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SOVIETŲ LAIKRAŠTIS»P!E CIA 
MASKVA. — Sovietų litera

tūrai skirtas laikraštis "Litera-
turnaja Gazeta" rašo, kad Ame 
rikos CIA daro lygiai tą patį, 
ką jų KGB, tik apie slaptąją mi 
liciją rašo ne sovietų spauda, 
bet laisvasis pasaulis. Rašo 
Maskvos laikraštis, jog CIA ver 
buoja šnipus diplomatų ir moks 
lininkų eilėse. Mini tokius tik
rus ar netikrus faktus: rusų am 
basados Kaire vertėjui I. L. Var 
tanovui CIA įdavė padirbtą Va 
karų Vokietijos pasą, per Itali-
liją ir Graikiją nugabeno į Ame 
riką. Čia jam pasisekė pabėgti 
iš CIA, ir jis atsirado sovietų 
misijoj prie Jungtinių Tautų, iš 
kur laimingai pasiekė Maskvą. 

Kitą istoriją "LG" pasakoja 
su mokslininkais, dirbančiais 
Berkeley universitete. Ameri
kos agentai j iems siūlo geresnį 
gyvenimą ir visokių patogumų, 
jei jie atsisakys grįžti į Rusiją. 
; 'Kai šie gerieji vyrai atsisako 
išduoti gavo tėvynę, CIA prade-

Politika turi 
tarnauti kultūrai 

Dakaras. — Senegalio respub
likos prezidentas Leopold Seng-
hor Tarptautiniam kultūros ir 
pažangos studijų suvažiavimui 
Dakare pasiųstame sveikinime 
nurodė laisvos kultūros nepa
mainomą vaidmenį k(wo;'e už 
žmonijos pažangą. Ne kultūra 
turi vergauti politikai, o priešin
gai, politika privalo tarnauti 
kuttūrai. Politikai atitenka pir
maujanti vieta kovoje už tauti
nę nepriklausomybę, bet ir šiuo 
atveju kultūra privalo likti lais
va nuo politikos ir ekonomikos 
varžtų. Be kultūrinės nepriklau
somybės, tai yra , nesuteikiant 
tautom galimybės laisvai ir ne
varžomai galvoti ir kurti, negali 
būti nei tautinės, nei politinės 
nepriklausomybės. 

Žmonijos pažanga nebus pil
na ir tobula tol, kol visiem žmo
nėm nebus užtikrintos sąlygos 
laisvai kultūriniai vystytis, lais
vai ugdyti dvasines vertybes, 
sudarančias kultūros esmę ir vi
sumą. Siekiant t ikros žmonijos 
pažangos, nepakanka didinti pra 
monės gamybą ir rūpintis tei
singu materialinių gėrybių pa
skirstymu: kur iant tikrąją pa
žangą, reikia ugdyti ir perteikti 
žmonėm kultūrines, ta i y r a dva
sines vertybes. 

Rūpinasi kalinamais 
laikraštininkais 

Miunchenas. — Politinių ka
linių likimu besirūpinančios 
tarptautinės organizacijos Am-
nesty International iniciatyva 
Vakarų Vokietijoje yra įsteig
tas specialus komitetas pagelbė
ti politiniais sumetimais perse 
klojamiems žurna'istams. Komi
tetui priklausanti asmenų gru
pė, pasivadinusi 'Žurnalistų pa
galba žurnalistams", informuos 
Vakarų pasaulio visuomenę apie 
persekiojamų ir kalinamų žur
nalistų likimą, ragins visus so
cialinės komunikacijos srityje 
dirbančiuosius konkrečiai veikti, 
kad visame pasaulyje būtų pil
nai apsaugota m'nties laisvė. 
Pirmieji žurnalistai, kuriems 
sieks pagelbėti Miunchene įsi
steigęs komitetas, yra rusų Bo-
ris Evdikimov. čilietis Gladys 
Diaz ir urugvajietis Juan Carios 
Lscumberry. 

da visokiais būdais juos šmeiž
ti i r stengiasi diskredituoti" , 
rašo laikraštis. 

Rugpiūčio mėnesį t a s pa t s 
laikraštis rašė dar vieną sensa
ciją: CIA iš vieno diplomato ne 
galėdama gaut i informacijų, no
rėjo jį išmesti pro langą. 

Kissin^eri reikės 

WASHESTGTONAS. — Fordo 
administracija svars to reikalą 

i suteikti apsaugą H e n r y Kissin-
; gėriui po to , ka i j is nebus vals-
; tybės sekretorium. Ik i šiol bu-
jvusiems kabineto na r i ams slap
i o s i o s tarnybos apsauga nebū-
jdavo teikiama, bet buvę vals ty
bės sekretoriai daug žiną pas lap 

Ičių, negali jaustis saugiai . Da
bartiniu metu Kissingeris y ra 
saugojamas slaptosios tarnybos 

| ar policijos, o jo kelionių metu jį 
lydi nuo 60 iki 100 saugų. 

Muskie valstybes 
sekretorium? 

