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3. BROUS ADOLFAS 

Gerbiamasis Ministre! 

Jeigu Jūs pagyvenęs žmogus, 
tai iš patirties žinote, kad prieš 
pat karą daug tūkstančių verkė 
kalėjimuose ir užkaltuose vago
nuose, lekiančiuose į Sibirą, o 
daug daugiau tūkstančių visoje 
tautoje. 

Vos metai buvo praėję nuo 

rusai komunistai šlovino tuos, ku
rie, rizikuodami savo gyvybe, nuo 
vokiečių gynė savo tautą ir Tė
vynę. 

Būtų beprotybė ir nusikalti
mas, jeigu lietuviai, pamatę apsi
lankant tuos rusų partizanus, 
pultų juos mušti ir žudyti tik dėl 
to, kad jie gynė savo tautą. 

Tautos nesmerks ir sukilosių, 
p lietuvių tauta amžiais šlovins 
tuos, kurie už ją atidavė savo gy
vybę, ir ar nesmerks amžiais tų, 

okupacijos, o komunistai tautai kurie rusams komunistams padė
jau buvo padarę daugybę skriau
dų, išlieję daug kraujo, dar dau
giau ašarų. 

Visi laukė karo, kaip išvadavi
mo iš mirties. Kai jis staiga kilo, 
visi nepaprastai džiaugėsi. Nu
girdau sakant: "Granatų sprogi
mas man buvo Velykų varpai. 
Šventėm visą savaitę". 

Tauta staiga spontaniškai su
kilo, šoko laukan vyti rusų ar
mijų. 

Visuotinį užsidegimą žadino 
skausmo ašaros, kai ką ir kerš
tas tiž nukankintuosius, už išvež
tuosius, bet labiausiai Tėvynės 
meilė ir veržimasis atgauti lais
vę. 

Ar Jūs, Lietuvos komunistai, 
smerkiate šitą tautos sukilimą? 

Visa žmonija pripažįsta teisę 
vaduotis iš kankinimų, iš vergi
jos, ginklu kovoti už savo tautos 
laisvę, o Jūs geriau žinote, kokio
mis dovanomis ir privilegijomis 

jo ir padeda ją pavergti ir kry
žiuoti?! 

Nesmerks ir mano brolio Adol 
fo, kam jis Joniškėlyje buvo pasi
ėmęs šautuvą, kai pabėgo rusai. 

Jis tuojau buvo pristatytas sau
goti suimtųjų, kurie su rusais 
turėjo kokį nors ryšį. Paskum, 
matyti, jie visi buvo paleisti, nes 
negirdėti, kad Joniškėlyje kas 
nors tuo laiku būtų nužudytas. 

Suimtųjų vargas brolį taip su
jaudino, jog jis suimtiesiems pa
dėjęs, kiek leido sąlygos; grąžino 
ginklą ir grįžo namo. Šautuvą te 
nešiojo keliolika valandų, gal 
dar trumpiau. 

Tebėra gyvų liudininkų, kad 
jis per visą vokiečių okupaciją 
gyveno namie, su Tėveliu darba
vosi ūkyje, neorganizavo bandų, 
nieko nežudė. 

Jis net padėjo tiems, kam iš 
vokiečių grėsė nelaimė. 

(Bus daugiau) 

Seseriai nuverstas Centrinės Afrikos imperatorius Bokassa su mėgiamiau
sia žmona ir miegančiu princu. Prancūzijoje didelį skandalą sukėlė opozi
cijos spaudos paskelbta žinia, kad prezidentas Giscard d*Estaing 1973 m., 
tuomet būdamas finansų ministru, priėmė iš Bokassos dovaną — 30 karatų 
deimantų, 250,000 dol. vertės. 

J0ROS PĖSTININKAI 
GUANTANAM0 UOSTE 

Grėsme svarbiems jūros keliams 

Pa balt iečių pareiškimas 
S. m. rugpiūčio 23 dieną, gė

dingos Molotovo — Ribentropo 
sutarties 40-ties metų sukakties 
proga, 37 lietuviai, 4 latviai ir 
4 estai, demonstarvo Maskvoje, 
reikalaudami, kad Sovietų Sąjun
ga atšauktų savo sandėrį su Hit
leriu ir pasitrauktų iš Pabaltijo 
valstybių. 

45 pabaltiečių pareiškimo 
Maskvoje vertimai 3 rusų kalbos 

SSSR Vyriausybei, 
Vokietijos Federalinės 
Respublikos Vyriausybei, 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos Vyriausybei, 
Vyriausybėms kraštų, 
pasirašiusių Atlanto chartą, 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
Gen. Sekr. Kurt Waldheimui, 
Sovietų teisės moksle tautinio 

suverenumo terminas reiškia, kad 
tauta turi visas teises, turi politi
nę laisve, turi pilną galimybę 
spręsti savo likimą ir pirmoj ei
lėj turi galimybę apsispręsti, įs-

siems iaikams atsižadėjo suvere
numo teisių į Estiją, Latviją ir 
Lietuvą. Tačiau po 19 metų Sta 
linas ir Hitleris padarė sąmokslą 
prieš tų valstybių suverenumą, 
šių metų rugpiūčio 23 d. sukako 
40 metų, kai buvo pasirašytas va 
dinamas Molotovo — Ribentropo 
paktas, kurio vykdymas reiškė Es 
tijos, Latvijos ir Lietuvos nepri
klausomybės galą. 

Vokietija ir Sovietų Sąjunga 
1939 m. rugpiūčio 23 d. sudarė 
nepuolimo sutartį. Prie jos buvo 
pridėtas griežtai slaptas Papildo
mas protokolas, pagal kurį Rytų 
Europa buvo padalinta į taip va
dinamas įtakos sferas. To slapto 
susitarimo objektas tarp SSSR už
sienių reikalų komisaro V. M. 
Molotovo ir Vokietijos užsienio 
reikalų ministerio J. Ribentropo 
buvo Suomija, Estija, Latvija, Lie 
tuva, Lenkija, Besarabija ir šiau
rės Bukovina. To slapto protoko
lo turinys buvo toks, kad Suomi-

Morehead City. — JAV jūros 
pėstininkų 1,800 dalinys išplau
kė trim laivais į Kuboje esančią 
Amerikos karo laivyno bazę Guan 
tanamo įlankoje. Tame dalinyje 
yra 1,200 kovos kareivių (mari
nų), 300 tiekimo dalinys ir 300 
helikopterių karių. Su šiuo dali 
niu į manevrus Guantanamo iš
vežta 5 tankai, 15 vikšruotų ma
šinų, baterija 105 mm. patran
kų, 8 prieštankiniai pabūklai, 
35 sunkieji kulkosvaidžiai, 26 he
likopteriai ir 40 tonu amunicijos. 
Daliniui vadovauja pulk. Lou 
Piantadosi. 
I Prezidentas Carteris spalio 3 d. 
paskelbė, kad, atsiliepdama į ka
rinių sovietų jėgų stiprinimą Ku 
boję Amerika daugiau kreips dė
mesio į Karibų jūrą, sustiprins 
ten žvalgybą* ir karines jėgas. 
Spalio 5 d. Kubą perskrido karo 
aviacijos žvalgybos lėktuvas "SR 
—71 Blackbird" su foto kamero

mis. Tokių skridimų virš Kubos 
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— Vietnamo kariuomenė pra
dėjo ofenzyvą KamHodijoje prieš 
buvusio Pol Poto režimo šalinin
kus. JTailandiją įžengė apie 
10,000 pabėgėliu, bėgusių nuo al
kio ir fronto veiksmų. 

—Trečiadienį ankstyva sniego 
audra palietė rytinę Ameriką. Vir
ginijoj iškrito apie 10 colių snie
go. Apie 200,000 namų neteko 
elektros, kai sniegas nutraukė lai
dus. Tokio ankstyvo sniego nebu
vo jau 110 metų. 

— Egipto prezidentas Sadatas 
piktai kritikavo Saudi Arabiją, 
kurios karališkoji šeima vis artė
janti į Libijos liniją. 

— Kurdų sukilėliai Irane puo
lė du kariuomenės fortus ir pa
grobė 45 gynėjus. 

—Londone nusižudė Rodezi-
j,os-Zimbabvės premjero pata
rėjas, iššokdamas iš viešbučio 
lango. Jis buvęs labai nusivylęs 
derybomis dėl naujos Rodezijos 
konstitucijos. 

— Maskvoje su užsienio spau-
pat jūros keliais išplauktų darjda buvo leista pasimatyti pabė-
penkios divizijos. Artimiausias gūsio baleto šokėjo Kozbvo mo-
Amerikos uostas netoli trijų divi-'tinai Valentinai, 65 m. amžiaus. 

Griežta patarėjo 
Bzrezinskio kalb 

Ginsime Europą bet kuriais ginklais 
VVashingtonas. — Prezidento Į ties svarstymai. Trečiadieni komi-

patarėjas Zbignievv Brzezinski tre- tetuose buvo klausinėjami sekre 
čiadienį pasakė kalbą Atlanto Su- torius Cyrus Vance, kariuomenės 

zijų bazių: 2-tros šarvuočių, 1-
mos mechanizuotos ir 5-os pėsti
ninku divizijos yra Beaumont, 
Texas, prie Meksikos {lankos. Ki
tos trys, stovinčios Havajuose, 
Washingtono valstijoje ir Kalifor 
nijoje (7-oji, 9-oji ir 25-oji pėsti
ninkų divizija) normaliai turė
tų plaukti per Panamos kanalą. 
Strategai pripažįsU, kad karo at
veju tiem juros keliams didelį 
pavoju galėty sudaryti Kubos 
karinės jėgos. 

Tie jūros keliai labai svarbūs 
ir kariuomenės tiekimui. Iš Ve-
necuelos gaunama nafta papras
tai atplaukia laivais į . Arubą, 
Olandijos Antilus, kur veikia di
džiulė refinerija. Si karo jėgoms 
skirta nafta galėtų būti Kubos 
karo jėgų sustabdyta. Dėl šių prie 
žasčiu prezidentas Carteris ir nu 
tarė išplėsti laivybos ir oro erd-

nebuvo jau nuo 1978 m. lapkri- vės kontrolę aplink Kubą. Krizi-

kaftant atsiskyrimą ir sukūrimą ^ E s t i j a i r Latvija atiteks SSSR, 
savo nepriklausomos valstybės. j 0 Lietuva Vokietijos Reichui. 
Tautinis suverenumas reiškia sai 
vą politiką, teritorinę, kultūrinę 
ir kalbinę tautos nepriklausomy-

Naujas draugystės ir sienos nu
statymo susitarimas tarp SSSR ir 
Vokietijos įvyko 1939 m. rugsėjo hc, kun pasireiškia visomis suve- ; 0 0 « V^ ..., . . . ? .!• 

' - - • - -•— 28 d. Tas susitarimas pakeitė 
rėmimo teisėmis leidžiant įstaty
mus visuose socialinio gyvenimo 
reikaluose ir juos vykdant, kai vi
so* teisės gali būti pilnai reali
zuotos. Tautinis suverenumas negali 
būt i duotas ar panaikintas, jis ga
li būti tik pažeistas arba atstaty
tas. 

Jau 1919 m. Leninas pripaži
no de facto Estijos, Latvijos ir 

rugpiūčio 23 d. Papildomąjį pro
tokolą ta prasme, kad Lietuva 
"patikėta" Sovietų Sąjungai, iš
skyrus teritoriją kairėje Šešupės 
pusėje, kuri bus vykdant "specia
lias priemones" vokiečių armijos 
okupuota. 

1940 m. birželio 15 — 17 d., 
SSSR valdžios įsakymu, raudo
noji armija pavartojo "specialias 
priemones" Lietuvos, Latvijos ir 

Lietuvos egzistavimą, kurios at- ' Estijos teritorijose. Prijungta bu-
atskyrė nuo Rusijos imperijos. So-1 vo ir ta Lietuvos teritorija, kuri 
vietų Rusija 1920 m. sudarė tai-Į pagal Stalino ir Hitlerio susitari-
fcos sutartis su tomis valstybė- mą turėjo būti prijungta prie Vo-
mis, suteikdama Baltijos valsty- kietiios. 
bėms ir de jure pripažinimą. So 
vietų valdžios vardu, Leninas vi-

1941 m. sausio 10 d. buvo pa
sirašytas Vokietijos ambasado-

čio mėn. 
Vyriausybės sluoksniai atiden

gė, kad prezidentui ir gynybos 
departamento pareigūnams ne 
tiek rūpi sovietų kovos brigada 
Kuboje, kiek bendras Kubos ka
ro jėgų stiprinimas. Šiuo metu 
Kuba turinti du povandeninius 
laivus, 28 patruliavimo greitlai-
vius, apginkluotus "Styx" rake
tomis, ir 2 "Turya" klasės hydro-
folinius laivus. Kubos uostai: Ha
vanoj, Cienfuegos, Čabanas, Ma-
riel ir Vardero paruošti karo lai
vams- Salia laivų Kuboje yra mo
dernių Mig - 23 ir Mig - 27 
kovos lėktuvų eskadrilės ir neži
nomas kiekis laivų, kurie gali 
mėtyti jūros keliuose minas. 

Amerikos karo planuose svar
bu vaidmenį vaidina vadina
ma "swing" strategija, kuri reika
lauja pasiruošimo labai skubiai 
permesti karo jėgas iš Ramiojo 
vandenyno į Atlantą. Šitoks per
metimas numatomas ne tik avia 
rijos transporto lėktuvais, bet ir 
jūros keliais per Panamos kana
lą, per Karibų jūrą ir Meksikos 
įlanką. NATO planuose numaty 
ta, karo atveju, tris divizijas iš
siųsti į Europą lėktų/ais, tuoj 

nių situacijų atveju Gvantana-
mo bazė būtų labai svarbi. 

Ji gyrėsi, kad valdžia ją labai 
užjaučianti ir jai padedanti. Ji 
ragino pabėgusį šokėją grįžti į 
Maskvą, kur jis gausiąs dar ge
resnį darbą ir galėsiąs būti solis
tu. 

— Libane viena krikščionių 
falangistų grupė pasigyrė nužu
džiusi penkis buvusio prezidento 
Suleiman Franjieh giminaičius. 
Libano premjeras Selim Hoss pa
prašė Sirijos kareivių padėti at
statyti tvarką šiauriniame Liba
ne. 

—Izraelyje sudaryta valdžios 
komisija tyrinėti, kodėl dažnai 
nutrūksta elektros srovė. Antra
dienį visas Izraelis neturėjo sro
vės penkias valandas. 

— Pietinėje kinų jūroje graikų 
ir amerikiečių prekiniai laivai iš
gelbėjo 58 vietnamiečių pabėgė
lius iš dviejų laivų. 

— Clevelande sunkvežimis su
važinėjo 9 m. kandidato į miesto 
merus Voinovičiaus dukrelę, kai 
ji grįžo iš mokyklos. Jo konku
rentas, meras Kucinich paskelbė 
pertrauksiąs rinkimų kampaniją 
dėl nelaimės oponento šeimoje. 

— Amerikiečių elektronikos 
instrumentų bendrovė, Salvadoro 

tarties draugijos nariams. Jis nu 
rodė, kad Sov. Sąjungai gali kilti 
pagunda užpulti Europą, jei jos 
gynyba atsiliks nuo sovietų kari
nių jėgų. „Nėra jokio klausimo 
apie mūsų įsipareigojimą ginti 
Europą visomis galimomis prie
monėmis — atominiais ar papras
taisiais ginklais", pasakė Brze-
zinskis. Jis nurodė, kad NATO 
valios išbandymas priklauso są
jungininkų parlamentams ir vi
suomenei. Klausimas, ar jie no
rės sumokėti politinę kainą ban
dant išvengti dar blogesnių pa
sėkų. Geriausiu atveju sovietai 
pasieks įbauginimą, blogiausiu 
— pradės karą. Todėl Europa tu
ri stiprinti savo gynybą, nes iki 
ši.ol nieko nebuvo padaryta pa
tobulinti atominius ginklus, ka
da sovietai kasdien pastato po 
naują SS-20 raketą ir papildo sa
vo bombonešių eskadriles nau
jais bombonešiais. 

Brzezinskis ragino Europos 
fronte išstatyti stiprią vidutinių 
nuotolių atominių raketų sistemą, 
kuri galėtų pasiekti Sovietų Są
jungos teritoriją. Tokia sistema 
išlaikytų mūsų atkirčio patikimu
mą ir sudarytų sąlygas pradėti 
su sovietais nusiginklavimo dery
bas. Sovietų jėgų stiprinimas nė
ra vien karinis, daug baisesnis 
yra politinis įbauginimas. 

Si griežta prezidento patarėjo 
saugumo reikalams kalba bando 
įtikinti sąjungininkų vyriausybes, 
kad jos priimtų savo teritorijose 
108 Pershing klasės raketas ir 464 
skriejančias raketas. Sis klausimas 
bus sprendžiamas NATO užienio 
reikalų ministrų konferencijoje 
gruodžio mėnesį-

Senato užsienio reikalų ir kari
niame komitete dar vyksta stra
teginių ginklų apribojimo sutar-

štabo viršininkas, aviacijos gen. 
David Jonės ir gynybos sekreto-
rius Harold Brown. Sis pareiškė, 
kad SALT sutartį reikėtų ratifi
kuoti, nes gynybos reikalams biu
džetas bus padidintas mažiausiai 
3 nuoš. 

Vyriausybės atstovai pabrėžia, 
pasisakydami už sutarties patvir
tinimą, kad sutarties derybos vy
ko trijų vyriausybių laikotarpy, 
tik prezidentas Carteris derybas 
užbaigė ir sutartį pasirašė. Jos 
atmetimas ir priešams ir sąjun
gininkams pademonstruotų JAV 
vyriausybės nepastovumą, silp
numą, nukentėtų ir kiti Ameri
kos duoti pažadai, sumažėtų pa
tikimumas. Visos didžiosios Euro
pos valstybės pritarė sutarčiai. 
Jos patvirtinimas paskatintų są
jungininkus skirti daugiau lėšų 
kitiems ginklams. 

