pat minimi paskutinėje vie 

, girdos, ir trys tautinių šokių 
lgrupės: “Aušrinė” (vad. Mari
jos Radikienės), . “Liepsna” 
(vad. Birutės Vaičiūnaitės) ir 
“Tryptinis” (vadį Jadvygos Ma 
tulaitienės). Pirmiausia pasiro 
dė visų trijų taut. šokių grupių 
junginys, koordinuojamas J. 
Matulaitienės. Jungtinę grupę 
sudarė apie 100 jaunimo. Pra
dėjus suktis nuostabiai gražių 
judesių 
įsijungė 
šokis ir 
Emilijos

i

Svarbiausioji Šventės dalis

Šią programos dalį pradėjo 
Regina Rūta Žymantaitė, kuri 
ir toliau jai gražiai vadovavo. 
Kultūrinio centro atstovui pa
sveikinus vakaro dalyvius, 
Heinz Riivald, estų tenoras, pia

“Malūnui”, žiūrovai 
į taktą plojimais. Šis 
visi kiti buvo palydėti 

Skruodytės ir Rūtos 
Raudytės akordeonų muzika.
Scenai ištuštėjus, katutės dar 
ilgai tęsėsi.

“Perkūno” 40 vyrų choras 
padainavo S. Šimkaus — Vai, 
broleli, broleli, A. Račiūno — 
Į kovą ir E. Vasiliausko — O, 

šilčiausiai 
buvo priimta vidurinė daina.

.Scenoje vėl jungtinė tautinių 
šokių grupė.. Šį kartą auditori
ją džiugino ypatingai gyvų ju
desių landytiniu ir abrūsėlitL 
kuriuos vakaro dalyviai lydėjo 
plojimais.

Vilijos kvartetas padaina
vo Tėvynę Lietuvą — A. Bra
žinsko, Ant visados — V. Žuko 
ir Mergautinę dairią — L. Stu- 
ko. Pianinu dainas palydėjo L. 
Stukas.

toje, o milijoninį tiražą turin
čiame “The Philadelphia Inųui- 
rer” (1978. IX. 22) suminėta, 
ką svarbiausioje šventės dalyje 
atliks estai, latviai, o apie lietu
vių programą nė vienu žodžiu 
neužsiminta. Suminėtus daly
kus reikėtų turėti dėmesyje, 
ruošiant trečiąją pabaltiečių 
šventę.

Dėka Loretos Stukienės, pla
čiai žinomas Lietuvos vyčiuose 
veikėjos, “Vilijos” kvarteto na
rės, “Vyties” žurnalo vyriau
sios redaktorės, stiprios rekla
mos spaudoje ir per radiją, į pa
baltiečių šventę atsilankė apie 
3,000 žmonių. Didžiąją jų dalį 
— apie du trečdalius, sudarė 
antros ir trečios kartos mūsų 
tautiečiai. Jei ne visi, tai bent 
didelė dauguma lietuvių kilmės 
žmonių iš gražiosios šventės iš-

Pa ieškojimą s
Paieškoma

į TE, apie 40 metų amžiaus, ištekėju
sios pavardė

j tais su savo 
iš Vokietijos atvyko į Ameriką. Ži
nantieji tos Violetos adresą, praneš
kite “Tėviškės Aidų” Redakcijai, 18 
Henry St. Kensington Vic. 3031, Aust- 
ralia.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros, MIC. 
knygoje:

“MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE”

Knyga yra tik teologinė, ji dėl 
mių vietovių aprašymo ir dėl 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
covėmis. Knyga didelio formato, 44G 
psl. — kaina $3.00. Galima ją įsigvr 
'‘Drauge”

iimiiiiimiiiimimiiimiiuuiiiijiniiiifii'

VIOLETA NORVAIŠAI-

nežinoma. Pokario me- 
mama Vale — dantiste,

įuo 
jos

lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll

Lietuvos atsiminimai
Radijo Valanda jau virš 35 m. tar
nauja New Jersey, New York ir Con- 
neetieut lietuviams !

Kas šeštadienį nuo 4 iki 5 vai. po
piet iš VVEVD Stoties New Yorke 
1330 kil., AM ir 97.9 meg. FM.

D! rėkt Dr. Jokūbas J. Stukas 
1407 Force Drive

Moun tainslde, N. J. 07092
Tel. 232-5505 (code) 201

Kviečiame taip pat .klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto .radijo sto
ties (New Jersey WSOU, 39.5 meg. 
FM) Pirmad. 7:30 - 8:30-vai. vakaro.

(Vadovauja pro f. J. Stukas)

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KODĖL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI?

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

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

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti?

Dėl nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite

EXPANSION SYSTEMS 
2637 W. 63rd Si., Chicago 

Tel. 436-36U6

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, Dl. 60632, telef. 927-5980 
iiiiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiini

Savininkas parduoda — krautuvę 
ir 2 butus.. S. Westem Avė.

TeL — 434-4714

MARQUETTE P ARK

4 butų mūrinis. Gazu šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900.

19 metų mūrinis. 514 kamb. (3 
mieg.). Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą.

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimai 

Valdymas
Draudimai — Income Tas 

Notariataa — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233
ODDIMiniDIIUIlOlllfflDIDIffllflOlilIOflmilUIIIIIIH
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A. VILIMAS
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų

Tel. 376-1882 arba 376-5996

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

lllllllllllllllllllllllllliilllllllllliillilllilllli
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VALOF1 E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis.
BUBNYS — TeL RE 7-5168J. 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiii
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BACKAGE ENPRESS AGENOY 
MARIJA NOREIKIENE

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Labai pageidaujamos geros rūšies- 

prekės. Maistas iš Europos sandėlių. 
2008 W. 69 St., Chicago, HL 60629. 

TEL. — WA 5-2787 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri

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

FRANK ZAPOLIS
3208H West 95th Street

Chicago, Dlinois
Telef. GA 4-8654

VIZITINIŲ KORTELIŲ

REIKALU

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

Kreipkitės į “Draugo” adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mŪ3U patarnavi
mu.

iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
M. A. ŠIMKUS 

NOTARY PUBLIO 
INCOME TAN SERVTCE 

4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat darom! VERTIMAI. 
GIMINIŲ Iškvietimai, pildom!
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimimii'
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas

MIGLINAS TV
2346 W. 69th St, telef. 776-1486 
illlllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

LUMUJAJIA — tOg

ISNUOM. 5 kamb. naujai 
tas butas. Pageidaujama, įjlPT-c 
mininkas galėtų padėti prie u^T 
Užstatas reikalingas. Skandį

3764)144 arba 376647J 
-----------------—-------------J kett’11 

For rent 1-bedroom apt Vic 7^° 
& California. $190.00 a notųJJ 
security. Referenceo reųuireį" F’ . ne 

737-7641 t

ISNUOM. Svaras 3-ją kambTi 
šild. butas suaugusiems, flu . 
Campbell Avė. TeL 247-2437. 1

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

88-ta ir TuIIey (5200 į vakarus). 
Liuksusinė 3-jų miegamų rezidencija. 
1|4 vonios, įrengtas rūsys, 2 maš. ga
ražas, uždengtas patio. Šoninis įvažia
vimas. $71,500.00.