BOSTONAS. — A P žiniomis, 
senatorių Edmund Muskie 
(Me.) ir Alan Cranstono (Cal.) 
svarstoma kandida tūra į vals ty
bės sekretorius. Muskie spaudos 
sekretorius Bob Rose t ik sakė, 
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CARTERIO TIKSLAS SUMAŽINTI 
BEDARBIU SKAIČIŲ 

WASHINGTONAS. — Jim- (realybė yra kitokia Bfc 
m y Car ter io t ikslas — per pir- j tė informacijai, per dai 
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Dar c . r_ ; - . i surast i 1.4 mil. 
I amerikiečių, pridėti prie dabar 
įdirbančių 90 milijonų. Bedarbių 
procentas sieiua T.t» nroc. 

££ 

Kauno pilies griuvėsiai, pradėti ir nebaigti restauruoti. Už jų matyti Sv. Jurgio — Kunigų seminarijos bažnyčia. Po
kario metais bažnyčia buvo karinis sandėlis, dabar "Mtuicmos technikos valdybos statybos objektų kompleksinio 
tiekimo kontoros medicinos įrengimų ir inventoriaus Kauno bazės sandėlis". 

įkais, išdėstė ir **—g*— ekono-
įmijai pagelbėti priemonių. No-
! re tų metir.r r.-.o_-:ciją pakelti 
6 cr^c. i;u--- r*etu _:: >.^r::a ;..-. 
b*-ve>; Į :'.-.«•' Liau.z'^ric.jc^ •::-
r.4 iada t_rvt. t „ n a l.-:.-r-v orc-
r.~a7.-.a P..--.Ū. .-:arta :-s_r.. r. • .;••; 
.:a.: aCC_o_i. ar ;:.c-.-:oa-j:'.. »u-

j mažinimas būtų gal 
| panijos me tu j is ta i l a t t j l :-;-: 

Komuniste 
pasityčiojimas 
ii nacių aukų 

P uriiunija 
pa de monstravo 

sav aram-u. k§ politikę 

BONNA. — Žydų crgar.izac: 
jų įgaliotinių i r Ry tų Vokiet i 

Išvarė už religinę 
literatūrą 

MASKVA. — Tass pacitavo 
"Sovietskaja Moldavia" žinią 
apie keturių amerikiečių ir vie- j stitucįjos pakeitimą 
no vakarų vokiečio išvarymą iš'; par lamento rinkimus uesiogir. 

BUKAREŠTAS. — Rumuni
ja sugebėjo pademonstruoti sa-

jos valdžios atstovų p i rmas po-įvo nepriklausomą politiką. Tuo Sovietų Sąjungos "už antisovie-
sėdis reparaci jų re ikalu pasi-;metu, kai t e n viešėjo Brežne-, tinę literatūrą. Muitininkai jų 
baigė be rezultatų. Žydai, re ika- vas i r kalbėjosi su Ceausescu, jmimbuse l ado apie 1,(M . . . 
laudami padengti Hit ler io laikų užsienio reikalų ministeris Geor " " I i 
vokiečių pada ry tus nuostolius ge Macocescu visą valandą šne 

Ispanija baisuos 
gruodžio 15 

MADRIDAS. — Gruodžio 15 
ispanai balsuos pri imti a r nepri
imti parlamento nubalsuotą kon 

r* f jrrr.&Ė, 

s.:. ~a.a_ i v i . > . . , n..-^į-.- :-v, 
planą. 

Vietoj mokesčių m s i U • c 
jis, atrodo, siūlys daugiau vie
šų darbų ir namų statybos M 
.-Ci.-Sc.u maz;i*imc re.un.a-u jis oia-
kutavo su Kongreso vaia_s s 

Ekonominiai reikalai tur . : 1 -
ti sprendžimi tarptautiniu n s * 
ta. J i s tik nėra apsis: readgg, 
a r ekonominiais reikalais verta 
ir reikia šaukti tarptau: . i ( km 
"erenciją. Tokią rekomendaci
ją j i s buvo išgirdęs iŠ pr ;:ior. 
to Fordo. Krašto ekonomijai jis 
skir iąs tokios didelės reiki.-:.te, 
kad būsimąjį iždo sekreton. . pa 
sk i rs į Amerikos i=._r-jr.c tary
bą. 

MIRĖ LEONARDAS 
DAMBRICNAS 

balsavimu. 

dėjęs. 

Nebus rinkimu 
nei Bengalijoj 

kėjosi su Amerikos komercijos 
sekretorium ET lot Richardsonu. 

Vienas Amerikos aficiaius as
muo Rumunijos sostinėje paste
bėjo, jog Brežnevas neturėjo ki-

is 
bapt is tų siunčiamų 

Washingtono i r Hannoverio. 

i r skr iaudas , iš Vakarų Vokieti-
. s apie ta i nieko nėra gir-13°* ? a v o 2 5 bilijonus dolerių, Ry 

i tų Vokiet i ja iki šiol nieko ne-
i mokėjo , o dabar pasiūlė įžei-
) džiančią sumą — 1 milijoną do-
; lerių. N a h u m Goldman, žydų de tos išeities, kaip tik pripažinti j 
i legaci jos vadas , pasipikt inęs pa ir Rumunijai teisę savarankiš-
j re iškė, kad komunistinė vyr iau- kai tvarkyt i užsienio politiką, o 
sybė nenori r imta i kalbėt is . Juk rumunai šiek tiek lengviau at- j 
abi Vokiet i jos pusės lygiai a tsa- sikvėpė. Ir Brežnevas, i r Ceau-
kingos už nacių darbus . 