Senate vyrauja nuomonė, kad 
SALT patvirtinimą reikėtų atidė
ti. Buvęs prezidentas Fordas siū
lo tik tada patvirtinti sutartį, kai 
paaiškės, kiek lėšų vyriausybė 
skiria gynybai. Sen. John War-
ner siūlė atidėti, kol paaiškės, 
kas bus Amerikos prezidentas po 
ateinančių metų rinkimų. Kiti siū
lo sutartį atmesti, tik tuomet 
Amerikos sąjungininkai pamatys, 
kad Amerika išsivadavo iš Viet
namo karo slogučio ir nebebijo 
konkuruoti su Maskva bet kurio
je srityje. 

Sumažino bausmes 
Islamabadas. — Afganistano 

prezidentas Aminas sušvelnino 
bausmes trim buvusiems minist- , 
rams. Buvęs gynybos ministras sukilėliams pagrobus du Beek-
gen. Khadir ir planavimo — j men Instruments Inc. darbuoto-
Kehtmand abu buvo nuteisti mir-1 jus, sutiko apmokėti sukilėlių 
ti. Dabar jie kalės po 15 metų. skelbimus dviejuose Amerikos 

riaus dr. von Schulenburgo ir 
SSSR Komisarų tarybos pirmi
ninko Molotovo naujas slaptas 
protokolas, kurio objektu buvo 
paminėta Lietuvos teritorija. Vo
kietijos vyriausybė atsisakė SSSR 
naudai tos teritorijos į vakarus 
nuo Šešupės už piniginę kompen
saciją viso 7 milijonu aukso 
dolerių arba 31,5 milijonų reichs 
markių. 

(Bus daugiau) 

Trečias viešųjų darbų ministras 
Rafi, nuteistas 20 metų kalėjimo, 
kalės 12 m. Vyriausybė 38 kali
nius visai paleido, nors visi mi
nėti kaliniai buvo nuteisti už 
valstybės išdavimą. 

Izraelio karininkai 
dirba Salvadore 

Havana. —Salvadoro komu
nistų partijos vadas Jorge Han-
dal pareiškė spaudai Kuboje, kad 
Salvadoro valstybės kariuomenę 
treniruoja Izraelio karininkai. Kai 
kurie salvadoriečiai vyksta apmo
kymui į Izraelį. Anksčiau, kada 
Nikaragvą valdė diktatorius So-
moza, jo karininkai atvykdavo i 
Salvadorą ir kartu mokydavosi 
karo mokslo iš Izraelio karininkų. 

Vietnamo diplomatas 
puolė Kiniją 

Pekinas. —Vietnamo ambasa
dorius Pekine sukvietė užsienio 
spaudos konferenciją, kurioje vi
są valandą koliojo Kiniją. Jis kal
tino ,,Pekino valdančiosios kla
sės reakcionierius", 15 karty pa
vadino Kiniją hegemonistine, iš
siplėtimo trokštančia valstybe. 
Ambasadorius Nguyen Vinh ksl-

dienraščiuose. Skelbimai kainavo 
58,000 dol. 

—Filipinų katalikų vyskupų 
konferencijos laiške tikintiesiems 
raginimą pasmerkti smurtą ir 
spręsti ekonomines bei socialines 
problemas taikiomis priemonė
mis. 

Castro New Yorke 
Nem Yorkas. — Kubos dikta

torių Fidelį Castro New Yorke 
saugo ne tik apie 1,000 polici
ninkų, bet ir jo paties atsivežtų 
210 sargybinių būrys. Daugiau
sia bijoma kubiečių nacionalistų 
grupės „Omega 7" puolimų, nes 
ši grupė gerai organizuota, šiais 
metais įvykdžiusi jau 5 sprogdi
nimus JAV-se ir Puerto Rikoje. 

Castro savo kalboje palies ne 
tik Kubos reikalus, bet ir nesusiri-
šusių pasaulio valstybių bloko 
problemas. 

Amerikoje veikia 
Khomeinio priešai 

New Yorkas. — Amerikoje 
įsteigtas „Irano laisvės fondas" 
verbuoja narius ir renka aukas. 
Iraniečių Amerikoje gali būti 
apie 200,000, iš jų daug kas ne
pritaria naujai islamo respubli
kai. Fondo tikslas sugrąžinti į Ira
ną demokratinę vyriausybę. Ira
niečiai raginami bendradarbiau
ti su buvusiu premjeru Shahpou-
ru Bachtiaru. Vienas organizaci
jos vadų Ali Tabatatabai šacho 
valdymo laikais buvo Irano am
basados spaudos reikalų patarė
jas. 

tino Kiniją kolaboruojant anks
čiau, 1954 m., su Prancūzijos ko-
lonialistais, o nuo 1972 m. kola
boruojant su Amerikos imperialis
tais. Kinija tris kartus išdavusi 
Vietnamą. Sių puolimų šaltai 

Rytų Vokietijos 
karinis paradas 

Berlynas. — Rytų Vokietijos 
karinis paradas šių metų revoliu
cijos sukakties minėjime buvo di
džiausias. R. Vokietijos kariuo
menė įsteigta 1956 m. Nuo to 
laiko sąjungininkai kasmet pro
testuodavo dėl tų paradų, nes pa
gal susitarimą, Berlynas, Rytų ar 
Vakarų, yra demilitarizuota zo
na. 

Vos mylios atstume nuo pa
minklo milrtarizmo ir fašizmo 
aukoms, kariuomenės daliniai žy
giavo Karolio Markso alėja „žą
sies žingsniu". Vakarų stebėtojai 
pripažįsta, kad rikiuotė, karei
vių laikysena, vėliavos ir būbnai, 
karininkų kardų blizgesys buvo 
be priekaištų ir labai priminė 
Hitlerio laikų paradus-

Kariniai stebėtojai suskaitė 37 
kovos tankus, jų tarpe 25 sovie
tų naujus T-72. Matėsi 84 šar
vuočiai, 18 raketų, 87 patrankos, 
152 prieštankiniai pabūklai, SAM 
-9 priešlėktuvinės raketos. Gat
vėse paradą stebėjo apie 10,000 
vokiečių. Daugiausia plojimų ki
lo iš aukštųjų svečių tribūnos. 

Vladas Cesiunas, kuris pabėgo į V. 
Vokietiją ir nuo rugsėjo 13 d. dingo. 
Trečiadienį valstybės prokuroro įstai
ga Karlsruhej paskelbė, kad Cesiū 

— Kuwaitas ir Meksika paskel
bė naujas naftos kainas, 10 nuoš. 
didesnes. Kuvvaitas ims už stati
nę 21.43 dol., o Meksika —24.60 
dol. Neabejojama, kad gruodžio 
mėn. Venecueloje šaukiamas naf
tos valstybių suvažiavimas pakels 
kainas. 

klausėsi ir keli Kinijos žinių agen- nas greičiausia buvo pagrobtas sve-
turos nariai. timos valstybės agentų. 

KALENDORIUS 
Spalio 12d.: Serafinas, Domni-

na, Gantas, Deimena. 
Spalio 13 d.: Edvardas, Kale

donija, Mintas, Vilūne. 
Saulė teka 6:58, leidžiasi 6il6. 

ORAS 
Debesuota su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 55 L, naktį 
40 1. 
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LENGVOJI ATLETIKA 
1979 M. LENGVOSIOS 

ATLETIKOS PIRMENYBES 
OLEVELANDE 

Rugsėjo 1 ir 2 d. Clevelande 
įvyko 1979 m. Š. Amerikos Lietu
vių lengvosios atletikos pirme
nybės, kurias pravedė Clevelan-
do T j g Žaibas. Varžybos vyko 
puikiame Case-Western Reserve 
universiteto Eddie Finnigan 
Heli . 

Gausus rengėjų stabas, vado
vaujamas A. Bielskaus, pusėti
nai sklandžiai pravedė varžybas. 
Sekretoriatą sumaniai tvarkė 
Rita Kliorienė-Čyvaitė. Pirmeny 
bes buvo pradėtos trumpomis 
atidarymo ceremonijomis. Daly
vių paradui vadovavo Linas Jo
kūbaitis, LB Clevelando apylin
kės vardu varžybas atidarė val
dybos narė Ingrida Bublienė. 

Pirmą varžybų dieną oras bu
vo labai karštas ir drėgnas. Ant
rą dieną rungtynių pradžią su
trukdė lietus, tačiau vėliau išsi
blaivė ir įgalino varžybas užbaig 
ti. 

Varžybose dalyvavo apie 70 
lengvatletų. kurių didesnę dalį 
sudarė vietiniai Clevelando Žai
bo nariai. Iš atvykusiųjų buvo 
Washingtono Vėjas, Detroito Ko 
V88 ir Cnicagos Lengvatletų klu
bas. Tai gana kuklus skaičius. 
Apgailėtina, kad nebuvo dalyvių 
iš Kanados, Rochesterio bei 
New Yorko. 

Išskyrus keletą rungčių, pa
sekmės buvo vos vidutiniškos. 
Stiprokas priekinis vėjas gero
kai neigiamai atsiliepė į sprintų 
pasekmes. 

Dėl mažo dalyvių skaičiaus 
jaunių A klasė buvo sujungta su 
vyrais, o mergaičių B kl. — su 
moterimis. Bene stipriausia pa
sirodė jaunių C kl. Kitose klasė
se tik po vieną kitą iškilesnį da
lyvį buvo galima pastebėti. Gerą 
įspūdį padarė gausus pats jau
niausias L&K 2aibo prieauglis, 
įnešęs į varžybas daug entuziaz
mo ir gyvumo. 

Varžybų metu buvo pagerinti 
8 5. A. lietuvių pirmenybių re
kordai: 

Algis Zylė (žaibas) — jaunių 
A kl. (1960-62 m. gim.) 400 m 
bėgimą — 53, 3 sek. 

Kristina Biliūnaitė (žaibas) 
— mergaičių B kl. (1963-64 m ) 
8Tb. rutulį — ZV-&A" (9.28 m) . 

Tadas Kijauskas (Žaibas) — 
jaunių B kl. 200 m bėgimą — 
24.1 sek. 

Gytis Barzdukas (žaibas) — 
jaunių C kl. (1965-66 m. gim.) 
200 m bėgimą — 25.6 sek., 400 
m. mėgimą — 59.3 sek. ir rutulį 
(4 kg) — 34'-10" (10.62 m). 

A/dria Motiejūnaitė (Žaibas) 
— mergaičių D kl. (1967-68 m. 
ffatt.) 400 m bėgimą — 749 sek-

LSK žaibo jaunių C 4 x 100 m 
estafetė (D. Barzdukas. R. No
vak,, G. Motiejūnas, G. Barzdu
kas) — 5 2 3 sek. 

Kiekvienoje klasėje už iškiliau 
sią pasekmę buvo skiriama dova 
nos, kurių laimėtojai yra šie: 

Vyrų klasėje — Šarūnas Stem 
pužis (žaibas) už 16 lb. rutulio 
stūmimą _ 46'-10" (14.27 m). 
744 t 

Jaunių A kl. — Algis Zylė (Ž) 
už 400 m bėgimą — 53.3 sek. — 
667 t 

Moterų — Vida Kašubaitė (Ž) 
ui šuolį į aukštį — 4'-7y2" (1.41 
m) —624 t 

Mergaičių B — Rasa Orentai
tė (D. Kovas) už 400 m bėgimą 
— 66.7 sek — 590 t 

Jaunių B — Tadas Kijauskas 
(2) už bėgimą — 24.1 sek — 
9 2 8 1 

Mergaičių C — Dalia Kašubai-
tt (2) u i šuolį į aukštį _ 4,-l" 

(1.24 m) — 408 t 
Berniukų C — Gytis Barzdu

kas (2) už 400 m bėgimą — 5 9 3 
aek. — 7991 

Mergaičių D — Adria Motiejų 
naitė (2) už 400 m bėgimą — 
74.9 sek — 406 t. 

Berniukų D — Vitas Rugie
nius (D. Kovas) už 400 m bėgi
mą — 77.3 sek. — 3601. 

Mergaičių E kl. iškiliausia da
lyve buvo pripažinta Kristina 
Motiejūnaitė (2). 

Berniukų E kl. (1969 m. gim. 
ir jaun.) — Danius Šilgalis ( 2 ) . 

Vyrų ir jaunių A klasėse pa
sekmes apskaičiuotos pagal tarp 
tautines IAAF tabeles, o visose 
kitose klasėse, įskaitant ir jau
nių prieauglio klases, pagal IAAF 
moterų tabeles. 

Sporto darbuotojo bei lengv. 
atletikos veterano Jono Bagdono 

I prisiminimui buvo {steigta spe
ciali dovana, skiriama ilgiausios 
distancijos bėgimo laimėtojui. 
Šiais metais ji atiteko Algiui 
Miškiniui (žaibas), laimėjusiam 
5000 m Ta proga tenka pastebė 
ti, kad J. Bagdono treniruoti 
Chieagos lengvatletai po jo mir
ties nenuleido rankų ir gražus, 
drausmingas būrelis, vadovauja
mas jauno lengvatleto Alio Mei
laus, atvyko į varžybas. 

Pasekmės 
Pastabos: (N2R) — po pasek 

mes reiškia naują Š. A. lietuvių 
lengv. atl. pirmenybių rekordą. 
(Ž) — po pavardės reiškia Cle
velando Žaibą, (K) — Detroito 
Kovą, (V) _ Washingtono Vėją 
ir (C) — (Cnicagos Lietuvių 
lengvatlečių klubą. 

Clevelando lengvosios atletikos pirmenybėse 

Vyrų klasė ir jaunių 
(1960-62 m. ginu) klasė 

Pastaba: Visi laimėtojai ati 
tinka vyrų ir jaunių A klasei, iš
skyrus tas rungtis, kurios speci
fiškai pažymėtos tik jaunių A 

400 m: Alius Meilus ir Tomas 
Duiidzila (abu Č) 59.1 sek. Į to
lį: Algis Penkiūnas (V) 14'-3". 

Į aukštį: T. Dundzila (č) 4*-
10". Rutulys (4 kg): Tomas Va
laitis (Č) 39'-6*\ 

Diskas (1 kg) : T. Valaitis (C) 
106'-8". Ietis (800 g.): T. Valai
tis (C) 106-3". 

Jaunių C (1965-66 m. g.) klasė 
100 m: Gytis Barzdukas (Ž) 

12.5 sek. 200 m: G. Barzdukas 
(2) 25.6 sek (NZR). 

400 m: Gytis Barzdukas (Ž) 
59.3 sek. (N2R). 800 m: G. Barz 
dūkas (2) 234.6 min. 

I tolį: R. Novak (2) 16'-2". Į 
aukštį: Maris Kampe (2) 4'-7". 

RutulyB (4 kg): G. Barzdukas 
(2) 34'-10" (10.62 m) (N2R). 

Diskas ( lkg) : Gytis Motiejū
nas (2) 82'-%". 4 x 100 m esta
fetė: Žaibas (R. Novak, D. Barz
dukas, G. Motiejūnas, G. Barz
dukas) 52.3 sek (N2R). 

Mergaičių C (1965-66 nu gim.) 
klasė 

100 m: Dalia Kašubaitė (2) 
15.5 sek. 200 m: Dalia Kašubaitė 
(2) 34.0 sek. 

400 m: D. Kašubaitė (2) — 
1:16.5 min. Į tolį: D. Kašubaitė 
(2) 12' .9J4". 

Į aukštį: D. Kašubaitė (2) 
4'-l". Rutulys (6 lb.): Dijana 
Montvilaitė (2) 2T-0". 

klasei 
100 m: Algis Zylė (2) 12.2 

aek. 200 m: A. Zylė (2) 24.9 sek. 
400 m: Algis Zylė (2) 53.3 

sek. (NŽR Jaunių A klasėje). 
800 m: Audrius Barzdukas 

(V) 2.28.6 min. 1500 m: A. Barz
dukas (V) 5:21.0 min. 

5000 m: Algfc Miškinis (2) 
21:08 min. guolis į tolį: A. Zylė 
(Ž) 18'-6^w. 

Šuolis į aukštį: A. Zylė (2) 5'-
4".. Rutulys (16 lb.) : Šarūnas 
Stempužis (2) 46'-10" (14.27). 

Diskas (2 kg): S. Stempužis 
(2) 13r"-6y2" (40.09 m). Ietis 
(800 g): Tomas Palubinskas 
(2) 133'-6". 4 x 100 m estafetė: 
Žaibas (A. Miškinis. A. Zylė. T. 
Kijauskas, T. Palubinskas) 47.5 
sek. 

Jaunių A rutulys (12 lb.): 
Paulius StaniŠkis (2) 34,-2". 

Jaunių A. diskas (3 lb. 9 oz.): 
A. Zylė (Ž) 95*-4". 

Jaunių A ietis (800 g): P. Sta-
aiškis (Ž) 10V-6". 
Moterų klasė ir mergaičių B kl. 

Pastaba: Visos laimėtojos ati 
tinka moterų ir mergaičių klasei. 
išskyrus rutulį. 

100 m: Ada Vodopalaite (V) 
14.1 sek 200 m: A. Vodopalaite 
(V) 29.6 sek. 

400 m: Rasa Orentaitė (K) 
66.7 sek. Į tolį: Vida Kašubaitė 
(2) U'*. 

Į aukštį: Vida Kašubaitė (2) 
4'-7V2"- Rutulys (4 kg): Kristi 
oa "Biliūnaitė (2) 2&-2T. 

Diskas: K. Biliūnaitė (2) 78'-
lOVfe". Ietis: K Biliūnaitė (2). 

Rutulys (8 lb) mergaičių B 
kl.: K Biliūnaitė (2) 3C-5V4" 
(9.28 m) (N2R merg. B kl.). 
Jaunių B 196S-6k m. gim.) klasė 

100 m: T. Kijauskas (2) 11.8 
•ek 200 m: Tadas Kijauskas 
(2) 241 sek (NŽR). 

Berniukų D (1967-68 m. gim.) 
klasė 

200 m: Vitas Rugienius (K) 
33.3 sek. 400 m: V. Rugienius 
(K) 1:17.3 min. 

800 m: V. Rugienius (K) 
3:15.9 min. Į toli: V. Rugienius 
(K) 12'-3". 

Rutulys (6 lb.): V. Rugienius 
(K) 23"-9". 
Mergaičių D (1967-68 m. gim.) 

klasė 
100 m: A. Motiejūnaitė (2) 

15.5 sek. 2O0 m: Adria Motiejū
naitė (2) 33.8 sek. 

400 m. A Motiejūnaitė (2) 
1:14.9 min. (NZR). Į tolį: Vija 
Bublytė (2) lO'-lVa". 