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

40 ir Rockwell 2|4 aukšto medinis. 
Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr. 
gazu šildymas. $30,900.00.

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

66-ta ir Washtenaw. Geram stovy 
mūras. 6 butai po 4 kamb., 
po 3 kamb. $17,280.00 me- 
pajamų. Savininkas prašo

-----------------------------------
ĮSIGYKITE {

nHiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiim^f 1̂10;. .

Ld'l'HUANIA IN CRISIS, 
iam to Communism, 1939-1940, V Jotinę 
torius politikos mokslų prof. V. _ i-, 
nas SABALIŪNAS. Išleido kiį ,
University Presą, Bloomingtjį S11
London, 294 pusi., kietais viržeg^'- jj kūD. J. 
su aplanku. J į^viai

Si knyga yra labai vertinga 
vana supažindinti angliškai įjdami “I 
tančius su mūsų tautos okupa^ »galkūn; 
Dovana, kuri tinka Įteikti iS^f. j 
mis progomis ir niekad nąaseaT vt. , 
ta. šios knygos gauta tam tirt ^C10’ 
skaičius su didele nuolaidi . kasios VJ 
$5.00. Užsakymus siusti: Dran^' jjna dal 
4e4CT TO C4 flkU.-. ai,®- , .

jutą ir e 
iš prie s 
į dovanėl 
gamm, sv

4545 W. 63rd St,Chicaft<] 
60629.

Prie kainos reikia p ridėti 5 prz 
mokesčiams.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiionniuiiih
JUNTI

(Ai

8 butų
2 butai 
tinių
$100,000.00.

Jei galvojate
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis

Budraitis Realty Co.
4243 W. 63rd Street

Tel. — 767-0600

I

Namas — Svajonė: 3 butai, 4 vo
nios, centralinis šaldymas, atominė 
slėptuvė. 3 auto garažas. 2 balko
nai. Patio, Marąuette Parko centre.

Mūr. bungalovv. 3 miegami. Gra
žiai užlaikytas. “““

Namas ir 
biznis. 380,000.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance —

3 miegami. 
$34,000.

tavernos - svetaines

DldelS taverna, sal6
2 • -butai po 6 kamb.

Income Tas

2951 W. 63rd St.. 436-7878

DABAR, NE RYTOJ!

HELP 1VANTED - MOTERĄ

7 rainos tas

Secretary
Good Typist. Accurate bookkeq»
& accounting knowledge, , 3X101131 
lent phone manners. Good sajj» preni 
& benefits. Room for advu?
ment. Pleasant working conditi®<
2 positions available. Nonbs Sus bei ži 
Side & Dovvntoįvn Area. ■ D® prie m

| stiprėjimo, 
esame 

reOcalų žiu 
Kalbant 

tenka prisi 
Įgoriją tau 
spaudą ska 
Sus visais 

[bar yra ri' 
Udį pasite 
kaityti aš 
man juos 
tisai netin. 
titeisinima; 

I tokiems tu 
Spauda r 

niems asn 
tautinės gy 
Pšja. Jos i 
^lietuvyb 
^au nežin 
Leidimas h 
hlauja ne 
Odelių išl 

atopausdini 
^zemplior 

išlaidą 
tanciai eg; 
pigiau til 
•bnat O 
^&a pare: 

Ar 
už U 

pundą 
guriai 
įwruoti. 
1,1 skaičiai 
,Uetuvišl 
’Ns mūsv 
Pjtišventin 
ętios spai 
£tojų ne 
p spaudi 
’s visų ta 
f^sta skj 

skail 
t!?

ai 
l nam 
I nos žem 
ginimą s 

>iaaic

kj. mu: 
> išreii

M(kr tur

HELP VVANTED VYRAI I

WELDERS & LAYOUTMS j
Start pay $4.00 to $4.50 per M 
Depends on experience. Oivn tn»( 
portation, or elose to Mihradsj 
Rd. trains. Some English reąunri t

Apply in perso®.

North Shore Steel Co., lot 
2101 Railroad Avė., Gteorie*  Į

M EC HANIC
Rebuilder of heavy duty atartai’ 
& alternators. Esperienced odj-. 
Top pay. Calumet City location. Į

Behveen 9-5 P. M. 862-0110 I

For old line, established air , 
ditioning duet cleaning comp£J- 
serving top line Chicago finos. 
conditioning experience desirable. M, 
not reąuired. Take-charge person > 
handle all branches of service < 
partment. Excellent benefits, vaati*  : 
profit sharing. For personai interi*  
call:

TEL. _ 656-9200

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

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

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

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.

Valdis Beal Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiun^j

TOOL & DIE ’
MAKERS

MACHINISTSį
Trv Us . . . Our Pay Scale .

Is Tops In The Gfy.
O vertime and FuU Benefih j

millllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
Įvairių prekių pasirinkimas nebran

giai iš mūsų sandėlio.
COSMOS PARCELS ENPRESS

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
383S S. Halsted SL, Chicago, III. 60608 
2501 W. 69th St., Chicago, IU. 60629 

Telef.: 925-2737 — 254-3320
Vytautas Valantinas 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniuuiiiiiiiiii

HARRINGTON & KIN į

5655 W. Fillmore, 
Tel, — 626-1800

1 Block No. of Rooserell Ri | 
1 Block West of Centrai^ 

iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHinn^^į^^

Perskaitę "Draugą"

jį kitiems pasiskaityti. į
________________________

Apsimoka skelbtis dieta. DRAUGE, 

nee jla plačiausiai skaitomas 

tuvių dienraštis, gi skelbimų 

aoa yra vtsiema prieinamos.

ĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIŲIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'. 
Į LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis ! 

i tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše- į 

į liai. Išleido 'Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms j 
į leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu į 

i $4.91. III. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų.

yi

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

Tel. — WA 5-8068 

iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii

Uo

kai

Rizniprinms apsimoka skelbtis

dienraštyje “Drauge”

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 6 3rd Str., | 

Ė Chicago, III. 60629 
Jiiiiiiiiiiiiiniiuiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiuiu?

Platinkite “Draugą”.
v
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tpetersburg, Ha.
LeERBTAS KOLONUOS 

>> ! JVASIOS VADAS KUN.

: ..n*S  DEGLUS, OFM.0PAS DEGUTIS, OFM.