N S W DELHI. — Žiniomis iš 
Bengalijos, ten žadėti r inkimai 
ki tų metų pradžioje nebus daro
mi. Paskelbtam komunikate sa
koma: "Akivaizdoje esamos pa
dėties, balsavimai sudary tų pa
vojų taikai i r k ra š to ramybei" . 

DETROITAS. — General Mo
to r s kitų metų automobilių mo
deliai bus nuo 6 iki 12 inčų t r u m 
pesni ir apie 800 svarų lengves
ni* sutaupys daugiau kuro . 

VVASHINGTONS. — Maisto 
I i r vaistų administracija pasiūlė 
! a n t aerosol dėžučių pridėti už
rašus, kad t ie purškalai y r a pa-

; vojingi sveikatai i r aplinkai. Ti 
kimasi vėliau jų var to j imą už
draust i - . , • 

vVASHTNGTONAS. — Balt ie 
j i rūmai pranešė, k a d Sovietų 

| Sąjunga sutinka ambasador ium 
priimti karjeros diplomatą Mal 
colm Toon. Maskva su a t saky
mu ilgai delsė. 

Ki nai Draso azvlio 

MEKSIKOS MIESTAS. — 
Rev. P a u l Lindstrom, "Remem-
ber t h e Pueblo" komiteto pirmi
ninkas , tu r i žinių, kad du aukš t i 
kinų pareigūnai , dabar viešį 
Meksikoje, nenori grįžti namo 
ir p r a š o azylio teisės Amerikoj . 
Už leidimą j iems čia pasil ikt i jie 
su t e ik s žinių apie kelis š imtus 
amerikiečių karių, pa imtų į ne
laisvę Laose ir Vietname. Tų ki 
nų va rdų j is neminėjo, t ik sakė, 
kad j i e bijo represijų, nes buvo 
sus i r i šę su pašal intu viceprem
jeru Čang Cun-č:ao 

G E N E V A . — Bri tų diploma
t a s Ivor Richard, norėdamas 
pas iekt i susitarimo, juodiesiems 
nacional i s tams pasiūlė aiškią 
datą, k a d a Rodezija tu rė tų per
ei t i j ų valdžion — 1978 kovo L 

sescu kiek anksčiau pripažino 
esant tam t ikrų nesutarimų, bet 
jie "nėra esminiai". 

Žemes drebėjime 
daug žuvusių 

ANKARA. — Rytinėj Turki
joj, prie Arara to , rusų pasieny 
buvo stiprus žemės drebėjimas 
Vakar buvo suskaičiuota apie 
3,000 užmuštų, o be namų 8,000 
žmonių. 

Sadistinis būdas 
iščiulpti žmogaus jėgas 

"Šviesa iš Vakaru" 

\Vashingtonas. — Amerikos 
ir sovietų meteorologai kitų me
tų rugpiūčio mėnesi Virginijos 
vals'ijoj išbandys naujos rūšies 

Stockholmas. _ "šviesa atei- rak£t*' s k i r t a k l i m a t u i t i r t i ' ra" 
na iš Vakarų" — tekia antraš te šo "Wall Street Journal", 
švedų "Sydsvenska Dagbladet" 
rugsėjo 28 parašė apie Har.s Bangkokas. — Amerika Tajui 
- Agnį Jakobsoną iš Markarido, į davė 5 helikopterius, vertus 4 
Smolande. į mil dolerių. Helikopteriai bus 

i 
Jakobsonas jau 25 metus brai-1 naudojami kovoti prieš narkoti

kų prekiautojus. Vadinamam 

- . . ; » > 
Pasaulio problema: kur paslėpti atominių medžiagų atliekas, kad jos ne
kenktų nei žmonėms, nei gamtai. Vakarų Vokietijoj pradėta krauti nebenau
dojamose buvusiose druskos kasyklose. Atliekų radiacija, mokslininkų spėji
mu, pranyks tik už 110 milijocų metų. 

žo liustrų (sietynų) mode'ius, i 
juos gamina ir aprūpina pasiun-1 
tinybes, bažnyčias ir sales. Kon
taktą su rusais pradėjęs prieš j 
porą metų, pristatydamas a p - ' 
švietimo apara tūrą Suomijoje 
statomiems Sov. Sąjungos lai
vams. Dabar, už 6 skaičių sumą 
apsiėmęs "apšviesti Kremlių". 
Jo liustros numatytos didžia
jam, 18 šimtmečio, senato pa
statui, kur susirenka Sov. Są
jungos vyriausybė. Antra jame 
to pastato aukšte yra Kosygino 
darbo kabinetas, aps ta ty tas 
griežtai rusiško sti^aus baMais. 
Kabineto lubos aukštos ir ligšio
linis apšviesimas, matyt , nėra 
buvęs pakankamai t inkamas a-
kims, rašo laikraštis. 