Rutulys (6 lb.): Kristina Kam 
pe (2) 18'-2". 4 x 100 m estafe
tė: 2aibas (K Motiejūnaitė, K. 
Kampe, V. Bublytė, A. Motiejū
naitė) 1:12.1 min. 

Mergaičių E (1969 m. gim. trl 
jaunesnių) klasė 

50 yd: Kristina Motiejūnaitė 
(2) 8.9 sek. 60 m: K. Motiejū
naitė (2) 10.8 sek. 

I tolį: K. Motiejūnaitė (Ž) 

dalyvavo tik 15 žaidėjų, atsto
vaudami Detroito Kovą ir Cleve
lando Žaibą. Taigi ir lauko teni
se, kaip ir kitų sporto šakų šių 
metų pirmenybėse, jautėsi tam 
ti-kras atoslūgis po pernykščių 
Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nių. 

Vyrų vienete dalyvavo 9 žai
dėjai iš kurių tik 1 A klasės — 

j V. Smetona (2aibas) ir V. Se-
| puta (Kovas). Esant tokiai pa-
! dėčiai, buvo nutarta padalinti vi-
I sus žaidėjus į 2 grupes, išskiriant 
I A klasės žaidėjus į priešingas pu-
: ses. Grupėse buvo žaidžiama kiek-
į vienas su kiekvienu (Round Ro-
| bin) vieną pro-setą. Grupių lai

mėtojai persirungė dėl A kl. čem
pionato o antros ir trečios vietos 
žaidė pusfinalį ir finalą dėl B 
kl. nugalėtojo vardo. 

Po preliminarinio „Round Ro
bin", žaidėjai išsirikiavo šia tvar
ka: 

I grupėje — V. Smetona (2) 
3-0, L. Mikulionis (K) 2-1, E. 
Lelis (K) 1-2, R. Kašubą (2) 
0-3. 

II grupėje — V. Seputa (K) 
4-0, V. Kliorys (2 ) 3-1, K. Klio-
rys (2) 2-2, V. Sirgėdas (2) 
1-3, A. Nakas (K) 0-4. 

Dėl absoliutaus čempionato 
Vytautas Smetona gražioje kovo
je įveikė Vitalį Seputą 6:4, 6:2. 
Finalinėse rungtynėse buvo pa
demonstruotas geros klasės teni
sas. Pirmame sete V. Seputa pa
jėgė išlaikyti apylygį žaidimą, 
tačiau antrame sete pradėjo da
ryti perdaug klaidų ir neįstengė 
sulaikyti Smetonos agresyvumo. 

Bene pirmą kartą lietuvių pir
menybėse buvo paskirtos pirmos 
ir antros vietos laimėtojams pi
niginės premijos, kurias paauko
jo dr. VI. Bložė ir A. Bielskus. 

Dėl B klasės varžybų, viename 
pusfinalyje V. Kliorys įveikė E. 
Lėlį 10:6, antrame — L. Miku
lionis laimėjo prieš K. Kliorį 11:9. 
Baigmėje L. Mikulionis parklup
dė V. Kliorį 3:6, 6:4, 6:2. Dėl 
3-čios vietos, K Kliorys nugalė-

1 jo E. Lėlį 10:8. 
Moterų klasėje dalyvavo tik 3 

žaidėjos, sužaisdamos vieną ratą 
„Round Robin". Nugalėtoja leng
vai tapo Dalia Pendergast-Maci-
jauskaitė, įveikusi Vidą Kašubai-
tę 8:1 ir Ingridą Gedrytę 8:3. 
Antroje vitoje liko L Gedrytė, 
laimėjusi prieš V. Kašubaitę 8:6. 
Visos žaidėjos yra Clevelando 
2aibo. D. Pendergast pirmą kar
tą pasirodė lietuvių varžybose 
Ji užsirekomendavo kaip iškili 
žaidėja ir žada ateityje dalyvau
ti lietuviškame sporte. Ji dirba 

Įėjo V. Kašubaitę 6:3,6:2. 
Vyrų dvejete tebuvo tik 2 po

ros. V. Smetona —R. Kašubą 
laimėjo prieš V. Seputą — E. 
Razmą 5:7, 7:6, 6:1. 

FUTBOLAS 
IS EUROPOS TAURES 

VAR2YBU 
Meisterių taurės varžybose al

banų Partizan Tirana pateikė 
staigmeną, pas save nugalėdama 
škotų Celtic 1-0, olandų Aja ne
gailestingai paklupdo HJK Hel
sinki 8-1 ir dar Suomijoje, V. Vo
kietijos meisteris Hamburgo SV 
laimi Islandijoje prieš Reykjavik 
3-0 o italų AC.Milanas Portuga
lijoje padaro 0-0 prieš F.C. Por
to. 

Taurės laimėtojų varžybose Tu
rino Juventus įveikia vengrų Va-
są 2-0, o graikų Panionios net 
4-0 nugali Twente Euschede. 

UEFA taurės varžybose škotų 
Aberdeen tik 1-1 baigia prieš 
Frankfurto Eintracht, o VFB Į 
Stuttgart pas save laimi tik 1-0 
prieš stiprią Milano A.C. To tik
riausiai neužteks sekančam ratui 
kvalifkuotis, nes antrosios rung
tynės bus Milane. Tuo tarpu F.C. 
Bayern laimi 2-0 Pragoję prieš 
Bohemians, o F.C. Kaiserslau-
tern Zueriche 3-tl ir Borusia 
Moenhengkadbach pas save įvei
kia norvegų Stavanger 3-0. 

Tose visose varžybose gausiau
siai atstovaujamos Anglija ir V. 
Vokietija, jos turi net po 7 k/> 
mantas. Spėjama, kad bent 5 vo
kiečių komandos kvalifikuosis se
kančiam ratui. 

O.G. 

U OKUPUOTOS LIETUVOS 
—Futbolo pirmenybėse Klai

pėdos Atlantas priverstas pasi
tenkinti Tūloje lygiomis 1-1 ir 
7-ta vieta lentelėje. Tuo tarpu 
Vilniaus 2algiris Pavlodave pra
laimi 0-2 ir krenta į 10-tą vietą. 

—Lengv. Atletikos ilgų distan
cijų bėgimai per laukus Palangoje 
buvo pravesti įvairių amžių kla
sėms. Dalyvavo 172 lengvatletai. 
Vytų klasėje 6000 m. distanciją 
pirmasis atbėgo kaunietis Romas 
Sausaitis, moterų 3000 m. pirmo
ji baigė Bronė Sablevičiūtė iš Pa
nevėžio. Komandiniai prmoji vie
ta teko Kauno 2algirio klubui. 

— Rankinio pirmenybių ptr-
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no Granitas pirmų metų aukš
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Kaune įvykusį tarptautinį mo
terų rankinio 2aibo turnyrą lai
mėjo Čekoslovakijos vicemeisteris 
Iskra, antroje vietoje palikdama 
Kaimo žalgirietes. 

Jonas Kanrelig 
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8'-10y2". Beisbolas" Rama Bub-! k a i P trenerė Eastlake teniso klu-
lytė (2) 48'-10y2

M. 

Berniukų E (1969 m. gim. ir 
jaunesnių) klasė 

50 yd.: Danius šilgalis (2) 9.3 
sek. J tolį: D. šilgalis (2) 9'-y2". 

Beisbolas: D. Šilgalis (2) 
„3\00T 

TENISAS 
LAUKO TENISO PIRMENYBĖS 

CLEVELANDE 

Rugsėjo 8 ir 9 d. Clevelande 
įvyko 1979 m. Š. Amerikos Lie
tuvių lauko teniso pirmenybės 
kurias pravedė Clevelando LSK 
Žaibas. Varžybos vyko puikiame 
Harold T. Clark teniso centre, 
kuriame šių metų liepos mėnesį 
buvo pravestos JAV-bių mėgėju 
pirmenybės, o rugpiučio mėnesį 
vyko tarptautinis turnyras. 

Deja, nepaisant patogios Cle
velando geografinės padėties ir 
gerų žaidimo sąlygų, valytose 

be. 
Senjorų klasėje (45 m. ir vy

resnių) dalyvavo irgi tik 3 žai
dėjai. „Round Robin" laimėtoju 
išėjo R. Kašubą, laimėjęs prieš 
A.'Naką 7:6, 6:1 ir prieš V. Ur-
baitį (Ž) 6:0, 6:3. Antruoju li
ko A. Nakas, įveikęs V. Urbaitį 
6:2, 6:2. 

Dėl mergaičių (18 m. ir jau
nesnių) titulo, I. Gedrytė nuga-

JONAS MIŠKINIS 

LIETUVA IR VILNIUS 
PAVERGĖJŲ ŠOKIMUOSE 
Knygoje suglaustai aprašoma 

Lietuvos ir Viniaus tragiški įvy
kiai, lenkų okupacija, lietuvių tau
tos ilgų kovų laimėjimai ir skau
džios okupacijos. 

Išleido autorius 1979 m. Spaude 
Pranciškonų spaustuve Brooklyn, 
N. Y. 

Kaina su persiuntimu $6.00. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. ttid 

Chicago, IL 6t628 
St 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2667 W.69thStr«*t m 778-4363 

1&J.PHARMACY 

toiJuoJtmos remsniel Ir Irt, pirkti sr 
*U 

PAGERBĖ UŽ DRĄSA 

Chicagoje pagerbti 6 ugnia-

tingumą einant pareigas. Aukš
čiausi žymenys teko: ugniage
siui R. Keating, 37 m., kuris i i 
degančio namo išgelbėjo moti
ną ir tris jos dukteris, polici
ninkams W. Jaconetti ir L. Tri-
filio, kurie nušovė ginkluotą 
plėšiką, sugavo du jo sėbrus ir 
išlaisvino tuziną žmonių, įkai
tais laikytų brangenybių krau
tuvėj 1429 N. Milwaukee Ave., 

• r , 

kur plėšikai buvo įsiveržė. ° * 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai : pirm., arttr. ir ketv 6 iki 7:30 v. v. šešt 
1 iki 3 vai Pagal susitarimą. 

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

Tel. of iso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. irpenkt. 1 00 - 5:00 
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: an.trad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai 

Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel . — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 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 f s . PO 7-6O00, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS :: 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS^". 

1443 So. 50th Ave., Cicero ,> 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. -išskyr.ų* 

popiet reč. Sešt 12 iki 4 va!. 

Tel. REliance 5-1811 v> 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai : pirm., antr., ketv. ir penkt nuo 12-4 
va!, popiet ir 6-8 vai vak. Treč ir šešt. 
uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ FR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81 st Street 

Valandos Kasdien nuo 10 vai ryto. •. 
iki 1 vai popiet. 

Ofs. tel. 737-1168. rez. 239-2919 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS Z 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) -
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtjd irpenktad 
3 iki 7 v. p p. Tik susitarus. 

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKiy LIGOS - CHIRL'RGHA 

Ofisai: 
111 NO VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą ;r 

DR. FRANK PLECKAS -
(Kalba lietuviškai) • . -

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Va! pagal susitarimą Uždaryta treč. G 

1002 \ . VVestern Ave. , C h i c a g o 
Tel. 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS - CHIRURGIJA 
7110 VV. 127 St., Palos He ights 

Tel. 361-0730 
Valandos pagal susitarimą 

Pristatymas nsmoksmsl 
ANGELĄ Ir VYTENIS DIRKIAI 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROM MEDICINA 

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

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago - 476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr., treč , 
ketv 10 iki 6 vai Seitad 10 iki 1 vai 

DR. LEONAS S EI B UTIS ; 
INKSTŲ, PC'SLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGHA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 4 4 8 - 5 5 4 ^ 

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel. — GR 6-0617 

6958 S. Talman Ave. 

it i 

Ofiso tel. HF 4-2123, namu Cl 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 VVest 71st Street 
pirm . antrad , ket 

iš anksto susitarus 
ir penktad 2-5 ir 

H M 

Ofs. tel. 586-3166; namų 3 8 1 - 3 7 ^ . 

DR. PETRAS 2LI0BA « 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS j * 

6745 VVest 63rd Street c 
Vai pirm , antr , ketv ir penkt 

2-7, šeštadieniais pagal susitarimą 

Apsimoka skelbtis dien DRAL( .E, ft€9 

jis plačiausiai skaitomas lietuviu dten* 

rastis, gi skrlbimg kainos yra visiems 

pritinamos. 



ST. Tiro lodii lietuviams ir 

• 

.:: 
MŪSŲ IŠEIVIJOS MISIJA ŠV. TĖVAS KALBĖJO LIETUVIAMS 

Spaudai atskirtoje vietoje bu
vo įruošta televizija ir telefonai. 
Ant aukštu bokštų buvo televi
zijos filmavimo aparatai. Veikė 
garsintuvai. Oras buvo geras, 

nors šaltokas. Baltomis albomis 
apsirengę su ilgomis stulomis at
žygiavo gretos kunigų ir diakonų 
— iš viso 600 — dalinti Šv. Ko
muniją. Mažose pintinėlėse jie ne
šėsi komunikantus, kurie bus po
piežiaus pakonsekruoti. Abiejose 

ję apie pusė milijono žmonių, pa
matyti popiežių, važiuojantį prie 
altoriaus. 

Atžygiavo ilgos gretos kitų ti
kybų dvasininkų su savo įvairiais 

ir 

arnotus ir mitras jie visi sustojo 
ant "piramidės", sudarančios al
toriaus paaukštinimą. 

Sujudo minia, kai stovėdamas 
specialiame automobily, balta
me apdare su raudona mantija 
pasirodė popiežius. Pasigirdo 
šauksmai "Viva ii Papą". 

Einantį prie altoriaus popiežių 

Su dideliu džiaugsmu, su en- nius reikalus, verta prisiminti ir 
tuziazmu sutikome popiežiaus tai, kad mes dar neturime lietu-
JOno Pauliaus II lietuviškus žo- visko kiekvienai dienai reikiamo 
4žius. Juos kartojo radijo valan- mišiolo. Bažnyčios centras ne 
dėlės ir spauda. Bet čia dar ne tik leido, bet ir skatino Mišių 
viskas. Už savo lietuvišką žodį maldas ne vien sekmadieniais, 
pusantro milijono miniai po- bet ir kiekvieną dieną atlikti sa-
pježius nusipelno daugiau, ypač, vo gimtąja kalba. Lietuviai turi 
kad jis tą padarė savo paties ini- pilną teisę kiekvieną dieną turė-
ciatyva. Didžiausią padėką Jonui ti tai dienai skirtas Mišias lietu-
Piauliui II parodysime, jeigu mes viŠkai, bet dar vis nėra mišiolo, 
į- tuos jo lietuviškus pageidavi- tenka kartoti sekmadieniais Mi
nus rimtai žiūrėsime ir kiek ga- šias ar kitaip verstis, nutolstant 
Įtina stengsimės įgyvendinti, y- nuo galimybių kasdien turėti tur-
pač, kad tie jo linkėjimai yra nu- tingesnę liturgiją sava kalba, 
kreipti mūsų pačių tautos gero- Šiuo reikalu susirūpino Kunigų 
vei. Jis skatino likti ištikimais vienybė. Paruošimo darbas jau 
fcristui ir Bažnyčiai ir kilnioms baigiamas. Tą uždavinį, Kunigų ^ - t f . | f j į j į į ą fa,, , 
savo tautos tradicijoms. Tai pri- vienybes paskatintas baigia at- L ^ k M e n Q ^ ^ 
minimas mums glaudžiau savo likti kun. Vytautas Zakaras, ku-| tQ ^ ^ ^ a l b ^ ^ 
gyvenimą sieti su rengimais ide- ris parūpina tekstus dabar lei-
alais. džiamiems sekmadieniniams mi-
: Šioje srityje visų pirma iškyla šiolėliams. Jau ir su lėšomis su

kai kurių rūpesčių. Už kelerių sidarė gera pradžia. Įvairus as-
metų mes pajusime ypatingai di- menys ir parapijos tam reikalui 
delį lietuvių kunigų trūkumą. Jau jau suaukoja apie 26,000 dol. Ap-
ir dabar kai kuriose lietuvių pa- skaičiuojama, kad pilno lietuviš-
rapijose vadovais pastatyti ne lie- ko mišiolo išleidimas kainuos a-
tuviai kunigai. Taip mūsų tėvų pie 60,000 dol., kiekvienas mišio-
statytos bažnyčios, mokyklos, las kamuos maždaug 100 dol. , . . . . . . ... 
klebonijos pereina į kitas rankas. Jau artėjama prie pusės visos su- į W > »*!«"«. . džiaugsmingi 
Ir dabartinė slinktis pranašauja mos ir, paramai dar sustiprėjus, šauksmai, plazdenimas vehave-
mums blogėjimą, o ne gerėjimą, finansinis reikalas nebus proble-! lenus- ^piezius i visus kraštus 
Jei nesusilauksime pašaukimų, ma mišiolui išleisti, o jis l i e tu - j f^ 0 . aIton.fus

J paaukštinimo 
šusflpnės mūsų vienuolijos, ku- viams tikrai reikalingas, n e tik k r a š t a 1^ ^ n d a m a s *u s \ r l n k u -
rios atlieka dabar didelį dvasinės išeivijoje, bet gal susidarytų ko- l s i u s- Pradžioje buvo is rvainų 
kultūros darbą, leisdamos žuma- kia galimybė bent dalį egzemp- parapijų katachumenų pnemi-
lus, savaitraštį, dienraštį. Šeimos liorių perkelti ir į tėvynę. Taigi m a * "; " ~ J . . . . 
atliktų didelį uždavinį, ugdyda- parama šioj srityje svarbi ir rei- t Melodingai giedojo choras Fa-
mos naujus religinius pašauki- kalinga. beno, Lisztp ir kitų kompozitorių 
mus. # 