R- K- MoterU sąjun-
L 76-toji kuopa spalio 19 d. 

d f nL Seminole parke, 9-tame 
' r^e surengė šv. Kazimie- 

■ j^jjetuviU katalikų misijos ve- 
T- Degučio pagerbi- 

XIX j° &^mta^ienio proga. 
-^Šiosios kuopos narės susi- 

j s&mie pagamintą karštą 
ir gausiai susirinkusius 
patiekalais skaniai pa- 

^jo. Pagerbimą trumpai ir 
Rudžiai pravedė kuopos pirm. 
^Kamm. Prasmingą pa- 

invokaciją sukalbėjo 
Mgss kun. dr. V. Gidžiūnas, 

šiltą sveikinimo žodį ta- 
|įDD. J. Gasiūnas. Po to visi 
įiy^jai išreiškė solenizantui 

linkėjimus darniai sugie- 
uanii "Ilgiausių metų”. Prel. 
'Valkūnas savo taikliame svei
kino žodyje iškėlė kun. T. 
jaučio, kaip šios kolonijos 
įgšos vado, nuopelnus. Dau-

8ka|. 
pantu. 
zai«o. I 
asensį 
tikiu 
Kaaą’-I 
‘ugU) dalyvių sveikino soleni- 
). į ----------- .

pn».

ir asmeniškai, o kai ku- 
j prie savo sveikinimų jungė 
r dovanėles. Kuopos pirm. D. 
įmm, sveikindama kun. T. De-

IIIIIU)

RYS

r

«ping 
2xceI-_ 
salary- 

■anec'' 
tions. 
bwest

1
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w
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MINTYS APIE SPAUDĄ 

(Atkelta iš 3 psl.)

550$ tas blogis neegzistuo
ju Tad dėl mūsų spaudos lygio 
- gera spauda ar bloga — esa
te visi atsakingi, tiek leidėjai bei 
altoriai, tiek bendradarbiai, 
ik prenumeratoriai. Remdami 
gilesnio klutūrinio lygio, po- 
jjviai besireiškiančius laikraš- 
šns bei žurnalus mes prisideda
me prie mūsų tautinio kilimo bei 
sprejimo, o remdami priešingą 
-esame dalyviai lįetuviškųjų 
imlų žlugdymo.

Kalbant apie spaudos rėmimą, 
toh prisiminti dar vieną kate- 
priją tautiečių. Kaip žinome, 
šaudą skaitančiųjų žmonių skal
as visais laikais tas pats ir da- 
br yra ribotas. Girdime nuota
ki pasiteisinimą: “Laikraščiam 
šakyti aš neturiu taiko, tai kam 
san juos prenumeruoti”. Bet tai 
įsai netinkamas ir netikslus pa
teisinimas. Spaudos platintojai 
ridems turėtų išaiškinti.
Spauda reikalinga ne mums vie- 

ūqs asmeniškai. Ji yra mūsų 
autinės gyvybės apraiška ir įkvė- 
& Jos išnykimas reikštų mū- 
N lietuvybės pabaigą. Kai kas aiš
ku nežino, kaip spauda laikosi. 
Leidimas laikraščio ar žurnalo rei- 
uliuja ne tik daug darbo, bet ir 
Odelių išlaidų. Paruošimas bei 
^spausdinimas tik vieno pirmojo 
$emplioriaus paima pagrindi- 

išlaidas. Kiti šimtai ar tuks
imai egzempliorių, sakytumei, 
pigiau tik mašinos rato apsisu- 
^®aL 0 prenumeratos pajamų 
^a pareina nuo leidinio išpla- 
^imo. Amerikoj nusiperki laik- 

už 15 centų, kad jo popie- 
J pundą vos gali panešti, arba 
buliai žurnalai, gražiausiai 
įfetiuotL Milijoniniai skaityto
ji kaičiai įgalina tai pasiekti.

Lietuviškoji spauda tegali lai- 
mūsų idealizmu, tautiniu 

.šventimu. Niekas iš lietuviš- 
spaudos leidėjų bei dar- 

7°tojų nepraturtėjo. Tad savo
ju spaudos rėmimas yfa reika- 

risų tautiečių, ar kas labiau 
rjjsta skaityti ar kuris neturi 

skaityti. Ją prenumeruoti 
vist Ypač kad sumos už 

ar žurnalą, kuris tanko 
namus ištisus metus, savo 
žemumu vargiai beturi pa- 

^uimą su bet kokiom kad ir 
Mdom mūsų kasdienio gyve- 
710 išlaidom. Taigi spaudos rė- 

yra mūsų garbės pajauti- 
mūsų asmeninės kultūros 

išreiškimas. Tenelieka nė 
lietuviškų namų, į kuriuos 

j^nkytų vienas ar lutas lietu
kai laikraštis ir žurnalas, ku- 

dar turime gražų pasirinkimą.

gutį, pristatė šio parengimo 
vyriausią šeimininkę Mariją 
Bozą. Pirmininkė padėkojo vi
soms ponioms, prisidėjusioms 
prie šio taip sėkmingo parengi
mo ir publikai už gausų atsi
lankymą, kurios buvo per 150. 
Galop kun. T. Degutis jautriu 
žodžiu nuoširdžiai padėkojo ren
gėjoms ir visiems savo atsilan
kymu jį pagerbusiems. Norin
tieji turėjo progos ir pasišokti, 
muzikui P. Armonui grojant 
akordeonu. Šiuo susibūrimu 
gamtoje gražiai pagerbtas kun. 
T. Degutis ir jaukioje nuotaiko
je tarpusavy pabendrauta.

Tenka pažymėti, kad L. R. 
•K. -Moterų sąjungos 76-toji kuo
pa, vadovaujama nepailstamos 
D. Kamm, nors narių skaičiumi 
ir nėra gausi, bet jau keliais 
atvejais katalikiškų darbų rė
mimo parengimais sumaniai pa- 
sireikšdamos, gražiai šioje ko
lonijoje užsirekomendavo. Padė
ka priklauso kuopos narėms,. 
kad jos ėmėsi iniciatyvos pa
gerbti kun. T. Degutį nė tik | 
jau treji metai aptarnaujantį I 
dvasiniais reikalais vietos ti-| 
kinčiuosius, bet ypačiai nusi
pelniusį Šv. Kazimiero lietuvių 
katalikų misijos įsteigime St 
Petersburge. Jisai, esant pašli
jusiai sveikatai, su dideliu pa
sišventimu sėkmingai vadovau
ja šiai misijai, administruoda
mas ir St. Petersburgo pranciš
konų vienuolyno skyrių bei at
likdamas dar jame ir visus 
ūkiškus darbus. Matydami tą 
tikintieji, jį vertina bei gerbia, 
ką įrodė ir savo gausiu daly
vavimu jo gimtuvių šventėje.

K. Gmž.

Gale W. McGee

Mississauga, Ont
PAMINĖTOS DVI GRAŽIOS 

SUKAKTYS

Spalio 14 ir 15 dienomis Ana
pilyje buvo atšvęstos dvi reikš
mingos sukaktys: Šv. Jono 
Krikštytojo — Lietuvos Kanki
nių parapijos 50 metų gyvavimo 
ir kun. Petro Ažubalio tojoj 
parapijoj 30 metų klebonavimo.