Reikšminga, kad jau ilgesnj 
"aiką ir Frenkelio spaustuvė Hel
sinkyje spau?dina Sov. Sąįun-
gai liuksusinius spaudinius iš
taigingus daugiaspalvius valgia
raščius an t parinkto kartono. 
Lenino profi': ant aukpjnio rel
jefo, turizmu spalvotas brošiū
ras ir net Rygos pajūrio vaiz
dus. Tik ni< kur neparodomas j 
spaustuvės adresas a r metai, 1 
kaip tai daroma Vakaruose. " A r 
jau tikrai visi kvalifikuoti ama
tininkai Sovietų Sąjungoje įdar
binti apsiginklavimo pramonė
j e ? " klausia švedų laikraštis, t 

Alma Smilgienė spalio 21 tie
soje rašo apie naują forma <±.r-
ya.p.čih.m jaurnmu; •'še^uOlP • v:r 
šir-inkauti i š l a k u o s e ir Akrr.e-
l ė s rajone. Jauniems gamybi
ninkams viršminkavi—as. da r .r 
'r'oba vadinamas, y r a išplėstas. 
Akmenės rajone y r a keli šimtai. 
o šiauriuose visas tūks tant i s še
fų dirbančiam jaunimui kont
roliuoti. Sistematingam g'obo-
tojų darbui, ją kasdieninės veik
los organizavimui kolektyvuose 
sudarytos tarybos. Nepaisant 
visų šefuotojų pastangų kolek
tyvinėje formoje paveikti ir 
kontroliuoti jaunimo darbą, ne
daug k a s tepasiekiama. I r dėl 
to straipsnio autorė susirūpinu
si toliau rašo: "Tačiau, kaip ro
do patyrimas, efektyviausia dar
bo forma — individualus auklė
jimas, ka i globotojui skiriamas 
vienas a r du jaunuoliai. J i la-

V'.\SHTN"' 
r. f: v . ., č-t 
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Auksiniam trikampy, prie Bur- i bi^f, ? & P U t u s i . Akmenės ra-
lono kolūkiuose i r tarybmiuose mes sienos, užauginama du treč

daliai opiumo ir jis visokiais ke
liais šmugeliuojamas į Vakaras 

Vatikanas, 
tų pavasarį 
amerikiečio 

— Ateinančių me-
laukiama pirmojo 
vyro paske.bimo 

šventuoju. Viskas y ra paruoš
ta šventuoju paskelbti 19 amžiu
je gyvenus: piiiladelphijos vys
kupą Joną Nepomuką Neuman-
ną. 

anksti rytą 

ūkiuose, miesto i r rajono trans
porto statybinėse organizacijo
se". Globotojų parama jauni
mui padeda tapt i aktyvesniais, 
kelti kvalifikaciją, geriau jsi-
fungti j socialistinj lenktynia
vimą". 

Socialistinis lenktyniavimas 
yra viena iš pagrindinių sovie
tinio darbo produktyvumo for
mų visose ūkio šakose: t a i sa
distinis srtachanovietiškumas iš-, 
čiulpti visas darbininko jėgas. 
Prieš pirmąjĮ pasaulinį ka rą be- ! 

kylantis socializmas labai kietai 
kovojo prieš bet kokios formos 
akordinius (lenktyniavimo būdu 
atliekamus) darbus. Bet kai so
cializmas išsigimė j komunizmą, 
jis nuvertino žmogų individą ir 
prievartinėmis lenktyniavimo 
formomis jį pavertė mechanine 
darbo jėga. (E.) 

Canterbory. — Anglikonų 
Bažnyčios primas, Canterbury 
arkivyskupas, dr . Donald Cog-
gan ateinančių metų balandžio 
mėnesį ap'ankys Romą ir susi
tiks su Paubum VL Kelionės 
tikslas yra — išplėsti anglikonų 
bendruomenės dialogą su katali
kų Bainyči*. 

p r i e lietuvių kalbos katedros 
asistentu. Bendradarbiavo spau 
do j , rašė kalbiniais klausimais. 

Išeivijoj buvo "Gimfosios Kal-
i bos" redaktorium, išleido: Lie
tuvių kalbos sintaksė. Lietuvių 
kalbos veiksmažodžių aspektai. 
Lietuviškas auklėjimas šeimoj 

' i r kt. Kalbiniais klausimais pa
skelbė mokslinių straipsnių lie
tuvių ir nelietuvių periodikoj. 
Nuo 1920 m. ateitininkas, buvęs 
Ateitininkų federacijos tarybos 
nariu. Vienas iš vVashingtono 
L B apylinkės steigėjų. 

MASKVA. — Sovietų amba
sadorius prie Pungtinių Tautų 
Jakob Malik tyliai paliko savo 
pareigas, ir Tass paskelbė, k a d 
j is paskirtas užsienio reikalų vi-
ceministeriu. 

RALENDOBITO 

ju-Lapkričio 26: Leonardas, 
kunda, Dobilas, Aušra. 