Besirūpindami ugdyti išeivijos 
Kartais atrodo, kad išeivijos religinį gyvenimą, mes niekada 

lietuvių šeimose yra dar užsiliku- n e t urime pamiršti ir savo brolių 
si psichologinė nuotaika nuo o- vergijoje. Beveik vienintelė prie-
kupacijos metų, nuo bėgimo, ka- m o n e fobar jiems padėti yra 
da kunigui buvo daugiau pavo- sklebti jų skriaudas po visą pa
jų, negu kitam, kada praktiškos ^ ^ j^d viešosios nuomonės 
profesijos atrodė patogiausios bū- spaudimas, blaškydamas oku-
nant bet kur nublokštam į pa- pa n t o propagandą užsienyje, pa
saulį. Bet dabar sąlygos norma- rodytų, kokiose dvasinėse skriau-
lios ir mumyse turėtų atgimti tos įc^ m u s ų įmonės tėvynėje gy-
kilnios tautos tradicijos, kada lie- v e n a Malonu, kad mes šioje sri-
tuvHj-feima norėjo iš savo tarpo tyjc susulaukiame talkininkų net 
turėti dvasios vadovu. Geras ku- įr g kitataučių. Jų atsiranda ne-
nigas gali labai daug pasidarbuo- m ažai. Yra įsteigta Society for 
ti tautinėj ir kultūrinėj srity. Ne- t r i e Study of Religion and Com-
būdamas apsunkintas šeimos ir m t i n ism. Pagrindinis jos padali-
pragyvenimo rūpesčiais, jis gali nys yra Keston kolegijoje D. Bri-
plačiai pasitarnauti savo žmo- tanijoje, bet ta kolegija turi savo 
nėms, ta linkme kreipdamas dalį padalinį ir Wheatone, 111. Jie ne
sausų jaunimo. Tai būtų didelė seniai paskelbė, kad Vilniaus u-
palaima tautai ir išpildymas Jo- niversitete okupantai nuplėšė pa-
no Pauliaus II linkėjimas. minklines Jokūbo Vijūko ir Pet-

Trūkstant kunigų parapijose, ro Skargos lentas. Ta religijos ir 
dar sunkiau jų surasti dvasios va- komunizmo studijų sąjunga lei
dais organizacijose. Susidaro ne- džia savo laikraštį - biuletenį 
lengvai nugalimų kliūčių surasti «The Right to Believe", kurio 
tikybos dėstytojų lituanistinėse specialus leidinys pirmo puslapio 
mokyklose. Reiktų tikėtis, kad tą centre turi paveikslą ir duome-
padėtis pagerės, bet nenuma- n j s a p j e nuteisimą lietuvio kan-
toma, kad tai galėtų būti greitai, kinio Viktoro Petkaus. Kitas 
Todėl, ruošiant mūsų lituanisti- ««The pjght to Believe" šių metų 
nėms mokykloms mokytojus, rei- numeris (3) net visą pirmą pus-
kia įvesti parinktų pasauliečių i a p į paskyręs Lietuvai. Plačiai ci-
ruošimą tikybai dėstyti. Tas jau tuoja faktus iš "Lietuvos Katali-
seniai praktikuojama šio krašto fcų Bažnyčios Kronikos**, deda 
mokyklose, pakviečiant pašiau- Kryžių kalno nuotrauką ir garsi-
kojusių religinių žmonių dėstyti n a vadovaujančio šio sąjūdžio 
vadinamose CCD klasėse, į ku- asmens — kun. Michad Bour-
rias ateina mokiniai iš miesto deaUX knygą apie Lietuvos tra-
mokyklų į religines pamokas prie gėdiją "Land of Crosses". 
parapijų, kur daugiausia dirba s J t o k j e ' m 5 s ų kitataučių drau-
pasauliečiai. Dabar, kai net gau- gų fafai ^fi susilaukti mūsų 
ta lėšų mokytojams paruošti, dėmesio ir paramos. Ugdydami 
verta pasvarstyti ir ruošimą pa- naujus savo dvasinio gyvenimo 
sauliečių tikybos mokytoju, nors vadus, palaikydami ryšius su Ša
tuose miestuose, kur be jų jau yra v a l s i r ytų U u t u kovotojais dėl 
sunku apsietL Lietuvos religinės laisvės, mes at-

* liksime misiją išeivijoje. 
Svarstant musų išeivijos religi- /. P>. 

JUOZAS PRUNSK1S jbeno keletą nusilpusių, daugiau-
— sia jaunų. Nusilpo per 60 žmo-

tant iš vienur į kitur. Atėjote su 1 nių, vaikų pasimetė apie 50. To-
skirtingomis kultūromis, skirtin 
gaiš sugebėjimais. Atsinešdami 
skirtingus sugebėjimus, vienas ki
tą papildydami, praturtindami. 
Skirtingo likimo vaikai. Jūs rašo
te bendrą istoriją. Pašalinkite 
diskriminaciją, įsijunkite į parei
gą suprasti vienas kitą, dalintis 
laimėjimais. Amerika pasirinko 

Michigan Ave. pusėse buvo susto- j gyventi laisvėje ir teisingume vi
siems, ir už tai dėkojame Dievui. 

Minios ėmė šaukti: "Long live 

kūrinius, pritariant vargonams 
Ilgiausias sveikinimas — lietuvių 

Popiežius, pradėdamas pa 
mokslą,įvairiomis klabomis pasa
kė: "Garbė Jėzui Kristui". Ilgas 
popiežiaus žodis buvo lietuviams: 
"Mano nuoširdus sveikinimas A-
merikos lietuviams. Likite ištiki
mi Kristui, Bažnyčiai. Bran
ginkite kilnios tautos tradicijas. 
Tegloboja jus Dievo Motina Ma
rija. Garbė Jėzui Kristui". Iš į-
vairių minios vietų atsiliepė 
džiaugsmingi lietuvių šauksmai. 

Pamoksle priminė, kad mes e-
same Kristaus ambasadoriai, e-
vangelizacijos įrankiai, kviečia
mi mąstyti apie evangelizacijos 
grožį, pamąstyti, kuriuo būdu 
mes galime Evangelijos tiesas 
skleisti plačiau. Svarbu yra baž
nyčių vienybė Kristuje. Vieny
bė yra įrodymas krikščionybės 
patikimumo. Žiūrėdamas į tūks
tančius čia susirinkusių žmonių 
matau jus vieningai garbinan
čius Dievą. Amerika yra iš vai
rių žmonių viena i Ex pluri-
bus unum. Jūs, ieškodami geres
nio gyvenimo, plaukėte per ma
rias. Jūsų protėviai atvyko iš t/> 
limų kraštų su skirtinga istorija 
ir tapote dalimi kažko naujo. Ir 
tas nuolat kartojas, atvyks-

the Pope". Popiežius toliau tęsė: 
"Bet yra kita tikrovė, kurią aš 
matau žiūrėdamas į jus. Atsimin
kime, kad materialiai, techno
loginiai laimėjimai dar visko ne
apima. Mes esame vienas kūnas 
Kristuje. Mus jungia ir vienija a-
paštališkas tikėjimas. Mes prii
mame Kristų, kaip Dievo Sūnų, 
Atpirkėją. Vienas viešpats, vie
nas tikėjimas, vienas krikštas. 
Mes gimėme vienybei, kuri išski
ria bet kokius skirtumus. Mūsų 
vienybė tikėjime turi būti pil
na. Tikėjimo turinys neturi būti 
pažeistas, o priimtas taip, kaip 
mokanti Bažnyčia perteikia. 
Evangelijos turinys turi būti per
teikiamas meilės vienybe. Meilė 
yra vienintelė judinanti jėga, ve
danti mus dalintis gėriu su bro
liais, mokytis vieniems iš kitų, 
plėsti maldos dialogą, klausant 
Dievo ž,odžio. Tegu savitarpė ir 
tiesos meilė ištirpins polarizaci-
jos susiskaldymą. Mūsų vienybė 
turi būti Kristaus, mūsų Viešpa
ties meilėje. 

Popiežiaus pamokslas buvo 
pertraukiamas plojimais ir šauks

mais: "Long live Pope". Šypsena 
prabėgo per minią, kai popiežius 
po taip pertraukto pamokslo pa
sakė tik vieną žodį "Amen". 

Ilga įvairių žmonių eilė nešė 

NATO MANEVRAI VOKIETIJOJE 
Mūsų bendradarbis Vokietijoje 

K. BARONAS 

kiose miniose tai nedaug. Pa
maldų visai nekliudė lėktuvai — 
jie buvo nukreipti kitu keliu. 

Komuniją dalinant jautriai 
skambėjo giesmė. Giedojimas iš
ryškina, kad popiežius turi stip
rų, skambų balsą. Nežiūrint vė
sumos, žmonės nesiskirstė, rv>rs 
daugelis beveik ištisa dieną buvo 
praleidę parke. Mišioms pasibai
gus ir popiežiui palaiminus, dar 
ilgai skardėjo plojimai ir šauks
mai: "We love you". 

Simfoninio orkestro koncerte 

Iš Grant parko popiežius grį" 
žo vakarienės į kardinolo būstinę. 
Vakare atvyko į Chicagos simfo
ninio orkestro koncertą katedro
je. Orkestras pagerbė popiežių. 
Buvo nutiestas milžiniškas rau
donas kilimas prieš orkestrą, o 
virš išlaukinių durų kabėjo svei
kinimo plakatas. 

Popiežius orkestro nariams pa
sakė: "Dėkoju už progą pareikšti 
savo gilią nuostabą už menišką 
grozj . 

Priminė, kaip popiežius Pau
lius VI buvo dėkingas meninin
kams. Jis Bažnyčią vedė į naują 
dialogą su menininkais. Jis turė
jo viltį, kad grožis pakels žmo
gaus žvilgsnį į Dievą, rodydamas 
kelią į nesutvertą grožį. "Pau
liaus IV pavyzdžiu ir aš kartoju 
nusistebėjimą menininkų kelia
mu įnašu žmonijai. Jūsų meno 
kūryba iškelia kas žmogiška ir 
praturtina kas religiška ir die
viška". 

Pernakvojęs kardinolo rūmuo
se, popiežius spalio 6 d. ryte iš
skrido į Washingtoną, kur pirmas 
visoj popiežių istorijoj buvo pa
kviestas į Baltuosius rūmus. 

Popiežiaus atsilankymas buvo 
nepaprastai įspūdingas, gerai iki 

Rugsėjo 6 d. iš automobilių 
persiuntimo b-vės Bremerhafene 
gavau pranešimą, kad mano 
"Mustang" yra iškrautas iš laivo 
ir jį rugsėjo 10 d. galiu atsiimti. 
Ši susisiekimo priemonė įsikūrimo 
dienomis Vokietijoje man yra la
bai ir labai reikalinga. Tad sėdęs 
su žmona ir dukra į traukinį, be
veik po aštuonių valandų kelio
nės pasiekėme Bremenhafeną. 
Vėlyva sekmadienio popietė. Pa
vaikščioję po šio uostamiesčio 
gatves (juk prieš 31 m. iš jo plau 
kiau į Kanadą), anksti nuėjome 
poilsio, nes pirmadienį vėl laukė 
550 km. kelionė Vokietijos autoba-
nu į lietuvių gimnaziją. 

Nerašysiu smulkmenų vokiš
koje bendrovėje, vokiškoje muiti
nėje, neminėsiu vokiško biurokra 
tizmo, prie kurio pradedu pama-
mažu priprasti. Užmiršti tuos 
visus aiškinimus, nesusipratimus, 
milijonus raštų su vokiškais ant 
spaudais pamatęs... su kanadiška 
plokštele prie automobilio savo 
mielą "Mustangą". Skubiai patik
rinęs alyvą, benziną ir visą au
tomašiną nuo bet kokių sužalo
jimų, ją pakraunant ir iškrau
nant, sėdi ir „trauki" vėl į pietus 
link lietuvių gimnazijos. 

Autobanas Vokietijoje neturi 
apriboto greičio. Gali "spausti" 
kad ir 150 mylių į valandą. Tad 
pilnai tikiu, kad vienas lietuvis 
Huettenfelde šią kelionę atlikęs 
per 3,5 vai. Nemėgstu vairuoti 
greičiau kanadiškos ribos — 65 
mylių, tad labai dažnai buvau 
lenkiamas volksvagenų, audi, 

dovanas popiežiui, o jis kiekvie
ną apdovanojo. Policijos medikai, 
ratukais voždami neštuvus, išga-

smulkmenų paruoštas, pakėlęs ti
kinčiųjų entuziazmą. Radijo ir 
televizijos pranešėjai kartojo, 

Kodėl tiek daug svetimos ka
riuomenės Hesseno krašte (juk ir 
aš jo gyventojas nuo rugsėjo 1 d.) 

Pasirodo, kad jame prasidėjo 
NATO rudens manevrai — "Con 
stant Enforcer", sutraukę apie 30 
tūkst karių. I tuos rudens prati
mus pakviesti 35 V. Vokietijoje 
akredituoti Varšuvos pakto, neu
tralių valstybių ir NATO kari
niai atstovai, kurių 25 jau buvo 
atvykę. Pirmieji spaudos praneši 
mai skelbia (ar galima tas komu
nistiniame krašte?), kad auto-
banu pervažiavo daugiau kaip 
13,000 įvairių kariškų transpor
to priemonių — jeepų, sunkve
žimių bei tankų. Taip pat NA
TO vadovybės pirmų dienų pra
nešimais "Movement Controll 
Center" yra labai patenkinta. 

Ta pačia proga norėčiau pa
minėti, kad Bremerhafeno uosto 
muitinėje buvome priversti nusi
pirkti ir prie automašinos prikli
juoti "CDN" ženklą — Kanados 
sutrumpintą vardą. Priešingu at
veju, policija galėjo nubausti 30 
DM. (apie 19 dol.) bauda. Pra
važiuojančių britų karių buvo
me sveikinami rankų pakėlimu 
ar garsiu signalu, greičiausiai 
kaip britų bendruomenės nariai. 
Be abejo, tuo pačiu ir jiems atsi
lygindavome. 

Šio dienraščio skaitytojai žino 
apie keleivinio lėktuvo pagrobi
mą. Tai vėl didelė sensacija spau
dai, televizijai, radijui. Bedarbis 
31 m. suvirintojas, žaislų krautu
vėje nusipirkęs plastikinį revol
verį, ant kojų pastatė visą Vo-

mercedes ir kt automašinų, pa-jkietiją. Atrodo, kad jis yra pd-
lydint dažnai su šypsena "janki" j chiškai nesveikas ir atiduotas dak 

Sv. Kazimiero seserys prie savo Marijos aukšt mokyklos rūmų, ilgai ir 
kantriai prie gatvės laukdamos, nuoširdžiai sutiko Califomijos gatve. Mar-
ąuette Parke, Chicagoje, pravažiuojantį Sv. Tėvą Joną Paulių II. 

Nuocr. P. Matetos 

(kanadietis ir čia dažniausiai va 
dinamas amerikiečiu) už jo grei
tį. 

Deja pasiekus šiaurinę Hesse
no krašto dalį ir vokiečiams teko 
sumažinti greitį, nes kelyje pasi
rodė JAV, Britanijos, Vokietijos ir 
kt kariški transportai ir tankai, 
įsiterpti į tokią sudėtį civiliams 
griežtai draudžiama. Tiesa, kariš
kiai buvo užsiėmę vien tik dešinę 
autobano pusę, tačiau nežiūrint 
to, mašinų judėjimo greitis gero
kai sumažėjęs. 

kad popiežiaus Mišios Grant Par
ke buvo didžiausias religinis įvy
kis, kada koks šiame mieste yra 
buvęs. 

Viena televizijos komentatorė, 
priminusi gausią ir varginančią 
popiežiaus lankymosi dienotvar
kę, pratarė: „Jis matė, kaip žmo
nės jį myli, ir tai davė jam daug 
energijos". Dienraštis „Sun-
Times" visą pirmą puslapį pa
skyrė šv. Tėvo paveikslui ir stam
biai antraštei: "Popiežius laimi 
Chicagos širdį". 

tarų patikrinimui. Stebint tele
vizijoje Argentinos —Vokietijos 
futbolo rungtynes olimpiniame 
Berlyno stadijone (vokiečiai lai
mėjo 2:1) pertraukos metu buvo 
vėl sugrįžta prie paskutinių Ži
nių, ypatingai daug vietos ski
riant tam lėktuvo pagrobimui 
bei pasikalbėjimui Vance su Dobs 
ryninu. Kalbame, kad Kubos kom 
pensacija būtų JAV kariuome
nės sumažinimas Vokietijoje. De
ja, to nenori patys vokiečiai, bi
jodami susilaukti rytinės Vokie
tijos likimo. 

Ir truputis mūsų Kanados skai 
tytojams. Kaip rašo vokiečių 
spauda,į Britų Kolumbijos Prince 
Rupert uostą atvykę kiniečiai ju
rininkai atsiimti kanadiškų kvie 
čių stebi krautuvių langus, ne
atsako į vietinių kiniečių dialek
tą ar mandarinų kalba užklau
simus bei kvietimus apsilankyti 
jų namuose. Vaikšto grupėmis, 
vengdami Sovietų jūrininkų, la
bai anksti grįžta į savo laivą. Jie 
neužeina į barus ar tarptautinį 
jūrininkų klubą. 

PRIE MILŽINU 
TILTO 
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PABĖGUSIŲ UOTŲ 

MfDflOKLt 

Kad senovėje Belgijoje gyve
no liūtai, rodo archeologijos iš
kasenos, bet ir mūsų moderniais 
laikais, dar šią vasarą, Belgijo
je buvo suruošta liūtų "medžio
ki*". Tai įvyko po to, kai MŪ-
tai suėdė ožką ir negyvai su
draskė žmogų. Laikraštis, Stan-
daard" rašo: 

"Charleroi policija naktį i i 
penktadienio i šeštadienį Thi-
neono apylinkėje nušovė du pa
bėgusius liūtus. Šeštadieni ry
tą paaiškėjo, kad išbadėję žvė
rys negyvai sudraskė Christia-
ną Gobertą i i Tfcimsooo". 

I i kur tie liūtai? Dldier Ap-
part, Thimeono miestelio gyven
tojas, žvėrių mylėtojas, augino 
savo "žvėryne" du liūtukus. Kai 
jie paaugo, pasirinko sau lais
vę ir tuoj sudorojo kaimyno ož
kelę. Buvo pranešta policijai. 
Kitos dienos rytą pasiskundė 
policijai to miestelio gyventoja, 
kad vakar ii namą išėjęs jos 
vyras nebesagrįies namo. Poli
cija tuoj suruošė paieškojimą 
ir Būtų medžioklę. Ji nušovė 
tuos du pabėgusius liūtus ir ne
toli namų rado negyvai liūtų 

sudraskytą De Gobertą, 36 me
ti) Hfflžiaiii, 

P. MELNIKAS 
— Bet, kaip matote, po viso to nepražuvau, — 

užbaigė Danys. — Tik kartais kažkodėl smarkiai 
suskauda ir sukasi galva. 

