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Atsiminimai iš Gulago 
salyno 

Netrukus aplink mus susidarė I mus gamtovaizdžius, miestus ir 
nemažas ratelis ieškančiu dvasi 
nės, globos ar bent atsikvėpimo 
žmonių. Čia būrėsi kijevietis pro
fesorius Kucharenko, radistas — 
metereologas Kražinskis, lakū
nas — naikintojas, suspėjęs nu
mušti keletą priešo lėktuvų, Pa
ša Obramovas, akademikas — 
biologas, Gamtos instituto direk
torius Mileris, inžinierius — me
chanikas Oktiabrevas .mokytojas 
iš Buchovinos, aktorė Abramovič, 
dainininkas — smuikininkas ir 
puikus pasakotojas Aleksejevas ir 
daug daug kitų. Kaip matote, ten 
buvo labai įvairūs amžiumi, pro
fesijomis ir tautybėmis žmonės. 
Visus juos jungė kančia, Tėvy-

be galo brangius vaikus, žmoną, 
gimines ir artimus žmones. Pasa
kyk jiems, kad čia liko tik mano 
kūnas, o siela ir širdis ten, Lie
tuvoje! 

Profesorius nutilo. Tylėjau ir 
aš, bijodamas pažvelgti į jį. Jis pa
leido mano ranką. Man pasidarė 
baisu. Suspaudė širdį. Pažvelgiau 
jam į akis, bet jų nepamačiau. 
Išdžiūvusiomis rankomis užden
gęs akis, jis be garso raudojo rau
dą, būdingą tik stipriems vyrams, 
rodančią jų ypatingai tragišką 
būseną. 

Po kelių dienų profesorius mi
rė. 

Priešingai lagerio papročiams, 
nės meilė ir rūpestis jos lemtimi, 1 suradome padorų kostiumą (už 
meilė savo liaudžiai ir neapykan- Į keletą duonos "Paikių"). Lage-
ta tiems, kurie elgėsi su mumis I rio staliai padarė ne lsgerinį kars 
kaip su gyvuliais ( o svarbiausia 1 tą, ir mes jį palaidojome atskira 
— nežinia už ką). 

šiuose begaliniuose pokalbiuo
se, diskusijose istorijos, filosofijos, 
literatūros, religijos ir kitais klau
simais dažnai kildavo ginčai dėl 
partijos, jos idėjų ir praktikos, dėl 
rusų revoliucijos bei socializmo 
statybos Tarybų Sąjungoje. 

Pokalbiuose niekas nepasakė 
neigiamo apie V. Leniną ir nieko 
teigiamo apie Staliną. Kartą kaž-

me kape miško aikštelėje. Ant ka
po pastatėme stulpelį su lentele, 
ant kurios buvo užrašyti jo gimi
mo metai, Baudžiamojo kodekso 
straipsnis, bausmės terminas, pa
vardė ir vardas, mirimo diena. 
Padėję ant kapo miško gėlių, 
sargybinių lydimi, mes, atsigręž
dami į vienišą profesoriaus kapą, 
grįžome į lagerį, krūtinėse jaus
dami neišreiškiamą atsiskyrimo 
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Chicago. — Rugpiūčio 16 d. 
prasidėjo Lietuvos Vyčių seimas 
Radisson — Chicago viešbutyje, 
kur yra susirinkę delegatų iš vi 
sos Amerikos .Sesijos, svarstymai, 
valdybos rinkimai ir rezoliucijų 
priėmimas bus seimo programo
je nuo ketvirtadienio iki šešta
dienio. Šeštadienio vakare to pa
ties viešbučio Grand Ballroom 
salėje bus banketas, kuriame in-

vokaciją sukalbės vysk. V. Briz-
gys, svečius pasveikins A. Brazis, 
kun. K. Pugevičius, Lietuvos rei
kalų komisijos pirmininkas, ir 
VValter D. Svekla, Stipendijų fpn 
do pirmininkas, padarys prane
šimus- Kalbės Lietuvos gen. kon
sule J. Daužvardienė. Pabaigoje 
kongresmanui Edward J. Der 
minskiui bus įteiktas specialus 
"Lietuvos Draugo" medalis. 

Sovietų laivai 
Karibų jūroje 

kas iš mūsų draugų Staliną ir jo i skausmą. 
bendražygius pavaizdavo taip, Į Netrukus mane išgrūdo į kitą 
kaip vėliau, beveik pažodžiui, jis lagerį, ir po metų atėjo nesitikė-
buvo pavaizduotas po keleto me-jta laisvė. Išvykau frontan. Ir 
tų XX Partijos suvažiavimo tri
būnoje 

Praėjo 5 mėnesiai nuo mūsų 
su profesoriumi pažinties dienos. 
Buvo gražus vasaros vakaras. Po 
darbo užėjau pas profesorių ir, 
susėdę ant narų, ilgai ilgai kal
bėjomės. Žinote, kad ten vasarą 

taip daugiau nebeteko būti prie 
šio vyresniojo draugo ir mokyto
jo kapo. 

Ar išliko profesoriaus kapas, 
sunku pasakyti. Tik žinau, jei ga
lėčiau į tas vietas nuvykti, manau 
galėčiau nurodyti jo vietą. 

Kaip matote, profesoriaus nuo-
baltosios naktys,ir saulė beveik ne-1 jauta pasitvirtino. Atitarnavau 
nusileidžia. Mums rodėsi, kad dar I dvejus metus eiliniu fronto žval-
ne ketvirta valanda ryto, bet nak- Į gu, gavau keletą apdovanojimų, 
tis. Profesorius tą naktį buvo la- j grįžau namo, o dabar, nors ir pa-
bai ilgesingos nuotaikos. Jis daug į vėluotai, radau galimybę atlikti 
kalbėjo apie savo šeimą, atsiminė jo priešmirtinį pageidavimą. 
visus Jus ir, kai aš pakilau išeiti, 
jis užlaikė mano ranką savojoje, 
o kitą padėjo man ant peties ir 
pasakė: "Taip, sūneli, tikiuosi, 
kad tu sulauksi geresnių laikų, o 
mano dienos suskaitytos. Jeigu 3 -
eisi laisvėn, o Lietuva bus išva
duota, parašyk ten tiesiog be ad
reso. Papasakok mano tautie
čiams, kad ištikimas Lietuvos ir 
jos liaudies sūnus Pranas Dovy
daitis paskutinėmis savo gyveni
mo dienomis kūnu būdamas toli 
nuo mylimos Tėvynės, mintimis 
ir širdžia klajojo jos erdvėje, aky
se regėdamas jos vairfus, pažįsta-

Dabar man palengvėjo. Bet 
kol rašiau šį laišką, skausmas 
spaudė širdį, ir sruvo ašaros. 

Baigiau savo liūdną pasakoji
mą. Tikiuosi, nepakaltinsite ma
nęs už nesklandumus. 

Iki pasimatymo. Su didžia pa
garba... 

Redakcijos pastaba. Laiškas ka 
linio, kalėjusio su a. a. prof. Pra
nu Dovydaičiu, aišku, buvo pa
sirašytas. Vieta, kur anuomet bu
vo palaidotas profesorius, šian
dien jau yra gyvenvietė. Dėl to 
nėra galimybės pargabenti į Lie
tuvą profesoriaus palaikų. 

Sv. Kotrynos bažnyčia Vilniuje 

Nepatenkinti Brzezinskio 
pareiškimu 

Kabulas. — Afganistano sos-į Tarybų Sąjunga, visiškai atitin-
tinės vyriausybė paskelbė raštą, j ka afganų tautos interesus", 
kuriame puolamas JAV saugu- j T a i t a i p a i § k i n a s i komunistai, 
mo patarėjas Brzezinski, kad s i s j ^ - ^ k r a š t a $ k r a t Q s i S o v i e t ų 
prieš kiek laiko pa re i s i , J ° g ! S ą j u r i g o s primestos diktatūros, 
Sovietų Rusija kišasi į Ąfganis- j k u r j ą a i § k i a i wa^ Sovietai, siųs-
tano 

Washingtonas. — Sovietų spe-iSALT sutartį senate. Kolumnis-
cialios paskirties trys karo laivai | tų Evans ir Novak teigimu, atro-
dabar plaukia į Kubos Cienfue-jdo, kad Sovietų vadai seka iš 
gos uostą. Šis žygis yra laikomas Į anksto paruoštą scenarijaus teks-
Maskvos lig šiol labiausiai Ameri tą, vis drąsiau ir drąsiau vykdyda j Jungtinėse Tautose Young ne kar-

Ambasadorius Young 
turėjo pasitraukti 

Washmgtonas. — JAV amba
sadorius Jungtinėse Tautose And-
rew Yuong, už neautorizuota su
sitikimą su Palestinos Išlaisvini
mo organizacijos atstovu Jungti
nėse Taupose, susilaukė iš oficia
lių pareigūnų priekaištų ir užva
kar atsistatydino. Prez. Carteris 
pareiškė gilų apgailestavimą. 
Young iš savo pusės pagyrė prez. 
Carterį ir pareiškė, kad jis kaip 
eilinis pilietis padės prez. Carte-
riui būsimuose rinkimuose. 
Young atsakydamas priekaištau
tojam dėl jo susitikimo pareiškė, 
kad jis ir toliau taip darytų. Ame
rikos negrai, prarasdami vienin
telį žmogų aukštose pareigose, 
teigia, kad prez. Carteris nusilei
do žydų spaudimui. Būdamas 

ką provokiuojančiu veiksmu. A-
merikos karo žvalgybos pareigū
nai mano, kad šiame specialios 
paskirties karo laivų būryje yra ir 

mi savo karo, laivyno ir oro jėgų i tą yra išsišokęs, vieną kartą net 
įsiskverbimą į Karibų jūrą per j labai įžeisdamas Ameriką, teigi-
savo sąjungininkę Kubą. Po kiek-imu kad ir čia yra daugybės poli-
vieno savo įsiskverbimo eskalaci- tinių kalinių. Ambasadoriaus gy-

laukdami rūsčios Amerikos reakci sipultas bereikalingai, nes JAV 
jos ir nesulaukia. Washingtono ambasadorius Milton Wolf Aust-
savo aklosios akies atsukimas į, rijoje buvo net trejetą kartų susi-
šiuos tiriančius žingsnius veda tikęs su Palestinos Išlaisvinimo 

valdomų raketų kreiseris Cresta.jos žingsnio Sovietai luktelia, įnėjai teigia, kad Young buvo^už-
II klasės ir Krivak klasės valdo
mų raketų fregata. Jie taip pat 
tiki, kad šie laivai iškels Sovietų 
vėliavą eilėje Karaibos jūros uos
tuose "mandagumo vizitais", į-
skaitant ir Nikaragvą, kuri šian
dien yra politinėje kairiųjų kont
rolėje 

Sovietai vis drąsėja 

Maskva aiškiai daro pasaulinio 

reikalus. Komunistinė Af 
gamstano vyriausybė savo rašte l a k ū n u s Afganistano sostinėje 

įvykusiuose susirėmimuose ginasi, kad "Tarybų Sąjungos ir 
Afganistano santykiai turi ilgą ir 

kad tai įvyks, jeigu Carterio ad
ministracija atsuks akląją akį į 
šį .vėliausią Maskvos ėjimą ir vi
sai nereaguos.Maskva žiūri į Carte 

daira savo kareivius, lėktuvus ir1 H kaip F*r silpną rizikuoti akis
tata, kuri tikriausiai sužlugdytų 

sekančio iš eilės žingsnio. 

Kuo šis Sovietų specialios pa
skirties karo laivų būrio plauki
mas į Pietų Atlantą ir Karibų 
jūrą ypač intriguoja yra jų nega
lėjimas pasislėpti ir jų įtariami 
planai, apiplaukus Kubą, padary-

masto politini namevrą: paže- t i ^ ^ ^ e m s n a u j i e m s s a l 

minti Amenką. Negalima abejoti, biriesiems, prieškapitalistiniems 
kraštams. 

sukilusių ir 
tarp 

marksistiniam rėži vaisingą istoriją, kuri r,odo, k a d | m u į i š t i k i m ų kareivių, žuvę apie 
šalys glaudžiai bendradarbiauja; k e t u r i § i m t a i ^ ^ ^ Sukilėliam 
įvairiose srityse, taip pat ir kan- n u r n a i š i n t i vyriausybės kariuo-
nėje. Bet niekada daugiau k a i p ^ m e n ė panaudojusi sovietų gamy-
puses šimtmečio Tarybų Są jun- j^ , . m alūnsparnius su raketomis 
gos ir Afganistano santykių isto- j i r t a n k a i s . Sukilimas prieš da
ri joje ^ TSR^ nesikišo į savo p i e - | b a r t i n į p ro sovietinį Afganistane 

režimą jau yra išsiplėtęs visame 
krašte, išskyrus dvi provincijas, 
nors vyriausybė griebiasi prieš 

tinės kaimynės vidaus reikalus 
Šie santykiai buvo grindžiami 
tik lygiateisiškumo, geros kaimy
nystės, vieni kitų nepriklauso- Į s u k i i e i i u s £iaurių represinių prie-
mybės suverenumo ir teritorijos • monių Kiekvieną naktį yra su 

ĮVAIRIOS 
ŽINIOS 

— Californijoj, netoli Santa 
Barbara, degant 1000 akrų ploto 
kūmams gaisre žuvų trys ugnia
gesiai-

— George Meany, AFL - CIO 
darbo unijos ilgametis vadas, at
šventė vakar 85 gimtadienį. Wa-

vientisumo, savitarpio g " * Į » Tu i h iliii ligi 60 žmonių. Visi shingtone jau lankėsi savo' kabi 
principais. Didelė pagalba, ku- kalėjimai yra pilni politinių 
rią Afganistanui teikė ir teikia Į belaisvių: sakoma, kad viename 

Kabulo kalėjime yra daugiau 

Nepatiko prez. Carterio 
pareiškimas 

Paryžius. — Prancūzijos ir Ita
luos kai kuri spauda smer
kia prez. Carterio pareiškimą, kai 
jis kalbėdamas Baltimorėje pa
reiškė, jog JAV yra suinteresuo
ta, kad komunistų įtaka Italijoje 
būtų susilpninta. Tai esąs grubus 
kišimasis į Italijos vidaus reika
lus. Kitų žuranlistų nuomone, 
tie laikraščiai vyli, kai Sov. Rusi
ja ir, jos remiama Kuba siunčia 
savo pagalbą ir karius, kad įvestų 
jiems palankias vyriausybes. 

Moterų "ateistinis 
auklėjimas" 

Lietuvoje ypač susirūpinta mo
terų "ateistiniu auklėjimu" ir jų 
"materialistinės pasaulėžiūros 

ormavimu". Doc. Antanina Ra-
nelienė apžvelgia takias pastan
gas straipsnyje "Auklėti, šviesti, 
puoselėti" ("Tarybinė moteris", 
Nr. 4, 1979). Panevėžio mieste, 
kur dirbančiųjų tarpe moterys 
sudaro 54.4 procento, "reikšmin
gą ateistinį darbą dirba miesto 
moterų taryba (pirmininkė gy
dytoja I. Montvilienė). Kiekvie
nais metais kovo mėnesį vyksta 
"ateistų sąskrydžiai". Įmonėse ir 
įstaigose moterų tarybų iniciaty
va organizuojamos paskaitos, eks
kursijos, klausimų - atsakymų 
vakarai, susitikimai, įvairūs būre
liai. "Nemažą dėmesį moterų 
materialistinės pasaulėžiūros for
mavimo klausimams skiria rajo
no "Žinijos" draugija, laikraštis 
"Panevėžio tiesa", miesto kultū
ros namai, kraštotyros muziejus 
ir viešoji biblioteka. 

(Elta) 

Helikopteriais per 
Atlanta 

Reykiavikas, Islandija. — Ke
turi Amerikos helikopteriai ruo
šiasi perskristi Atlantą. Apie tai 
pranešama iš JAV bazės, esan
čios Keflavike. Įgulos mano per
skristi Atlantą be kuro papildy
mo kelionėje. 

Perspėja besilankančius 
Sovietijoj 

Londonas. — Britanijos par
lamento narys Trotter perspėjo 
Britanijos pfliečius, dirbančius 
Sov. Rusijoj ar į ten nukeliavu
sius, neprasirėti su moterimis, 
nes gali būti įvelti į šantažą. Trot 
ter nurodė pavyzdžiais, kaip įn

yra 
negu 24,000 žmonių. 

Pabaltijo valstybes 
reikšmingam JAV 

leidiny 
Pabaltijo valstybės minimos 

JAV valstybės departamento lei
dinyje "Treaties in Force" (Ga
liojančios sutartys, Publ. 8968, 
1979). Prieraše sakoma: "JAV 
nepripažino Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Są
jungą. Valstybės Departamento 
akimis, visos sutartys tarp JAV ir 
šių kraštų tebegalioja". Panašus 
prierašas yra ir prie Estijos bei 
Latvijos sutarčių sąrašo. (Elta) 

— Sovietų agentūra Tassas 
paskelbė straipsnį, puolantį tuos 

kriminuojančv>mis nuotrauko- JAV pareigūnus, kurie pasisako 
mis šantažuojamai Sovietijoj ap
silankę asmenys. 

nete ir iš ten išvyko į namus Ma-
rylande. Manoma, kad šis įta
kingas unijos vadas ir ryžtingas 
kovotojas prieš komunizmą rude
nį atsistatydins. 

— David Fine, kuris 1970 m. 
padėjo Wisconsin universitete 
Madison bombą, kuri užmušė 
vieną mokslininką, paleistas iš 
kalėjimo. Fine, 26 m., buvo vie
nas iš Vietnamo karo priešinin-
ku. 

— Adm. Rymond Rickover, 
Amerikos atominio povandeninio 
laivo programos pradininkas, pa
sveikęs išėjo iš ligoninės. Yra 79 
m. amžiaus. 