Spalio 14 d., 6 vai. vak. di
džiojoj Anapilio salėj įvyko su
kaktuvinis pokylis ir koncertas. 
Žmonių buvo pilnutėlė salė.

Invokaciją ir maldą prieš vai
šes sukalbėjo kun. B. Pacevi- 
čius, o gerai paruoštą paskai
tą apie tas dvi sukaktis skaitė 
A. Rinkūnas. Programos pra
nešėju — buvo A. Valiulis.

Šia proga ,solenizantą klebo
ną kun. Petrą Ažubalį raštu 
sveikino vysk. V. Brizgys, žo
džiu — savo ir žmonos vardu 
Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, Pasaulio LB pirm. 
Vytautas Kamantas, Kanados 
Lietuvių katalikų centro vardu 
dr. J. Sungaila, KLB Krašto 
v-bos pirm. J. R. Simanavičius, 
Kanados Lietuvių Fondo pirm, 
dr. A. Pacevičius, Kunigų Vie
nybės vardu kun. J. Staškus, 
Toronto liet, evangelikų parapi
jos kleb. kun. A. Žilinskas.

Pianistė Danutė Garbaliaus- 
kienė ir Jonas Andrulis, sukak
tuvininkui klebonui kun. P. 
Ažubaliui įteikė dovaną rengė
jų k-to vardu, puokštę gražių 
gyvų gėlių.

KLB Toronto apyl. v-bos var
du sveikino pirm. Algis Juzuko- 
nis, Tautos Fondo vardu — A. 
Juravičius, Kat. Moterų vardu 
— dr-jos pirm. Sirutienė, Prisi
kėlimo parapijos — jos kle
bonas Tėvas A. Simanavičius, 
OFM. Dailininkų A. ir A. Ta
mošaičių prisiųstą įrėmuotą 
puikų paveikslą įteikė A. Rin
kūnas. Ateitininkų vardu svei
kino dr. Uita Čuplinskienė, Kat. 
Kultūros dr-jos vardu — dr. S.

I

Čepas, dovanas įteikė — Bubulis 
ir Urbonienė, Maironio vardo 
šešt. m-los vardu — sveikino 
tos m-klos vedėjas V. Birieta, 
Šaulių Putvio kuopos vardu — 
St. Jokūbaitis, Kankinių par. 
choro vardu — Dana čorno- 
maz.

Programos pranešėjas A. Va
liulis dar perskaitė raštu gau
tus sveikinimo tekstus: arch. I 
A. Kulpos su žmona, dr. Va
latkos su šeima. Vliko pirm. dr. 
Valiūno, V. Balsio su žmona, 
Genės Rimkienės, St. Turūtos, 
Grybienės ir kt.

Į visus sveikinimus gražiu 
žodžiu atsakė solenizantas, pa
reikšdamas, jog jo darbuose — 
didelę pagalbą ir paramą teikė 
savieji — broliai, jų šeimos ir, 
netgi, senutė motina, kuriai jau 
devyniasdešimt šešeri metai.

Muzikinę programos dalį — 
duetuose ir solo partijose —at
liko virtuozai smuikininkai 
Mazurkevičiai.

k Gausybė svečių pavaišinti Šil- 
i ta vakariene su vynu.
' Iškilmėse dalyvavo Vilko na
rys Vyt. Valaitis, PLB pirm. V. 
Kamantas,. JAV LB pirm. inž. 
A. Gečys ir kt.

Rytojaus dieną, sekmadienį, 
spalio 15, 11 vai. r. Kankinių 
parapijos šventovėje atlaikytos 
koncelebracinės šv. Mišios, da
lyvaujant Toronto vysk. Aloy
zui Ambrosic, kurias laikė kun. 
P. Ažubalis, kun. A. Augusti
nas Simanavičius, OFM, kun. 
St. Kulbis, SJ, kun. dr. Jonas 
Gutauskas, kun. dr. P. Gaida, 
kun. Grigaitis. Pamokslus pa
sakė kun. dr. J. Gutauskas ir 
svečias vysk. A. Ambrosic. At
našaujamas aukas prie alto
riaus atnešė senieji imigrantai 
Kuniučiai, kurių buvo pakvies
ta nemaža iš tų, kurie sukak
tuvinę parapiją kūrė. Giedojo 
par. choras, vad. muz. St. Gai- 
levičiaus ir sol. R. Strimaitis.

Pamaldose su vėliavomis da
lyvavo skautai, šauliai, ateiti
ninkai ir katalikės moterys.

Pranys Alšėnas

ALBERTGRIBUS
Gyveno Chicago, lllinois, Marąuette Parko apylinkėje.
Minė spalio 27 d., 1978 m., 1:30 vai. popiet, sulaukęs 

65 metų amžiaus. Gimė Chicagoje,
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antoinette, duktė 

Donna Milich, žentas Peter, anūkai Michelle, Michael ir Aman
da. motina Anelė, sesuo vienuolė Sės. Frances, pranciškietė, 
brolis Edward, brolienė Rosemary ir jų vaikai Allen ir Anna, 
pusseserė Adelė Dulkinys su šeima, tetos Veronika Keršulis, 
Frances Bieža ir Danutė Maureckas su šeimomis, ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71st Street. Laidotuvės įvyks antradienį, spalio 31 d. iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą.- Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas, anūkai, motina ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, Tel. 476-2345.

JUNGTINIŲ TAUTŲ
MINĖJIMAS

Laisvų Tautų lygos narys, da
bar negali priklausyti Jungti
nėms tautoms”.

Savo viešoj kalboj ambasa
dorius net ketvertą kartų minė
jo Pabaltijo kraštus, pastebėda
mas: “Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos laisvės problema neišspręs
ta, bet neužmiršta”.

Tos dienos žiniose 13 televizi
jos stotis rodė lietuvius, žygiuo
jančius su plakatu.

Palm Beach, Fla.
K.

Spalio 21 d. St. Petersburge 
įvyko Jungtinių Tautų (UN) 
33 metų įsikūrimo minėjimas. 
Paul Johnes yra Floridos atsto
vas į JT, kuris tą paradą ir 
surengė.

Lietuviai, latviai ir estai nu
sprendė tuo džiaugsmu nesida- 
linti, nes JT patalpose neplevė
suoja mūsų laisvės vėliavos.

JAV gimusi ir augusi lietuvė 
Viktorija Jakobsen, didelė patri- 
jotė, kuri kiekviena proga kovo
ja už Lietuvos laisvę, sugalvojo 
šios JT iškilmėse pareikšti pro
testą, reikalaujant Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo tautų laisvės. 
Didelį plakatą su užrašu: “UN 
give freedom to Lithuania”, ne
šė dail. A. Rūkštelė, Altos sky
riaus pirmininkas ir J. Valaus- 
kas, Balfo skyriaus pirm. Pas
kui plakatą nešė vėliavą su ke
turiais plačiais juodais kaspi
nais, primenančiais mūsų tau
tos vergiją, Al. Babilius ir tau
tiniais drabužiais pasipuošusios 
V. Jakobson, “dr. A. Valis, O. 
Galvydienė ir T. Lautkienė.