— Kas nors trenkė tau, — Careckis konstatavo. 
— Kas? Vienas Dievas tai težino, — galvojo 

Dargašius. 
— Tur būt, iššokdamas ant asfalto, susitrenkiau 

gerokai... 
— Tau reikia daktaro. 

Careckio kalba apie grįžimą namo retkarčiais 
pasiekdavo vandens srovės daužomas ausis. 
Careckis skundės, kad čia žmogus minkomas, 
pabėgėlių, kaip grybų po lietaus... 

Kas žino. gal ir Careckis daug ko patyrė ir to 
neužmiršo? Todėl jo balsas piktai griaudė mažoje 
prausykloje. Dargašius ironiškai prie jo kibo: 

— Jei tu jau taip įsigeidei, važiuok. Važiuok, kad 
ir šiandien namo. Niekas tavęs nelaiko. 

Danys leido vandens srovei palengva užlieti 
ausis ir to negirdėti. Jo ausyse suūžė,' skaudžiai 
skambtelėjo ir vėl jam susvaigo galva. Jis galvojo, 
kad apie tai reiks pasakyti daktarui Rausch. Jo 
ausyse, pusryčiaujant kartu su draugais, vėl įkyriai 
skambėjo Careckio žodžiai. Pirmininkas jam buvo 
prieškarinė iškamša. Genė — jo antroji nuosavybė ir 

Careckis ir Dargašius pasikėlė. Jie buvo dieninė žmona. Raumeningieji lageriuose — būsimoji 
susimąstę, išmelžę iš jo nekasdieninę istoriją. Danys miškų pirkliams jėga. 
žinojo, kad ji dabar pasklis po lagerį: pasakojama iš 
lūpų į lūpas ji pasidarys painesnė, nors tuo jis 
nesirūpino. Jo paskutinės dienos buvo painios, 
kažkur slėpėsi dar didelis, skaudus faktas. Bet koks? 
Jis negalėjo pirštu durti ir pasakyti: štai jis. 

Visa ką jis papasakojo, žinojo. Gal tai buvo 
sunkiai įtikima Dargašiui? Gal keista Romui? Bet jo 
košmarai prieš tiltą gal kartais buvo ir jų sapnuose? 
Kas gali žinoti. Jais jie patikėjo. 

Careckio nepasitenkinimas buvo aiškus. 
Vadovų, kaip Maurizio, ar lietuvių pirmininkas, 
niekas nemėgsta. Genė visiems patiko, O raumenų 
parduoti nieks nenorėjo. 

Galvodamas apie Careckį ir Dargašių, apie jų 
norą supažindinti su nauja vieta ir jo ateities 
perspektyvom, pro tirštą lagerio žmonių masę Danys 
išėjo į gatvę. 

Jis praėjo kelias krautuves, eiles jaunų merginų 
Kodėl kartais sukasi galva? I tai gal daktaras ir senų moterų. Žiūrėdamas į plačius sijonus, dailiai 

Rausch pasakys. Gal jis žinos. Gal, rytoj rytą išsiuvinėtus marškinius ir sunkias kasas, jis 
apžiūrėjęs, iš akligatvio išves? nepajuto, kad prasidėjo soduose paskendę namai. 

Nusileidęs pietums į valgyklą su naujais grakščios vilaitės. su raizgyto metalo tvorom, 
draugais, Danys dar kartą pamatė Genę, kuri jam Atsidūręs prie naujų vilų be želmenijos, žinojo, kad 
šyptelėjo, ir jis jautėsi esąs galų gale tarp savųjų. Gi. 
žvilgterėjus aikštėn Maurizio automobilio, jo ten dar 
nesimatė. 

Pakišęs galvą po kranu. Danys matė 
besiskutančio Dargašiaus didelius batus. Kartu 

čia kažkur bus daktaro Rausch namai. 
Atradęs juos, jis įėjo vidun. Laukiamajame 

sėdėjo nemaža žmonių. 
Užsiregistravęs, jis laukė. Jam į akis krito ant 

baltos sienos vieno tilto reprodukcija. Ji priminė 

Prancūziją, jo norą ten nuvažiuoti, aplankyti 
Montmartą ir gal tęsti nutrauktas studijas. Po tiltu 
vanduo teliūškavo, ir matėsi laivelis. Laivelyje 
kažkas irklavo. Žmogus stengėsi išlysti iš labai 
tamsaus šešėlio. Ant jo gelsvų kojų, rankų ir liemens 
krito saulės spinduliai. Galva, kaklas ir valties galas 
skendėjo violetiškoje patiltės tamsoje. Žmogus 
nesistengė irkluoti. Po kelių energingų kirčių jo 
galva išlįstų saulėn... Bet jis buvo įšaldytas, tarsi 
laukiantis kažko. 

Atsivertęs prieškarinį vokišką žurnalą, Danys 
pavartė, žiūrėdamas į namų daržus, gėles ir vilas. Jis 
prisiminė, kad kelis metus Lietuvoj tai studijavo. 
Kaip toli dabar visa tai buvo. Jis negalėjo pagauti 
net aulų reginių, nei profesorių veidų. Paskaitų 
nuotrupos ateidavo ir vėl nutoldavo. Kas buvo ten, 
atrodė, nebegrįš, nes per daug įvykių užgriuvo. 
Prisiminus, kaip vaikščiojo universiteto koridoriais, 
kaip sveikino juose pasirodančius draugus, artėdavo 
į jį kartu jau nestudentiška pražilusio Gaugos 
figūra... 

I laukiamąjį įėjo nėščia moteris. Pasikėlęs, jis 
užleido savo vietą ir net nepajuto, kaip žurnalas 
išslydo iš rankų. Salia sėdintis šlubas kareivis, 
pakėlęs nuo grindų, jam baksnojo į pašonę, 
įduodamas nukritusį žurnalą. 

— Danke, — Danys jam padėkojo. — Danke... 
Paimdamas žurnalą, jis krūptelėjo. Kareivio 

veido brožuose buvo kažkas panašaus į Gaugą. 
Gelsvi, jau žilstantys plaukai, plati nosis, piktSjBjI 
lūpos ir ta pati baimė ir nuolankumas... Karo 
invalidai ir visi kare nukentėję turėjo savotišką 
beprotiškumą akyse. Juose buvo skundas 
sveikesniems, sumieštas su noru būti dar reikalingu. 
Neviltis ir noras gyventi. Apatija ir vaikiškas 
entuziazmas. 
——__—^__^_— (Bus daugiau) _ _ _ _ _ _ ^ _ 

-
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I A L B S T A T E 

Wuuiw 
"DAINUOK IR ŠOK" 

Nerijos pirmasis penkmetis 
Mūsų jaunoji karta yra išra-

sarį Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė siunčia koncertams į Pietų 
Ameriką, turi kvietimų koncer
tuoti JAV ir Kanadoje. 

dingą. Kai nori, dažnai ateina su, S i u Q m e t u N e r i j ą s u d a r o . d i r i . 
naujomis idėjomis, naujomis pa- j ^ y a d o v ė R į t a C y v a i t ė _ K l i o 
rengimų formomis. Jiems^ nevi-j r i e n ė > a k n i a t o r e Kristina 
sada senieji metodaii prie širdies., K i č i ū t ė > d a i n i n i n k ė s : Kristi-
Tob ryškus atvejis buvo, kai N e : n a A u k i t u o l t ė ^ B a I ^ R o_ 
rija - vokalinis studenčių viene-, m a R a , ^ R Q t a G i e d r a i t y t ė , Ona 
tas kun sudaro ką tik baigusios, n ^ K r i p a v i č i ū t ė > N i j o 
ar dar studijuojančios mergaites, | , . UnkgLUskaitėi S i g u t ė L e n k a u s . 
savo sukaktuviniam vakarui nig- j ^ V i k t o r i j a L e n k a u s k a i t ė , Da-
sėjo22-sios šeštadieniui sugalvo; n u t . M i š k i ė > u i j a R o d ū _ 
jo Kauno Konrado kavine, žino- j ^ ^ Į j t a - 8 § v a r c a i t e i r 2ivilė 
mą ir tol.au uz to meto laikino- K l i l e .V a i tkienė. 
šios sostines ribų, atkelti i Cleve-
landą. Gal ta kavinė ir nebūtų! Clevelandas tikrai buvo suža-
rengėjoms atėjusi į galvą, jei tuo j vėtąs Nerijos "Konrado" kavine. 
metu nebūtų dainavęs šlagerių! Jei kas gražiai paprašys, ga neri 
dainininkas Antanas Šabaniaus- j jįetės savo "kavinę" galės perkel-* dy£ r engia"7a^ "metinT'va'ka 

PAREIŠKIMAS 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos sesijoje Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas 
V. Kamantas pranešė, kad Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto valdybos posėdyje, 
įvykusiame rugsėjo 29 dieną. mnmtsmtttmm> 4 kamb . j ražu. b i. t a s 
Vilko pirmininkas dr. K. Bobe- • a^ 65<)s ir california. 
lis įžeidė PLB ir JAV LB ryši- i 
ninką prie Vliko A. Gurecką i 
ir vienašališkai pareikalavo pa
sišalinti iš Vliko valdybos posė- į 
džio. Šiuomi pareiškiame vi-! 
suomenės žiniai, kad LFB sąjū
dis, kaip viena iš Vliką sudarau 

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

čių grupių, nepritaria šitokiam 
Vliko pirmininko pasielgimui ir 
nuo jo atsiriboja. 

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Tarybos Prezidiumas 

Mfisu kolonijose 
Baltimore, M į 

ATVYKSTA ANTRAS KAIMAS 

LB Baltimorės apylinkės val

kas su to meto garsiu M. Hof 
meklerio orkestru. Šabaniauskas 
dar ir šiandien dainuoja Vilnių-
Je. 

Ir penkmečio sukaktuviniame 
vakare čia Clevelande skambėjo 
Spaudos baliaus valsas, Prie Gin 
taro jūros, Kanarky fokstrotas, 

ti ir į kitą miestą. 
V. Račiūnas 

LB CLEVELANDO 
APYLINKES VAKARONE 

Po JAV LB tarybos suvažia-

rą, lapkričio 17 d. Programą at 
liks iš Chicagos atvykstąs humo
ro ir satyros teatras "Antrasis 
kaimas". Visi lietuviai kviečiami 
parengime dalyvauti. 

LB apylinkės valdyba 

PIRKĖJO LAIMEI 

P-iikut mūrinis. Apie $10.000 pa
jam^. Moderniai patobulintas namas 
KUrquet;e Parke. Kaina $67,500. 

S**rus 2]i| aukite maras. Apie 
$7,000 pajamų. Marquette Parke. Ver
tas $46,900. 

B E A L E S T A T E 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

I Š N U O M O J A M A — F O B K E N T 

I S N U O M . l inksmas 4 kamb. bute
lis, š a l d y t u v a s ir p l y t a . 55-os ir S. 
Cal i fornia apyl inkė . 

Telef . — 434-0828 

Marąuette Parke 2-jų aukštų mur, 
3-jų miegamų butai 
$45,500. 

Išnuom. 4 k. butas antrame 

WAMTO> — a t O T E B V S 

£MUIHIIIUIIIHIIIIllUllllllllltllllllllimi1*^ 
ana • * 

S Law oifice in need oi § 
j T Y P I S T | 
= Part time. | 
i Tel. — 778-8000 | 
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII^ 

Marųuette Parke. 3-jų miegamų 

Gazo šiluma.; aukšte be šildym. 160 dol. mėn 
1 B. Leksna, 7254 S. Fairfield Av. J 

mūr. bungalo Pilnas rūsys. Garą 
ias. $39,950 

Vertas dėmesio. 

FOR RENT 4 room heated apart-

Marquette Parke j meat, 2nd floor. $195.00 month. $757 
! naujesnis 2 jų aukitų mūras. Beauty 
; Shop ir 454 kamb. liuksusinis butas 
1 antrame aukšte. Prie pat bažnyčios. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai ; $50,000. 
Brighton Parke. Trys mūr. namai. 

2-jų aukitų po 2 butus — vienas ša
lia kito. 64,000. 

Puikus investavimą*. 62-os ir Fran-
cisco apyl. 4 butų mūrinis. Nauja 
gazo šiluma. $75,000. 

Brighton Parke. Taverna ir puikus 
5 kamb. butas. įrengtas rūsys. Ga- ! 
ražas. $68.000. 

Brighton Parke. Taverna ir 2 bu
tai. Mūro namas. Gerai einantis biz-' 
nis. $58,900. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in 
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ir 737-8534 

McKINLEY - BRIGHTON PK. 

S. Artesian Ave . TeL $27-1*4 

I Š N U O M O J A M A S dide l i s šv iesus 
6 k a m b . b u t a s 1-me aukšte , nuo 
lapkr . 1 d. TJ-os ir Talman apyL 
Dėl informacijų skambint vakara i s : 
telef. 434-3208. 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

CLEANING LADIES 
WANTED 

Immediate Openings — 
Experienced — Ref erences. 

Ful l -Par t Time — Benefits. 
Suburban and Loop Areaa, 

• * 
PHONE AMATO 

CaJl: 386-3850 
3 " 

Paskutinis sekmadienis, Rožių j ™° i r P° Amerikos Lietuvių, 
tango, Tango Nottumo ir kiti kongreso bus atsiradę naujų ar-1 V a k a r o n ė • ta ^ 1 ? ± 
pramoginės muzikos kūriniai. gumentų kalbėti apie tų veiks- j k e t v i r t a d i e n į 7 : 3 0 v v „ ^ 

Dainininkės ir orkestras išmo- Į mU laisvinimo pastangų derini-1 M o t i n o g N u o l a t i n ė s 
ko melodijas ir žodžius iš senų- ™ perspektyvas. Susidariusią, mažojoje 
jų įrekordavifnu. Tai pareikala-! padėtį pažinti ir aptarti bus sie-
vo daug darbo ir laiko, rearan-! kiama Bendruomenės vakaro- Į Visi visokių įsitikinimų mie 

Pagalbos 
salėje. 

Lovely S b e d n n . brk. raised ranch, 
full basement. 2 car brV. r-M-s^e. 
Jus t waittng for the rigfct fami ly 
to movė m. Present o w n e r moving 
to Florida, wamts a l o v i n ę fami ly 
to buy thelr home. Priced in the 
low 50's. Gali today. 

REYNOLDS REALTY 
Tel. — 582-1900 

BEVERLY SHORES, IND. 
Mūrinis 2-jų aukštų "duplex" 

namas — dviem šeimom. 
y2 akro sklypas. $85,000.00. 

Skambinti 219—874-7428. 

MIAMI BEACH, FLORIDA 

Budraitis Realty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 707-0000 
Mes turime kompiuterį ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

Atdaras apžiūrėj imui sekmadieni 
nuo 1 - 4 va landos popiet 

6 5 3 0 SO. M D Z A R T S T R E E T 
7 kambarių m ū r o rezidencija — 

t ik $39,950.00 

B U D R A I T I S R E A L T Y 
424S W e s t 6Srd Street 

TeL — 767-0600 -

I 

i 

F I L E C L E R K -
M A I L R O O M 

E n t r y level poaition available a t 
Corporate H e a d ą u a r t e r s work ing 
in centrai f i l e s , us ing various office 
machines a n d eąuipment , a l s o per-
f o r m i n g mai l room funct ions . 

For Interview Please Call 
TAMMY J0NES 327-7700 

Wiltofi Corporation 
2400 Eatt Devon 

Det Plaines, Illinois 
An Eąual Opportunlty Employar M/F 

E X P E R I E N C E D 
T £ L L E R W A N T t D 
M u š t be bi-lingual. L i thuanian and 
E n g l i s h . Call for appointment . 

Tel. 927-3500 

5 E A M ST R E S S 
FULL OR PART TIME 

- » 

For mens clothing 
store 

in downtown Šitokie. 
PHONE — 673-8045 

H E L P W A K T E D — V Y R A I 

Žuojant paskiriems balsams, pia
ninui, orkestrui. 

Prie tokios muzikos ir dainos 
kombinacijos, kai dainavo stu
denčių ansamblisj grojo Romo 
Strimaičio orkestras, o vėliau 
prisijungė ir Clevelando vyru ok
tetas, diriguojant Rytui Babic
kui, solistai ir solistės, duetas ir 
trio, tai ir sustingusios kojos nega
lėjo išsilaikyti nešokusios. Tai 
buvo žavingas dainos ir lengvo
sios muzikos festivalis. 

Lietuvių namu didžiosios sa
lės vidus pakeitė savo išvaizdą, 
prisiderino prie šios išskirtinos 
Šventės pobūdžio. Ji nelabai pri
minė mums įprastą vaizdą: nau
jas romantiškas apšvietimas, pa
sieniais "išdygo" lapuočiai me
džiai, siekią lubas, išdekoruota sce 
na, lubos, sienos, specialios lem
pos. Spalvingų ir skoningų deko 
racijų puošnumui prisidėjo ir pa 
čios dainininkės su rausvomis il
gomis sukniomis, uniformuoti 
jaunuoliai-ės patarnautojai, ku
riems nelengva buvo aptarnauti 
perpildytą salę. (Pakvietimai bu
vo išparduoti dvi savaites prieš 
parengimo pradžią.). Malonu bu
vo stebėti jų nuoširdžias pastan
gas ir besišypsančius veidus. 

Žodžiu, dainuojanti juanystė 
vaišino svečius kava, likeriais, ar
bata, punču, saldumynais, su
muštiniais. Veikė baras.Didžiulio 
formato meniu sąraše, kurio vir 
šelį puošė Kauno miesto herbas 
su įrašu "Konrado kavinė, Kau
nas, Laisvės alėja", kokių ten 
kavy neprirašyta: Kolumbijos 
naktis, Kalnų daina, Cappucci-
no, Cha Cha Macha, Vienos miš
ko pasaka, likeriai — benedikti
nas, Amaretto di Saroreno, kon
jakas, Gran MAmier, arbatos net 
trijų rūšių saldumynai. Kiek
vienas gėrimas ar saldumynai 
labai vaizdžiai aprašyti. 

Konrado kavinės "savininkas" 
Vytas Kliorys jautėsi laimingas 
puošnios užeiginės seimi-.inkas, 
matydamas per 250 svečiu- Svei
kino svečius ir Nerijos vadovė Ri
ta Kliorienė. Vis giedojo Nerijai 
ilgiausiu metu, kėlė taures. 