— Lenkijos katalikai rugpiūčio 
15 d., Marijos dangun ėmimo 

šventėje, atvyko į Čenstakavą. 
Pėsčiųjų metinės kelionės iš 
Varšuvos į Čenstakavą vyksta nuo 
1711 metų. Jose dalyvauja vy
rai ir moterys, vaikai ir jaunimas, 
studentai ir darbininkai, šiais 
metais pėsčiųjų maldingosios ke
lionės dalyvių tarpe nebuvo žy-

Prezidentas neparodo 
nugarkaulio 

Lig šiol Carteris atsisakė pasi
naudoti visa eile progų pasauliui 
parodyti Amerikos nugarkaulį, 
net ir tada, kada Sovietai pasiun
tė Kubai, du tuzinu Antanov — 
26 transporto lėktuvų kariams iš 
vietos į vietą kilnoti. Tačiau šių 
lėktuvų skridimo riba yra tik 600 
mylių. Reiškia, jie netinka avan 
tiuroms Afrikoj. Tai, kur jie tin
ka? Ogi tinka avantiūroms Cent
rinės Amerikos prieškomunisti- Į 
niuose kraštuose: EI Salvador, 
Hondūras, Guatemala ir Costa 
Rica. 

Lig šiol nematyti jokio viešo 
ženklo, kad Baltieji Rūmai ruo
šiasi tarti "gana" šiam ramiam 
ir pastoviam Sovietų — Kubos 
karo jėgų kaupime Karibų jūroje 

organizacijos pareigūnais. Kaip 
buvo skelbta, Young susitikimas 
su palestiniečių atstovu iššaukė 
griežtą Izraelio protestą. 

Lėktuvu nelaimes ir 
Sovietų informacija 
Maskva. — Kaip jau vakar bu

vo skelbta Sovietų Rusijoj nukri
to du susidūrę lėktuvai, pareika
lavę 154 asmenų gyvybių. Paste
bėtina, kad lėktuvai nukrito šeš
tadienį, tačiau žinia Vakarų pa
saulio tepasiekė tik trečiadienį. 
Vienas lėktuvas skrido iš Ta
škento į Minską, o kitas iš Cha-
liabinsko į Maskvą. Pirmos ži
nios apie nelaimes patirtos iš Uz
bekistano komunistų partijos ir 
vyriausybės užuojautos, tilpusios 
Taškento komunistų partijos laik
raštyje "Pravda Vostoka". Vė
liau jau žinią paskelbė ir Tassas. 
Užuojauta buvo trečiadienio lai
doj. Įdomiausia, kad lėktuve skri
do ir Taškento futbolo klubo ko
mandos 17 vyrų. Klubas turėjo 
žaisti rungtynes su Minsko Dy 
namo, tačiau trečiadienio laido
je sporto laikraštis "Sovietsky 
Sport" paskelbė vienos eilutės ži
nutę, kad rungtynės tarp Taške-
lento ir Minsko komandų nukel
tos vėlesniam laikui. Vieton to, 
kad paskelbtų gedulą sporto laik
raštis, neturėdamas iš oficialių 
Šaltinių nurodymų, nelaimę no
rėjo nuslėpti. Paprastai apie ne
laimes sovietai neskelbia, nebent 
žūna užsieniečių, tačiau šį kartą 
užsieniečių nebuvę. 

prieš SALT sutartį arba reika- maus maldininko Karolio Wojty-
lauja nemažinti gynybai lėšų. [los .tapusiu Jonu Paulium II-ju. 

Italijos komunistų vadas Enrico Ber-
linguer neseniai pertvarkė partijos 
vadovybę. Jis aktyviai reiškiasi ir 
Europos parlamente, j kuri buvo i5-
rtoktaa. 

— Kanadoje mirė buvęs min. 
pirm. Diefenbakeris. Velionis 
buvo didelis pavergtųjų tautų 
draugas. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 17 d.: Jacintas, Fili-

pė, Saulenis, Sigita. 
Rugpiūčio 18 d.: Agapitas, Ele

na, Mantautas, Alė. 
Saulė teka 5:59 v., leidžiasi 

7:49 vai. 

ORAS 
Chicagoje ir apylinkėse šilčiau, 

temperatūra apie 80 1. Galimas 
lietus. 
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SĖKMINGAS LAUKO TENISO 
TURNYRAS 

Mielam bičiuliui ir geram t e - ; nugali šilgalj 10-7, o Kuseliaus-
nisininkui a. a. E. Bačinskui pri
siminti teniso rungtynių metu 
susirinko 50 žaidėjų, kurie 2 die
nas 7-8e Marąuette Parko aikš
tėse bandė savo jėgas. Žaidėjų 
skaičius mažesnis, kaip pasku
tiniais keliais metais, bet pa
kankamai didelis, kad pabaltie-

kas Lėlį 10-5. Baigmėje Kuse-
liauskas žaidžia su pasitikėjimu 
ir užtikrintai, neduodamas jo
kios vilties Lisauskui, ir laimi 
pirmą titulą 6-3, 6-2. 

Vyrų A klasės pirmoje pu
sėje pernykštis Toronto žaidy
nių nugalėtojas T. Kolis neran-

čių ir lietuvių teniso varžybos: da pasipriešinimo ir sutvarko 
būtų pravestos tik Cbicagoje. 
Turnyrą, be keletos mažų ne
susipratimų, sklandžiai pravedė 
ir daug darbo įdėjo Chicagos 
Lietuvių teniso klubo valdyba 
su R. Dičiene, A. Bakaičiu, A . 
Kušeliausku, D. Stankaitienė ir 
I. Blinstrubiene, o jai geriau
siai atsidėkojo gamta, patiekda
ma idealų tenisui orą. 

Kaip visada, daugiausiai da-

Polikaitį, Pattersoną, Kvantą ir 
V. Grybauską, atiduodamas iš 
viso vos 5 žaidimus. Kitoje pu
sėje kovos lygesnės ir įdomes
nės. K. Mikonis, pabaltiečių fi
nalistas, lengvai laimi prieš 
Rutkauską, P. Ragą ir 10-7 
prieš Čemarką, padariusį pui
kią pažangą. Panašiai pergales 
pasiekia ir Pikeliūnas. Lemia
moje kovoje Mikonis aštresniu 

lyvrų ir nepaprastai lygios jė-; žaidimu laimi 10-7 ir kvalifi-
gos Lvvo vyrų B klasėje. Pir- į kuojasi finalui. Finalinės rung-
moje . grupėje A. Kušeliauskas ] tynės gan gero lygio su stip-
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C. Bačinskienė, a. a. Eleuterijaus Bačinsko našlė ir sūnūs Donatas su Kaziu, kartu su Teniso klubo vaidybos na
riais, įteikia dovanas turnyro laimėtojams. Nuotr. Z. Degučio 

mų, nes galimas priešininkas bus 
iš žemesnių divizijų. Bet ir 
mažiukai — pridaro nemalonu
mų... 

Lituanicos komandoje geriau
siai atrodo saugų linija — H. 
Jenigas jr., B. Frame ir J. Kear-
ny, kuri dominuoja visą aikštę ir 
dažnai pasirūpina įvarčiais. Vi
sada užtikrintai ir su atsidėjimu 
sužaidžia kairysis gynikas, ma
žiukas Renie Fields. Jį perkėlus 
į priekį, puolime a t s i r a s t u o s e u-to stadijone, East 115 

PLAUKIMAS, LENGV. AT
LETIKA IE GOLFAS 

CLEVELANDE 

Rugsėjo 1 ir 2 dienomis Cle-
velande įvyks mūsų vasaros pir
menybės su lengvąja atletika, | 
plaukimu ir golfu. Tik lauko, 
tenisas įvyks savaitę vėliau, taip 
pat Clevelande. 

Kaip jau buvo skelbta, iengv. 
atletika vyks Case-Western Re-

PaSto išlaidai mažinant pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad-
iwo. gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 men. 3 men. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 
Kitur J.A.V 35.00 
Kanadoje U.S-A. 37.00 
Užsienyje 37.00 
Savaitinis • • 25.00 

$19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

• Administracija dirba kas U 
ien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- & dien 

"punch", bet tada vartininkui 
Balčiūnui pasidarytų nesaugu. 
Kas kur ateityje bežaistų, puolė-

Rungtynių pradžia šeštadie
nį, rugsėjo mėn. 1 d 2 vaL 
p. p. Dalyviai turi prisistatyti 
12 v a i varžybos bus praves
tos šiose klasėse: vyrų, moterų 
ir jaunių bei mergaičių A, B, 
C ir D klasėse. Registruotis iki 
rugpiučio 28 d. pas Algirdą 
Bielskų, 3000 Hadden Rd., Euc-
lid, Ohio 44117. 

Chicagos lengvaatletai kviečia
mi registruotis pas Alių Meilų, 
telef. 436-3585. Jis praves tre
niruotes Marąuette parke, tal-

Redakcija straipsnius taiso sa- ^ 
k) vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-

dieniais nuo 8:30 iki 12:00. i arą nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už • 

8.30 — 4:00, šeštadieniais 4 skelbimų turinį neatsako. Skel
s i — 12:00. ^ bimų kainos prisiunčiamos gavus > 

prašymą. •> 

talpų varžybose Algis yra nu- Į lj, kuriuo buvo patenkintas. 
Kaip žinome Montrealio olim
piadoje jis laimėjo du sidabro 

iš Chicagos kvalifikuojasi, įvei-j riu servavimu ir labai aštriais jai turėtų daugiau laikytis savo 
kęs Daigelį 10-2, Mereckį 10-5 i smūgiais. Pirmą kėlinį vyrauja vietų ir nesigrūsti į centrą. Ko-
ir tik po geros kovos MikulionįiT. Kolis 6-2, antrasis priklauso į mandai aikštėje trūksta dirigen-
iš Detroito 10-8. šis buvo lai- j K. Mikoniui iki 5-2, bet čia jis 
mėjęs pereitais metais Toron-ikiek susinervuoja ir pasimeta. 
te vyrų B klasėje antrąją vietą. į T. Kolis prisiveja ir laimi 7-5. 
Antroje grupėje gana netikėtai Į T . . . . . . . _. 

. J T - i - T^ . •*. i Jaunučių klasei vyrauja Stan-pralenda Lisauskas is Detroito,!, . . . . M • « —.i -A o *• . kaicio entuziazmas ir nepapras-nugalejęs Bartkų 10-8, Šimai-i. . , T. :.., . C m £T • <„ n • *.., i tas judrumas. Jis užsitikrino ti is Champam 10-7 ir tik pra- . .. ., _ , . . v 7 • « -i •„.- i., -.n x n :pirmą vietą, įveikęs Blinstrubą tęsime Povilaitį 11-10. N e l e n g - ; , . T ^ _ .'. - A T . „ . , -Z ~ a L» r • 4. - • i 10-6, Sumaitį 10-4 ir Remeikį v a duona u- Šilgahui trečioje „. . K . . . . , . , „,. . . . . . - m " i 10-4. Antroje vietoje liko Bhns-grupeje, jis laimi p n e s Tamo- . . r 

to iš pačių žaidėjų tarpo. 
aukų 

st. prie Euclid Ave. Šeštadienį 
varžybų pradžia 2 vai. p. p. Re- J kininkaujant D. Ramanauskui, 
gistraciją priima A Bielskus 0 tadp ^ t o r g a r u z U o s kelionę j 
iki rugpiučio 28 d., varžybas 
vykdo Clevelande LSK "Žai
bas". 

šiūną 
10-7. 

10-5, Lėlį 10-8 ir Laskį 
Pusfinaliuose Lisauskas 

trubas. 

(Bus daugiau) 

- • 
"LITUANICA" FUTBOLO TAURES VARŽYBOSE 

š ių metu IHinois taurės var-Į sportininkas, J. Ringus į pagalbą 
žybpse dalyvauja įvairių lygų — atvyko. Meksikiečiai, kaip ir vi-

Ziūrovų apie 500, bet 
surinkta ubagiška suma. 

Jonas ]usha 

PIRMOS R U D E N S RATO 
RUNGTYNĖS 

Šį sekmadienį Lituanicos vyrų 
futbolo komanda žais pirmąsias 
rudens rato pirmenybių rung
tynes prieš ukrainiečių Wings 
komandą. Prieš Wings mūsų ko
mandai trejetą paskutiniųjų me
tų neteko žaisti, todėl jų pajėgu
mas ir žaidimo stilius nėra ži
nomi. Lituanicos komanda šiuo 
metu laikosi pirmos divizijos pir 

North Shore, Lotynų ir National 
ir įvairių divizijų, pradedant tre-

sada, žaidė labai energingai ir 
tobulai valdė kamuolį, bet Litu 

čia ir baigiant major divizija, apie \ anicos komanda savo fizine iš-
50 komandų. Burtų traukimo Į tverme daugiau vyravo aikštėje 
keliu jos suporuojamos vieno mi-jir turėjo daugiau progų laimėti 
nuso varžyboms — pralaimėjusi Į rungtynes be pratęsimo. Pirmam 
komanda iš varžybų iškrenta. Li-į puslaikiui baigiantis J. Keamy 
tuanicos komanda pirmą ratą j gražiu šūviu rezultatą išlygino 
praėjo be rungtynių. Antrame 1:1. Antrame puslaikyje mūsų 
rate įveikė stiprią ir kietai žai-JAlg. Krygeris golamušio instink-
džiančią meksikiečių maj.or divi-|tu tikrai nepasižymėjo ir todėl 

Plaukimo pirmenybės vyks 
taip pat Case-Western Reserve 
u-to baseine, 10900 Euclid Ave. 
Varžybų pradžia šeštadienį 9 
vai. ryto šiose klasėse: vyrų ir 
moterų (virš 14 mt.), jaunių ir 
mergaičių B, C ir D klasėse. 
Šios varžybos kartu bus ir pa
baltiečių varžybos. Jas vykdo 
Clevelando LSK "žaibas", o va
dovaus pats mūsų plaukimo va
dovas Arvydas Barzdukas. Re
gistruotis iki rugp. 25 d. pas 
A. Bielskų, 3000 Hadden Rd., 
Euclic', Ohio 44117. 

Golfo pirmenybes praves Cle-
moje vietoje su 14 taškų iš 8 J v e l a n d c s ė t u v i ų Golfo klubas, 
rungtynių ir 35:14 įvarčių san
tykiu, geriausiai iš visų trijų di
vizijų. 

Rungtynės bus Marąuette Par
ko aikštėje 4 vai. po pietų. Re-

CfflCAGOS LENGV ATLETŲ 
DĖMESIUI 

Kaip jau buvo pranešta, lie-
zervo komanda žais prieš C.D.7. į t u v i *l l en8V. atletikos pirmeny

bės įvyks Clevelande rugsėjo 1 
ir 2 d. Varžybos vyks Case -

12 vai., toje pačioje vieoje. 

MIŠRAUS DVEJETO 
VARŽYBOS ELGINE 

zijos komandą Atlas, pasekme 
2:1, bet neteko dviejų gerų žaidė
jų — sužeisti ir negalės žaisti vi
są sezoną. Didelis nuostolis į ma
jor diviziją pretenduojančiai Li-
tuanicai! 

Praėjusį sekmadienį Lituanicos 
komanda žaidė trečio rato taurės 
rungtynes prieš meksikiečių pir
mos divizijos pirmos vietos ko
mandą Yuriria. I Marąuette Par
ko aikštę Yuriria atvykp gerai pa
siruošusi ir su keletą šimtų en
tuziastingų rėmėjų, su tiek pat 
"kenukų" alaus... Kad Lituanicos 
komandos vadovas inž- G. Biels
kus sudarytų sąstatą su atsargi
niais, turėjo kviesti dr. Julių Rin
gų, buvusį ilgametį komandos šu
lą, kad vėl išsiimtų futbolo batus 
B naftalino ir atskubėtų į pagal
bą- Būdamas kūnu ir siela tikras 

Jau virto tradicija, kad Chi-

Western Reserve universiteto 
naujame stadijone. East 115th 
sa., prie Euclid Ave. 

rungtynės dar buvo pratęstos du cagos lietuvių teniso klubas va 
puslaikius po 15 minučių. Pir
mame pratęsime H. Jenigas, jr., 
tvirtai užėmęs tėvo vietą pirmoje 
komandoje, įkirty) 11 metrų bau
dą ir Al g. Krygeris pridėjo ap-
draudai trečiąjį įvartį. Atrodė, 
kad 3:1 rezultatu rungtynės ir 
baigsis. Baigiantis antram pra
tęsimui, rungtynės gerokai užvi
rė, kad reikėjo vieną Yuriria ko
mandos Žaidėją pašalinti iš aikš
tės. Likus dešimtyje, svečių kairy
sis kraštas, praėjęs solo, sušvelni
no galutiną pasekmę 2:3. 

Clevelandą. 

KANADOS LIETUVIŲ 
PASIREIŠKIMAI 

— Daina Petrėnaitė išrinkta 
į Ontario 12 geriausių krepši
nio žaidėjų tarpą. Ji y r a 18 m. 
amžiaus, mokosi Mary Count 
mokykloje. 

— Ina Balsytė Toronto priva
čių mokyklų lengv. atletikos 
varžybose laimėjo pirmą vietą 
rutulio stūmime s u 9.37 mtr. 

— Algis Janušauskas Onta
rio lengv. atletikos varžybose 
trišuolyje nušoko 14.65 mtr. ir 
laimėjo trečią vietą. Uždarų pa-
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S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i i 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. 434-241S 

1490 AM 
7159 S. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 69629 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

šokęs 15 mtr. 

— Arūnas Gataveckas 20 
klm. bėgimo varžybose iš 3000 
dalyvių atbėgo 453-čias. 

— M&ggie Mažeikytė tose pa
čiose varžybose moterų klasėje 
atbėgo 5-ta per 1 vaL ir 37 miii. 