• Daugelis parado žiūrovų at
kreipė į lietuvius dėmesį.

Paradas sustojo Viliama par
ke, kur scenoje plevėsavo JT 
vėliavos, lietuviai sustojo že
mai su savo gedulo vėliava.

V. Jakobson lietuvius supa
žindino su JAV organizacijų 
ambasadoriumi G. W. McGee ir 
jam buvo paaiškinta, kodėl lie-j prašo visus lietuvius dalyvauti 
tuviai protestuoja. Buvo pa- j šios šventės minėjime, 
klausta, kodėl Lietuva, buvusi) P. Mikšys

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

LB Palm Beach apylinkės val
dyba rengia Kariuomenės šven
tės minėjimą. Lapkričio 5 d., 
sekmadienį, 2 vai. p. p., Šv. Po
vilo katalikų bažnyčioje kun. A. 
Šėrikus atnašaus šv. Mišias už 
žuvusius karius, partizanus ir 
nukankintus dėl Lietuvos lais
vės.

Lapkričio 19 d., sekmadie
nį, bus tęsiamas šios šventės 
minėjimas Jupiter Hilton di
džiojoje salėje (9-tam aukšte). 
Jupiter Hilton yra Indiantown 
Rd. ir A I A kryžkelėj, 3 my
lios į šiaurę nuo Juno Beach. 
Minėjimo tvarka: renkamės 12 
vai. priešpiečiai 12:30 (priešpie 
čių kaina asmeniui 5.50 dol.), 
programa 1:30. Invokaciją akai 
tys kun. A. Senkus. Pagrindinis 
šios šventės kalbėtojas Lietu
vos kariuomenės gen. štabo ma
joras Br. Michelevičius.

Koncertinę programos dalį at 
liks sol. O. Blandytė-Jameikie 
nė, deklamuos A. Biliūnienė. Po 
minėjimo dalyviai yra' prašomi 
aplankyti dail. A. Petrikonio 
Juno Art Gallery ir įsigyti įvai
rių dailininkių paveikslų papi
gintomis kainomis. '

Apylinkės valdyba maloniai

Mielai

A. t A. EMILIJAI PALIOM
netikėtai minis, jos vyrą įdr. BALĮ PALIOKĄ ir duk
teris INDRĘ TIJŪNELIENĘ ir AUSTĘ VYGANTIE- 
NĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir -kartu 
liūdime.

Palmira ir Balys Graužiniai

A. t A. MOTIEJUI BOGUTAI mirus, 
reiškiame gilią užuojautą žmonai EUGENIJAI, dukte
rims VITALIJAI, NIJOLEI, BIRUTEI, sūnui JONUI ir 
jų šeimoms.

Juozas ir Viktorija Kazakevičiai
Algimantas Kazakevičius

A.+A. DR. ALEKSANDRUI ŠIMKUI minis, 
likusiai žmonai KLEOPATRAI gilią užuojautą 
reiškia

lllinois Lietuvių Gydytojų 
ir Dantų Gydytojų Pagelbinis 
Moterų Vienetas
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Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje
JONAS NARBUTAS

Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978 E 
= m., 432 pusi. Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje su- = 
E telkta įdomios Lietuvos sportinį gyvenimą liečiančios me- s 
E džiagos ir daugybė nuotraukų.

s Užsakymus siųsti:
“Draugas”, 4545 W. 63rd St, Chicago, I1L 60629.

Ulinojaus gyventojai prideda extra 45 et. taksų.
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— Taktas — tai gabumas pa
vaizduoti kitus, kaip jie patys 
į save žiūri.

Abraham Lincoln

— Ką motina lopšiui dainuo, 
ja, tatai eina kiaurai ligi pat 
karsto,

Henry W. Beecher

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad 1978 m. spalio mėn. 27-tą dieną. 
Švento Vincento ligoninėje, Worcester, Mass., 

mirė

A. f A.

ALBINAS PARULIS
Laidojamas spalio 31-mą dieną iš Švento 

Kazimiero parapijos bažnyčios.

E U D EI KIS
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 

6845 SOUTH WESTERN AVĘ.

Trys Mo&rniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

TĖVAS IR SŪNŪS 1

MARQUETTE FUNERAL HOME . ■ "
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS I 5

t 2533 VVest 71 St., Chicago 1
1410 So. 50th Av., Cicero ( 1

Tel. 476-2345 I

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILUPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNOS
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213

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

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50tli Avė., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003



DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. spalio mėn. 30 d.

X Vincas Bartusevičius, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kon
greso akademinės ir studijinės 
komisijos pirmininkas, yra at
vykęs iš Vak. Vokietijos į Chi- 
cagą ir apsistojęs pas Em. ir' 
R. Sakadolskius. Jis veda pasi
tarimus su įvairiomis instituci
jomis jaunimo kongreso reika
lais. Penktadienio vakare ir 
šeštadienį turėjo posėdžius su 
PLB valdyba ir1 Jaunimo sąjun
gos atstovais. Sekmadienį. darė 
pranešimą kongreso finansų 
komisijos sušauktoje spaudos 
konferencijoje. Dar žada aplan
kyti ir kitas lietuvių kolonijas. 
Spalio 27 d. V. Bartusevičius, 
R. Sakadolskio lydimas, aplan
kė “Draugo” redakciją ir pasi
tarė informacijos reikalais.

X Apie žmogaus teisių pa
žeidimą okupuotoje Lietuvoje 
leidinys anglų kalba — “The 
Violation of Human Rights, in 
Soviet Occupied Lithuania, a 
Report for 1977” jau išspaus
dintas ir įrištas “Draugo” i 
spaustuvėje. Jį paruošė ir reda
gavo dr. T. Remeikis, išleido 
JAV Lieti Bendruomenės kraš
to valdyba. Tai jau septintas iš 
eilės šios rūšies metraštis. Pa
naudojant okup. Lietuvoje lei
džiama pogrindžio spaudą ir 
kitą Vakarų kraštus pasieku
sią medžiagą, pateikta angliš
kai kalbantiems skaitytojams 
bei.. ..politikams daug įdomios 
medžiagos faktų. Knyga yra 
195 puslapių.

x Marijos aukšt. mokykloj 
lapkričio 5 d. nuo 2 iki 4 vai. 
p. p. bus viešas mokyklos ap
žiūrėjimas. Mokyklos apžiūrėji
mas (Open House) turi 
tikslą moksleiviams ir jų tė
vams parodyti sąlygas mokyk
loje mokytis ir priemones, ku
rios naudojamos mokslui ir 
auklėjimui. Visi kviečiami tą 
dieną apsilankyti ir susipažinti 
su Marijos 
auklėjimo ir

x “The
savaitraščio ___ ... ____
je išspausdinta gana plati in
formacija apie Lietuvos kunigų 
seminarijos egzistavimo sunku
mus ir komunistinės valdžios 
mėginimą infiltruoti agentus 
tarp seminaristų. Informacija 
paimta iš “Lietuvos Kat. Baž
nyčios Kronikos” ir gerai per
teikta kun. K. Pugevičiaus. Šią 
žinią laikraščiams siuntinėja 
katalikų spaudos agentūra.