Nerija — jaunas, talentingas, 
nepailstantis mergaičių viene
tas. Per penkerius metus paruošė 
didelį dainų repertuarą, išleido 
plokštele V .rios laida jau išsem
ta, rengiasi antrajai plokštelei, su 
koncertais aplankė didžiąsias lie
tuviu kolonijas, nuo Los Ange
l ą iki Atlanto, ateinantį pava-

Parduodami 2 condominium. Vienas _ ^ 
nės diskusijomis tema "Sutari- I lai kviečiami atsilankyti ir šiuo j su 1 miegamu ir visais baldais arti jū- Į " 
mo laisvinimo veikloje reikšmė i aktualiu klausimu pareikšti sa- ros. $35,000.00. Antras liuksusinis su 2 :iisiiiitiiiiiiiiiiiiliiiniiuilUiiliiflHiltlliin 
ir Kliūtys". vo pažiūras. V. M. | į ? B ! ! S L 4 - ? * ? : Z ? ^^."Jt I » ««nal ant 1 sklypo. Vienas naras. $88,000.00. Galima ir išnuomoti 

visam ar pusei sezono. Informacijai 
kreiptis: A. Simas, 9141 CarUsle Ave., 
Surfside, Florida 33154. 

TeL (SOS) 8*8-1470 

RANCH H0ŪSE FOR SALE 
Garfield Ridge, 5 room brick raised 

ranch, recreation room, gas heat, 
centrai air conditioning, 2 car garage. 
Many extras. Shom by appointment 
only. Call 

' mat — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb. 
; Brighton Parke. 

Mūrinis C kamb. bungalo*. Gara
žas. Marąuette Parke. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Ineoms T a * 

Notsvry Rep»bl ie 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
839-1784 arba 839-SM8 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUUIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII 

VYK A I OI M O T E B T 8 

C O U N T E R C L E R K S 
F u l l and p a r t t ime pos i t ions open. 
Mornings & ear ly a f ternoons . Good 

p e r hour. N o exper ience necesaary. 
Appl icat ions T a k e n D a i l y 

10 AM. to 6 : 3 0 P J 4 . 
P O L Y C L E A N U R S 

6 0 0 Madison S t Oak Plsik 
Tel. — $86-7484 

H E L P W A N T E D V Y R A I 

M B C H A N I C S 

HVAC MEGKANIO 
DAYSHirr 

W e are seektng an indiTidual with 
S - 5 years experienoe to operate, 
repalr and maintain botlers. alr oon-
dittoners pumps and oontrols at oar 
Franklln Park facility. 

W e offer a oompetltive salarjr and 
esocdlent benefite padcage. To tnter-
rtew, call or come ln : 

EMPLOYMENT OFFICE 
451-1000, Ext. 4475 

MOTOROLA, INC 
OOMMIN1CATIOXS SYSTEMS DIV. 

2553 N . Edgtogton S t r e e t 
Franklin Park, I L 6 0 1 3 1 

equal employment opportunlty/ 
affirmattve actlon employer 

D.MJ^.P. bažnyčioje susituokė D . Strimaitytė ir R. Mayes. Diana nuo 1970 
m. §oka Grandinėiėje, o Robertas nuo 1971 m. yra tos pačios grupės orkest
re. Robertas lanko lietuvių kalbos kursus ir y r a padaręs lietuvių kalboje ne
mažą pažangą. Nuotraukoje Diana ir Robertas vestuvinių apeigų metu, ku
rias atliko D.M.N.P. parapijos klebonas kun. G. Krjauskas. Nuotr. J. Garios 

Ali brick 2-flat — Cbleago Ridge 
Clean, well kept building. 2 & 3 

bedrm., iy 2 bath apts. Full basement. 
Separate heating. Paved side drive, off 
street parking. Ideal for income or 2 
families. Asking $101,900.00. Call Mary 
Kulka, Harthslde Realty. T e l 489-1889 

8-FLAT BRICK 
Ideal lnvestment - Two 4's & C S's. 

Gross income over $16,000.00. 
Full basement. Near 65 * California. 
A-1587. 

W0LSKI HEALTY Oo. 
rel. 586-0840 

By owner. Bogan — S t Denis 
3 bedrm. brk. ranch. Par. fin. base

ment. i y 2 c a r garage. Cer. bath. 
New roof. Nr. schls. and trans. 50's. 

562-8128 

P A R D A V I M U I 

K L S C E L L A N B O U S 

iiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiuuaiiiiiii 
P L U M B I N G 

Lieeaaed, bonded, •asnred 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuve* 

ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Giass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMlIUlIIIIIUlUUilIUUIlI 

liiiiiiiiiiiiiiiumiimiiiiiiiimiiiiimiiMiii 
Irairiti preUt) pasirinkimas ne

brangiai i i mūsų sandelio. 
OOSMOS P A R C E L S E X P R E 6 S 

•iMnrninnmiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiiiiiî  
i M E D U S i 

Marąuette Park — Brick bungakrw 
3 bedroom (possible 2 more), living 
rm., dining rm. Full finished base
ment. 2 car garage, pool & patio. 
M5,900.09. 776-1711 

By Osvner, Deluxe cust. 
built 2 bedm. home. 

Vicinity 66th & Pulaski. 
For details call tel. 582-2211; 

INFLATION HEDGE — 1NVEST 

Income $11,000.80 yr. Boulevard Man 
or — vicinity 35th and 59th Court — į 
Cicero. Beautiful brk. 3flat — 5^/2 ! 

MACHIME OPERATOR 
O n e to t w o yrs . e x p e r . preferred. 
Mechanica l abil i ty a necess i ty . Wil-
l i n g to train on o u r special eąuip
m e n t . A p p l y in P e r s o n . 

P. S. G R E E T I N G S 
2 7 2 7 W. C b i c s g o — Te4. 384-02S4 

TW0 EKPER. IOURNEYMCM 
ON METAL STAMPING 

and ąuality contro!. D a y A nite shift 
open. Excell . benefits. 

CaD Be . 8:39 A 5:39 597-6259 

FOODSERVICE 
i 

P r i v a t e Club needs bus b o y s and 
s a l a d person in t h e Lincoln Park 
a r e a . Full o r part t ime. cooks i 

Call — 549-3922 

Maintenance Engineer 
Wanted for medium size L o o p ho-
te l . Good salary. S troke benef i ts . 
M u š t live o n premises. 

CONTACT MANAGER 
10 to 5 p.m. — 427-8000 

2 5 0 1 W . 69 S t , Chicago , m . 60629 = J J W I S C 0 N S I N = f 0 0 ™ w c h - Modernized inside. % 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ ~ " 
Telef. — 925-2737 

V y t a u t a s Valant inas 
iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiuuiuiiuiiiiiiiiii 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
Ir kitus kraites 

N E D Z I N S K A S , 4859 A r c h e r A v e . 
Chkmgo, Dl. 606S2, tel 927-5980 

M O V I N G 
s E R £ N A S perkraut to ba ldus ir 
k i tus daiktus. Ir i i to l i m i e s t o le i 
dimai ir pilna apdrauda. 

T e t — W A 5 - 8 0 6 3 

uiiiiiiiniiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimn 
TELEVIZIJOS 
S p a l v o t o s ir papras tos . Radijai , 

S t e r e o ir Oro Vės in tuva i . 
P a r d a v i m a s ir T a i s y m a s . 

M I G L I N A S T V 
2 6 4 6 W. 6 9 t b S t , te l . 776-1466 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

i TeL — 7T8-5508 į 
miiiMiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimiimiiimii?. 

D Ė M E S I O 

VALOME KILIMUS 
Pagal susitarimą — Skambinkite 

tarp 4 ir 7 vai. popiet. 

D Ė M E S I O ) 

DU KAČIUKAI 
(2-jų mėnesių) ieško gerų namų. 

Skambint 434-2084. 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
dienraštyje "Drauge". 

FLORIDA 
REAL n A"*** 
ESTATE 

Pezi<Jeocen*s ir Komercines Nuosavybes 
Aparlmenfai • Koodomimumai • Nuomjvmj; 

E. Kamiene 
HF.AI.TO* • • • llHOKr.* • • • IVOTART 

?̂Oi Gcif hou\evard.st Pelcnbvrq i«acH,F-i. ^^70e 
Ttfl«fono» (a\V H O - 2 4 4 8 . VafcClr« (SO) ^45-27)6 

778-1963 - J. ilLIMAITIS 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimii 

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

Apdraustai perkrauitymas 
{vairių atstumu 

TeL 376-1882 arba 376^996 
iiiiiiimiHiiiiiiiniimiiiiinmmimmiiiiii 

10% — »©% — U>% plftta mokMte 
o i apdrauda nuo of-nlea ir automo-
btllo pM mus. 

FRANK Z A P O L I S 
Telef . OA 4-6654 

nmVa W. 95th Street 

paneled bsmt. Possible 4th apt. 2 car 
brk. gar. with electric door. 

888-2488 or 5868279 

8 kamb. atremontuotas medinis. Gi
žu lildymas Arti 45-os ir AJbany 
$27,500.00. 

2-Jų aukitų Georfian. S kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $30.000 00 

Taverna ir 4 kamb. mūrinla. Į rytu-
nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu
žeminu kaina. $45,000 00 

B l T V NUOMAVIMAS 
N'amu p irk imas — PardavinaM 

V a l d y m s a 

Draudimai — la t io— T a s 

N o U r t a t a a — Vertimai 

BELL REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedrfe Av. — T78-22S3 

SENIOR 
INDUSTRIAL ENGINEER 

Manufacturer m machine tool in-
du^ry needs IE with extensive metal-
workmg manufacturiag background 
in machining methods and work 
measurement. 

Mušt h a v e good I E or ME back
ground on large HBM's as well a s aJI 
types of medium and terge machine 
tools. Hands-on erperience a phis. 

DREIS i KRUHP MFG. 60. 
7400 S. Loomls Blvd. 

Ohlca^o, III. 00080 
874-1200 Ext. II 

An Equal Opportunlty EmpVorer 

P A C T O R Y 

TOOL AND DIE MAKER 
7 AM. • 3:30 P.M. 

W e cnireartly have aa openiiig at 
our Franklin Park facUlty for aa 
espertenced Tool and dle maker. The 
oimllficd candidate mušt have 3 - 1 0 
yemrs shop experlenoe and wlll be 
teTolved ln the oonstrttetton of a 
wtde varlety of toote. fi\tures and 
mokta. Mušt be able to do o n pUn-
ntea; and work wlth a high deffree 
of skili and professtonaltem whlle 
worklng from Mueprlnta & sfcetches. 

W e offer a oompetltive salary and 
escellent benefits padkage. 

Intereated appUcanta shoold ~ « | y 
EMPLOYMENT OFFICE _* 

451-1000, E x t 4475 

MOTOROLA, INC 
COMMf.MCATTON'S SYSTK3KS WV. 

255S N . Edgington S t r e e t 
Franklin Park, IL 6 0 1 8 1 

e<jua! employment opportunity/ 
affirmative actlon employer 

TXPERIEHCED D R I V U ^ 
who kn<ywi Chicago w«U. 

Call — MR. LARS0N 
2 7 8 - 9 2 0 0 

i 

Apsimoka skalbtai diaav D R A U G E 

aaa Jis plačiausiai •**"*—« U*, 

barių d i i m a U s , g i skalbimų ka) 

• K L P W A N T K D - V A L 1 

-•fiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHimimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiunirj 
E N O I X K I 3 l 

STATIONARY ENGINEER 
A P P I J C A N T MUŠT R E A D , W R I T E & 8 P E A K R N O U S H 1 

_ A l icensed high-pressure , power house E n g i n e e r needed. Oil I 
| and g a s fired boilers. Medium s i z e d manufacturing plant. R o f 
i tating shifts. Exce l l ent benefita. A p p l y : " 

P Y L E - N A T I O N A L C 0 M P A M Y 
1884 N. Kodmr, Chicago, IIHnols 

A n EquaJ Opportunlty Employer M/F 
.HIIIIIUNIIHII 

9 

1 

http://tol.au
http://HF.AI.TO*


A. A. EMILIJOS PALIOKIENH MIRTIES METINĖMS 
draugijai šelpti artimą ir pati 
šelpdavo ne tik savo aplinkoje, 
bet ir siųsdama daugybę siunti
niu į okupuotą Lietuvą pagalbos 
reikalingiems žmonėms — savo 
giminėms, draugėms, jų vaikams 
ir Sibiro sužalotiems. 

Seimą Emilija Masiliūnaitė su
kūrė su ekonomijos mokslu dak
taru Baliu Palioku Kauno Prisikė
limo par. bažmyčioje 1938. JŲ 
moterystės ryšį palaimino kan. 
F. Kapočius. Emilija ir Balys Pa
liokai išaugino dvi dukras — Ind
rę (dabar Tijūnelienė) ir Austę 

eiau ji nesitraukė nei iš visuo- mand .gumų pasižyminčią lietu-
meninio darbo, nei r.uo rūpesčiu viu kaal: u visuomenės veikėją, 
savp artimu, nei nuo motinišku tegalima tik iš toli žvelgti į jos 
pareigų. E. ir B. Paliokai duktė- atliktus darbus, jos gražy gyve-
rims sudarė sąlygas pasiekti aukš- nimo pavyzdį ir melsti jos pras
čiausius mokslų laipsnius. mingo gyvenimo atpildo amžiny-! 

GRAIKES Iii l BTUVA DRAUGAS, penktadienis. 1979 m. spalio mėn. 12 d. 

Graikų ir romėr mo'.slo vy
rai bus apie Lu :vą ne tik nie
ko nežinoję, bet ir jos vardo nė 
girdėti negirdė, ž Romai sunku 

A.a. Emilija reto nuoširdumo bėję. Aa. Emilija Paliokienė šios j ' ' ^ .• „ 
ir draugiškumo būdu apie save žemės kelionę Drieš metus užbai-įPa * ' . s vien^ nuo an 
būrė veiklai krikšeionišky įsitiki- gė, pereity metų spalio 21 d. am- s k y r e didžiausi | -ių \ .auk 
nimų moteris ir kitus kultūrinin- žinam poilsiui atsigulusi Sv. Ka-
kus. Kaip puikaus balso kalbė- zimiero lietuvių kapinėse. Bet iš 
toja ji dirbo kartu su poetu Pet- jos sielos trykštanti patriotinė, 
ru Babicku Kauno radiofone, artimo meilės pilna krikščioniš-
Cia buvo sklandaus stiliaus kai- ka šviesa tebetrykšta ir dabar, 
bėtoja, puikiai mokėja rašy*i,į Jos liūdi vyras dr. Balys Paliokas, 
bendradarbiavo spaudoje, ypač,jos liūdi dukterys Indrė ir Austė 
mėgiamomis temomis, pagerbda
ma nusipelniusius asmenis, rašy-

A. a. Emilija Paliokfeai 

Praėjusių metų spalio 16 d. nuo 
širdies priepuolio netikėtai iš 
gyvųjų tarpo pasitraukė veikli vi
suomenininke, spaudos bendra
darbė, ateitininkė, viena iš Korp! 
Giedros kūrėjų a.a. Emilija Masi-
liūnaitė-Paliokienė. Netikėta mir 
tis buvo smūgis šeimai, jos idė
jos draugėms ir draugams, jos rū
pesčiu šelpiamiems ir visiems 
kultūrinio gyvenimo darbinin
kams, velionę pažinusiems. Jos 
mirties metinės, kurios minimos \ 
ateinantį sekmadienį, spalio 14 
d. 10 vai. Marijonų koplyčioje šv. 
Mišiomis, primena jos gyvenimą Į 
ir gyvenimo trapumą. Tačiau! 
a a . E- Paliokienė yra palikusi 
šiame gyvenime savo darbus, ati
davusi savo dalį Dievui ir žmo
nėms, — ji mirė, bet nemirė jos 
prisiminimas. 

A.a. Emilija Paliokienė ouvo 
gimusi Chicagoje 1906 m. vasa
rio 28 d. Tik dvejų metų būda- į 
ma su tėvais ir broliu išvyko Lie
tuvon ir gyveno Panevėžyje, i 
Pirmojo karo metu su motina ir! 
broliu turėjo trauktis į Rusiją.! 
Petrapilyje pradėjo lankyti gim-! 
naziją, bet ją baigė po kai;o 1924! 
m. Panevėžyje, grįžusi į nepri- j 
klausomą Lietuvą. Porą metų mo
kytojavo Ramygalos progimnazi
joje, o 1926 m. pradėjo studijuo
ti humanitarinius mokslus Kauno 
universitete ir dirbti 2emės ūkio 
ministerijoje. Norėdama pagilin
ti prancūzų kalbą, kurį laiką stu
dijavo Pažyžiuje. 

Visuomeniniame darbe a.a. 
Emilija Paliokienė reiškėsi jau 
nuo gimnazijos laikų, dirbdama 
ateitininkų kuopoje, o studijuo
dama universitete, 1927 m. bu
vo Giedros korporacijos, kurios 
šūkis yra „Į kalnus, į viršūnes", 
viena iš kūrėjų, ii 930 m- ji buvo 
Studentų ateitininkų sąjungos 
valdybos narė. Buvo taip pat 
Giedros pirmininkė ne tik laisvo
je Lietuvoje, bet ją kartu su Ele
na Masaitiene atkūrusi išeivijoje, 
korporacijos pirmininke buvo net 
kelis kartus, vėliau pakelta gar
bės nare. Be to, Lietuvoje ji dir
bo labai daug su pavasarininkais 
ir kartu su dr. J. Eretu ir dr. J. 
Leimonu lankydavo pavasarinin
ku kuopas, skaitydavo paskaitas, 
ragindavo šviestis ir tobulintis, 
ypač kaimo jaunimą, neturėjusį 
progų siekti aukštesnių mokslų. 

Atkūrusi Giedrą išeivijoje ji 
nenurimo tik darbais savo tarpe. 
Ji -rinko ir rengė jaunas korpora
cijos kandidates, įtaisė korpora
cijos vėliavą ir kartu su a.a. adv. 
Antanu Repšiu buvo jos kūmai, 
kai vėliava buvo šventinama. Su 
kitomis Giedros vadovėmis pa
skelbė romano konkursą, kurį lai
mėjo Aloyzas Baronas romanu 
"Trečiąja moterimi", išverstu 
vėliau ir j angių kalbą. 
Jos rūpesčiu buvo sukurtas fil
mas apie žymią visuomenininke 
ir politikę Magdaleną Draugely-
t^Galdikienę, taip pat pasirūpi-j 
no išleisti jai pagerbti vieną „Mo- j 
terš" žurnalo numerį, kuriam i 
daugiausia raštų sutelkė ta pati; 
E. Paliokienė. 