— Stepas Pikelis vėl bando 
atgauti seną formą. Pan-Ame-
rikos žaidynėse plaukime nu
gara jis laimėjo bronzos meda-

medalius, ir dabar dar jam pri
klauso Kanados rekordai " Jo 
tėvas 1952 mt. olimpiadoje žai
dė už Kanados olimpinę krepši
nio rinktinę. : • . . ! • » 

Vyrų tinklinio pirmenybės pra
sidės gruodžio mėn. pradžioje 
Prancūzijoje. 

asvfc 

Kad Lituanicos komanda pa
tektų į Illinois taurės finalą, kas 
yra vienas iš didžiųjų įvykių mė
gėjų varžybose, turėtų laimėti 
dar dvejas rungtynes. Laimėti 

saros sezoną baigia mišraus 
dvejeto turnyru. Jis įvyks rug
piučio 26 d. (sekmadienį) nuo 
9:30 vaL ryto Valley Hills te
niso klube, Elgin. Dalyviai kvie
čiami su šeimomis, nes kartu 
bus klubo gegužinė ir užsiėmi
mai su vaikais. Varžybos vyks 
A ir B klasėse ir taškų siste
ma,' taip, kad žaidimo visiems 
pakaks. Laimėtojams puikias 
dovanas paskyrė dr. F. Kaunas 
ir L. Ragas. 

Norintieji dalyvauti, turi tuoj 
skambinti Algiui Bakaičiui, tel. 
312-448-6716 dėl registracijos 
ir smulkesnės informacijos. 

Esant blogam orui šios miš
raus dvejeto varžybos vistiek 

sekančias rungtynes, normaliai, įvyks, nes tada bus žaidžiama 
neturėtų būti ypatingų sunku- j to paties klubo vidaus aikštėse. 
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Mutual Federal 
Savinas and Loan m 

I IENOS* 
2212 WEST CERMAK ROAD 

Chicago. 111. 60608 

PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 . 

LIETUVlėKA VAISTINĖ 
2667 W.69thStr*t T*776-4363 

1&J.PHARMACY 

VsikMtsmos MKUs. rsfrwitsl Ir Irt. pirkti 11 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akuše r i j a ir moterų ligos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija 

6 4 4 9 So. Pu la sk i Road (Cravvford 
Medical Bu i ld ing ) . Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLA2YS 
PLAUtlŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai : pirm , antr ir ketv 6 lū 7:30 v. v. 5ešt 
1 iki 3 vai Pagal susitarimą 

Ofiso telef. VVA 5-2670 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

T e l . ofiso H E 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
V'al.; pirm , antr., ketv. ir penkt 100 - 5:00 
vai. popiet, treč ir šešt. t:k susitarus 

Dr. Ant, Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

270P VVest 51st Street 
T e l . — G R 6-2400 

Vai pagal susitarimai pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-o; antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai 

Of is. tel . 735 -4477 ; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
G Y D Y T O J A IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Nervu ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6 4 4 9 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

T e l . — BE 3-5893 
Specia lybė Akių ligos 

3 9 0 7 VVest l03rd Street 
Valandos pa^.il susitarimą 

Tel . ofiso ir bu to : OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GVDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 v.il ir 6-S vaL.vjk i|įjtyįrus 
treč. šešt 12 iki 4 vai. popiet 

Te l . REliance 5-1811 

DR. VtfALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59 th Street 
Vai : pirm . antr , ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir t>-8 vai. vak T r e č j r šešt. 
uždarvta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKy LIGOS 
SPFCIAUSTĖ 

MEDICAL BLTLDPVG 
3200 VV. 81st Street 

\alandos: Kasdien nuo 10,vaL r.yto 
iki 1 vai popiet. 

Ofs. tel. 737-U68, rez. 239-2919 

Pristatymu ntfnokamtJ 
ANGELĄ Ir VYTENIS DIRKIAI savWr*«i 

Okap. Lietuvos, moterų krepšinio rinktine laknėjo sidabro ine^aų sparą/ mtĄ 

O f i s o tel . — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K $ A 

VAIKU; LIGOS 
2 6 5 6 VVest 63rd Street 

Pirm . antr., ketv. ir penkt nuo 12 iki 2 vai 
ir nuo 5 iki 8 vai. vak. Sešt nuo 1 iki 4 vai 

O K P O 7-6O00, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 V VVestern Ave.. C h i c a g o 
Tel. 48c»-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS - CHIRURGI |A 
7110 VV. 127 St., Palos Heights 

Tel. 361-0730 
Valandos p.igal susitarimą 

Įs ta igos ir b u t o tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MF.D1CINA 

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

Ofs . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus Eįį$Š 
2454 VVest 71 st S t ree t ' 

(71-mos ir Campbel l Ave. kampas) 
Vai : pirmad., antrad , ketvirtad. jr penktad. 
3 iki 7 v p. p Tik susitarus 

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
* AKIU UGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos papai susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
rKalb.i lietuviškai) 

O P T O M F T R I S T A S 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st S t . — Tel . 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta U*. 

„ : 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU.'. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA" 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak> u 
Ofiso t e l . 776-2880, rezid. 448-5545 

Ofiso tel HF 4-2123, namu GI 8-6195 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 VVest 71st Street , • 
Vai pirm . antr.id , ketv ir penktad ^'-5„ir 

- iš anksto susitarus » 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

2659 VV. 59 Si. , Chicago — 476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . tret* 

ket\ 9 iki 6 vai Seštad 9 iki 1 vai 

DR. J. J. SIMONAITIS 
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Apie Kristų ir žmogaus teisei 

.... DVEJŲ KULTŪRŲ SUSIKIRTIME 
[^ Neseniai išėjo iš spaudos ang- Imkime ir Lietuvos pavyzdį. 
\ų vertime dabartinio popiežiaus "Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Jono Pauliaus II knyga "Sign of kronikoje" skaitome tūkstančius 
Contradiction". Ji atsirado iš jo faktų, kaip daug tikintieji lietu-
konferencijų, kada dar būdamas viai turi iškentėti priespaudos 
kardmolu vedė rekofekcfjas po- savo bažnytinėse bendruomenė-
piežiui Pauliui VI, todėl ir knygos se, mokyklose, pilietiniame gyve-
autorium pažymėtas Karol Woj- nime. Negalime nė suminėti or- oaunizmo nekenčiančioms tautoms 
tyla. Be kitų įdomių minčių ir ganizacinio, labdaros, spaudos j J a u n e vieną kartą buvo rašyta 

AR SOVIETAI GALI PASIEKTI 
VYRAVIMĄ 

Į šj klausimą mėgina atsakyti žurnalistas ir buvęs JAV ambasadorius 

Apie Sovietų ne taip jau uto
piškus norus užvaldyti visą pa
saulį ir primesti savo valią ko-

BR. AUŠROTAS 

mami kaip socialinė pažanga ūki
nėj ir socialinėj plotmėj. Lygia-

faktų, autorius primena, kad Len- gyvenimo, nes tą visą katalikams j Jungt. Amer. Valst ir pasaulinė- į grečiai su socialine pažanga taip 
.kijos ateistų ir laisvamanių sa- komunistinė prievarta jau yra a- J* spaudoje. Šiems tikslams pasiek i pat palengvėjo ir būtinųjų pre-
yaitraštis yra išspausdinęs Lesze- tėmusi žiauriausu būdu. Ir visą j ti Sov. S-ga turi aklai parsidavu- Į kių įsigijimo galimybės. Jau gali-
ko Kolakovvskio straipsnį: "Jėzus tą priespaudą okupantai vykdo j siu sąjungininku T.ol. Rytuose—ima nusipirkti ir vietinės gamy-
Kristus — pranašas ir reformuo- savo kontrolėn paimtų pačiu lie- §• Korėją, Vietnamą, Afrikoje - bos "Blue jeans" ir "pop muzi-

..tojas". Autorius yra plačiai žino- tuvių rankomis, versdami juos į Mozambiką, Abisiniją ir Angolą- kos" juostelių, tačiau ŠIŲ gami 
-aias filosofijos profesorius. Nors elgtis prieš savo sąžinę, prieš sa-ĮN a> i r Vakarų pusrutulio pusėje, 
prof. Kolakowski padaro ir šaltų vus įsitikinimus, prieš lietuvišką Karibų jūroje — Kubą. 
pareiškimų Bažnyčios atžvilgiu, dvasią, prieš žmoniškumą. Oku- Netrukus prie išsivadavusių 
tačiau jis pabrėžė, kad pastan- pantas rusas stovi užnugary. vergų vertelgų batalionu dar pri-
gos išrauti Kristų iš mūsų kultu- Vykdydamas prievartą, nori p a - | s i d e s i r Nikaraguos bemarškiniai. 
tos todėl, kad "mes netikime silikti svarus ir nežinomas, iš

metu po to, kai 1964 m. buvo iš
mestas N. Chruščiovas iš vado
vo sėdynės, įvestoji asmeninių 
paaukštinimu sistema partijos vi
duje, kaip pateisinusi pati save, 
bus tęsiama ir ateityje- Netikėti
na, kad ,L. Brežnevui pasitrau
kus, jo vietininkas būtų toks "pa
žangus", kad atsisakytų nuo pa
slaugiai veikiančio komunistinio 
biurokratizmo, 

niu sovietinis jaunimas bevelija Į Kas yra labai svarbu, kad pa-
pirktis juodoje biržoje. Supranta-1 čios kom. partijos viduje nejau 

VILNIAUS UNIVERSITETAS - LIETUVIU BRANDOS 
LIUDIJIMAS 

A. ZUBRAS 

Dievą, kurį jis tikėjo", yra juo- stumdamas savo žiaurius įsaky-
Hcingos ir absurdiškos. "Toks ban- mus vykdyti pačius jų griežton 

dymas, rašo jis, yra darbas taip kontrolėn pagriebtus lietuvius. 
nesudėtingai mąstančiu paprastų Tai ypatingai žiaurus veikimo 
žmonių, kurie įsivaizduoja, kad būdas. 
grynas ir elementarus ateizmas * 
yia ne tik tobulai pakankama Tačiau pasaulis tai gyvai jau-
pasaulėžiūra, bet net pateisina čia. Supranta net ir kitų tikybų 
sužalojimą mūsų kultūrinių tra- žmonės. Štai Kentono kolegija JA-

"dicijų, nukertant jų šaknis". Jis V-se paskelbė Sovietų Sąjungos 
pažymi, kad Europos kultūros evangelikų pentakostalistų ir 
pagrindinės vertybės ir prasmė baptistu atsišaukimą į popiežių 

Jšplaukia vien iš Kristaus. Savo Joną Pauliu II ir į laisvojo pa-
straipsnį prof. Kolakowski bai- šaulio katalikų kardinolus, ku-
gia: "Negalima, nepalaužiant riuos pavadina apaštališkojo pa-
dvasios gyvybės, panerti į nebū- veldėjimo įpėdiniais ir juos pra-

~"fą~asmenį, kuris per šimtmečius šo padėti emigruoti iš So-
buvo aukščiausių vertybių pa- vietų Sąjungos. Tą jų atsišauki-
vyzdysw Jis pasirodė galinčiu mą paskelbė ukrainiečių laikraš-
tiesiai išreikšti savąją tiesą, ga- tis "Svoboda" (VHI.12), pažy-
linčiu be kompromisų ginti ją iki mėdamas, kad tai giliai ekume-

Sovietu Sąjungoje 
Apie dabartinį gyvenimą, žmo

nių nuotaikas, galimus pasikei
timus politikoje mums šiek tiek 
papasakoja žurnalistas Robert 
Knight. Jis yra buvęs trejus me
tus U S News and W.R. savait
raščio biuro vedėjas Maskv.oje. 
Savaitraščio redakcija teigia, 
kad "R. Knight užbaigė savo mi
siją Maskvoje š.m. liepos mėnesį. 
Per trejų metų laikotarpį jis išva
žinėjo tūkstančius myliu Sovietu 
teritorijoje ir susitiko su įvairių 
pažiūrų ir profesijų žmonėmis." 

Ko žmonės laukia? 

Sunku įspėti žmonių mintis 
kasdien mait inamų iš oficialios 
p ropagandos šaltinių. Liaudis 
neturi jokios galimybės pasitik
rinti, kas yra tiesa ir kur meluo-

nelauktina jokių politinių pasi-
atsirandą palengvėjimai yra prii- ! keitimu- Per pastaruosius 15"ka 

galo, įstengiančiu iki pat *alo ninis veiksmas sovietų protestan 
priešintis spaudimui valdžios, tiškos bendruomenės. Naująja- jama (Past.: Visa sovietine pro 
kuri atsisakė jį priimti. Jis m e popiežiuje tie evangelikai Į P p g ^ a t e ^ P ? r ^ melu, ku-
j u o k ė , kaip galima ištesėti ir pentekostalai ir baptistai m a t o » kasdien beveik 24 vai. yra 
^ p r i e š i n t i pasauliui nesigrie- savo natūralų užtarėją, pažy- į l e i d ž i a m a s 1S V1SU g a r s i a k a i . b l v 
biant prievartos. Ir taip jis buvo mėdami: "Jūs, popiežiau Jonai ' _ „ Vo/4 ?:OT,jIO„ <̂ _ 
pavyzdys to radikalaus tikrumo, Pauliau n , iš savo asmeniškojo . Suprantama, kad siand.en So-
r V ' , . , . " .J: .. , _ ^^^^^ «„«•« i,„ «>;«,;« *«_ vietų piliečiai jaučiasi daug lais-
kuriam kiekviena žmogiškoji bu- patynmo zmote, ką reiškia so- * ** „ 1 1 / V L,WA 
tybė gali su savo vertybėmis pa- vietinė valdžia ir kokias kančias l ^ k a i P to ^ nuoz™°° xyDe gan su savo veriyDemis pa „ . - . u'Wx««,„lv>i T,-,Ue Stalino valdymo dienomis. Taigi švęsti savo gyvenimą." J» atnešė krikščionybei... Tūks- ^ . , »•£ . . . . ^ _f. 

Tarp vertybių, už kurias pa- tančiai geriausių krikščionių žu-
saulio kultūra turi būti dėkinga vo už storų Gulago sienų...", ra-
krikščionybei, prof. Kolakowsld so tie Rusijos protestantai popie-
išskaičiuoja penkias: šalto įsta- ^ u i -
tymo pakeitimą meile, išryškini- Tas atsišaukimas turi 1,200 žo-
mą idealo, kad reikia atisakyti džių. Jį pasirašę 52 pente-
įžūlumo žmonių santykiuose, pa- kostalų dvasininkai, jų tarpe še-
brėžimą, kad žmogus gyvena ši vadovai, sakytume, vyskupai, 
ne vien duona, atmetimą išrink- atstovaują 20,000 tikinčiųjų, sie-
tos tautos (Kolakowkis tai su- kiančių emigruoti iš Rusijos, Uk-
pranta kaip dėsnį, kad nėra tau- rainos, Gruzijos, Moldavijos ir 
tos, kuri bet kokiu pagrindu tu- Kabardino Balkarų autonomiš-
rėtu teisę primesti savo valdžią kos Sovietų respublikos. 
kitai tautai). Pagaliau krikščio- m g d e H n f a u ? d a n g o s ^ 

ma, kad geresnio gyvenimo ne
mačiusiems žmonėms atrodo, 
kad Sovietai palaipsniui vis žen
gia pirmyn. 

Tačiau neužmirština, kad po
litiškai ekonomiškoji gyvenimo 
pusė visiškai nepasikeitė. Partija 
kontroliuoja ir valdo visas, abso
liutiškai visas gyvenimo šakas. 
Nepaklusnieji yra daug žiauriau 
tramdomi, negu tai vyko prieš 
penkerius metus. 

Ypatingai Lietuvoje ir Kauka
zo respublikose beatodairiškai 
kovojama su tautiniu atgimimu. 
(Past. Straipsny) autorius tauti
nį susipratimą Pabaltijo tautose 
vadina "disidentizmu - ar nepa
klusnumu centrinei valdžiai -
aut.). Bet koks tautinis pasireiški
mas šiose respublikose yra kuo 
žiauriausiai mindžiojamas bolše
vikinėmis kojomis. Uždrausti vi
sokie vietinių respublikų vadovų 
decentralizacijos polėkiai. Nors 
tai ir prieštarauja maskvinių pa
žiūrai, kad tokie vietiniai pakeiti
mai yra būtini. 

Nieko nesulauks 

Nežiūrint materialinio gyveni
mo lygio šiokio tokio pagerėjimo, 
kol bus gyvas L. Brežnevas ir jo 
vadovaujamas politinis biuras, 

• B E P " M%Z'& ;:'* ?/$•:&&''*•:•'%> •&% 

w W*l 

nybei esame dėkingi už mintį, daug kur eina kruvina kova dėl 
kad pasaulio kančių priežastis — v_ * • • ir* • •• —•-

. . . . žmogaus teisių. Visaip ji reiskia-žrrionių netobulumai. si. Iš mūsų pasiuntinybės prie Šitoks Knstaus ir krikščiony- », . - 7T .. . . « , . » . . . . * •_* ' M t Vatikano teko gauti įaunų lenkų bes iškėlimas ateistu -liberalų ^ „ ^ d i s i d ^ f ^ 
laikraštyje, atliktas filosofijos ^ « S p o t k a n i a » (Susitikimai), 
profesoriaus, yra lSidemetmas. J Q ^ ^ n u r o d o m a L i u W i n a S ) 

- - ' * kur yra katalikų universitetas, 
Išryškindamas žmogaus vertę bet žurnalas spausdinamas Di-

Kristus ir ant jo paskelbtų idealų džioioie Britanijoje, o bendradar-
išaugusi krikščionybė drauge iš- biai iš už geležinės uždangos, 
ryškino ir žmogaus bei tautų tei- Skaudu skaityti apie daromos tu 
ses. Tą mintį labai plačiai apta- jaunų patriotų butuose kratas, a-
ria neseniai iš spaudos išėjęs vei- pie priespaudą jų patriotų kultu-
kalas "Claims in Conflict", kur rininku, apie laidotuves kalėji-
autorius jėzuitas prof. D. Hol- muose iškankintos jų patriotės, 
lenbacb dokumentuotai dėsto Reikšminga, kad įdėta ir ilgas 
Bažnyčios, krikščionybės apie straipsnis apie lietuviu kataliku 
žmogaus teises skelbiamus dės- pergyvenamą priespaudą, 
nius nuo Jono XIII iki paskuti- Ateistinė Maskvos "Kultūra" 
nlųj'j dienų. Šiuo atžvilgiu krikš- kaskart labiau ima remtis prie-
čionybės dėsniai ir pastangos su- varta ir ginklu, gerai jausdama, 
tampa su Vakarų pasaulio pas- kad vis labiau praranda pasiti-
tangomis ginti žmogaus teises kėjimą galvojančiuose žmonėse, 
prieš valstybės prievartą, kuri Atsiranda ir būdingų faktų. 45 
dabar ypatingai pasireiškia ko- Osrfofdo universiteto profesoriai 
munistinėse diktatūrose. pasirašė Maskvai protesto raštą 

Šiuo laikotarpiu daugely- dėl kalinamo ukrainiečių filoso-
je kraštų vyksta žūtbūtinės var- fo V. Lisovy, o New York Book 
žybos tarp krikščioniškos vaka- Revie™" išspausdino pakartotiną 
rų kultūros ir ateistinio komu- penkių filosofu raštą Brežnevui, 
nižmo, kurį net būtų sunku protestuojant prieš to Lisovo lai-
pavadinti tikra kultūra, nes jie kymą kalėjime, 
yra pamynę šimtmečiais išugdy- Sunykimui pasmerktas sąiūdis, 
tus žmoniškumo dėsnius ir eina kurio stiprybė pančiuose ir kalė-
su barbariška prievarta. jimuose. / , Pr. 