X Lietuvių eglutės programa 
Chicagos miesto mokslo ir pra
monės muziejuje bus gruodžio 
7 d. 7:30 vai. vak.

X Sol. Danutė Stankaitytė 
gruodžio 3 d. dainuos Clevelan- 
de “Dirvos” ruošiamame kon
certe.

x Akt. Jonas Kelečius, filis
terių skautų sąjungos kviečia
mas, lapkričio 11 d. Los Ange
les atliks programą.

X Marijonų bendradarbių 
Chicagos apskrities žaidimų 
popietė įvyks sekmadienį, lapkri
čio 5 d. Marijonų vienuolyno 
svetainėje prie “Draugo”. Įėji
mo auka 1.25 dol. Pradžia 1 
vai. po pietų. Kviečiame gausiai 
dalyvauti. Bus laimėjimų pa
skirstymas, kitų dovanų ir vai
šės.
mas 
rios 
rius 
Dievo Tarno Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos bylos užbaigi
mui.

X Pr. Dielinlnkaičlo jaun. 
moksl. ateitininkų kuopa lanko
si tradicijos ir organizuotai da
lyvauja eisenoje su žvakutėmis 
ir Vėlinių Mišiose pagerbiant 
mirusiuosius, Švč. M. M. Gimi
mo parapijos bažnyčioje, ketvir
tadienį, lapkričio 2 d., 7 vai. 
vak.

X Ketvirtojo Pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso, Kristi
nos Pauliukevičiūtės vadovauja
ma, kultūrinės programos komi
sija kreipėsi į visą eilę jaunų 
lietuvių menininkų ir ansamb
lių, su kvietimu prisidėti prie 
IV PLJK programos. Išaiškė
jo, kad Clevelando Grandinė
lė kongrese negalės dalyvauti, 
nes jos atvykimas į Europą 
perbrangiai atseitų. Tariamasi 
su Atžalynu ir Volunge iš Ka
nados ir Malūnu iš Baltimorės.

X. J. K./nuoširdus skaityto
jas iš New Jersey valstijos, 
siųsdamas Garbės prenumerato
riaus mokestį, mums rašo: 
“Siunčiu prenumeratos mokesti 
ir savo metinį naštos skatiką. 
Atrodo, kad kai kiti išeivijos 
laikraščiai menkėja, tai ‘Drau
gas’ stiprėja. Ypač puikūs ve
damieji rašiniai. Džiugu taip 
pat, kad nesūeidžiate į pletkUs, 
rietenas. Net pirmasis pusla
pis, kuris dėl nuolatinio pašto 
vėlavimosi nustoja savo vertės, 
vertas peržiūrėjimo”.

Los Angeles apylinkėje šiais metais baigę gimnaziją (High School) ir šiuo metu visi tęsia mokslą univer
sitetuose- Laima Basiulytė, Angelė Mičiulytė, Rita Paškevičiūtė, Aidis Pažemėnas, Vita Polikaityte, Da
rius Prasauskas, Angelė Sodeikaitė, Ričardas Schuksta, Vilią Variakojytė, Regina Vilkaitė, Saulius Viz
girdas.

A. VALSTYBĖSE

CHICAGOJ IR APYLINKEI
PIRMAS AMERIKOS gauti jiems priklausančiu,’^

LIETUVIS ILLINOIS VALST. darbo čekius ir prisidėjo £ 
RINKIMUOSE paruošimo Ecology Handįį?

Richard Josęph Durbin, de- Eor Consumere vadovo, 
mokratų kandidatas į Leutenant į . pripažinimą visoj

I rikoje.
Būdamas Illinois senato m, 

lamentaru, jis patardavo * 
mininkaujančiam senate PjJ 
Simon ir padėjo paruošti 
nato taisyklių pakeitimus.

Nuo 1972 iki 1977 m. di^ 
Ulinois senatoriaus Partee 
be ir buvo demokratų Uisijį 
patarėjas Senato Teisiu komi, 
tete.

R T I IR T
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* — Lietuvių Žurnalistų sąjun
gos centro valdyba kreipėsi į

1 visų lietuviškų radijo valandė
lių (kurių yra apie 25) progra
mos vedėjus, kad jie šiame be
sibaigiančių metų laikotarpy 
bent kartą ar keletą kartų savo 
transliacijose paskirtų po kele
tą ar kelioliką minučių nušvies
ti mūsų periodinės spaudos pa- 

I dėčiai ir paskatintų visus tau-

L I
tu Gėčių ir Kanados LB krašto ru. Į pikniką atsilankė per 400 
valdybos pirm. Jonu Simanavi
čium kalbėjo svarstybose apie 
Lietuvos laisvinimo darbus ir 
lėšas.

— JAV LB Visuom. reik, 
tarybos pirm. Aušra Zerr 
dviem atvejais kontaktavo vi
sus Atstovų rūmų ir senato fi
nansų komisijų narius, laiške 
atkreipdama jų dėmesį į tai, 
kad Sov. Sąjunga nelegaliai į

X JAV LB Vidurio Vakarę! spaudą prenilmerUoti. j JAV teritorijoje esančius saly-
apygardos valdyba bendriems I pateikua JAV ir Kanadoj daž.|nus r'-----;- ------
uždaviniams attikti ir apylinkių.^ išeinanSu didesniųjų laik- darbo ir Poetinių kalimų ranko-
apygardos valdyba bendriems! ekšportuoja priverčiamo

aukšt. mokyklos 
mokslo įstaiga.
Chicago Catholic” 
spalio 27 d. laido-

Gautas pelnas bus skiria- 
prisidėti prie išlaidų, ku- 
susidaro, pravedant įvai- 

formalumus, susidarius

iiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
REIKALINGA PERRAŠYTOJA 

mašininkė)
Pilnas darbo laikas.

Skambinti: 254-1122
IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII

bendrai veiklai derinti ateinan- 
Ičių metų sausio 28 d., sekma*  
j dienį, Jaunimo centre, Chicago
je, šauks apygardos apylinkių 
valdybų pirmininkų ir valdybų 
narių informacinį susirinkimų. 
Jam jau dabar ruošiamasi.

X Detroito Liet, kultūros 
klubo kasininkas Juozas Augai- 
tis pasveikino “Draugą” ir at
siuntė klubo paskirtą 10 dolerių 
auką. Labai ačiū.

X Vytas Abramavičius, Wor- 
cester, Mass., maloniu laiškeliu 
pasveikino savo dienraščio dar
buotojus, atnaujino prenumera
tą ir .atsiuntė auką. Ačiū.