Lapkričio 27: Virgilijus. Bil-
hilda, Skomantas, Girdutė. 

Saulė teka 6:51, leidžias 4 :23 . 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukę, 6 0 % 
galimybė lietaus a r sniego, vė
siau, apie 40 laipsnių. 

http://re.un.a-
file:///Vashingtonas
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DANUTĖS VALAITYTĖS LAIMĖJIMAI 
IR NAUJAS REKORDAS 

Danutė Valaitytė Kanadoje, I 
ypač Ontario provincijoje, buvo I 
žinoma jau ir ankščiau, bet spor
tinio pasaulio dėmesį ji atkreipė 
tik 1975 m. Švedijoje įvykusiose 
tarptautinėse lengv. atletikos var 
žybose. Ji laimėjo antrąją vietą 
800 m. ir 1,500 m. distancijose, 
šią paskutinę prabėgdama pui
kiu laiku per 4 min. 16.7 sek., 
mažai teatsilikdama nuo laimė
tojos ir pasaulinio masto bėgikės 
Francie Larrien (amerikietės). 

Šie puikūs pasirodymai ir ke
lios antros vietos priešolimpinė-
se varžybose, atrodo, turėjo jai 
užtikrinti vietą Montrealio olim
piadoje. Deja, dėl sužeistos ko
jos, o gal dalinai ir dėl kitų prie
žasčių, ji į olimpinę rinktinę ne
pakliuvo. Dėl to nenusiminė, o 
su jai būdingu darbštumu ir už
sispyrimu ji toliau dirbo ir lau
kė naujų progų. 

Du aukso medaliai 

Pirmoji proga buvo Kanados 
lengv. atletikos pirmenybės Re
ginos mieste, Kanados Vakaruo
se. Danutė dalyvauja vienos ir 
dviejų mylių distancijose ir, visų 
nustebimui, laimi abi. Mylią pa
daro per 4 min. 21.3 sek., o dvi 
myliai per 9 min. 51.4 sek. Lai
kas gal tik vidutiniškas, nes oras 
buvo šaltas, vėjuotas, protarpiais 
su smarkoku lietumi. Tačiau pa
grindinė priežastis — stoka rim
tesnio pasipriešinimo, nes abi 
distancijas ji baigė stebėtinai 
lengvai, be didesnio išsikvėpimo. 
Kanados spaudoje tuoj pasirodė 
jos nuotraukos, didžiuliai straips
niai, pasikalbėjimai su repor
teriais. 

Naujas rekordas 

Po šių laimėjimų, už mėnesio, 
ji dalyvauja Springbank tarptau
tinėse ilgų distancijų varžybose. 
Nežiūrint, kad šios varžybos pa
saulyje nėra per daug išgar
sintos, jose yra dalyvavę tokio 
masto maratono bėgikai, kaip 
olimpinis -meisteris F. Shorter, 
Bostono maratono laimėtojai A. 
Bųrfoot, J. Fu.ltz, anglas R. H.ill.j 
airis N. Cusack, etiopietis N. Yif-
ter ir visa eilė kitų. Panašiai ir 
moterų grupėje, kur bėgama 4.5 
mylios distancija. 

Nežiūrint dviejų aukso me
dalių Kanados pirmenybėse, 
prieš šias varžybas apie Valai
tytę ne per daugiausia buvo ra
šoma spaudoje ir ji pati net ne
svajojo pralenkti favoritės ir jau 
pasaulyje gerai žinomos Fr. Lar
rien iš Califomijos, K. Schilly iš 
Siracuse, buv. šių varžybų laimė
tojos, B. Webb iš Dayton, P. 
Neppel iš lemos ir daugybės kitų-
Ji jų ir nepralenkė... Ji jas su
triuškino, taip, kaip ir seną re
kordą. K karto atsiplėšusi, ji 
vėjo lengvumu nušvilpė į perga
lę, antrąją P. Neppel iŠ Iowos 
palikdama net už 200 jardų, o 
garsiąją F. Larrieu net 7-je vie
toje. Laikas buvo 22 min. ir 45 
sek., net 31 sek. geresnis negu 
senasis rekordas. Nėra kalbos, 
kad ši įspūdinga Danutės perga
lė buvo atatinkamai spaudoje 
aprašyta ir papuošta. didžiulė
mis jos nuotraukomis. Štai kele
tas įdomesnių išsireiškimų iš kai 
kurių laikraščių: — "Valaitis 
smashes Springbank mark", — 
"she succeeded in a big way", 
— "for almost half the raee she 
was in a class by herself and 
more than 200 yards ahead o? 
second place Peg Neppel of Io-
wa statė", —"Neppe l wasn't 

ių Sight, when Valaitis 
acrcss ±t £!ni$h !i-e**. 

Odfdus \o* trec«r*s Prekop pa
sakė, 'i£& D inu te biist iintz-

ciją net nepavargusi, lyg po leng
vos treniruotės ir jei ne stoka 
rimtesnio pasipriešinimo ir lie
taus, jos laikas būtų buvęs dar 
geresnis. Danutė, pati netikėda
ma tokia lengva pergale, sutiko 
su savo treneriu, pridėdama, kad 
bėgimo metu, kai tik žvilgterė
davo atgal, iš 120 varžovių ne
simatė nei vienos. 