Klijentų eilės komisinių prekių krautuvėje, Maskvoje, 
naujami . . . 

čigonai neaptar-

čiama jokio spaudimo pakeisti 
dabartinę sistemą. Su 70-ju metu 
dešimtmečio pabaiga visa parti
jos vadovybė visiškai perseno ir 
su šiuo senumu, lyg koks slogu
tis ,užgulė ant visos Sov. Sąjun
gos teritorijos. Net ir labai jau 
aiškiai matomi nepasisekimai 
nesukelia per didelį bangavimą 
nei partijos virš.nėse, nei šio 
liūno dugne. Niekas nenori nie
ko keisti, ligi pats gyvenimas pri
vers ieškoti kitų sprendimŲ. 

Ar Brežnevas vadovauja 

Į šį klausimą žurnalistas R 
Knight atsako neigiamai. Pripa
žįstama, kad jis stumtelėjo So
vietus į priekį. Tai pripažįsta ir 
politinis biuras ir liaudis. 

Taip pat sutinkama, kad disi
dentu balsai vis dažniau iš
girstami ir pačioje Sov. Sąjungo
je. Tai yra pavojingi ženklai. At-
simintina, kad anksčiau už šias 
nuodėmes buw mirtis, o dabar 
tepasitenkinama kalėjimo baus
mėmis. 

Gana keista, kad visi šie nepa
sitenkinimo balsai ne tiek jau 
reikšmingi rusams, kiek į juos 
kreipia dėmesį užsienis. Dažno
kai rusai mėgina apkaltinti Brež
nevą, kad "jis nesąs pažankamai 
griežtas su savo, atseit partijos, 
politiniais priešais- Kažin ar jie 
jau užmiršo Stalino dienas?" 
klausia žurnalistas. 

Ambasadorius aiškina 

Minėto savaitraščio redak
toriai VIII. 13 atspausdino ilgoką 
pasikalbėjimą su buvusiu JAV 
ambasadoriumi Maskvoje Mal-
colm Toon. Pastarasis jau prieš 
kurį laiką grįžo namo ir jaučiasi 
laisvas pareikšti savo asmenišką 

-nuomonę apie Sovietų vadus ir 
visą bolševikinę sistemą. Klausi
mas, ar Sovietai žengia pirmyn 
ar atgal ,jis atsako. 

Jeigu sovietai galėtų bešališ
kai, t.y. objektyviai, vertinti vi
są būklę (Past: ko jie negali, nes 
jiems ant akių yra uždėti ideolo
giniai tamsintuvai), Sov. S-gos 
vadovai negalėtų per daug 
džiaugtis savo pasiektais laimėji 
mais. 

Vilniaus universiteto 400 me
tų sukaktis verčia ir plačiau pasi
žvalgyti. Yra gera proga pabrėžti 
Lietuvos valstybės gilią istorinę 
praeitį su sostine Vilniumi. Juk 
dar daug lenkų ir ju suklaidintų 
vakariečių vis Vilnių linkę laiky
ti buvusiu Lenkijos miestu. Aus
ti ai i joje atspausti Lietuvių Fondo 
leidiniai, — "Mokslo Keliais" ir 
"Lithuanian Review", — labai 
aiškiai parodo Vilnių kaip Lie
tuvos karalijos bei didžiosios ku
nigaikštijos sostinę praeityje, te
besant ir šiandien, kad ir Mask
vos imperializmo užgrobtos, lietu 
vių tautos širdimi. 

Su Vilniaus universiteto įkūri
mu Lietuvos valstybė vaizdžiai 

jie turi Rytu Europoje .Ir vi
sos tos bėdos gana pavojingos. 
Tai gali priverst juos su savo ka 
riškomis jėgomis ir vėl grįžti iš 
kur išėjo. Negalima, kad tuose 
kraštuose subyrėtu komunisti
niai režimai, kurie tesilaiko ant 
sovietinių durtuvu-

Ne geresnė būklė bolševikams 
susidarė ir Vid. Rytuose. Jie yra 
išvaryti iš Egipto ir Sudano .Vi
si Sovietų draugai Art- Rytuose 
yra visiškai nepatikimi, gal būt, 
išskiriant tik vieną Siriją. 

Jau labai prastame stovyje yra 
ūkis. Tačiau neverta prielaidžiau-
ti, kad dėl ūkinių sunkumu ims 
ir grius Sov. Sąjunga. Ne! Taip 
yra buvę praeityje ir jie visgi iš
sikrapštė iš vienų bėdų į kitas, iš 
žemės ūkio į pelkes. 

Šie metai nežada gero derliaus, 
jie gali būti menkiausi Sovietu 
istorijoje. Gali trūkti apie 45 mil. 
tonų grūdų iš būtinai reikalingų 
230 mil. tonų. 

Ir žmonės nepatenkinti 

Nepashenkmimas auga ne tik 
okupuotų tautybių masėse, bet ir 
pačiu rusų eilėse. Ne dėl politi
kos. Bet todėl, kad pilietis turi 
laukti automobilio pirkimo 7-rius 
metus, kai tuo tarpu Sovietų ga
minti autovežimiai parduodami 
užsieniuose. "Negalima tvirtinti, 
kad Sovietų žmonės jaustųsi lai
mingi". 

"Jeigu aš būčiau politinio biu
ro narys, per daug nedžiūgau
čiau- Bešališkai sprendžiant, nė
ra viskas taip gerai, kaip skelbia 
propoganda. Tačiau politiniam 
biure nėra objektyviai galvojan
čių žmonių", sako Malcolm 
Toon. 

pasuko į vakarų Europos tau
tų šeimą. Nesirinkta religijos ir 
kultūros vadovu surembėjęs ir pa
saulinių valdovų priklausomas 
Konstantinopolio patriarchas, 
bet nueita su Roma. Todėl paly
ginus ankstyvas lietuvių susido
mėjimas Šventosios Romos impe
rijos arenoje kilusiu renesansu su 
humanizmo sąjūdžiu ir reforma
cija. Jau pati savos Alma Mater 
Lietuvoje steigimo mintis gimė 
vakrietiško idealoginio - religi
nio įsisiūbavimo audroje. Su pir
maisiais žingsniais Vilniaus uni
versitetas atsistoja kaip atspara 
bei konfrontacija protestantiš
kam Karaliaučiaus universitetui. 
Tačiau nėra jis jokia konservaty
vi ortodoksinė tvirtovė, bet vaka
rietiškas kultūros židinys su atvi 
romis durimis naujoms teologi
nėms, filosofinėms mintims, pa
sinešęs lenktynėms su kitais uni
versitetais teorijos ir grynojo 
mokslo baruose. 

Vilniaus universiteto pastatai, 
— paprastai atidengia gyvena
mojo laikotarpio dvasią, — yra 
renesanso, baroko ir neoklasiciz-
mo kūriniai Tokie ir kiti Vil
niaus miesto istorinės reikšmės 
paminklai. Jokių pėdsakų čia nė
ra bizantiškosios architektūros, 
taip charakteringos rytų ortodok
sijos uždarumui. Nėra Vilniuje 
(be šv. Onos bažnyčios) ir vidur
amžių vakarams būdingo gotiko, 
kilusio iš žmogaus plėkio atitirūk 
ti nuo žemės. Vilniaus miestas 
ir jo universitetas stovi tvirtai ant 
savo lietuviškos žemės. Jis ją my
li ir puošia, negailėdamas di
džiausių sumų pradžioje iš kitur 
atvykusių bei pakviestų architek
tų planams, vėliau savo užsiau
gintų sūnų. Čia minėtinas K 
Glaubicas, iš paprastų valstiečių 
kilęs L. Stuoka - Gucevičius. Net 
ir dabartiniai naujausiųjų laikų 
pastatai byloja apie lietuviško
sios dvasios, nors ir labai Maskvos 
retežių supančiotos, polėkių savi
tumą. Tiesa, jie mūsų laikų ir 
modemiški, bet vakarietiški. Aiš
kiai skiriasi nuo naujųjų pastatų 
Maskvoje, nuo Minsko centrinių, 
seniau vadintų Stalino rūmų, 
nuo Varšuvai rusų tautos "pado
vanoto" kerėpliško pastato 
(Dom Kultury), savo stiliumi 
pretenduojančio į naujojo "tikė
jimo" katedrą. 

— Prancūzijoje dažniausia 
pavardė yra Martin, Vokietijoje 
Schulz, Britanijoje ir JAV 

Tik žvilgterėkime, kiek bėdų I Smith. 

Minime tad garbinguosius Vil
niaus universiteto šimtmečius su 
pasididžiavimu. Putinas sako: 

"Nuo jūros eina mūsų žemė, 
Iš amžių kyla mūs tauta". 
Medis, turįs gilias šaknis, atlai

ko visas audras, atlaiko ir saus
mečius. Lietuvių tauta šiuo me
tu gyvena biaurius dvasinio, po
litinio sausmečio laikus. 

GRUMTYNĖS SU LEMTIMI 
JONAS MATONIS 
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90 MIL. DOL. PASKOLA fabrikas Chicagos pietuose. Ta i 
suteiks darbo 10,000 darbinin-

Federalinė ekonominės pažan- Į *U. Chicagos mere J. Byrne pa 
gos atministradja garantavo 90 reiškė ypatingą dėkingumą fe-
mil. dol. paskolą, kad butų su
modernintas Wlacon*ino plieno 

deralinei vyriausybei už iią pa
ramą. 

normą, nuo kurios atskaičius numatytą sumą, ir Pareikalavau žmonos vardu, parašydamas soc. dr. 
sumažintos pensijos dar negalėdavau gauti. Reiškia įstaigai raštą, kad žmonai mokėtų pensiją taip, kaip 
septynerius metus dirbdamas savo pensiją įstatyme numatyta. Soc. draudimo įstaiga žmonos 
padovanodavau valdžiai. Po 72 metų galima uždirbti pensiją padidino, išmokėdama mano pensijos pusę, 
kiek tik nori ir vistiek gauni pensiją. bet atskaitė sirtumą tarp 62 ir 65 metų. Jei ji būtų 

Į pensiją išėjau sulaukęs 75 metų (atleido kartu visai nedirbusi, tai būtų gavusi lygiai pusę mano 
su visais kitais, sulaukusiais 65 metų amžių). Bet per pensijos. Kadangi dirbo, tai buvo nubausta. 
tuos 10 metų, išmokant algą, visuomet atskaitydavo Skirtumo tarp naujos (pataisytos) pensijos ir senos 

Nei tie egzaminai, nei tos įgytos teisės ir ^ ^ ^ f o ndan, kaip ir prieš 65-rius amžiaus metus, mokėtos nemokėjo. Teko vėl rašyti, aiiškinti, kol po 
d o k u m e n t a i m a n praktiškos naudos nesudarė, tik Q ^ ^ ^ m okėjo pagal mano įmokėjimus iki 65 kelių mėnesių susirašinėjimo atsiuntė šekį už 
mora l i a i įgijau šiokį tokį pasitenkinimą. Atidirbęs 10 m e t ų P a r a š i a u socialinio draudimo įstaigai raštą, nesumokėtą skirtumą. 
metų po iš tarnautos pensijos, jau nemačiau jokios k l a u s d a m a s , kodėl man nemoka pensijos už tuos Kartą sekmadienį po pamaldų moterys, išėjusios 
p r a s m ė s dar te-hau dirbti, nors tokia galimybė 1Q m e t ų ^ k u r i u o s dirbdamas mokėjai ir dar iš bažnyčios, kalbasi apie gaunamas pensijas. Jų 
sus ida rė . valdžiai paaukojau savo 7-rių metų pensiją. Išskaitos viena sako: 

O ga l imybė buvo tokia: buvęs Riley StokerLorp. ^ pe n 8 į j ų fo ndą tų 10 metų laikotarpyje buvo Kokia čia valdžios neteisybė! Aš sunkiai 
t ik r in to jas , reg. prof. inž. J. Manico, pasitraukęs iš didesnės daugiau negu dvigubai, o mano pensija dirbau visą savo amželį ir gaunu daug mažiau, negu 
kompan i jos , įsteigė triobesių projektavimo įstaigą. m o k a m a t i k p a g a l t u o s m a žesnius išskaitymus, tos, kurios visai nedirbo. Aš gaunu tik 48 dolerius 
G a v ę s nemaža i stambių užsakymų, ieškojo sau d^ytus i k i m a n o 55 m e t ų a m ž į a u 8 . mėnesiui už savo darbą, dirbtą nuo jaunystės iki 70 
p a t i k i m o padėjėjo. Manico mane gerai atsiminė, nes j a n ą g a v o r a § t ą g a v a u i g g o d a v o draudimo metų, o ana, va, Jurgio Anelka. visai nedirbusi ir dar 
a š , t ik pradėjęs braižytoju dirbti, daugiausia a t 8 a k y m ą tik ^ k e U ų m ė n es ių laukimo. Jame buvo jauna, gauna net 120 doleriu mėn. ir dar su visokiais 
p ra le i s tų klaidų buvau radęs jo patikrintuose p a a i š k i n t a > k a d pensija mokama tik pagal priedais. - Kita kaimynė ir sako: 
brėžiniuose . Nors jam anuomet labai nepatiko mano į m o k ė j i m u s i k i 55 m e t u a m ž i aus . nes laikoma, kad - Nagi todėl, kad tu durna. Reikėjo nedirbti, tai 
i škel tos a ikštėn jo klaidos, - Žinau, kad jis tuomet ..g j a u g a v ę g p e n g i j ą dirbdamas. O kad dirbant po 65 ir tu būtum gavusi daugiau, o kadangi dirb« V 
n e t p y k o , — bet po keliolikos metų atsiminė ir m e t ų d a r o m o s įskaitos, tai toks yra bendras reiškia, buvai durna, tai dabar tave ir baudžia. Aš 
i v ! ! ? n ^ " t ą , **? telefonuit butą skambindamas įstatymas, kurio įstaiga negali apeiti. Gavęs tokį irgi nedirbau ir taip pat gaunu daugiau už tave. 

"gudrų" raštą, parašiau savo senatoriui skundą, Protingos moterys važinėja savo "karais", gauna ne 
plačiau išdėstydamas reikalą ir pridėdamas tą soc. tik pensijas jaunos būdamos, bet dar priedo rūbams, 
dr. įstaigos man rašytą raštą. baldams ir net kas tresji metai pinigų naujam 

Po pusės metų gavau trigubai padidintą pensiją šaldytuvui, nežiūrint, kad dar senas visai geras. Tai 
ir čekį neišmokėtam skirtumui padengti. va kaip išeina, — reikia mokėti gyventi... 

Mano žmona nustojo dirbti dar prieš 62 metus Čia moterys kalbėdamos neskyrė soc. draudimo 
d i r b a n t , pradėjau gauti pilrą socialinio draudimo savo amžiaus, o sulaukusi 65 metų pradėjo gauti pensijos nuo "welfare" šalpos, 
pensi ją . Nuo 65 metų amžiaus jokios pensijos pensiją pagal savo mažus uždarbius, bet ne mano 
n e g a l ė j a u gauti , nes mano atlyginimas viršijo tą pensijos pusę kuri buvo kelis kartus didesnė. _ (Bus daugiau) 

siūlė gerą valandini atlyginimą, man dirbant 
n o r i m ą kiekį valandų kasdien ar kada tik norėsiu. 

J A V ĮSTAIGŲ BIUROKRATIZMAS 

Suė jus 72 metams mano amžiaus ir dar vis 
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ŠV. KAZIMIERO 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 

Cievelando lituanistinė šv. Ka-

isreiškė džiaugsmą, kad jaunv 
mas mokosi ir dėkojo dir. V. 
Augulytei už gražiai vedamą 
mokyklą- Taip pat įteikė dova-

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

zimiero mokykla šiais metais j ną ir mokyklos direktorei. J . 
užbaigė jau 22-sius mokslo me- Malskis įteikė benduomenės do-
tus- Tai reikšmingas gyvosios vanotas knygas geriausiems 
lietuvybės ugdymo laikotarpis, pradžios mokyklos mokiniams, 
kurį su pasididžiavimu tenka Toliau sekė išdalinimas pažymė-
prisiminti ir su džiaugsmu kai- jimų baigusiems VE! skyrių, 
bėti apie šios mokyklos atsiek- ; Buvo apdovanoti ir 
tus laimėjimus. Mokykla išau- \ šios mol 

Dalis- mergvakario dalyvių, mokytojai Vidai Augulytei lietuvišką šeimą 
su Gediminu Bučmiu sukuriant. Kairėje sėdi motina V. Augulienė, toliau 
Vida — papuošta rūtų vainiku. Nuotr. V. Bacevičiaus 

ru. Rengėjai tikisi, kad į operą | atidarymas šeštadienį, rugsėjo 
susiorganizuos atvykti visų 1 d., 2: vai. po pietų, tąsa sek-
Ohio apygardos apylinkių ir'madienį nuo 1:30 vai. po pie-

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

MtiiitiiitiiiiiiiiiiinmtiiuiiiitiiiiiiiiiiHtti 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ka. perstatyti. pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauke 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
•u patyrimu, už prieinamą kauną pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TELEFONU 476-3350 
ĮUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII 

B E A L K S T A T K 

iki 
i dienos. 