X Laima M. Repeikienė, Lom- 
bard, Dl., atsiuntė didesnę au
ką. Ačiū.

X Veronika Mencel, Brad- 
dock, Pa., atnaujindama pre
numeratą aukojo 7 dolerius. 
Dėkojame.

mis pagamintas prekes’ (dau
giausia laikrodžius). Prie šių 
prekių sumontavimo pridėjus 
minimalias salų gyventojų dar
bo pastangas, prekės nukrei
piamos į JAV. Šiuo būdu Sov. 
Sąjunga apeinanti importo mui
tus ir smarkiai kenkianti ame-! 
rikiečių industrijai. JAV kon
greso atstovų laiškuose prašyta 
įstatymu suvaržyti šį Sov. Są
jungos neteisėtą amerikiečių 
nuostatų apėjimą.

VOKIETIJOJE
— Romuvoje įvyko sodo šven

tė TV PLJK naudai. Šventę 
suruošė Vokietijos LB valdyba 
ir daug prisidėjo IV PLJK ruo
šos komitetas. Nuo pat ryto 
ligi vėlyvo vakaro buvo parda
vinėjami gėrimai, užkandžiai, IV 
PLJK atspausdinti marškinė
liai bei LT ir Vasario 16 gim- 

ženkliukai mašinoms.
IŠNYKSTĄ PAUKŠČIAI

Field gamtos istorijos muzie
jus 12 gatvėj prie ežero, Chica
goje, nuo lapkričio 11 d. iki 
sausio 28 d. ruošia akvarele pieš
tų išnykstančių paukščių pa
veikslų parodą.

TARPTAUTINĖ MUGĖ

Tarptautinė paroda ir mugė 
įvyks lapkričio 4—5 dienomis 
Navy Pier, Chicagoje.

Dr. Albertas Gerutis

PETRAS KLIMAS
Tai monografija apie vieną 

iš Nepriklausomos Lietuvos kū
rėjų, žymų valstybininką, isto
riką ir kankinį.

Išleido Vilties Draugijos Lei
dykla 1978 m. Cleveland, Ohio. 
318 pusi., kaina su persiunti
mu $10.73. Illinois gyventojai 
dar prideda 50 et. taksų.

Užsakymus siųsti Draugas, 
4545 VV. 63rd St., Chicago, UI. 
60629.

raščių bei žurnalų sąrašas, ad
resai ir prenumeratos kainos. 
Sąjungos nariai skatinami ra
dijo valandėlėms padėti. Taip 
pat jie prašomi tuo reikalu pa
rašyti vieną ar kitą straipsnį. 
Radijo ir periodinė spauda yra 
giminingos šakos — sudaro 
bendrąjį lietuviškąjį medium, 
tad ir jų glaudesnis bendradar
biavimas abipusiai svarbus.

— Vytautas Kamantas, PLB 
valdybos pirmininkas, spalio 14 
—15 dienomis lankėsi Toronte, 
Kanadoje ir dalyvavo Kanados 
LB krašto tarybos sesijoje. 
Pirm. V. Kamantai pasveikind 
sesijos dalyvius, padėkojo Ka
nados LB darbuotojams už ge
rai suorganizuotas Pasaulio Lie
tuvių dienas ir davė pranešimą 
apie naujosios PLB valdybos 
darbus ir planus. Popietiniame*  
posėdyje kartu su Vliko vice- nazijos 
pirm. Jurgiu Valaičiu, JAV LB Buvo suruoštas laužas ir Ro- 
krašto valdybos pirm. Algiman- muvos pilyje šokiai su orkest-

CHICAGOS ŽINIOS
PATARIMAI STUDENTAMS

Kur pasirinkti kolegiją, kaip 
gaut mokslapinigius, kandidatai 
į aukštąsias mokyklas galės su
silaukti patarimų lapkričio 11 
—12 dienomis, pašaukę telefo
nu 942-4622. Atsakys įvairių 
mokslo

DAUG STUDENTŲ

Illinois universiteto Circle 
dalinys Chicagoje šiais mokslo 
metais turi 20,341 studentą.

CUKRINĖS SAVAITĖ

pa-

įstaigų atstovai.

VAŽIUOJANČIŲ 
SAUGUMAS

saugiai vairuoti 
išvengiant nelaimių, bus

auto-Kaip 
mobilį, 
mokoma įvairiuose parkuose. 
Lapkričio 9 d. 3 vai. p. p. bus 
tokios pamokos Sherman parko 
būstinėj.

1

RYTŲ MUZIKA

Kinijos, Thailando ir Indone
zijos šokių muziką lapkričio 
6 d., 8 vai. vak. atliks specia
lus orkestro ansamblis Field 
muziejaus teatre, Chicagoje.

Kovojant prieš cukrinę lapkri
čio 5—11 d. paskelbta kovos 
su diabetu savaitė, kurios metu 
bus nemokamai ligoninėse tikri
nama, ar kas neturi diabeto. 
American Diabetes Association, 
pašaukta telefonu 664-2577, pa
sakys, kurios ligoninės ir kada 
tikrinimą darys.

KALĖDINĖ PROGRAMA

38 tautinės grupės parodys 
savo tautos kalėdinius papro
čius Mokslo ir pramonės muzie
juje, Chicagoje, lapkričio 30 — 
gruodžio 17 d. Lietuvių progra
ma bus gruodžio 7 d., 7:30 vai. 

I vak.

Nuotr. Vyt. A. RačkauskoSvečiai sol. D. Stankaitytės rečitalyje Chicagoje spalio 22 d.

r . i ‘IV z*  j- v

■ V-
T s

žmonių, jaunimo ir vyresniųjų. 
Ši šventė, IV PLJK ruošos dar
bams, atnešė puspenkto 
tančio DM pelno.

ARGENTINOJ
— Nemunui 69 metai.

risso “Nemuno” draugija 
minėjo savo veiklos 69 metų 
sukaktį. Vakarą atidarė val
dybos narys Pr. Dulkė. Sugie
dota Argentinos ir Lietuvos 
himnai. Meninėj dalyje pasiro
dė nemuniečių mažųjų ansamb
lis “Skaidra” ir didesniųjų an
samblis “Nemunas”, pašokdami 
tautinių šokių. Programos tar
pe “Nemuną” 69 metų sukak
ties proga sveikino įvairių or
ganizacijų bei spaudos atsto
vai : P. Ožinskas —' Arg. Bal
sas, J. šišlauskas — “Mindau
go” draugija, Berisso, R. Sta- 
lioraitis — SLA, J. Mičiūdas — 
L. Centras, O. Kairelienė — 
“Laikas”, B. Survila — S. Ži
dinys. Užbaigos žodį tarė nau
jas pirmin. Rikardas Griliaus- 
kas.