Prie širdies jai buvo labdara, į 
ligoniu ir vargstančių šelpimas j 
ir r a s t i s jų reikalais. Vokiečių į 
okupacijos metais ji, rizikuoda-1 

ma savo gyvybe, gelbėjo vaiku
čius net iš geto, o išeivijoje pa
gelbėjo Balfui, Lietuvos Dukterų i 

(dabar prof. dr. Vygantienė"), ku-! dama apie šalpos reikalus su 
rios savo lietuviškose šeimose jau j bendramintėmis rinkdama me-
augina jaunąją kartą. 

1944 m. jiems teko trauktis Vo 
kietijon nuo naujosios bolševiki 
nės okupacijos, o čia vargti ir 
gyventi bombų pavojuose. Bet 
kaip Amerikos pilietė ji jau 1947 
m. atvyko į Ameriką ir apsigy
veno Chicagoje, kur dirbo sunkų 
fizinį darbą, paskiau kiek leng
vesnėse raštinės pareigose. Ta-

džiagą ir rašydama Korpl Gied
ros istoriją. 

Kai po metų žvelgi į tuščią vie
tą, kurioje velionė dirbo, žinai, 
kad jos vietos darbe niekas neuž
pildys, nes tai gali atlikti pagal 
sau Dieve skirtą pašaukimą ir 
duotus sugebėjimus atitinkamas 
žmogus. Prisimenant šią veiklią, 
nuoširdžią, atvirą ir dideliu 

plotai ir žemos ku'tūros taute 
Prūsų būta Romai bent girdė
tų: mat, tuo laiku Romos di
duomenė per išdykumą būvu 

su šeimomis, ją prisimena ir šim
tai ją gerbusių ir kanu su ja dir

busių Dievui, tėvynei, artimui, 
kad šios žemėv eni~ būtų 
vis gražesnis. 

P. Staky* 

Katrenų Metų Mirties 
Sukaktis 

JL JL 

KOTRYNA KAMARAUSKIENĖ 
Dideliame skausme prabėgo ketveri metai, kai negailestinga mir

tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą motiną, kurios netekome 1975 
m. spalio 16 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados neužmiršime. Lai gai
lestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Jos brangų atminimą minint, ketverių metų mirties sukakties pro
ga u i jos vėlę šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 14 d., sekmadie
nį, 10 vai. ryto Sv. Kryžiaus bažnyčioje; spalio 16 d., antradienį 7 
vaL ryto Aušros Vartų bažnyčioje, ir visose parapijose Michigan 
valstijoje, kur sūnus a. a. Vincentas Kamarauskas tarnavo. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Kot
rynos vėlę, 

"Palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje! Jie ilsisi ramy
bėje, nes jų darbai juos seka". 

Nuliūdusios: dukterys Patricija ir Seselė M. Patrice, ka? nierietė 

Brangiai draugijos narei 

A. t A. DANUTEI JUODIKIENEI minis, 
jos vyrui PETRUI, SŪNUMS, tyro SESUTEI, val
dybos narei, ANGELEI JADVIRŠIENEI ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų Dr-ja 

PETRONĖLE MANKIENfi 
SHRIUTE 

Mūsų mylima mama, uošvė, močiutė ir promočiutė mirė 1979 m. 
liepos mftn. 21 d. ir buvo palaidota liepos mėn. 25 d. Sv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje. 
gedulingų šv. Mišių auką, jautrų ir prasmingą pamokslą ir veiionės 
palydėjimą j amžinojo poilsio vietą. 

Dėkojame Tretininkų dr-jos. Maldos Apaštalavimo dr-jos ir Am
žinojo Rožančiaus draugijos narėms-nariams už Sv. Rožančiaus mal
das koplyčioje. 

Nuoširdus dėkui visiems dalyvavusiems a. a. mamos šermenyse, 
laidotuvėse, aukojusiems Sv. Mišioms ir labdarybei, už gėles, pareikš
tas užuojautas spaudoje, laiškais bei žodžiu. 

Dėkojame dr. A. Maciūnui už rūpestingą ir nuoširdų medicinišką 
patarimą. Ypatingą padėką reiškiame dr. J. Meškauskui, kuris mūsų 
mamos sunkioje ligoje lankė ir teikė medicinišką patarnavimą. 

Dėkojame maloniems karstanešiams: S. Pauliui, A. 
Pretkeliui, S. Jankoniui, Jankauskui. J. Tapulioniui. 

Putčiui. S. 

Dėkui laidotuvių direktoriui DonaM A. Petkui už malonų patar
navimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

Lieka nuliūdę: Duktė, žentas, maukai k pnwn0kaC 

A. A. 

K U N . J U O Z A S S . ŠEŠTOKAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Ma«iuette Parko apyL 
Mirė spalio 9 d., 1979, sulaukęs 73 m. amžiaus. 

'v 
Gimė Boston, Mass. Gyveno Lietuvoje, Griškabūdžio kaime. Sakių 

apskrityje. Mckėsi Vilkaviškio kunigų seminarijoje. { kunigus įšven
tintas 1933 m birželio 17 dieną. 

Amerikoje daug metų dirbo Sv. Adriano parapi. jge. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Marijona Marmienė. Lietu

voje sesuo Elena Bastienė su šeima, brolio vaikai Regina ir Vincas, 
sesers duktė Genovaitė Cleland su vyru Frank ir jų vaikai: John, 
James, Julie ir Jerome. 

Priklausė Saulių organizacijai. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 South 

Western Avenue. 
Penktadienį 7:30 vai. vak. velionis bus nulydėtas į Svč. M. Ma

rijos Gimimo bažnyčią. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 13 d. 10 vai ryto įvyks ge

dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Laid. direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans. TeL 737-8600 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po ilgos ir 
sunkios ligos 1979 m. spalio 10 dieną, sulaukusi 48 m. amžiaus, mirė 

A. A. 

DANUTE JUODIKIENE 
Ji buvo gimusi Lietuvoje, Sakių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

29 metus. 
Paliko giliai nuliūdusius: vyrą Petrą, sūnus Petrą ir Joną, tėvą 

Vytautą Kregždį, brolį Juozą su šeima ir kitus gimines. 
Lietuvoje liko krikšto tėvai Kregždžiai, trys tetos, du dėdės Ma

čiuliai ir kiti giminės. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 12 vai. dieną, Petkaus Mar-

ąuette koplyčioj* 2533 W. 71 St 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 13 d. B koplyčios 10:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Svfc\ M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už veiionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Giliai nuliūdę: Vyras, tūnO*, tėvas ir brolis su Seimą. 

Laid. direkt. DonaM A. Petkus. TeL 4782345 

r«Į5«>i-

JOSEPHINE RUDDY 
PAGAL TtVUS LEKAVIČE 

Gyv. Chicago, ŪI. anksčiau Town of Lake apyL Mirė spalio 10 d., 
1979, 2:15 v. ryto, sulaukus 74 m. amžiaus. Gimė Chicago, Illinois. 

Pasiliko dideiame nuliūdime sūnus John, marti Jean. 6 anūkai: 
Jack, Janet. Mary Kay. Suzanne. Robert ir Lizabeth, sesuo Stella 
Hawksworth, sūnėnas Paul Hawksworth su žmona Dorothy, 3 dukte
rėčios: Bernardine Roccosalva su vyru Angelo. Joan Sharkey su vy
ru Tom ir Marilyn Boulden su vyru Tellous ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Jack ir sesuo mirusių Joe Lekaviče. 
Alice Burba ir Mae Lekaviče. 

Kūnas pašarvotas Eudeflds-Gaidas-Daimid kopi.. 4330 S. Califor-
nia Ave. Laidotuvės įvyks šeštad.. spalio 13 d. iŠ koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkai Ir ktt gfantata. 
Laid direkt D. Gaidas ir G. Daimid, Te! 523-0440 

pradėjusi gintarais puoštis. Kad 
ne gintaras, v. rgu būtų Roma 
ką žirojusi ir pie prusus. Pir
ui iek žinių apie prūsus 
daoda Tacitas (98 m.). Prusus 
jis vadina aisčiais (Aeetiorum 
»ent -). Ptolemajo (mirė 178 
m.) _:niu būta kiek platesnių 
nei Tacito: jam net vardais pa-
žr zTii yra dvi prūsų tautos 
gi ii nės. K. 

— Artojas be botago — kaip 
šuo be uodegos. Liet. patarlė 

Tr:i.iHi..illllllllllllUfllllllinillllllililiilir 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti. pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iŠ iauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 

j su patyrimu, už prieinamą kainą pa-
I dės. skambinant po 6-tos v. vakaro 

TELEFONU 47C-3M* 
huilllllllllllllUIIIUlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIUUIl 

DEMONSTRACIJA 
Apie 500 gail. seserų ir kitų 

Cook ligoninės tarnautojų tre
čiadienį buvo susirinkę prieš li
goninę, reikalaudami, kad vy
riausybės žmonės sutvarkytų 
šios ligoninės finansus, atsira
dusius kritiškoj padėty. 

» < « • » > • > • * « « » 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

v i s i rusių grindis. 
1. B U B N Y S — TeL R E 7-5168 

M t « M H M « O M M > X « * M » » 

lltllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllimm 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PCBLIO 
INCOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplewood. teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRASTMAI Ir 
kitokį* blankai 

III1IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIU1I 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų 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 I 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 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

S 6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 



DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. spalio mėn. 12 d. 

X A k t dail. Jonas Keiečios' 
aptars dâ L Vandos Aleknienės 
individualią meno parodą, kuri 

I bus atidaryta šiandien, spalio 12 
d., 7:30 vai. vak. Jaunimo cen
tro Čiurlionio galerijoje. Paro-

Į da tęsis ik; spalio 21 d. š i ą pa-
i rodą rengia LSS Seserijos va-

X Teatro premija, kuri šiais dija, kuri kviečia lietuvių vi
suomenę parodoje dalyvauti. 

; . - . 

metais Kultūros tarybos suda
rytos komisijos buvo paskirta 
aktoriui Jonui Kelečiui, laurea
tui bus įteikta jo spektaklinio j 
rečitalio metu spalio 21 d. Jau
nimo centre. Premijos ($1000 
doi.) mecenatas yra Lietuvių 
fondas. 

X Vyr. Sk. Irena Kerelienė 
atidarys rašyt. Nijolės Janku
tės - Užubalienės vakaronę, ku-

X Šv. Kryžiam ligonine* rė~ 
! mėjai spalio 19 d., penktadienį, 
į rengia metinį kepsnių išparda
vimą su įvairia programa. Pel
nas skiriamas paremti Kalėdų 
proga invalidams, suteikiant 
jiems dovanėlių 

x "Be žmoniškos asmenybės 
nėra žmoniško gyvenimo*'. Šia 

ris bus šį penktadienį, spalio 121 tema bus skaitoma 542 Alvudo 
d., 8 vai. vak. Jaunimo centro i radijo paskaita šį šeštadienį, 9 
kavinėje. Vakaronę rengia LSS Į V. r. Sofijos Barkus šeimos ra-
Seserijos vadija. I di jo valandos metu, 

X Jaunimo sąjungos Cbica-' x R a z y s D ^ ^ ^ ^ s 
gos skyrius kviečia visus sus i - ; e i n a a t s a k i n g a s p a r e i g a p i į e no 
pažinti su IV Pasaulio jaunimo I p r a m o n ė j e > d a ž n a i v y j ^ tar-
kongreso nutarimais ir su n a u - n y b o g r e i k a l a i s tikrindamas 
ja Pasaulio Lietuvių jaunimo L ^ g a m i n i u s . js i jungęs ak-
sąjungos Centro valdyba. P o ; t y v } a i i v i s u o m e n i n į d a r b ą , šiuo 
pristatymo ir diskusijų bus ro-, m e t u j i g ^ A m e r i k o s l i e tuvių 
domos skaidrės iš kongreso su t a u t i n ė a s ą j u n g 0 s East Chica 
muzika, atpasakojimu 

IŠ ARTI IR TOLI 

"Nerija" su R. Strimaičio orkestru Šokdina svečius savo sukaktuviniame baliuje 

CHiCAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS 

JUBILIEJUS 
ir vai-1 g o s sfcyrįaug pirmininkas, 

šėmis. Visi kongreso fotogra-j Chicagos Šv. Kryžiaus para-
fai kviečiami atsinešti savo j * Romas Kasparas, Chica- i p į j a šiemet švenčia 75 m. ju-
skaidres. Penktadienį, spalio 19 go- D1-, pasveikino dienraščio į biliejų. Šio deimantinio jubi-
d. 7:30 v. v. Jaunimo centro darbuotojus sukakties proga ir i Uejaus iškilmės bus spalio 28 
kavinėje. ; atsiuntė naudingų iškarpų i š U 3 vai. parapijos bažnyčioje, 

X "Noticiero de los Paisęs 
'laikraščių. Dėkojame. j k u r b u s iškilmingos 

Balticos", informacinis biulete-1 x z u z a n a i r Bladas Daukan- į Mišios. Vaišės bus Martinkme j vaikų 

negali tiek asmeniškai į tą vai- pos mėn. Chicagoje surengti di-
ką įsijausti ir jam padėti. Ir dingą lietuvių pasirodymą — 
štai pasidaro spraga, kurioje j Tautinių šokių šventę. Ją orga-
vystosi apatija, kuri atsiliepia nizuoti sutiko lietuviams gerai 

sija bendradarbiaus su JAV, 
Kanados ir kitų kraštų Bend
ruomenių švietimo reikalų va
dovais, planuos ir vykdys šv i e 
timo darbus, rinks ir teiks in 
formacijas bei mokyklinę m©" 
džiagą ir vadovėlius, rūpinsis' 
mokytojų ruošimu kitiems kraš-

mate praleisti žiemą. Butų kai-!**™' s k a t i n s mokinius lankyti 
nos tada smarkiai pakyla, mote- į V a s a r i o M gimnaziją » * t PLB 
liuose rezervacijas reikia padą- į 7 l d y b a

o ^ a t ^ U * ^ * * £ 
padėkos-22 d. suruošė kavutę darželio j kia, kad visi lietuviai prie to pri- • * " P r i e S 3 ™n- J * ^ . ' d ž i ^ i r ! ^ ^ ^ 000 dol H JAV 

Tokiems dideliems dar- « * yra sunku begauti kambar, ^ J T T ! !fZJzLiltZ 

ir į vaikų nuotaikas. 
Rūpindamasis šia problema, 

K. Donelaičio lituanistinių mo-

žinomas veiklus visuomeninin
kas Jonas Talandis. Visas or
ganizacinis aparatas sudarytas 

J. k. VALSTYBĖSE 
— Eugenijaus Igno namuose 

š. m. rugsėjo 24 d. kilo gaisras. 
Nelaimėje žuvo duktė Renė, 14 
metų, ir teta Ona IgnataviČiūtė-
Mičiulienė, 75 metų. Rugsėjo 
mėn. 26 d. ligoninėje mirė Moni
ka Ignatavičienė-Ignienė. Palai
dota rugsėjo 29 d. Visų sielų 
kapinėse. 

— Fhoenfcc, Ariz., Lietuvių 
bendruomenės ruošiama ru
dens gegužinė įvyks spalio 28 
d. No. Mountain parke, Rama-
da 8. 

— Viktorija Zakarienė, Phoe-
nix, Ariz., atostogavo Europoje. 
Vokietijoje, Wuerzburge aplan
kė sūnų ir jo šeimą. Buvo nu
vykusi į Austriją ir Prancūziją. 
Grįžus i š Europos aplankė sa
vo mamytę Putnam, Conn. 

d. Hillhaven senatorijoje. Jis 
čia prieš mirtį gyveno, nes air? 
go kraujo vėžiu. Danielius Ke
žės į Phoenbcą buvo atvykęs 1f~ 
Chicagos prieš 35 metus. Jis čia 
įkūrė Lietuvių klubą ir buvo . 
jos pirmininku. Nedidelė lietu- > 
vių grupė tuo metu savo s u s i 
būrimus darydavo privačiuose 
namuose. Vėliau, kai klubas su
stiprėjo, pasistatė savo salę, Da
nielius vadovavimą buvo perlei-. 
dęs kitiems, nors jis khibo pir
mininku buvo kelis kartus. 

— PLB Švietimo komisiją su
daro švietimo darbuotojai i t" 
Chicagos ir Toronto: pirniinin»~ 
kas kun. Antanas Saulaitis, SJv 
Danguolė Kviklytė, Vitalis Ma* 
tulaitis, Eglė Paulikienė, Gabi*. 
ja (Juozapavičiūtė) Petrauskie*.. 
nė i* Algis Stankus-Saulaitis, 
Savo atstovą į šią komisiją dar 

Phoenbte ji dirba vietos dienraš- paskirs Pasaulio Lietuvių Jau
čio Arizona Republic įstaigoj, • n j m o sąjungos valdyba. Koml-

kyklų tėvų komitetas rugsėjo;ir veikimas prasidėjęs. Tik rel 

kaip rašinių klasifikuotoja. 

— Atvykstantiems žinotina. 
Kas planuoja vykti žiemai į 
Phoenbcą, turėtų tai padaryti 
dar prieš Padėkos dieną. Po to 
daug žmonių iš Amerikos ir Ka
nados pradeda plūsti čia, no
rėdami šiltame ir sausame kli-

tėveliams supažindinti i sidėtų. 
nis ispanų kalba, redaguojamas t a } v a s a r ą praleido pas dukrą' restorane 5:30 vai. p. p. Šiuo (juos su mokykla, mokytojais irlbams reikalinga ir nemažų i š - Į ^ 1 kambarių pas lietuvius in 

Lietuvių fondo neseniai gauta 

Zeferino Juknevičiaus ir leidžia-. M i l d ą i r s t a s j Tamulionius 
mas Argentinoje, pasiekė "Drau \vestern Springs, BĮ. Čia jie 
go" redakciją. Tai šių metų lie- ; išbuvo 7 savaites. Dabar vėl 
pos, rugpiūčio ir rugsėjo nume- i s u g r į ž o į savo namus St. Peters-
ris. Biuletenyje rašoma apie! b u r g ) Floridoje. Jie pratęsė 

i c t u n u i * o.*» v*x y. y. omo, juos su moKyaia, moKyiojais ir. oams reiaauuga ir i i«muų mr Į - - ^ ^ — V f t H . . 2.500 dol., o anksčiau buvo gau» 
metu parapijai vadovauja kle-jpačiu tėvų komitetu. A. Stepo-! laidų. Toms išlaidoms apmokė- .iormacrją teima Kun. A . v a n u s - j ^ ^ ^ ^^ gvietimo rei-
bonas kun. Vito Mikolaitis. Jam ; navičienė, komiteto pirmininkė, I ti sugalvota surengti didelį pa ką arba Don Zakaras. 