Su tokia "astonishing and sma 
shing victory" (kaip dar vienas 
laikraštis rašė), Danutė atvertė 
Londono, Ontario, istorinį lapą, 
nes ji pirmoji atletė iš Londono, 
laimėjusi pirmąją vietą bet kokio
je distancijoje per visą 9 metų 
šių varžybų laikotarpį. Ir tą lai
mėjimą ji pasiekė taip lengvai. 

Danutė yra 22 metų amžiaus 
studentė, kurios karjera lengv. at
letikoje tik prasidėjo. Gal niekas 
geriau jos atletiško potencialo 
nežino, kaip jos treneris Prokop. 
Jo nuomone, Danutei nepakliu-
vimas į Montrealio olimpiadą bu 
vo tik nelemtas nepalankių ap
linkybių susidėstymas. Jo žo
džiais: — "After such a sma-
shing victory, she has a long way 
to go to reach her potential.." 
O Valaitytei šie laimėjimai yra 
tik paskatinimas toliau dirbti, 
nes jos du sekantys didieji užsi
mojimai yra: 1978 m. Britų im
perijos žaidynės ir 1980 m. Mask
vos olimpiada. 

Mūsų žymiausiai išeivijos leng 
vatletei visi lietuviai linki tokios 
pat sėkmės ir ateityje. 

Ed. Daniliūnas 

IŠ PIRMEMYBILJ 
CLEVELANDE 

Kai anksčiau mūsų stalo teni
so pirmenybėse dalyvaudavo iš
imtinai suaugę, vis dejuodavome, 
kad nėra prieauglio. Laikai pasi
keitė. Šių metų pirmenybės Cle-
velande sutraukė net 50 dalyvių, 
bet iš jų tik maža saujelė suau
gusių. Daugumoje puikus jauni
mas, gana geros klasės ir su mer
gaičių persvara. Savo darbo vai
siais jau gali džiaugtis tokie tre
neriai, kaip V. Šab.a in i kaitė iš 
Hamiltono Kovo," J. Nėšukaitis 
iš Toronto Vyčio ir Pr. Gvildys 
iš New Yorko LAK. 

Komandiniai Kanados apygarda 
su stipriais Toronto Vyčio ir Ha
miltono Kovo žaidėjais nusinešė 
visas pirmas vietas, palikdami 
pergalę New Yorkui tik jaunių 
A ir B klasėse. Individualiai vy
rų klasėje: 1. E, Vaičekauskas. 
2. J. Nėšukaitis, 3. T. Vainius; 
jaunių A klasėje: l. R. Gooper. 
2. P. Gvildys, N.Y.; jauniu B: 
1. P. Tutlys, Tor., A Gudaitis, 
N.Y.. 3. K. Banelis, Tor. Mergai
čių A klasėje: 1. G. Nešukaity-
tė, Tor. . 2. D. Gvildytė, N.Y. 
3. L Koperskytė, Hamiltosn ir 
mergaičių B: 1. D. Gvildytė, N.Y. 
2. R. Raguckaitė, Hamilton, 
3. Laima Janušauskaitė, Tor., 
4. A. Bačkaitytė, Washington. 

'RCJUND ROBIN" 
CHlCAGOfE 

Paįvairintos "round room'' 
varžybos, organizuojamos Chica-
gos lietuvių teniso klubo, įvyks 
gruodžio mėn. 4 d., punktualiai 
8 vai. vak.. VVimbledono teniso 
klube. Registracija su 7.5 dol. 
mokesčiu, į kurį įeina sviedinu
kai, aikštės, pizza ir atsigaivini
mas, turi būti gauti iki lapkri
čio mėn. 28 d. pas Č. Žilionį ar
ba R. Blinstrubą. Nariams ir lai
ku užsiregistravusiems pirmeny
bė. 

Gruodžio IS d. Jaunimo cent
re kavinėje Chicages tenise klu
bas kartu eu slidir-ėtojų klubu 
rrjcSs priešk«!ėd:n| pasilinksmi-

' r.žmą. 

D. Valaitytė apdovanc iujo rekordo 

OLIMPIADA B U S RUOŠIAMA 
— Lengv. atletikos, plaukimo 

ir lauko teniso varžybos įvyks 
rugpiūčio mėn. Toronte. 

Ne olimpiada, bet Pasaulio 
Lietuvių sporto žaidynės — taip 
pavadinimą pakeitė įvykęs To
ronte sąjungos visuotinis suvažia 
vimas. Tuo • pačiu vienbalsiai, 
vos dviem balsam susilaikius, su
važiavimas patvirtino dabartinės 
Centro valdybos pasiūlymą 1978 
m. Toronte suruošti viso pasau
lio lietuvių sporto žaidynes. Cent 
ro valdybai pavesta tuoj sudary
ti organizacinį komitetą, kuris 
tuč tuojau turėtų griebtis darbo. 