— Pirmajai komunijai lietu
viškai vaikai ruošiasi prie Mel
boumo lietuvių parapijos sek
madieninės'mokyklos. Pati ko
munija vyks ' gruodžio 10 d., 
kartu su mokyklos mokslo me
tų užbaigimu.1

KANADOJE
— “Ethnic Kaleidoscope” 

įdarbinimo ir imigracijos mi
nisterijos biuletenis, š. m. rug
sėjo - spalio nr. pateikia žinių 
apie Toronto lietuvių veiklą: 
vyrų choro, vad. V. Verikaičio, 
koncertą, Lietuvos Rankinių 
šventovės dedikacijos iškilmę, 
“Aitvaro” teatrą (klaidingai nu
rodyta vietovė — Hamiltonas). 
Taip pat paminėta sol. S. Žieme- 
lytė, dainavusi Verdi operoje 
“La Traviata”, A. B. Dargytė- 
Byszkiewicz, kuri esanti išrink
ta Daugiakultūrio Teatro drau
gijos vicepirmininke, A. Rin
ktinas, gavęs valdžios paramą 
paruošti vadovėliui “Lithuanian 
for Beginners”.

URUGVAJUJ
— Pietų Ameriką žada ap

lankyti solistė Violeta Rakaus
kaitė, gyvenanti Vakarų Vokie
tijoj.

PAS LATVIUS
— Gotlando laikraštis “Got- 

lanningen” (tiražas 7000 egz.), 
kuris išeina Baltijos jūros sa
loje, Visbio , mieste, paskelbė 
apie latvių PBLA ruošiamą 
dainų šventę Visbyje. Rašoma, 
kad ateinančią vasarą į Visbį 
suvažiuos apie 3000 latvių iš 
viso pasaulio. Straipsnio auto
rius Pėlle Sollerman. kalbėjęs 
su latvių socialdemokratu dr. 
Bruno Kalniniu. Jis žurnalis
tui papasakojęs latvių dainų 
švenčių istoriją ir. tradicijas, 
kurių pradžia siekianti XVUI 
amžių. Kalninš papasakojęs, 
kad Gotlando saloje 1944 m. 
rudenį daug tūkstančių latvių 
pabėgėlių rado prieglobstį, at
plaukę žvejų laivais iš Kuršo.

i

Governor postą, šiuose rinki
muose einąs kartu su Michael 
J. Bakalis, gimė East St. Louis, 
Dl., lietuvių gyvenamoj apylin
kėje, ir baigė to miesto katali
kiškas pradžios ir aukštesnę 
mokyklas.

Jo tėvas, gimęs, ūkyje netoli 
Dahlgren, Dl., mirė 1959 m. Jo 
motina — imigrantė lietuvaitė 
Ona Kutkaitytė, gimusi Jurbar
ke ir atvykusi į JAV 1914 me
tais. Dabar jau pensininkė ir 
gyvena Fairview Heights, Dl.

Jis lankė St. Louis universi
tetą, Georgetown universitetą 
Washingtone, D. C., ir George- 
town School of Foreign Service. 
Teisės daktaro laipsnį gavo iš 
Georgetown Law Center, 1969.

Washington, D. C., dirbo JAV 
senatoriaus Paul H. Douglas 
būstinėj ir Department of Busi- 
ness and Economic Develop- 
ment įstaigoj, Ulinois skyriuje. Illinois senatorius 50 distrikte' 
Ten būdamas, sekė federalinius • Pirminiuose rinkimuose laimėjo 
įstatymus, liečiančius Ulinois — 
valstiją, palaikė ryšius su fede- 
ralinėmis agentūromis ir stebė
jo Ulinois projektų eigą, ši įs
taiga turėjo daug įtakos Wes- 
tern Atomic Accellerator pro
jekto užtikrinime. j rinkimų kampanijoje už jį pį,

Baigęs teisės mokslus, jis I ^akė laikrašHai “Chicago Sa 
jungė į gubernatoriaus padėję-1 flmes Trtae*.
jo Paul Simon štabą Spring- iPastarasls
- - ---- - paprastai šviesų ir daug žadas,

tį kandidatą”. 0 “Statė Jou?. 
| nal-Register” (Springfield, DL) 

j rašė, jog Durbin “yra plaaai 
i žinomas, kaip vienas iš padą 
į geriausių žinovų Ulinois val
džioje”.

Kaip praktikuojantis advoka
tas, turi savo įstaigą Sprių- 
field, III., priklauso Sangaiam 
County Bar Association ir B 
nois Statė Bar Association. 
Tarpe daugelio visuomenim? 
organizacijų, priklauso ir jo
ninio futbolo (soccer) klubd 
Gyvena su šeima 1525 S. Batą 
Springfield, UI.

Edvardas Šumanas

tūks-

Be- 
pa-

fielde, III., ir buvo Illinois se
nato parlamentaras.

Dirbdamas kartu su Paul 
Simon, jis išrūpino finansinę 
paramą pietinio Illinois policijos 
departamentui, pagelbėjo ke
liems šimtams Illinois piliečių

Ed. Šumanas, koordinatorius Ba- 
kalis-Durbin išrinkimui, ir R. J. 
Durbin, kandidatas į Illinois vice- 
gubernatoriaus postą.

Tarp įstatymų, kuriuos į 
paruošė, yra įstatymas, kurį 
padidina galimumą Illinois 
dentams lankyti medicinos^ 
kyklas, jei jie pasižada prakti
kuoti vietovėse, kur nėra gydy. 
tojų. Taip pat įstatymas, ]į. 
čiantis sveikatos apdraudę pj. 
gal kurį apdraudos kompanija 
privalo automatiškai prijungti 
prie tėvų apdraudos visus naą. 
jagimius vaikus.

1976 m. buvo nominuotas j

prieš du kandidatus, bet pralai- 
mėjo bendriniuose rinkimu 
1,648 balsų skirtumu. Tane 
distrikte demokratų kandidatas 
į gubernatorius pralaimėjo 
33,000 balsų skirtumu. Toje

Advokatas JONAS GIUITII
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. - 776-1225 
Chicago, Illinois 60629

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
Šeštad. 9 vaL fld 1 vaL i

PRISIMINKIME 

MIRUSIUS 

Vėlinės —XI. 2 i

Vėlinės yra jautri ir gyva P1^ 

sustoti ties mirusiųjų pasauliu.

Mano vardas ir pavardė

Adresas

Pridedu auką becdr. šv. Mišioms

Vėlinės yra didžioji rimties Šventė, kurioje katalikai organizuota niil- 
da nukrypsta J tuos, kurie, iš šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau pa&c-

Marijonų koplyčioje (prie “Draugo”) pradedant Vėlinių dieną, peri 
dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi m 
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedant 
mirusiuosius.

Kviečiame visus Įsijungti Į šias ypatingas pamaldas. Savo brangi 
mirusiųjų vardus siųskite:

Mariau F atkers, 6338 So. Kilboum Avė., Chicago, 1D. 60CS

Šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas.