Balį Gajauską, apie Tikintie- "Draugo" prenumeratą vienam 
šiems ginti komitetą ir kata- j asmeniui ir dar pridėjo 15 dol. 
kombinę bažnyčią. Panaudota j a u k ą Maloniai dėkojame, 
ir gerai atrinkta kita "Kroni-1 
kų" medžiaga. Biuletenį leidžia j x D r - J u l i u s Simaitis, Forest 
lietuviai, latviai ir estai kartu, i H i l l s> Ariz' atsiuntė Garbės j m o k ė t o s 
8į kartą daugiausia informaci-'. prenumeratos mokestį. Labai 
jų yra apie persekiojimus ok. a č u V 
Lietuvoje. x Chicagos Medžiotojų - Meš- į biliejinėse pamaldose ir sukak-

x Apie Vlado česifino, 39 m.. į keriotojų klubas kviečia visus Į tuvinėse vaišėse. Kvietimai bus 
lietuvio sportininko pabėgimą U unksmą šiurum burum, kuris! gaunami po kiekvienų Mišių 
ir jo pagrobimą. įvykdytą Sov. ; j v y k s g p a l i o 2\ d., sekmadienį, j sekmadieniais bažnyčios vesti-
Sąjungos agentų, paskelbė "Chi- į ^ o į popiet šaulių namuose, j biulyje, o kitu metu — parapi-

raštinėje. k. 

talkina kun. Adolfas Stasys, j pasveikino susirinkusius ir pa- j rengimą — banketą (vakarienė, į A. a. Danielius Kezes, 67 
Parapija įsteigta 1914 m. Įstei- aiškino komiteto užsimotus me- i meninė programa ir šokiai). j metų, mirė Phoenixe rugsėjo 6 
gėjas kun. Aleksandras Skrip- tų planus. Darželio mokytoja Tam sudarytas komitetas. Pir- j 
ka. kuris buvo pirmasis klebo- L. Booth atsakinėjo į iškeltus mininkė Jūratė Jakaitienė, vice-! v ė l lajgvai. Taigi visi parengi-

klausimus. Paaiškėjo, kad, už- j pirmininkė Gražina Talandienė, į m e laukiami. B visų aukos pri-nas. Po jo klebonavo kun. A. 
Linkus, kun. E. Abromaitis, o 
dabar kun. V. Mikolaitis. Pa
rapija turi mokyklą. Skolos iš-

Visi esamieji ir buvusieji pa-
rapiečiai kviečiami dalyvauti ju-

siregistravus nemažai labai jau- j sekretorė korespondencijoms 
nų vaikų, klasė bus padalinta s Irena Serelienė, bilietų pardavi-
ir turės pagelbinę mokytoją. Imas vietoms užsitikrinti Dana 

Direktorius J. širka ir jo pa-, Gierštikienė, nariai — Stasė 
vaduotoja I. Bukaveckienė ra- Bacevičienė, Aldona Gasnerie-
gino tėvus kuo daugiau laiko:nė, Aldona Grinienė, Bronius 
praleisti su savo vaikais kalbant Juodelis, Aldona Kaminskienė, 
lietuviškai, lavinant jų žodyną, Jolanda Kerelienė, Kazimieras 
skaitant su jais ir padedant su Laukaitis, Violeta Paulienė, Le-
pamokomis. onas Radvila, dr. Antanas Raz-

kalams. Viso PLB švietimo rek 
kalams teko 11,000 dol. šiais 
metais. ^ 

0KUP. LIETUVOJE 
— A. Sabaliausko "lietuvių 

į kalbos tyrinėjimo istoriją iki 
Mokslo" lei-

Andrius Laukaitis 

cago Sun-Times" spalio 11 d i 2417 w . 43 St. Veiks įvairių ! jos 
x Moterims rekolekcijos lap-į v a l g i u ^rtuvė i r g ė r i m ų baras, i n V 4 I T A v _ _ r^^n A f ™ 

kričio 9-11 d Cenacle vienuoly-i 
ne. Vadov. kun. L. Zaremba, 
SJ. Registr. iki lapkr. 5 d.: 
Daugirdienė LU 5-9500 dieną ir 
A. Prapuolenytė 863-1769 va
karais, ų (pr.) 

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.) 
X A a. dali Pov. Kaupo mir

ties metinės šv. Mišios bus at
laikytos spalio 14 d. 12 vai. p. 
p. Jėzuitų koplyčioje. Jo drau
gai bei pažįstami prašome da
lyvauti, (pr.) 

y Pilnam ar dattmun laikai rei
kalinga maSinrastį mokanti tar

nautoja lenevam raStinčs darbui: 
taip pat reiValtneos 2 moterys, kad 

Ramonio orkestras. Įėji- LITUANISTINĘ MOKYKLĄ 

Diskusijose buvo jaučiamas ma 
gyvas susidomėjimas lietuvių 
kalbos išlaikymu šeimose, ypa
tingai iš lietuviškai mažai kal
bančių vaikų tėvų. Buvo pa-

Dažnai nusiskundžiama, kad į sidalinta patirtimi ir bandomo-
1 daugelis lituanistinių mokyklų' mis priemonėmis, apgailestau-
lankančių vaikų tėvai nesidomi. ta mažiesiems skaitymų trūku-

I tomis mokyklomis, nesirūpina rnas. Taip pat iškilo pasiūlymų, 
! jų gyvavimu ir vengia tėvų su- kaip pastiprinti ryšius tarp tė-
•sirinkimų, kad nebūtų išrinkti į jvų ir mokytojų 
tėvų komitetą. Tėvai, vaikus! Buvo pageidauta suruošti pa-
ičleisdami iš automobilių prie našias šeštadienio ryto kavutes 
mokyklos durų ir niekad nesu- \ su kiekvieno skyriaus ar kla-
sitikdami su klasių mokytojais, sės mokytojų ir jo klasės vai-

; nežino, kas už tų durų vyksta kų tėvais, kartais pakviečiant 
'; ir ko mokytojai pageidautų i š ; paskaittininką pakalbėti rūpima 
še imų Iš savo pusės, mokyto- pedagogine ar auklėjimo tema. m an. Bet jei kuris negalėtų at-

Genė Rimkienė, Albinas 
Smolinskas, Vanda Stankienė, 
Pranė šlutienė ir dr. Jonas Va
laitis. Parengimas — banketas 
bus lapkričio 17 d. šeštadienį, 
Olympia Fields Country salėje. 
Vieta graži ir saugi. Salė dide
lė ir moderni. Daug vietos šo
kiams ir gros didelis orkestras. 
Pirkę bilietus parengimui — 
banketui veltui gaus žemėlapį, 
nurodantį kaip salę pasiekti. 

Parengimo komisija nuošir
džiai dirba ir nori, kad svečiai 
būtų patenkinti. Prašo visų lie
tuvių jų darbus ir pastangas 
paremti, atsilankant parengi-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

KULTŪRINIAI AUTOBUSAI 

Kultūros įstaigoms lankyti 
autobusai Chicagoje vaikščios 
iki lapkričio 18 d. Jau jais šie
met pasinaudojo apie 70,000 ke
leivių. 

NARKOTIKŲ 
LABORATORIJA 

imamos. 
Daugiau žinių mielai suteiks, į 1940 m." išleido 

paskambinus telef. Jūratei Ja-įdykla Vilniuje. Knygoje pateik-
kaitienei 257-7877 ir kitiems ta medžiaga apie žymiausius 
Lemonto nariams. I lietuvių kalbos tyrinėtojus, ku

rie turėjo didesnės reikšmes ne= 
tuvių kalbos mokslui. Apžvel
giama lietuvių kalbos mokslo 
atskirų sričių, problemų, tyri
nėjimo metodų raida. Iš išeivi
joje gyvenančių ar gyvenusių 
kalbininkų smulkiau aprašyti 
Pr. Skardžius, Ant. Salys, P. 
Jonikas. Redaktorė B. Medek-
šaitė. 254 psi. 

— Ovidijaus "Metamorfozes" 
iš lotynų į lietuvių kalbą išver
tė žinomas lotynistas Antanas 
Dambrauskas. 495 puslapių vei
kalą su retesnių žodžių bei var
dų paaiškinimu išleido "Vagos9 

leidykla Vilniuje. Vertimas tiks-
Policija padarė kratą namuo- i lus, aiškus ir sklandus. Pateik-

se 1350 N. Lorel Ave., Chieago-' ta visos 15 giesmių. Romėnų 

Jonas Jasaitis sVaito paskaitą Vy
tauto Dklžioįo r-'inėjime. jo 550 m. 
mirties sukakties proga, Saulių na- į čio vardas. 
muose Chicagoje. Nuotr. C. Genučio 

jai, nepažindami vaiko šeimos, I Tikimasi, kad Šis tėvų su mo-
Ikykla susipažinimas, vykęs la-

"Labai tinkamas dienraš- ^ P ^ y v i o j e nuotaikoje, ne-
bus paskutinis. J. 

LEISKIME MUS\J 
JAUNIMUI ŠOKTI 

Jau girdėjome, kad LB yra 

Jis yra tikras viso 
I laisvojo pasaulio lietuvių drau-

x šį sekmadieni, spalio 14 d.' gas. Gyvuokite ilgiausius me-
val. p. p. Margutis rengia ;tus! — rašo mwms Pranė Ada-

silankyti, tai prašoma auka pri
sidėti. 

Tautinių šokių rengėjai ir šo
kantis jaunimas visa tai daro 
be užmokesčio, tik dėl meilės 
Lietuvai ir lietuvių tauta i No
ri padėti skriaudžiamai Lietuvai 
pagarsinti laisvajam pasauliui 

$^rE%r»^Včifi^^7%l1Siea0* i r A n d r i a n s Kuprevičių monienė iš Omahos, siųsdama: n u t a r u s i a t e i n a n į i a i g m e t a i s l i e . j ̂  k a n č i a s ^ troškimus būti 
• r " l i koncertą .Taunimo r^ntrp p 0 Garbės prenumeratos mokestį.; koncertą Jaunimo centre, 

koncerto bendros vaišės kavi-; 
r.ėje. Visi kviečiami. Bilietai; 
gaunami Vaznelių prekyboje ir 
Margutyje. (pr.) ' 

' Jau laikas užsisakyti sta
lus į Lituanicos tunto 30-ties 

vai. ryto ir 4:30 vai. popiet telef. i 
651-7400. (sk.) 

X PABALTIJO TRAGEDIJA -Į 
Petro Bernoto naujas filmas apie tra- -
giSkus Pabaltijo tautų pergyvenimus ! 
rusų ir vokiečių okupacijos junge ant- j 
rojo pasaulinio karo metu bus rodo-! 
mas šį savaitgalį Čikagoje. 

Sis filmas apima įvykius Pabaltijo Į m e t l l Jubiliejinį balių, kuris 
kraštuose, pradedant l!M0-tų metų so- į įvyks lapkričio 3 d. 7 vai. vak. 
vietų okupacija. Jame taip pat bus: St. Constantine salėje, 11025 
rodomi 1941-mų karo veiksmai Pa- I go. R o b e r t s R d i P a l o s H i U s 
baltijyje. sovietų grįžimas 1944-ais.: T11 T . . . o e ^ , , 

111. Įėjima.* 25.00 dol. porai, 
studentams po 8.00 dol. Bus 
šilta vakarienė ir labai įdomi 
programa. Dėl informacijų ir 
stalų rezervacijų skambinti S. 
Matučiui 581-6966. (pr.) 

Nerija Linke\ičiut)ė ir Alvy-

pabaltiečių pasitraukimas į vakarus 
1944^ metų rudenį ir <=cenos iŠ lietu
vių, latvių bei estų pokario ?wenimo 
Vokietijos lageriuose. Petras Bemokąs 
savo filmą sukomponavo iš vokiečių, 
latvių ir kitų kmo kronikų, rastų ar
chyvuose ir mažai kam matytų. 

Priedo dar bus rodamas filmss apie 
Klaipėdos atvadavimą H923 m>. su 
darytas iš to laiko kronikų. 

Filmai bus rodomi spalio mėn. 12 

Nuoširdžiai dėkojame. 
x Aukų po 5 dol. atsiuntė:'; 

Anatolijus Mačiukevičius. Juo
zas Savickas, Juozas Snukis, 
Ona Gobužienė, Ona Didžbalie-
nė, Bronius Bakaa, Juozas Ci-
junskas, Mykolas Smelstorius. 
Visiems esame labai dėkingi. 

x Janina Pakštienė, rašyto
ja, mūsų dienraščio bendradar
bė, Miami Beach, Floridoje, pa
sveikino "Draugą" sukakties 
proga ir atsiuntė 10 dol. auką. 
Dėkojame. 

X * Mėgstu savo Draugą ir 
nuo jo nesiskiriu jau 30 metų. 
Jis labai ištikimas ir mūsų šei-

/ mą kasdieną aplanko. Pensijos 
da* Va«iaitiH išpildys menine amžiaus sulaukus jis dide-
pr̂ grpTTTvs dalį Akade^ninio lė paguoda" — rašo mums Ma-

Ir 13 d.. 8:05 v. v PLAYHOUSE m» skautų sąjūdžio metinėje šven- rija Sniukštienė iš New Yor-' 
• i jc , 2S1S W. 0 St. ir spalio men. 14 toje, kuri įvyks spalio 20, šešt. ko, siųsdama auką. Ačiū. ' v , ,n'a"S universiteto 400 metų sukakties minėjimo metu aevelande. Buvę 
d. «:00 v. v. LATVIV NAMŲ SALft- 7 : 3 o v v j a u n į n , 0 c e r tre . SU- X Ona Karonienė. Orland V , , n i a u s u n t o profesoriai ir minėjimo organizatoriai. I eil. stovi (i5 k ) : Br. į 1 6 m 
JE 4141 W Elston Ave. Bilietai bus i r. u „ v 4.- T r>̂  m , • ..r Kviklys, prof. S Jankauskas, prof. P. Jusaitis, prof. J. Jakštas. II eii --
Munarni prie jėjimo. Dėl platesnių ,n-1 į , U k t t a ^ a h m a « » n r u o t i pas I. Park. DI.. atvykusi , "Draugą", y[(ĄJ^ H

kun G Kijauskas. dr A. Ceičys. prof. dr. kun. P. Rabikauskas ir 
formacijų trtnukkės telefonu I^ucienę, skambinant po 6 v. j nusipirko didesnį lietuviškų; dr. J. Stankaitis. Scenos dekoracija - arch. Ed. Kersnausko 

41M742 ( r t ) į v . 423-9645. (pr.) J knygų kiekį. ! NMtr. V Baeeviėiaia 

je, kur rado įruoštą laboratori
ją narkotikams gaminti. Kon
fiskavo narkotikų už milijoną 
dolerių ir areštavo du žmones. 

GAISRAS BIRŽOS RŪMUOSE 

Chicagos biržos rūmų 22-me 
aukšte šeštadienį kilo gaisras, 
padaręs daug nuostolių, tačiau 
birža pirmadienį veikė. 

APIE CHICAGOS 
GYVENTOJUS 

Paskutinį kartą surašant gy
ventojus (1970 m.) Chicagoje 
buvo 2,207, 767 baltieji, 1,102,-
620 negrų, 6,575 Amerikos in
dėnai, 247,343 ispaniškai kal
bantieji, kitokių — 52,397. I i 
viso gyventojų — 3,369,359. 
Cook apskrity 1975 m. buvo 
5,369,328 gyventojai. 1978 me
tais Cook apskrity mirė 29,176, 
gimė 52,225, susituokė 45,759 
poros, išsiskyrė 29,790. 

AFAIOS MIRTYS 

Chicagos apylinkėse šeštadie
nį ir sekmadienį susisiekimo ne
laimėse žuvo šeši žmonės. Au
tomobiliuose rasti atidaryti 
alaus ir kitų alkoholinių gėrimų 
buteliai. Tarp žuvusių — trys 
jaunuoliai: R. Brand, 16 m., E. 
Larmon, 18 m., ir Sh. Jonės, 

Kiti trys keliolikamečiai 
buvo sunkiai sužeisti. Jie, va
žiuodami 65 mylių greičiu, pra
lėkė pro raudonas Šviesas 

T 

poetas Publijus Ovidijus Naso-
nis buvo gimęs 43 m. pr. K c , 
mirė 18 m. po Kr. "Metamor
fozės" yra vienas ryškiausių se
novės romėnų literatūros kS-
rinių. 

PU LATVIUS 
— Rotos Upttės Sibiro kan

čių pasakotojos knyga "Dar 
taip norėtųsi gyventi" sulaukė 
palankų skaitytojų atsiliepimą. 
Latvių, anglų ir vokiečių kalba 
knygos bendras tiražas siekia 
13,000 egzempliorių. Dabar ruo
šiamas tos knygos išleidimas is
panų kalba. Iš Tautinio fondo 
vokiečių kalba išspausdintų 
knygų "Ich wollte so gerne 
noch leben" liko tik keli egzem
plioriai (t) 

^ ^ Į T ^ 1 • • • • • • ^ • • ^ ^ ^ -»r W~ B • į^JLUiS 

Prol. Di. Br. PorOaitU 

Okio Akademija 
Tai trumpa istorija apie žeteės 

Okio Akademiją, vienintele Lietu
vos aukotąją iemės ūkio mokyk
lą, kuri buvo įkurta 1924 m. 

Išleido Lietuvių Agronomų Są
junga Chicagoje 1979 m. Spaudė 
Morkūno ipaustuvė. Didelio for
mato. Kaina su persiuntimu $21.25. 
Illinois gyv. prideda $1.00 valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. tSrd St., 

CUcagn, VL 61629 
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