TAUTOS ŠVENTĖS 
M I N Ė J I M A S - K O N C E R T A S 

...... . /.-ttSSissi?JS^^Si1* 
\ .. , . . . . . . i Papildomų informacijų duosime 
kyklos mokiniai: M i r g a \ ? J ^ _ . . £ r M 1 { H n ,0 > 

gino netik jaunąją kartą, ku- i Bankaitytė, Rita Kazlauskaitėj1 

ri kalba tėvų kalba, bet ir jau- į Algirdas Miškinis, šiems moki-
nuolius kurie tęsia mūsų tautos! niams įteikti ir baigimo ates-
laisvinimo darbą tatai. Klasės auklėtoja Vida 

Sukaktį Cievelando mokykla Augulytė sveikino baigusius J JB apylinkės valdyba džiau-
paminėjo įprasta mokslo metų. aukštesniąją mokyklą ir pahn-; ^ k a d § . ų ^ ^ T a u t o s š v e n . 
baigimo tvarka. Sekmadienį, kėjo ateityje nenutolti nuo lietu-; w p a s i s e k ė g a u t i Ukrdiį s t i p r i a s 
visi mokiniai rinkosi į DMNP;vybės ir likti ištikimiems J<>s j m i n t i e s i r m e n o j ė g a s . Kalbą 
parapijos salę, iš kur organi- idealams. Į tema » T a u t a įr tėvynė" pasakys 
zuotai, — skyriais su mokyto- j Abiturientų atstovė M. Ban- t a r p t a u t i n i o v a r d o mokslinin-
jais ėjo prie žuvusiems už Lie-I kaitytė savo žodyje padėkojo k a g p s i c h o l o g a s d r . Vytautas 
tuvos laisvę paminklo. Eisenos į mokyklos direktorei, mokyto- ^ B į e l i a u s k a S ) ^ ^ 0 univereite-
pradžioje buvo nešama tautinė, jams ir tėveliams, primindama ^ ( 3 ^ ^ ^ profesorius. 
vėliava absolvento Algio Miški-jdr. J. Basanavičiaus pasakymą,, K™^** nr«rram f l atli 
nio. Prie vėliavos absolventės j kad jei kalba išliks gyva, išliks 
Mirga Bankaitytė ir Rita Kaz- j ir pati Lietuva, o kalbai išny-
lauskaitė, kuri padėjo prie pa -kus , ne bus nei lietuvių, nei 
minklo puokštę gėlių priminda- i Lietuvos. Todėl ragino aktyviai 
ma, kad jaunimas jaučia tėvy-: įsi jungti j liet. bendruomenę, 

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiimiiiiiiiimiiii 
M. A. Š I M K U S 

NOTARV l'L'UI.IC 
I.NCOME T A I SERVICE 

USS So. Maplevood , tel. 254-7450 
Taip pat Uaromt VERTIMAI 
GIMINI V :SK vietiniai, pildomi 

n U K T T B a PRAŠYMAI Ir 
kitokie blankai 

I iiau*i{iiii!iiii!iiiiiiiiiiiimuiujuiiiiiiiiiiii 

BURBANK, ILLINOIS 
Parduodama 3-jų butų kampi
nis namas. 2 po 6 kamb. ir 4 
kamb. Pečiai, šaldytuvai. Ga
ražas. Skambint 376-6182 arba 

341-1186 

R E A L E S T A I E 

C O D 

nės kančias ir trokšta jai lais- j kad jos ateitis išliktų gyva vi-, 
vės. šv. Mišias atnašavo kleb. | sose kartose, 
kuru G. Kijauskas, SJ. Savo' Rita Kazlauskaitė įteikė do-
pamoksle klebonas pagyrė mo-ivaną klasės auklėtojai mokyk-
kinius už jų pasiryžimą mokytisį los direktorei Vidai Augulytei, 
gimtosios kalbos i r patarė taip. Iškilmingas mokslo metų bai-

Koncerto programą atliks vi
sų lietuvių mėgiamoji solistė ko
loratūrinis sopranas Gina čap-
kauskienė. Jai akompanuos jau
nas, bet jau pagarsėjęs muzikas 

i J. Goveda iš Toronto. 

Plaukymo pirmenybės vyks 
pačios rengimo j sekmadienį, rugsėjo 2 d., Case-

VVestern Reserve universiteto 
Donnell baseine, kuris randasi I 
Emjerson Physical Education• 
Bldg., pagrindiniame "Campus", i 
10900 Euclid Ave. Įvažiavimas j 
iš Adalbert gatvės, per parkini- j 
mo aikštę. Varžybų pradžia — 
9 vai. ryto. 

Lengvosios atletikos ir plau- ! 
kymo varžybas vykdo Cievelan
do LSK Žaibas. Programa apims 
visas pagrindines rungtis, suau
gusių ir visose prieauglio kla
sėse. 

Golfo pirmenybės vyks šešta
dienį ir sekmadienį, rugsėjo 1 
—2 d., Sleepy Hollow golfo lau
kuose, Brecksville Rd., Brecks-
ville, Ohio. Pradžia abi dienas 
— 10:30 vai. ryto. šių varžybų 
išsami informacija tilpo praėju
sio penktadienio Cievelando ži
niose. Varžybas vykdo — Cle-

:iiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiii!iimiiinii 
8 kamb. mūr. bungalow. Čreng-

tas rūsys. 3 tualetai. Didelis gara
žas. Arti Maria mokyklos ir Sv. Kry
žiaus ligoninės. Tuoj galima užimti. 
Idealu didelei seimai. 

2 po 4 kambarius mūrinis Brighton 
Parke. Gražiai užlaikytas. $47,000. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income T»x 

Notary Republic 

VIZITINIŲ KORTELIŲ j 2951 W. 63rd St., 436-7878 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas 
gražus paprotys. Biznieriai jas 
čiai naudoja. Bet tinka ir visų 
mų atstovams turėti gražias 
nnes korteles. 

Kreipkitės } "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

839-1784 arba 839-5568 
yra į illlliiilllllliiillllltiiuiiiuiilllllllllllilllliii 
pla-

C A P E 
Labai svarus 8-jų miegamų mur. 
i y 2 vonios. Šoninis įvažiavimas į 
garažą. Iš lauko namo papuoši
mai aluminijaus — jokio dažyymo. 
Daug priedų. Arti susisiekimo. Ar
ti 79-os ir Pulaski. J 

LAUNDEANE REALTORS 
TEL. — 361-0990 -

C I C E R O 
Savininkas parduoda mūrinį Cape 
Ood namą. 3 miegami, pilnas rū
sys. Garažas. Naujesnis centr. ga-
zu apšild. ir kilimai. Oro Vėsini
mas. Daug priedų. Kaina numažin
ta $9,000. Prašoma $47,500. Tei
raukitės angliškai telef. — 

6 5 2 - 3 6 2 3 

luo-
vizi 

10% — 20<7r — SO<7e pigiau mokčsltr 
"i npdi-aiida nuo iicnleo ir la tumi) . 

m i i s . 

B E V E R L Y S H O R E S , I N D . 
New 3 BR ranch on large lot jn j 

I private vvooded setting about 3 blocks ! 
i from beach. 20"x30* attached garage. I 

Aluminum siding. Central air. 3 new 
appliances included. Immediate pos-
session. National Park leaseback 
expected. $57,000. 

Call Renard at Callahan Realty. 
219 — 929-4298 

Z A P 0 L I S 

Minėjimas įvyks rugsėjo 8 d., 
šeštadieni, 7 vai. vak. Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos para
pijos didžiojoje salėje. Sekma
dienį, rugsėjo 9 d., tos parapi-1 velando Lietuvių golfo klubas, 
jos šventovėje bus atlaikytos į 1979 m- Š. Amerikos Lietuvių 

pat ir ateityje likti gerais lietu- gimo aktas užbaigtas visiems apylinkės valdybos užprašytos \ Lauko teniso pirmenybes vykdo 
sv. Mišios už pavergtąją tautą Cievelando LSK žaibas, rugsėjo 
ir jos išeiviją. V. M. Į 8—9 d.( Harold T. Clark Tennis 

SPORTO ŽAIDYNES ! Courts, South Marginai Rd., 
CLEVELANDE 

Šios vasaros pabaiga bus 

viais, tėvynės mylėtojais. Po j sugiedojus "Lietuva brangi 
pamaldų mokiniai, tėveliai iri Salėje taip pat vyko mokinių 
svečiai rinkosi į salę. Atidarant' darbų parodėlė. Po to sekė vai-
iškilmingą mokslo metų užbai-: sės, paruoštos tėvų k-to ir bai
gimą, mokyklos direktorė Vida turįentų mamyčių. S. S. 
Augulytė pakvietė visus sugie-.; 
doti tautos himną. Toliau mo- GALIMA GAUTI STEPENDDŲ i g a u B i lietuvių sportinėmis var 
kyklos direktorė pagal iškU- p ^ d r R o m u a l d a s K a šuba žybomis Clevelande. Darbo die 

jau 11 metų Cievelando valsty- n o s savaitgalį, rugsėjo 1—2 d. I nuo Municipal Parking Lot. Pa 
biniame universitete kur studi- ; ^ ^ š- Amerikos Lietuvių va- j statykite automobilius rytinia-
juoja 17,000 studenį , dėsto vi- **"* S P 0 * 0 žaidynės, kurių 
oracijos ir mašinų dinamikos programoje bus lengvosios atle-
kursą, vadovauja ir visam uni- t i k o s - P&ukymo ir golfo pirme-

F R A N K 
T JOS H Vr«l SStti Street 

t'lilcngo. Illtnota 
I ei.•>.. ' .A 4-8«54 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiinniuiimiiiii 
P L U M B I N G 

Licensed, bonded, Jnsured. 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 

ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės Glass blocka. Sinkoa 
vamzdžiai išvalomi elektra Ga
ule kreiptis nuo 7 iki H vai ryto 
-u-ba po 5 vai. vakaro 

Sf RAPINAS — tt3e-2960 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

4 BUTAI-PLIUS 
Puikioj Clucago Ridge apylmkėjįe 
7 metų senumo mūrinis namas. Vi
si butai po 2 miegamus, plius 5-tas 
butas rūsy. Penkios pajamos. 

Skambinkite dabar 

LAUNDEANE REALTORS 
TEL. — 361-0990 

mingo akto dienotvarkę į pre
zidiumą pakvietė: kleb. kun. 
G. Kijauską, svečią iš Romos 
atstovą prie šv. Sosto St. Lozo
raitį jr., LB Cievelando apylin
kės v-bos pirm. Jurgį Malskj, 
LB apylinkės v-bos narį švieti-^ 
mo reikalams, knygų skaitymo ; 
varžybų mecenatą Br. Gražulį, 
LB Ohio apygardos atstovą dr. 
A. Butkų, Vm skyr. aukl. mo-> 
kyt. J. Vyšnionj, Tėvų k-to pirm. 
J. šiupinį ir Ped. tarybos sekr. 
mokyt O. Žilinskienę. 

Invokaciją sukalbėjo mokyk
los kapelionas kįeb. kun. G. Ki
jauskas SJ. Mokyklos direkto
rius dėkojo mokiniams už iš
tvermę darbe, tėveliams už rū
pestį mokinių suvežimu, moky
tojams už nuoširdų darbą ir tė
vų K-tetui už glaudų bendradar
biavimą ir rūpestį mokyklos 
išlaikymu. 

Svečias iš Romos, St. Lozo
raitis jr., sveikino ir džiaugėsi 
mokiniais, kad jie jaučią parei
gą mokytis savo gimtosios kal-

versiteto mechanikos departa
mentui. Siekią aukštesniųjų j 
mokslo laipsnių mechanikos in
žinerijoje, jo departamente gali 
gauti Research asistant ar as-
sociate assistantship stipendijų. 
Kreiptis: prof. R Kašuba, 
Chairman, Mech. Eng. Dept. 
CSU, Cleveland, Ohio 44115. 

EMILIJA PLATERYTĖ 
CJLEVELANDE 

LB Clevelande apylinkė, vado
vaujama Jurgio Malskio, lap
kričio 17 d. Clevelandan kvie
čia iš Chicagos muzikinę dramą 
"Emiliją Platerytę". Spektak
lis įvyks Euclido gimnazijos 
auditorijoje. Pastatymui or
kestrą suorganizavo Cievelando 
orkestro simfoninio orkestro il
gametis narys Vytautas Kušlei-

garsaus orkestro 

nybės. 
Lengvosios atletikos varžybos 

vyks šeštadieni ir sekmadienį, 
rugsėjo 1—2 d., naujame Case-
Western Reserve universiteto 
Eddie Finnigan Field (stadio ! 
ne), East 115th St. ir Wade 
Park Ave. kampas. Įėjimas iš! 
E. 115 St., vienas blokas į šiau-1 
rę nuo Euclid Ave. Varžybų 

Clevelande. Aikštės yra tarp 
Memorial Shoreway (1-90) ir | 
South Marginai Rd, maždaug 
kitoje 1-90 greitkelio pusėje nuo 
Burke Airport, tuoj pa t į rytus 

me Municipal Parking loto gale 
(Nukelta į 5 psl.) 

70 ir Mapievvood. 2 aukštų 3-jų bu
tų mūr. pajamų namas. Taip pat ga
limos pajamos rūsy. 2 maš. garažas. 
Nebrangus. 

72 ir Mozart Liuksusinis 2-jų butų 
po 2 miegamus mūro namas. įreng
tas rūsys. Pamatykite Šiandien. 

43 ir Washtenaw. 2-jų butų mūr. 
po 2 miegamus. 3-jų kamb. butas 
skiepe. $49.500. 

Bridgeporte — puikus investavimas. 
7 butų mūro namas. Pilnas rūsys. 

UnmmiimmnimiimiHIHUIlHlMIlunn į Nuomininkai patys apsišildo. $17,500 
'iiiillllllllllilllllllllllllillllllllllillllllllllii! metimų pajamų. Kama $54,000. 

NORTH BEVEELY, 
puikus didelis namas — 

11 kamb. 5 miegamieji, 2 vo
nios. Židinys. Gerame stovyje. 

Turite pamatyti. Kreipkitės 
angliškai teL 881-1451. 

Bridgeporto apyl. parduodamas 2-jų 
butu. po 4 kamb. medinis namas. 
Mūro pamatas. Pilnas rūsys. Tuo
jau galima užimti 1-mą aukštą. 2 
mašinų garažas. 

YA 7-88» arba 32M375 

liiimiiimiMiimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiii 

NUMIZMATIKA 
Jonas K. Karys 

Žodynas, rastai. 340 pual. 
Kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $16.00. Spausdino Im-
maculata Press, Putnam, Coon. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII 

M O V I N G 
SEKBNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus Ir iš toli miesto lei-
liinai ir pilna apdrauda. 

IVl. _ \ \ \ o-&m 
uiiuniiiiiiiiiiii'iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii: 
.MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlHilllllllllll 

(vatriŲ preklg j::isii inU iti»:i> nt'.iran 
irtai ift ntu>ų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 VV. 69 St., Chicago, III. 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
hiiiHiiiiiiniiHiiiiinMiiHuiiiiiimmmiii 
iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiinniiiitiiinT7> 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauna,UP ir vaškuojame 
visų rūiig grindis. 

J BUBNYS — TeL RE 7-5168 
MiiiiimiiMiiiiiiiiiimiuiiiimuuiitifiiuiii 

59 ir Mozart. Iš naujesnių 8 butų 
gerai prižiūrėtas mūras. Pirkėjui 3 
miegamų butas. D€l informacijos 
skambinkit mums. 

67 ir Pulaski. Nairjas 3-jų miegamų 
bungalow. Skiepas, garažas. Pamaty
kite šiandien. 

Oak Lawn, j vakarus nuo Cicero 
Liuksusinis 3 miegamų. "tri-level". 
Pamatykite šiandien. 

Budraitis Realty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

PROGOS — OPPOBTDNTTIES 

Marqaette Parke parduodamaa 

NAMAS IR TAVERNA 
Dėl informacijos skambint 

77 6 - 4 9 56 

HEW V \AMED — MOTEBJfS 

Rezidencinės ir Komercines Nuosavybės 

Apartmentai • Kondoromiurnai • Nuomavimas FLORIDA 
REAL H Angelė E. Kamiene RF.ALTOR BROKER MOTART 
Tf C T P A 'T '"U 7̂01 Guif ftoolcvard.st. Petcr*bu<-a fccach.F-i. >>70& 

T«lcfona< («!}) ) 6 0 - 2 4 4 8 . valcar« («(3) >45-27>6 

Mes turime kompiuterį ir esame 
nariu M I S . , kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

MATURE RESPONSIBLE WOMAN 

to live with 2 elderiy ladies. Duti°s 
include cooking, shopping, keeping 

apt. clean. Own room and saiary 

TeL 448-1572 

BABY SITTER -• 
Bridgeport area 

Monday thru Friday 
7 a. m. to 3 p. m, 

Call 842-2896 after 4 p. m. 

VICEGUBERNATORIUS 
LIETUVIŲ GEGUŽINĖJE 

bos, kas ateity jiems nuolat pri-, ka iš 20 to 
mins, kad jie lietuviai. : muzikantų. 