Seniai suvažiavime bebuvo su
sirinkęs toks gausus dalyvių skai
čius. Visų Amerikos ir Kanados 

Taip pat nutarta leisti periodi
nį sąjungos biuletenį. Pirmasis 
numeris, gražiai išleistas ir pui
kiai Banelio suredaguotas, buvo 
pristatytas suvažiavimui. 

PLAUKIMAS 

PUIKIAI PASIRODĖ 
JONAS ŽYMANTAS 

Jonas Žymantas puikiai pasi-

j se, rodo faktas, jog visi aštuoni 
to ra to plaukikai kvalifikavogi 

• mažiau karo šešių dešimtadaliu 
sekundės *0.59) laiko ta rpe . O 
rungtis vis tik 200 metrų ilgu
mo. Teko girdėti, jog visoj Lie
tuvoj šiuo metu dar nėra plau
kiko, kuris "pralaužtų" dviejų 
minučių ribą 200 metrų laisvo 

.stiliaus rungtyje. 

Keturių šimtų metrų laisvo 
stiliaus rungty Jonas pateko į 
baigmę vėl nepaprastai geru 
4:06.97 laiku, penktoj vietoj, ta
čiau finalinėse rungtynėse "pri 
trūko garo" ir atplaukė beveik 
trim sekundėm lėčiau. 100 met
rų rungtį Jonas įveikė per 55.14. 

,. j Vėl, iliustracijai, vienos sekun-
!dės tarpe (tarp 55.01 ir 55.95) 
j čia įsirikiavo keturiasdešimt 
j plaukikų. Tarp kitko, su savo 
keturių šimtų metrų pasekme 

! Jonas 1968 metų olimpiadoj bū
tų lengvai laimėjęs aukso meda-

U-
Jonas Žymantas šiuo metu 

yra 16 metų amžiaus ir atsto
vauja Oak Park Swim Associa-
tion, netoli Chicagos. Kitų lietu
viškų pavardžių programoje be
sidairydami, randame keturio
likmetę Janet Baublis iš Ann 
Arbor, Michigan, kuri gražiai 
pasirodė 100 m. (1:10.83) i r 200 
m. (2:34.13) rungtyse nugara. 

Futbolas 
— Dėl Europos geriausios me

tų futbolo komandos pirmavimai 
keičiasi. Dabar jau pirmauja: 
1) belgų Anderlecht 12 taškų, 
2) vokiečių Borussia Gladbach 
11.4, 3) belgų F C Bruegge. o-
landų Feyenoord ir augių Man-

m A. & 
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• Redakcija dirr>a kasdien 
&30 — 4:30. le»U<lJeai»is 
fc3C - '2:00. 

• Administracija ixm» Kas
i tės aao d:30 Jc 4:30, i«St»-
(fleodai* ooo 8:30 flej 12M) 

OMkjuft* it nrjHtc ž. 
m«uun! 6 Mfir "3 mėn ? mei'->r 
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• Redakoba straipsnius t*iso « a v o , s 
Ioc2.u--± N'esunaodotų straipsmiiįv s 
nesaugo, juos grąžina tik iš artfes-": s 
to m*it*rua Redakcija už J k d b l - ' s 
a ^ ?~--Ą peatsako Skelbimų kai- | 
no* prisiunčiamos gavu» prasynaą £ 
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TeL PR 8-3229 

DR. ANNA BALIUNAS 

įstaigos u- boto tel. 652-lSfl 
FERD: VYT: KAUfiAS OR - - n n 

AKTv, AUSŲ. 
GEREL£i 

NC3IES IR 
LIGOS 

2858 We*t 63rd Street 
Valandos paga! s^sitar.rr.ą 

lietuviu klubų 35 atstovai atsive- \ rodė Amerikos jaunių plaukimo 
žė 83 balsus ir padarė visą eilę | pirmenybėse (National Junior <** -
svarbių nutarimų. Juos puikiai, Olympics) Memphis, Tennessee. 
pneme ir pavaisino pati centro 
valdyba. Suvažiavime taip pat da 
lyvavo ir buvęs ilgametis Sovie
tų Sąjungos stalo teniso meiste
ris dr. Algis Saunoris, Algis Ru
gienius iš Detroito, Br. Ketura
kis iš Milwaukee ir eilė kitų ži
nomų vardų. 

Be pačio svarbiausio, aukščiau 
paminėto nutarimo, štai keletas 
svarbesnių: 

— Sekantis suvažiavimas įvyks 
Clevelandt, 

— Sąjungos kamuolio žaidimų 
pirmenybes ruošia Ne\v Yorko 
LAK ateinančių metų balandžio 
mėn.. 

Šiose pirmenybėse dalyvavo 
— 1978 m. pasaulio pirmeny

bėms kvalifikacinėse rungtynė-

DR. K. G. BALUKAS 
AknAerlja tr moterų !u;os 
Glnekoiaginč CtUrunr-ja 

6449 So, Pn lask i Road ' C r - - f r.J 

ttedical Ba i ld ing) . Tel. LU 5-64tfi 
Priima '.igor. .ua paga: s^a.-xi- rr.a. 