XII skyr. absolventas A. Miš
kinis įteikė svečiui mokyklos 
leidinį "Minties sparnai", pri
mindamas, kad tai primins jam I Ohio valstijos vicegubernato-
mūsų mokyklos darbus, troški- rius George Voinovich rugpiū-
mus ir siekius. Tėvų k-to pirm.; čio 5 d. lankėsi Amerikos lietu-
J. šiupinys sveikino k-to vardu vių piliečių klubo gegužinėje, 
baiguaiua šią mokyklą, dėkojo j kur pasakė trumpą kalbą. Voi-
visiema padėjusiems komitetui, novich, žinomas Oevelando po-
Komiteto vardu įteikė mokyklos į litikas, stipriai įsijungęs į tau-
direktorei dovanėle. j tybių sąjūdį, kandidatuoja į 

Toliau sekė lietuviškų knygų- Cievelando burmistrus. R. 
skaitymo laimėtojų pristaty
mas Kiekvienais metais Br. ir 
Ak. Gražuliai apdovanoja oini-
g i n ^ i s premijomis mokinius, 
kurie nonai skaito lietuvišką 
knygn Iš viso skaitė 84 mo
komai. Perskaityta. 445 kny
gos, — 33,539 puslapiai. To
liau sveikino J . Balbota, kuris 

OHIO APYGARDOS 
LIETUVIŲ DIENOS 

LB Ohio apygardos valdybai 
pritariant ir talkinant apylin- Į 
kės valdyba organizuoja visos 
apygardos Lietuvių dienas, lap
kričio 17—18 dienomis. Pagrin
dinė tų dienų programos dalis 

labai jautrus lietuviškiems rei- — muz. Al- JurguČio opera 
kalarrs Jis kiekvienais metais "Emilija Platerytė". atliekama 
apdovanoja XII skyrių baigų- Dainavos ansamblio su solistais 
sius mokinius. Šiais metais jis ir Cevelando simfoniniu orkest> 

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

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. 

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

Sąskaitos apdraustos 
iki $40,000.00 

FRANK ZOGAS 
President 

2S57 W. «9th Street 
Chicago. m. 00629 
Phonet §25-7400 

tiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiimiiiimmiit 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprautos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th S t . telef. 776-148« 
ttiHHitiiiutiHiiHiniinumiimiiinmnm 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumu 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
-MimmimtciiiMimiiiiMiimiiiiiiiiiuiiiii 

D A R NE V Ė L U 
Palikimas. Modemus, apie 20 metų. 

2-jų butų mūro namas ir mūro gara
žas. Jrengtas beismentas. Prašau tei- j kalbą ir turėti patyrimo tame 

V V h Al IR MOTEKYS 

Reikia spaustuvei laužytojos 
ar laužytojo paruošti darbus 
offsetui. Turi mokėti lietuviu 

& LOAN ASSOCtATION 
4040 Archer Avenue 
Chicago, III. 60632 
Phone: 254-4470 

8929 S. Harlem Avenue 
Brtdgevievv, 111. £0455 

Phone: 598-9400 

5* % 

PaMbeok Savings 

-jYi% 
Paid quarterlj* 
4 Year Savings 

Certificates 
Minimum $500. 

! rautis ir paduoti savo telef. apžiūrėji-
I mui iŠ anksto. Viliuojanti kaina. 
i 

TuiCias tklypas. Tinka naujai statybai 
| Marąuette Parke. 

Labai įvarus 2-jų butų namas ir ga-
' ralas. Elektrinės durys. Atskiri gazo 

5ildymai. Brighton Parke. $37,000.00. 

2-Jn aukltų raflro namas ir 2 au-
į to garalas. Apie $6000.00 pajamų. 

Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap-
i sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
j Galite pirkt< uZ $41.800.00. 

Valdis Real Estale 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

darbe. Skambinkite 585-9501. 
Prašykite reikalų vedėjo. 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

JTEDZINSKAS, 4059 Archer Ave, 
GMeago, 111. 606S2. telef. 927-5C80 

llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
graiua paprotys Bianieriai jas pla
čiai naudojs. Bet t inks ir visų luo
mų ats tovams turėti grasias visi-
tines korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją visais psns i i s i s reikalais 
Būsite pstenkinti mūsų patarnari* 
mu 
HiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiitiiiiiiniiiHiii 

Taverna Ir 4 kamb. mūrinis. Į rytus 
, nuo Califomia Ave ir 71-os g-ves. Nu

žeminta kaina. $45,000.00. 
IVa aukšto mūrinis. 6 kamb., 37 p 

sklypas Arti 69 ir Fairfield. Tik 
$34.900 00. 

S butų mūrinis. 19 metų senumo. 
Garažas. Savininkas išvyksta ii mies
to. Arti 72-os ir California. Duokit 
pasiūlymą. 

UNTVERSAL TELLERS 
Immediate openings for experienced 
tellers, full or part time. Top saiary 
— Friendly atmosphere — Fjtcellent 
benefits. 

Mon. — Fri. Days only. 
Call Miss Joyee 9S9-3900 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 
»• — • " ^ * • ' • I I • ' • • i — • i i imi i i • 

For rcnt 3-ro<mi heated apt. 
Sl̂ T.CO per mor;th. 6757 flį Ar-
tesian Ave. Tel 927-1094. 

D ft M E S I O ! 

BUTU NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 

Draudimai — Income Tas 
Notsriatas — Vertimai 

BELL REALTY 
I . B A C E V I Č I U S 

6155 S. Kedade Av. — 778-2233 

With Liberty & Justice 

Amerikiečių premijuota PAU-
IJAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nasrrinėja 
aio kraito nefferoves bei pavo-
Hw ir tiesia kelius j saugų visu 
fferbūvj. 

Knytfa gaunama 
minkštais — $8.96 

ir Drauge 

Raina Uetais virsplisis iSJft. 



MŪSŲ KOL O N UOS B 
ennebunkport, Me. 
VASAROTOJŲ CHORO 

KONCERTAS 
Vasarotojų choro koncertas 

yra tapęs tradicija gražioje 
Tėvų Pranciškonų vasarvietėje-

ko tėkme, pabrėždama, kad kas 
iš Lietuvos buvo išneštas ant 
mamos rankų, šiandieną yra 36 
metų amžiaus, kas lankė Vokie
tijoje gimnazijas, jau yra arti 
50, o gal ir daugiau. Todėl 
džiugu pasveikinti solistę gi
musią svetimoje žemėje ir mo-

I R E N O S G A J A U S K I E N E S L A I Š K A S Į DRAUGAS, penktadienis, 1979 m rugpjūčio mėn. 17 d-

Šiemet, kaip kasmet, rugpiūčio! " T " * " T " 1 " ^ / ^ J C •"• T " 
3 dieną, 9 vai. vakaro vasaroto-! ̂  I™*?1* "«*ytoW. * * * 

1 gėlę Kiausaitę. Angele turi ba
kalauro laipsnį ir dabar studi
juoja operos klasėje pas žymiau
sius profesorius. Angelė buvo 
šio vakaro pažiba, jos balsas 
primena angelų giedojimą, toks 
jis yra švelnus ir sidabrinis, ir 
žmogaus tragizmą, toks jis yra 
dramatiškas ir stiprus aukštuti
niame registre. Angelės pro
gramoje buvo: Vasaros laikas 
— iš Pergy ir Bess, G. Gersh-
wino, kur dainininkė parodė 
savo subrendimą ir aukštą kul 

jai rinkosi į didžiąją, vazonais 
gražiai išpuoštą salę, progra
mos pasiklausyti, šiais me
tais choras buvo didelis, nes 
suvažiavo daug balsingų choris
tų iš įvairių Amerikos bei Ka
nados vietovių. 

Elena Vasyliūnienė padėkojo 
.tėvams pranciškonams už šio 
vakaro suorganizavimą, pa
brėždama, kad vasarotojų choro 
koncertai yra demokratiškiau-
sieji, su dideliu entuziazmu pri
imami parengimai, kuriuose 
atsispindi tikroji šv. Pranciš
kaus dvasia, šaukdama kiek
vieno choristo pavardę pranešė-

Rusų išeivijos savaitraštis i kad šis žmogų* gynė savo įsiti-
Paryžiuje "Russkaja Mysl" sa-; kinimus, kovojo dėl savo tautos 
vo birželio 21 d- laidoje įdėjo' laisvės ir už visų žmonių tei-
paimtą iš rusiškojo "samizda-
t o " Irenos Gajauskienės laišką, 
adresuotą JAV profesinės elek
trikų sąjungos pirmininkui. 

"Gerbiamas pone pirmininke, 
aš, Irena Gajauskienė, kreipiuo-

ses. 
Kreipdamasi j Jungtinių Ame

rikos Valstybių elektros darbuo- Į 
tojų profesines sąjungas, aš 
prašau darbininkus amerikie
čius, kurie draugai pagal darbą, 

si į jus iš Lietuvos, prašydama garsiai prabilti už mano vyrą, 
Baliui Ga- "^ žmogų, kurio kančias sunku padėti mano vyrui 

jauskui, elektrikui, darbininkui, 
pasmerktam kalėti 15 metų už 
jo kovą dėl asmens teisių ir sa
vo tautos laisvės. 

Pirmą kartą mano vyras bu
vo suimtas 1948 metais ir nu
teistas 25 metams už dalyvavi-

I mą lietuvių tautos kovoje dėl 
laisvės ir nepriklausomybės. 

Balys Gajauskas buvo Gulago 
Archipelage dvidešimt penke
rius metus. J i s patyrė neišma-

pavaizduoti žodžiais. 
Irena Gajauskv mė Balio Ga

jausko, sąžinės Kalinio, žmona. 
SSSR Lietuva, Kaunas". 

Biografija — pateikta tame ; 
pačiame savaitraštyje. Balys : 

Gajauskas gimė 1926 metais i 
vasario 26 d. Lietuvoje, Vilka-1 
viskio rajone, Trakiškių kaime. 
valstiečio šeimoje. Kada jo tė- • 
vai persikėlė j Kauną, jam buvo 
6 metai amžiaus. Aštuonmetis 
jis stojo mokyklon. Mokykloje 

A. f A. 
ANTANAS STAKUUS 

Gyveno 1531 So. 50 Avenue, Cicero, Illinois. Anksčiau gyveno 
Chkagoje, Roseiando apyL 

Mirė rugpiūčio 15 d.. 1979 m., 6 vai. vak., sulaukęs 99 m. am
žiaus. 

Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje. Amerikoje išgyveno dau
gelį metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Marie Mikoiaims, ir 
Stephanie Eagmin, sūnus Tony Stakiais, marti Mary, 6 anūkai, 8 
proanūkai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo vyras a. a. Magdalenos. 
Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 1 vai. popiet Vasaitis - But

kus koplyčioje, 1446 S. 50 Avenue, Cicero. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiūčio 18 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 
vai. įvyks nedalingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į §v. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, marti, anūkai ir proanūkai. 
Dėl informacijos skambinti tei. 852-1003. 

m^ ^ ^ ^ ^ _ _ tuojamas kančias, išlaikė įvai-
tūrą. Jos akomponiatorius, ku- Mas Lapinskas s m u i k u a U i e k a ^ h o j riausius nepriteklius, bet j i s ne j j is įstojo į skautų organizaciją ; 
r i s beveik skaitė šias gaidas iš į kūrinį Hot Springs, Ark., Aitos sky- ™ {n-:-'- '"""• ' " : - - : - ' 
lapo, buvo vertas dėmesio. J i e 
du abudu išgavo nuotaiką ir 

ja pabrėždavo vietovę iš **™*i c h a r a j r t e rL~ to i8 nėra lengvai 
iis a r ii bu™ *twk*. S ^ " " - Į a g a a n a m M . Lengvai praskam

bėjo J. Stankūno "žiburėlis". 
jis ar ji buvo atvykę. Susirin 
kę plojo kiekvienam. Chorui 
dirigavo Izidorius Vasyliūnas; į j į ^ į , ^ " ^ j . Ulevičiaus 

palydėjo ir pianinu 
Vasyliūnas. 

Choras išpildė šešias dainas: 
"Pakarsiu berželi" — K. V. Ba
naičio, "Ant kalno gluosnys" 
— M. K. Čiurlionio, dvi liaudies 
dainas — "Oi Močiute" ir "Iš 
rytų šalelės", 'Ant marių kran
to" — J. švedo ir "Karvelėli" 
— Sasnausko. Bronė Stravins-

Vytems! d a i n a . . M a n o deimantas". Ru-
salkos daina iš operos "Rusal-
ka" Dvoržako nukėlė klausyto
jus į romantizmo laikus. Bisui 
Angelė atliko ariją iš operos 
Madam Butterfly. 

Pabaigai choras atliko dar 
keturias dainas. 

Tėvas Andriekus padėkojo 

riaus suruoštame 
dienų minėjime. 

tragiškų birželio 

ko rašytojo Vinco Krėvės - Mic
kevičiaus 25-eriu metų mirties 
sukaktis. Programos vedėja Salo-

žuvo, neišėjo iš proto, nepasida- į Baigė pradžios mokyklą ir pir 
rė KGB agentu. Ir grįžęs po | nuyą gimnazijos klasę. Toliau 
dvidešimt penkerių metų iš ka
linimo namo į gimtąjį Kauną, 
jis liko ištikimas savo tautos 
laisvės idealams. J i s gyveno 

. . . . . . . , . . , . , prie savo motinos, dirbo Kauno 
m e ^ m ^ f n e ^ ^ . d ^ S L J ? « x b ^ " i elektros isntaliacijų valdyboje. 
grafinių žinių, paskaitė iš "Mil
žinkapio" apie Merkinės pilį. 

mokslo nėjo dėl lėšų stokos. 
Keturiolikos metų amžiaus pra
dėjo dirbti geležinkelių dirbtu
vėse mokiniu - elektriku, o va-

į karais lankė gimnaziją. Vokie-
| čių okupacijos metu jis dirbo ir 

Bet valdžia visaip trukdė, kad Įmokėsi, o kai vokiečiai pradėjo 
Balys Gajauskas gyventų gim-j trauktis atg; 1, kartu su motina 

Pri. i jis apsigyvena kaime pas savo Vinco Krėvės raštai savo skam-1. . . . . . 
, . , „ _ _ _ _ .. _ i tame gimtos šalies mieste. 
bia kalba šviečia mūsų literatu- . v e r s t i n i a i į n e t e k o teisi i gimines. Vokiečiai areštavo jį 
roję, neturėdami lygaus pavyz-' ' - -

kienė iš Cmcagos atliko solo I choristams, dirigentui ir akom-
partiją, kaip kasmet taip ir i poniatoriui ir solistams. Jis 

neturėdami 
džio, ir užima nepakeičiamą vie
tą mūsų tautos kultūriniame pa
likime. Vincas Krėvė yra surin
kęs padavimų apie Raigardo slė
nį. Muzikinėje programos dalyje 
buvo perduotas "Raigardas" — 

šįmet, ji parodė turinti gražų I pabrėžė, kad Angelės mokytoja I muzika vargonams ir balsui 
D a I s ą ; yra buvusi Metropolitam ope- Į kompz. Konrado Kavecko, žodžiai 

Toliau Antanas Keblys iš į ros solistė Zinka Millanova, ir J J. Čiurlionytės. 
Kanados atliko penkias liaudies! Angelė turi savo mokytojos 
dainas. Keblys y ra žinomas aukštas, dengtas gaidas, kurias 
Kennebunkporte, nes jis dar!tik Zinka sugebėjo išdainuoti.; 
dainavo, kada nebuvo čia gra- Palinkėjęs solistei sėkmės tėvas 

Andriekus pakvietė visus vai
šėms, kurias chorui ir klausyto
jams iškėlė tėvų pranciškonų 
vyresnysis tėvas Jurgis Gailiu-
šis, E. J. 

Hot Springs, Aifc 

žios ir didelės salės. Jis daina
vo su gera nuotaika, o klausy
tojai jam plojo. Solistas atliko: 
"Eik Januli namo/* — harmoni
zuota H. Perkins, "Augau pas 
tėvelį" — Abariaus, "Oi griežle" 
— Bražinskio, "Stok ant akme
nėlio" — V. Jurgučio ir bisui R ,.. , , . , . ««, . , . . 
Abario "Dėdės Jono polką". L, . ,, T . , . ,, , 

, . . , , . .* - . . ; Tėvynę — Lithuanian Broad-
Vel choras pasirodė scenoje. .. c n 4 « _ ,. Q *. , . , , . , . , M. „ castmg SPA nuo s.m. liepos 8-Si kartą choras atliko tris liau-; . ,• * ... _.—• . .. : 

2 , . „ , .A.„ «,«, -tos dienos pakeitė radijo stoti ^ 
dies dainas "Mergaite",/<Tt t! transliavimo laiką. Dabar tos 
mus seselė', Le jūrelių uz ma- m o s ^ r d i m o s k i e k v i e n ą 
relių ir K V. Banaičio " P o j a n t r a j t r e č i ą i r k e t v i r t ą m ė n e s i o 
aukštus kanus vaikščiojau". ^ 3 ^ 9 : 3 0 v a l . B ryto per 

Elena Vasyliūnienė, norėda- į KGUS FM radijo stotį, 97.5 MH 
ma pabrėžti jaunos solistės TZ. Rugpiūčio 12-tos dienos 
vertę ir svarbą, sustojo ties lai- programoje paminėta mūsų klasi-

— Spalio pradžioje radijo va
landėlė "Leiskit į Tėvynę" šven
čia trejų metu gyvavimo sukaktį. 
Ta proga bus suruoštas koncer
tas - balius. Meninėje programo
je dalyvaus studentų vokalinis 
ansamblis "Vaiva", vadovauja
mas muziko Fausto Strolios, at
vyksta iš Chicagos. Taip pat 
programoje dalyvaus vietos solis
tas Gintaras Aukštuolis, studija
vęs dainavimą Australijoje ir 
Hot Springs pas dainininkę Mar-
jorie Lawrence GCC kolegijoje. 
Ji neseniai čia mirė. Tiksli data 
ir vieta bus pranešta vėliau. 

venti Kaune. Savo gimtoje ša-1 k a i m e ir privertė kasti apkasus, 
lyje jis tampa "persona non J a r n pavyko pabėgti. Kada 
grata". Nekreipdamas dėmesio \ k a r a s DUV0 baigtas, jis grįžo 
į šiurkščią diskriminaciją, jis į Kaunan, pradėjo^dirbti ir mokė-

E U D E I K I S 
L A I D O T L Y i y ' D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A 1 M I D 

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

4330-34 So. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-^852 

4o05-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas - - YArds 7-1741-2 

sąžiningai dirba. Tai patvirti
na darboviečių charakteristi
kos. Tačiau valdžiai toks as
muo ypatingai pavojingas. Jis 
ir darbininkų tarpe yra atkak
lus kovotojas už savo įsitikini
mus ir teises. Jis neišmoko gir

si gimnazijoje. Tuo pat metu jis į 
dalyvavo pogrindžio veikloj. į 
1946 metais, kada valdžia ati-į 
dengė pogrindžio organizaciją, i 
ketino j j areštuoti, bet jam pa-' 
vyko pasislėpti. Pradžioje ne- j 
legaliai jis gyveno Kaune, vė- j 

tuokliauti ir vogti valstybės | l i a u Klaipėdoje, tęsdamas po-
turtą. KGB bendradarbiai pro
vokavo Balį Gajauską nusi
kalsti. Jis tai juto ir provoka
cijoms nepasidavė. 

Gyvendamas Kaune, jis rinko 
medžiagą apie pasipriešinimo 
sąjūdį, įdėmiai sekė piliečių tei
sių laužymą, ką darė valdžia. 
B. Gajauskas gerai suprato, kad 
kova dėl asmens teisių neturi 
tautinių ribų. Tiktai viso pa
saulio žmonių pastangos gali 
sugriauti prievartą, savivalę ir 

grindžio veiklą. 1947 metais jis 
persikėlė į Šiaulius, kur jis bu- į 
vo areštuotas- Areštavimo me- j 
tu jis atsišaudė ir nukovė KGB 
agentą. 1948 metais jį teisė Vil
niuje ir pasmerkė 25 metams 
pataisos lagerio. Iš lagerio išė
jo 1973 metais. Laisvas buvo 4 
metus. Dirbo elektriku staty
bos valdyboje. 

1977 metais balandžio 20 die
ną jį areštavo antrą kartą. 1978 
metais balandžio 12 dieną jis 
nuteistas dešimčiai metų ypa-

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

CLEVELANDO ZENUOS 

* 

(Atkelta iš 4 psl.) 

ir aikštės bus čia pat. 
Varžybų pradžia šeštadienį — 

9 vai. ryto. Tąsa sekmadienį 
— nuo 10 vai. ryto. 

Klevelandiečiai prašomi at
kreipti dėmesį į lietuvių spor
tuojantį jaunimą, suvažiavusį iš 
įvairių JAV ir Kanados vietovių 
ir skaitlingai atsilankyti į visas 
keturias varžybas bei su jomis 

-susijusius parengimus. 
Pakartotinai pranešame, kad 

dėl lengv. atletikos, plaukymo ir 
teniso, reikalui esant, kreipkitės 
į Algirdą Bielskų ar Jokūbai
čius, telefonu 481-7161, o dėl 
golfo — į A. Garką — 261-1546. 

Lengvaatletų dėmesiui 

< • - Clevelando LSK "žaibo" leng-
vosios atletikos treniruotės 
vyksta kiekvieną dieną, išskyrus 
šeštadienius ir sekmadienius, 
nuo 7 vąl. vakaro, St. Joseph 
aukšt. mokyklos stadione. 

Speciali pradedančių vaikų 
grupė, žemiau 11 m. amžiaus, 
treniruotes turi antradieniais ir j tiksliau ir įspūdingiau įprasmin-
ketvirtadieniais, taipogi nuo 7 ti ateinančiojo darbo sezono 
vai. vak., tame pačiame sta- į veiklą. Pasitikėdama, kad Cle-
dione j velando apylinkės lietuviai ateis 

Artėjant lietuvių vasaros žai-; su savo moraline ir materiali-
dynėms, kurios įvyks Darbo! ne parama, valdyba drįso už-
dienos savaitgalį, rugsėjo 1—2 i planuoti ir daug darbo bei lėšų 
d. Clevelande, lengvosios atleti- kaštuojančius renginiui. 

* • * • » * 

kos treniruotės labai suintensy
vinamos. Clevelando lengvaatle-
tai, nuo didžiausio iki mažiausio, 
skatinami kuo skaitlingiau tre
niruotes lankyti, idant galėtume 
šiose varžybose pasirodyti gerai 
ir skaitlingai. 

Kviečiame Clevelando jauni
mą ir vaikus prisijungti. No
rintieji, prašomi skambinti te
lefonu Danutei Dundurienei tel. 
531-0284, dienos metu ar vaka
re, arba atvykti tiesiai į stadio
ną, kada vyksta treniruotės. 

Apart lietuvių žaidynių, rug
sėjo pabaigoje bei spalio pra
džioje numatoma suruošti tra
dicines LSK "2aibo" leng. atleti
kos varžybas ir taipogi bus sten
giamasi vėl atgaivinti Clevelan
do Lituanistinės mokyklos spor
to šventę. 

LSK "Žaibas" 

LB APYLINKĖS VEIKLA 

Sią vasarą apylinkės valdyba ne
rado laiko atostogoms. Vis buvo 
pasėdžiaujama ir tariamasi, kaip 

atsirado bičiulystė su A. Gins 
burgu, S. Kovalevu, K. Liubars-

— Rugpiūčio 9 dieną pro Hot I kiu ir kitais kovotojais už as-
Springs pravažiavo dabartinis mens teises Sovietų Sąjungoje. 
Vliko pirmininkas dr. Kazys Bo-!KGB negalėjo atleisti Gajaus-
belis su žmona Dalia ir dukrelė- kui, kad per 25 kalinimo metus 
mis Alena ir Aldute. Trumpai j is liko nepalaužtas, nuo kovos 
buvo sustoję Petro ir Salomėjos neatsisakė. Ir nors jo veikla 
Smaižių namuose. Su pirminin- buvo sovietinių įstatymų rė-
ku K. Bobeliu pravestas pasikal- muose, 1977 metais jis vėl sui-
bėjimas bus perduotas rugpiūčio j mamas ir pasmerkiamas dešim-

Leiskit į; čiai metų lageryje ir 5 metams 
trėmimui. Teismas, kuris teisė 
mano vyrą 1978 m. balandy. 
Vilniuje, buvo toks pat farsas. 

neteisingumą. Iš šio principo j t i n g o r e ž i m o lagerio ir penke-

19-tos dienos rytą per 
Tėvynę" radijo programą. 

— Kiekvieno sekmadienio po-
pietę nuo 4-tos iki 6-tos valan- i * » * . i r °_ r l o v o ' G n ^ r g o . šca 

i: 

dos KGUS FM radijo stotis per
duoda įvairių tautų muziką "Mu-
sic around the world". Radijo va
landėlės "Leiskit į Tėvynę" pa
stangomis stoties savininkas C.J. 
"Gus" Dickson sutiko perduoti ir 
lietuvių kalba įdainuotas operų 
arijas bei lietuvių liaudies dai
nas. Liepos 22 d. buvo perduotas 
J. Strauss "Mėlynasis Dunojus", 
įdainuotas Ginos Čapkauskienės, 

rugpiūčio 12 d. G. Verdi ope
ros "II Trovatore" ištrauka, at
likta Toronto choro ir solistės A. 
Stempužienės. 

S. Smaizienė 

iiiimtimiiiiiitiiimiiiiiiiiiiimiHiiiimitii 
ADOLFAS sAFOKA 

Senasis Vilnius 
Vilniaus miesto istorijos bruožai 

iki XVII a. pabaigos. 
Išleido Tivsi Pranciškonai. 

Spaudė Tėvų Prsnciikonų spaustu
vė Brooklyne. 332 pusk Kieti vir
šeliai. Kaina su persiuntimu S6.73. 

Uiaakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. «Srd St , 

st 

ranskio, Petkaus ir kitų teis
mai. Būdamas lageryje Gajaus
kas įsijungia į lietuvišką Helsin
kio grupę. 

Ir taip 35 kalinimo metai ir 
5 ištrėmimo metai tiktai už tai. 

<? 

riems metams ištremti. Ištrė
mimą atlieka: Mordovkaja AS-
SR, st. Potma, pos. Sosnovka, 
učr. ŽX 385/1-6. 

TASROTSUDISS 
LIUDAS DOVYDĖNAS 

Admirolas gieda, žalmargė grįž
ta, mano velniast varnėnų kondo-
minijum, vasaros vidudienis, gal
vą iškėlus, susitikimas prie upės. 
karalius ir vieversys ir kiti pasa
kojimai. 

Išleido Algimanto Mackaus kny
gų leidimo fondas 1979 m. Spaudė 
Morkūno spaustuvė. 242 pusi. Kai
na su persiuntimu $8.75. Illinois 
gyventojai prideda 40 et. taksų. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chkago, 111. 60629 

GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYHAMS 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI 20DYNAI 
V. Peteraicio 

Littuviikii - angį lik H žodynu 
A. Bararyko 

AngHSkai - liatmlikai žodynas 
sie du žodynai yra naujai perspausdinti didcsn«nui rai

dėmis, didelio formato (9x6 colių). 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomo! raidės ant ryškiai balto popieriaus, su 
stipriais kietais virieliais. 

Tikrai grasi dovana jaunom lieturiikoms ar maišytoms 
šeimos. Kiekvienas lietuviškas knygynas turėtų didžiuotis 
iiais tomais. 

Atskiri tomai po $1000; abu tomai tik $18 00 (paitas ir 
persiuntimas $1.25 ui tomą ir pridedami mokesčiai Blinois 
valstybės pirkėjamt). 

DRAUGO K N Y G Y N A S 
4545 W. S3rd Straat 

Chicaga, III. 60621 



DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. rugpiūčio mėn. 17 d. 

x Gražina Krivickiene, 'Drau
go" atstovė Baltuosiuose rū
muose, Washingtone, buvo su
sirgusi, kurį laiką gulėjo ligo
ninėje Baltimorėje, o šiuo me
tu ilsisi namuose. Po kurio lai
ko grįš į ligoninę tyrimams. Jos 
straipsnių skaitytojai ir visi ją 
pažjstantieji linki greit pasveik
ti. 

x Dalia Orentaitė iš Cleve-

x šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos jubiliatėms pagerbti 
šv. Mišios ir iškilmės buvo vie
nuolyno koplyčioje iškilmingai i l a n d o a t v v k s i Chicagą ir mode 
atšvęstos rugpiūčio 16 d. Apie 
pačias iškilmes ir jubiliates dau
giau žinių duosime kitą kartą. 

X Vakaronė Jaunimo centro 
kavinėje su kun. Nemeth bus 
šiandien 7:30 vai. Vakaronė bus 
pravesta anglų kalba. 

x Ojuigley South aukšt. mo
kyklos naujų mokinių tėvų su
sirinkimas bus rugpiūčio 26 d. 
nuo 4 iki 6 vai. po pietų ir kar
tu bus vadinama "Garden Par 

liuos tik namuose siūtus nau
jausius rūbus madų parodoje, 
kurią ruošia Putnamo seselių rė
mėjos. 

x Pranas Vaškas iš Newarko, 
N. J., Lietuvos Vyčių garbės na
rys, atvykęs į Vyčių seimą, ap
lankė "Draugo" redakciją ir sa
vo giminę kun. Juozą Vašką, 
'"Laivo" redaktorių. 

X Rašytojo Vinco Krėvės 25 
metų mirties sukakties minė ji-

ALRK Moterų s-gos seimas 
, 

ALRK Moterų sąjunga seimą , cester, Mass.; pirma vicepirm. 
pradėjo rugpiūčio 9 d Hollyday 
Inn Oak Lawn, HL Atsilankė 
delegatės iė Arkansaa, Connec-
ticuto, Floridos, Illinois, India
nos, Massachussetts, Michiga-
no, New Jersey ir YVisconsino. 

Genevieve Kaneb — Worcerter, 
Mass.; 2-ra vicepirm. Dale Mur-
ray — Brookfield, Wisc.; sek*.. 
retore — Marilyn Harding — 
Cicero, Dl.; iždininkė — Mary 
Druktanis — Cicero, DL; iždo 

Mišias atlaikė dvasios vadas, globėjos — Mary Mineiko —^ 
kun. A. Miciūnas iš Worcester,! Worth, Dl., ir Vicki Leone — 
Mass., koncelebruojant kun. 
Dambrauskui ir J. Duobai. 

J. La Grange pk., Dl., Public Rela* 
tions — Julia Mack. 

. 
Direktorėmis išrinktos: i i H-v 

linois — dr. Aldona Rugis, Con-
Harding ir antros kuopos pir- necticuto — Amelia Šiaulienė, 

ALRK Moterų sąjungos cen
tro sekretorė Mrs. Marilyn 

mininkė Mrs. Cally Butkus pa
sveikino seimo delegates. Invo-

Floridos — Donna Kamm, Mas
sachussetts — valdyba parinks, 

H .- - ««r*-
K 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Kultūros komisija. Iš kairės (sėdi): D. Stončiūtė, Kultūros kom. pirm. dr. L 
Kriaučeliūnas, M. Remienė, PLB vald. pirm. V. Kamantas ir R. Kučėnienė; (stovi): R. Vedegys, A. Regis, A. 
Jarūnas ir J. Šlajus. 

ty", kur tėvai galės susipažinti j m a . " " * » D z ū k u draugija Chi-
Į cagoje. Minėjimas įvyks spalio su mokyklos - seminarijos rek

torium kun. G. Kicanis ir tėvų 
klubo dvasios vadovu kun. D 

14 d. Jaunimo centre. 
x Sveikatos reikalai, sveiko 

PLB Kultūrinės komisijos veikla 

kaciją sukalbėjo dvasios vadas į Michigano — Helen Tucker, N. 
kun. A. Miciūnas ir perskaitė, Y. ir N. J. — Julia Skripkus ir 
laišką nuo popiežiaus Jono Pau-, Elena Juškienė, Ohio — Julia 
liaus n , suteikdamas jo apašta
lini palaiminimą seimui. 

Selesevičienė ir Pennsylvanijos-
— Eva Jurkewicz. 

Įstatų komisijon: Betty Ala-Seime atsilankė kun. J. Dam
brauskas, pasveikino seimą ir vošius ir Priscilla Hassett. 
kalbėjo apie arkivyskupo Jur- Į Skundų komisijon: Ona Pau-

tūrinių darbų pašelpimui gale- g i 0 Matulaičio beatifikaciją, rizienė ir Jean Pargauskas. .' 
tų sutelkti nors dalį gyvybiškai : Labai nuoširdžiai padėkojo Mo-( įnešimo komisijon: Vicki, 
reikalingų lėšų. Banketo ruo-1 terų sąjungos narėms už visas Leone, Grasilia Meiluvienė ir 

Grassi. Taip pat turės progą': vasaros maisto receptai, Lietu- Dar gana jauna savo veikloj j dūs ir naudingi darbai sėkmin- j Šimas jau vykdomas. Jis įvyks pastangas nuo praeito seimo. Mary Genis. 
vos vasaros grožis bus perduo- Pasaulio Lietuvių B-nės Kultu- • gai vyksta, kai čia išaugę jau-1 gruodžio 1 d Butterfield Coun-
dami Lietuvio sodybos pažmo- ; ros komisija, vadovaujama dr. nieji akademikai Lietuvių Ben-. t ry Club puošnioje salėje, Mid-

west arba Summit ir 31 St. 
prie Hinsdale. Šio banketo ruo-

laukiami. I lietuviškos veiklos ryšių mez- dirbdami. Tikriausiai šiais pie- šos darbams su puikia talka va-
x Dr. Benediktas Ročkus, gimo darbą su lietuviškomis ko- tiečių koncertais žavėsis ir gro-1 dovauja komisijos narė M. Re-

Oak Park, 01., įvertindamas lonijomis, esančiomis net ketu-lžėsis JAV ir Kanados lietuviai mienė. Ji vienam posėdy pasa-

pasikalbėti apie mokslo progra
mą ir mokinių reikalus. Infor
macijoms galima skambinti I " y ^ ' šį sekmadienį, nuo 2 vai. Leono Kriaučeliūno, sėkmingai druomenės veiklos negriauna, 
Mrs. Marcella Gliwa, tel. 373-1 P° Pie tu- Bus ir užkandis. Visi yra užplanavusi ir įsijungusi į | bet remia, pozityviai kartu 
7789. 

X Prof. Mečys Mackevičius 
atidarys ir aptars dail. Prano 

kojo, kad tai arčiausiai, kur 
buvo galima gauti gerą salę, 

Prašė toliau darbuotis. Pasvei
kino Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės atstovė D. Kojelytė. Ji 
taip pat pasveikino Moterų są
jungą nuo Moterų sąjungos iš 
Brazilijos. 

Baltuonio šaknų skulptūros pa-: s u n k U mūsų spaudos leidimo riolikoj laisvų valstybių, kurių \ "Žibutėms'' vadovauja dr. J 
rodą rugsėjo 28 d. Jaunimo I darbą, prie prenumeratos rao- daugumoj veikia Lietuvių Ben- i Simanauskas. 
centre. i kesčio pridėjo 25 dolerių auką druomenės kraštų valdybos. į PLB Kultūros komisija yra j nes plačioj Chicagoj visos esan-

x Vincas Simaška, Albion, į *r šiuo būdu mus dosniai parė- Laisvosiose valstybėse gyveną užplanavusi ir daugiau artimes- čios užimtos. Banketan įėjimo 
Mich., padėkojo už kvietimą d a - j m ė - J* skelbiame Garbės pre- lietuviai trokšta palaikyti ryšius nėję ateityje įvykdyti kultūri- i auka — 100 dol. (galima nu-
lyvauti "Draugo" sukaktuvinia-1 numeratorium. Už auką nuošir- su centrinėmis lietuviškų orga- nių bei meninių išvykų apsimai- j rašyti nuo mokesčių). Tikima, 
me bankete, palinkėjo skaityto-5 džiai dėkojame. nizacijų institucijomis, daugiau-i nymą su tolimų kraštų ar kon-lkad pasiturinčiai pajėgūs ge- t ^ 

x Marija Tumienė, Oak Lawn, sia egzistuojančiom JAV-se, i r t inentų lietuviais, apie ką iš, raširdžiai lietuviai parems tuos _Y^.C I ' , ^ ^ 8 ! ' f 1 ™ ^ ™ ! * " S o P h i e mTzm 

111., parėmė mūsų dienraštį 10 stengiasi pasikeisti kultūrinė-: anksto bus stengiamasi pain- j meninius junginius bei pavie-

Stipendijos komisijon: Donna 
Kamm, Matilda Pauliukonis ir 
Nyole Adienė. 

Į Altą: Emilija Vilimaitė, Ju-
liana Rotsko, dr. Aldona Ru
gis. 

Katalikų Federacijon: dr . 
Aldona Rugis ir Mary Drukta-

Seimas pageidavo, kad da
bartinė centro valdyba vado
vautų seimo sesijai. Prie val
dybos išrinkta Grasilia Meilu-1 nis 
vienė sekretore lietuvių kalba.! 

Seimo centro valdybą sudarė: j 
pirmininkė — Mrs. Julia Mack, | Narių sąrašo patikrintoja 

Redaktorė: Dale Murray. 

jams ir leidėjams sėkmės, at
naujino prenumeratą ir pridė
jo 15 dolerių auką. Jį skelbia
me Garbės prenumeratorium ir 
dėkojame. 

X Jonas Jonynas, Berlin, 
Conn., pasveikino "Draugą" 70 
metų sukakties proga ir savo' 
sveikinimus parėmė 10 doierių 
auka. Labai ačiū. 

X Chicagos Lietuvių krikš
čionių demokratų skyriaus iš
vyka įvyks rugpiūčio 26 d., sek-1 
madienį, 2 vai. popiet p. Šo-! 

liūnų rezidencijoje, 8335 Field 
crest, Willow Springs, Dl. Iš
vykoje turėsime trumpą pro
gramą ir laimėjimus, pasivai-
vaišinsime, pabendrausime. Dail. 
Barbara Morkūnienė dovanojo 
puikų paveikslą, kurį vienas da
lyvių laimės. Visi kviečiami da
lyvauti su savo šeimomis, arti
maisiais ir svečiais. Valdvba 

(pr.) 
X Vakaras Algimantui Mac

kui ruošiamas Santaros-Šviesos 
suvažiavime rugsėjo 6-9 d Ta-
bor Farmoj, Sodus, Mich. Apie 
Algimantą Mackų kalbės ir sa
vo kūrybą skaitys 2ivilė Bilai-
šytė, Liūne Sutema, Henrikas 
Nagys. (pr.) 

-.--

dolerių auka. Labai ačiū. , mis vertybėmis. 
x Juozas Stropus, Tinley Pk., Į Kultūrinė komisija jau yra 

formuoti. į nius savo atsilankymu banke-
Gerai žinant P. Amerikos kai; tan, kad anie, finansiškai būda-

pirm. — Mrs. Genevieve Kaneb, 
Worcester, Mass.; lietuvių kal
bos sekretore Mrs. Grasilia Mei
luvienė. Chicago, Dl.; sekr. pa-Dl., parėmė mūsų spaudos dar- u ž m e z g u s i ryšius su Pietų Ame- i ̂ ^ k r*štų piniginės vertės į mi nepajėgūs koncertines a r pa-j . . . ' « Vf ' « .? 

bus 10 dolerių auka. Labai ačiū • —' «-* =-• • - * - • • • • ' cmnmiriTina fevnvn hd ^pimia u^-naSiaa iSvvVna siii-nn5ti crni^Ui •eJe3a Mrs. Mary Maneiko, 
Worth. Dl. 

kultūrininkais I s mukimą žemyn bei žemus už-; našias išvykas suruošti, galėtų 
menininkais. Iš arčiau žvel-! darbius, lyginant su mūsų do-į atvykęs savo menu mus žavėti Į " V " . L " ' * Į ^ 
įeii i Pietų Amerikos he tu-1 l e r i u . be š. Amerikos lietuvių;bei džiuginti. k . ? ™ a = e 

inansinės paramos numatytų 
įvykdymas nebūtų 

įmanomas. Tad šiems kultūri-

rikos lietuviais 
i bei 
gusieji į Pietų Amerikos lietu 

i viais kultūrininkais bei meni
ninkais. Iš arčiau žvelgusieji į koncertų 

• Pietų Amerikos lietuvių kultu 
| rinės veiklos sunkumus, tikriau-1 n i a m s darbams įvykdyti, be Į mui vadovauja Kultūros k-jos 
šiai žino ir apie jų norus bei! k11*0' dr. L. Kriaučeliūnas ėmė- j Regina 
pastangas megzti lietuviškos! s i iniciatyvos suruošti didingą Į zart Ave., Chicago, Dl. 60652) 

iždo globėja — Mrs. 
- Farmington, 

Meninio ansamblio "Ąžuoly- ' M i c h - ' ^ u u c i j ų komisija -
nas" ir "Žibučių" atvykimui bei j **** E m U i J a Vilimaite, Chica-
šiuo reikalu visam susirašinėji-;«°' I X ; M r s " D a l e M u r r a v — 

Moterų sąjunga nutarė pakel
ti Nijolę Sadūnaite, kaip "Ou-
standing Woman of the Year". 
Kitas nutarimas buvo padėti at
spausdinti "Chronicle of the 
Catholic Church in Lithuania". 

Pakeltos buvo trys nares į 
garbės nares: seselė M Clemen-
cia, šv. Kazimiero vienuolė ir 

Brookfield, Dl.; Mrs. Genevieve 46 kuopos narė, Mrs. Sophie 

veiklos ryšius su šiaurės Ame-i 
rika. 

Pakviestas iš Urugvajaus at-; 
vyksta "Ąžuolyno" ansamblis 
(24 asmenys), kurį per ilgą lai
ką meniškai yra išugdęs to an- j 
samblio vadovas dr. A. Stane-I 
vičius. šio meninio ansamblio 

banketą, kad užplanuotų kul-

Kučienė, (8626 So. M o - 1 K a n a b ~~ worcester , Mass. 
Vakare buvo išvyka į Drury 

J. Šlajus 

CHICAGOS ŽINIOS 
OLANDAI NUPIRKO 

CHICAGOS BANKĄ 
POLICIJOS VADAS 

Dabartinis Chicagos laikinis sietuvos Diplomatinės tarnybos ats-; vicius. šio meninio ansambbo nion/i,, x*»,i,.>„ AVM J ; • •• J rCT^ ^. , 
tovas dr. A. Gerutis skaito referatą ; koncerte dalvvaves R Kama , o ? ' Policijos vadas DiLeonardi kas 
Europos LB pirmininkų suvažiavime \ „ . V - T s f « T ^ S L 7f.a"'durnu 24-tas pasauly, turįs 38.7 rytas sustoja senojoj Švč. Ma-
Belgfjoįe. ! r a s i r 1S t e ? . s*®**5 P«ako]0, b u . d o l . t u r t 0 ( n u p i r k o ^ c rijos bažnyčioj prašyti palaimos. 

Ijog ansambbo programą su pa- ^ Salle National banko akci-l Jis turi įsūnytą 3y2 m. berniu^ 
x Aukų po 5 dolerius atsiun- ^ e n k ^ l m u . febe^s k a i P ^usųi j ų chicagoje. Užmokėjo 82 mu.!ką airių, italų, lenkų kilmės. 

Lane, Dinner and Playhouse, 
kur visi bnksmai praleido va
karą. 

Nominacijų komisiją sudarė: 
Charlotte Serwo — Hartford, 
Conn.; Augusta šatkus — Cice
ro, 111.; Mary Druktanis — Ci
cero, Dl.; Josephine Kilkus — 
Chicago, DL; Elena Juškienė — 
New Jersey. 

Į naują valdybą buvo išrink-

Diržas — antros kuopos, Cice
ro, Mrs. Anna Pocius — 66 kuo
pos, New Jersey. '" t 

Grupė moterų sąjungos narių 
važiavo į Balzeko muziejų ir 
daug ką pamatė ir daug išmo
ko. 

• 
Seimui pasibaigus važiavo 1 

"Wishing WeU", Cicero, Dl. La
bai linksmai vakarą praleido, 
atsilankė Lietuvos gen. kons. 
Juzė Daužvardienė, kun. P. Ci
nikas, MIC, kun. John Stanke-

tė: "Grandinėlės' programą. Nu- d o l N a t i o n a l bankas yra šeš- DiLeonardi motina yra mirusi, 
Kazys Paškonis, Eastlake, " S r ^ k a a , ^ l o l y n a s s»u- tas savo didumu Chicagoje. Ant. bet tėvas tebegyvena Turi du 

M. Šernas Watson%Tlle, | ^ J ^ f ^ J ^ ? I ? " ? " ! *> ^ b a r šalia amerikiečių ple-!broUus ir dvi seseris." 
vėsuoja ir olandų vėliava. Dona Čipkus, Willowick, 

Justinas Skuodas, De Kalb. 
Visiems maloniai dėkojame. 
X Gražfoje gamtoje ir tyra-

nesj. JAV-se turės tris kon
certus ir Kanadoj vieną. Tiksli 
koncertų data bus paskelbta 
vėliau. 

ŠIRDIES OPERACIJA 
PRARADO DVI TARNYBAS 

Illinois atstovų rūmų daugu-
Illinois generaliniam prokuro-1 m o s v a d a s M ' J- Madigan buvo 

rui W. J. Scott trečiadienį ^ ^ ^ m e r ė s J- By™* P ^ " 
Northwestern ligoninėj Chka 
goję padaryta širdies operaci-

tos: pirm. Julia Mack — Wor- vičius iš Šv. Antano parapijos. 
j Jis turėjo progą pasveikinti A. 
L.R.K Moterų sąjungą kardi
nolo John Cody vardu. Chicagoje 

ir apylinkėse 
Kitas atvykstantis Pietų Ame 

me ore praleiskime rugpiūčio nkos meninis vienetas yra Ar-
X Albinu Karkulis, akcijų 26 d. 'sekmadienį), Cicero Iie- gentinos lietuvaičių oktetas "2i-

brokena, dirbąs su Rodman * tuvių Medžiotojų ir žuvautojų b u t ės" . šis oktetas gimė ir iš- ' ^ " r a d u s užblokuota" š i r d i e s " ^ m i e s t o V*™™ fonduose. Mere, ^ ^ 
Ren»haw, Ine, patarnauja ak-! klubo šaudykloj. 12 vai. praside-j a u g 0 trečiojo PLJ kongreso, f ^ n—-—i^ to^ i fc fc V«H -K- mA_ I Jaunimo 
cijų bonų. fondų bei kitų verty-! da tradicinis metinis klubo pik- Į įvykusio 1975-76 m. P Ameri-! 
bių pirkime ir pardavime. Susi-! nikas. Prie muzikos veiks mais- į k o j ) įtakoj. Trečiasis Jaunimo! 

TALKA JAUNIMO CENTRE 

domėję skambinkite 977-7916. 
f«k > 

Tauragės klubas kviečia 

FESTIVALIO PELNAS to bei gėrimų bufetai. Sporto. kongresas įvairioj Pietų Ame-
mėgėjams: plaukiojimo ežere- j nkog lietuvių veikloj įžiebė didį' Chicagos festivalis, kuris už-
lis bei tinklinio žaidimas. Moli-1 lietuvybės atbudimą. T i k ė t i n a , ' s i t ^ !0 dienų, turėta 3,557,843 

visus į pikniką, kuris įvyks mg- ; nių karvelių šaudymo individu- kad nemažesnę betuvišką naudą \do1- pajamų. Išlaidos — 3,050,-
piūČio. 19 d., sekmadienį, tuoj j alinės premijos bei komandinės į atneš ir ketvirtasis PLJ kon- 1 5 9 dol. Taigi pelno liks apie 
po pietų Šaulių namuose, 2417 i pereinamos taurės varžybos. į gresas, šią vasarą sėkmingai PuaC ""^ dol. Pereitų metų fes-
W. 43 St. Veiks virtuvė ir ba-1 Mažojo kalibro šautuvo bei pis-
ras. Gros Ramonio orkestras. I toletų šaudymas, gausi loteri-
lėjimaa tik 1 dol. i ja ir daug gražios gamtos. Visi 

Krabo valdyba Į nuelai kviečiami į šį metinį pik
niką. Informacijas teikia Vyt. 
Markevičius, telef. 737-5750. 

(pr.) 

Untas nuo dviejų tarnybų — nuo 
advokato pareigų dviejuose' 

Šeštadienį, rugpiūčio H d., 
buvo nepatenkinta, kad jis n e - į j a u n i m o centre į talką atėjo 
pravedė jos iš g u b e r n a t o r i a u s ' a š t u o m asmenys. Tuoj pasi-
Thompsono numatyto t r a n s p o r - 1 s k i r s t ė darbais ir padėjo pa 
tacijos plano. 

Per banketą linksmino "Sfcy 
walker" muzikantai Mike Hard
ing ir Tom Rychter ir "Magical 
Moments" su Charlotte Harris. 
Po banketo buvo garbės ženk
lai prisekti narėms Sophie Dir
žas ir Ona Pocius. Jean Par
gauskas atiduos seselės Cle-
mencios ženklą savo kuopoj jai 
pagerbti. Pabaigoje buvo lai-

X NAMAMS PniKTI PA-
SKOT/)S duodamos maiais Tnė-
r**iriiaiB imokė,Timais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Sa\-4ngs. 2212 
Wf«* Cermak Road — Telef 
VI 7-7747 (sk.) 

SENIS ATSIGYNft 
R. Mowry, 92 m. senis, antra

dienį ėjo nusipirkti laikraščio 
gatvės kampe 70 E. Scott. Chi-
cagfoje. Plėšikas pareikalavo pi
nigų. Senis trenkė banditui liet
sargiu j galvą. Banditas revol
veriu sumušė senio veidą ir pa-

praėjęs Europoj. O tokie sklan- tivalis davė nuostolį. 

DENGIAME IR TAISOME 
VI5H RrajŲ STOGTJS 

Ui i t v r iR'bą garantuojame j bėgo, Senis policijai nupasako-
•r e*u»m<» apdrausti. jo. kaip banditas atrodė ir po-

ARVTDt I KTF1.M 
Td. 434-9665 

POUCIJOS TARNYBOS 
PIRMININKAS 

Mere J. Byrne Chicagos po-1 Holika inetų sportininkų parsi-
bcijos tarybos pirmininku pa-: vežtas iš kelionių Australijoje 
skyrė negrą dvasininką kun. įr p j e t ų Amerikoje. Paulius 
Wilbur Daniels. Alekna, dažnai padedantis prie 

SVARINA LANDYNES scenos apšvietimo, pakeitė ir 
Chicagos policija padarė kra-

talpas ruošti rudeniui Nerijos, mėjimai. Tada narės ir svečiai 
tunto skautės Rasa Veselkaitė j išvažiavo namo linksmi ir pa-
ir Aldona Pleirytė nublizgino tenkinti. J . R. 

j visas sporto taures, prieš ke-

iintiiiiimiini 

J. B U R K U S 

ARTI TIKSLO 

"Be šios knygos neturėtų 

peržiūrėjo visas saugumo švie-
i tas vadinamuose suaugusių! sas prie išėjimų. Radutis Oren-
' krautuvėse, kur pardavinėjama tas ir Vida Tijunėlienė išdažė 
pornografija ir rodomi šlykštus raštinę, o Antanas Kareiva ir' būti nė vienos šeimos, iš kurios 
filmai. Areštuota keletas kai- Jonas Juozevičius — posėdžių j kas nors mirtimi yra išvykęs 

amžinybėn." 
Iš autoriaus pratarmės 

Hcija tą R. Goff surado taver 
noj. Mowry per paskutinus 10 
m. jau trečią kartą atsigynė; ZarasiSdų kh*» nariai B«lfo gegužinėje, Chesterton, Ind 
nuo užpuolėjų. | lai taikino gegužinės ruošėjoms 

į tininJrų. į kambarį. Jonas Vasiukevičius 
AUTOMOBDUS UPĖJE j jau visą savaitę taisė duris ir 

Nuo tilto į upę buvo įmestas j langus, kurių naują tinką rei-
į L. Suttono automobilis. J is Chi- į kia uždėti prieš rudenį (kitaip 
j cagoje važiavo tiltu Kedzie gat- į vaikai nesudžiūvusį "rnoŲ" išlu-

ve. įvažiavus į tilto vidurį, nu- pa). Talkininkai buvo pakvies-
; sileido barjerai ir jis turėjo su- \ ti pietų į jėzuitų namus. 
įstoti. Tuo metu buvo pradėta šį šeštadienį, rugpiūčio 18 d, 
kelti vieno tilto pusė praleisti \ ir dar ateinantį (25 d.) taip pat i kesčio 
laivą. Kartu ėmė kelti ir au-! skelbiama talka Jaunimo cent-

"Sfidavos" leidinys 1979 m. 
Spaudė Morkūno spaustuvė Chi
cagoje. 256 pusi. Kaina su par
siuntimu $6.75. nUnois gyvento
jai prideda 30 et. valstijos mo-

tomobilio užpakalį. Vairuoto- re nuo 9 vai. ryto. Prašoma iš ; 
Užsakymus siųsti: 

i 

savo darbu mle-
. F. 

jas spėjo iššokti, bet automo- Į anksto apie dalyvavimą pra- Į DRAUGAS, 4545 W. 68rd St. 
bilis. krisdamas į upę buvo su-.nešti telefonu 778-7500 tarp, Chicago, IL 60629 
naikintas. 6 ir 8 vai. vak. A. S, M M M M womnnmiwiiumMiw> 
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