Jej neatsiliepia, stambinti 37 l-SiJO-l 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR \TDAL*S U&D6 

M«rquette Medical Center 
B1S2 So. Red/ie Avenue 

Vai.: pi-rr-ad.. i.r.-,rsui. '.- -citv_-*-2.2 
o '.k. 7'30 va-. va.ri*irc 

Sestad r.--- ' ''<-. S va-
Pa^ra.: s"5r.'J>~"irr..i 

Oflao telef. WA V2670 
Rezid. teL WAJbrook 5-3048 

BENDROJI MEDICINAI 
1407 S. 49th Conrt. Cto«r« 

Kasdien 10-12 ir 4-7 *< 
Išskyrus treč. ir SeSt. I 

. y — 
TeL ofiso ir buto: OLyropic 2^4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 So. 3 0 t h A w . . a<ser<j 
Kaadien 1-J vai. Ir 6-8 vai. vjLk. 

ISskvrua treCiadlenius 
aeStadiemals 12 flti 4 vai. oo>Jet 

. • ; — i P — 

Tel. REliance 5-T8I1 

DR. VVALTER J. KIRSTŲK 
(Lietuvis g>-dytojas) 

8925 West 59th Street 
Vai.: pirrr.ad., antrad., ketvirtad. t» 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeStad. \zdaryta. 

1008 plaukikai iki 18 metų am-! se prie 90,000 ita:ų Italija - An- ' 
žiaus, kurie apygardinėse AAUJglija 2 - 0 , kitur B e l g i j a - š . Ai-1 
varžybose atsiekė tam tik- rija 2 - 0 , Prancūzija - Airija; 
r a s kvalifikuojančias pasekmes. Į 2 - 0 ir Škotija vos įveikė "VW.es : 
Taip kad vien tik patekt i j š i a s ' (Valiją) 1 - 0. 
varžybas j au yra didelis atsie-
kimas. Jonas Žymantas 200 met 
rų laisvo stiliaus rungtyje laimė 
jo baigminių rungtynių, paguo
dos (consolation finais) ratą 
puikiu 1:57.41 laiku. Bendroj 

— V. Vokietija Hannoveryje 
atsirevanšavo Europos meiste
riui Čekoslovakijai 2 - 0 . Tai bu
vo čekoslovakų pralaimėta pir
mą kartą po 25 laimėjimu gran
dinės. Vokiečiai atsiekė šiose 

TeL Offeo H E 4-5849. rez. 388-2233 

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

24S4 W e s t 71st Stret 

Antrad., perUttad. 
tirt rjaitarua i-3, irec. ir t«±i5 -„.Vi 

IVh!HI0S ŽINIOS 

kvalifikacijoje tai jį jrikiuotų į, 
šeštą vietą, o j finalą nepateko i P o n y b i ų rungtynėse savo 
tik aštuonių šimtųjų sekundės! n a k t i r i ė s ^ o r i j o j e 1000-jj ' ir 
s k i r t u - . Kokia s t ip r i konku- j iOOl-mąjį ivarti. 
rencija tokio pobūdžio varžybo- j Vyt. A. Krikščiūnas 

BODY W0RK C 0 LL I S 1 0 N E X P E R T S 
i. STANEVIČIUS 

TrsinMB»«!ion« — EKiymM — Motoro 
— E4fo*erį.to* CEody) br Sparmj darbas 

2637 W, 47th St„ tei. 523-1249 
Chicago, Illinois 60632 

iii 
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Halr formula JIB Is Patented-Guaranteed In 8witzerlan<J and t> 
Reglstered ln USA, Canada, Europe. It eurea Dandruff, FallLag 
Hair. Itching scalp. Splitting ">nds. strengtliening HAIR. Knot 

| ^ H ,-rowth, and reatoring NATURAL HAIR COLOR. Usln* JIB you 
wlll never be BAT.n or GRET. 100% Guaranteed. Usted in 
DrnĮf^ist Red-Blue Book. Drug's-Chemisrt OrdeT STRATGHT 
!M. • M . J & J, 2557 W. «»th St.. 1«40 W. I7th St, -<» V»th 
v I "f. St., Cicero. PL, 1147 N. AshtatH? % « 2*?,i \<>. 
M- "•-% i,'- V ve., Chksuco, m. JTB Medidne L.tqu!J. • HL, 

- *eek supply — $6.00. Money Order. postpaid Send ToĄąp: 

•i\v. \ .\r. . . \T' :;v ' .Qfh * % . '•> f ;;<~v. i i fiiic,v> 

Pranas Mužauskas "Mr. E^stonia". 
Amerikoje išeinąs "Musele" 

žurnalas gruodžio mėn. laidoje! 
plačiai aprašė Lietuvos pirme
nybes dėl "Mister I i t huan ia" t i- Į 
tūlo Pasirodo, kad ir ši sporto 
šaka Lietuvoje ir bendrai Rytų 
Europos kraštuose gana popu
liari. Pirmenybės viaosp klasėse, 
o taip pat ir komandinės, buvo 
pravestos Kaune. "Mr Lithua-
nia" titulas at i teko Alvydui ^la-
dziuievioiui iš Kauno. Komandi
nėse pirmoji vieta atiteko Vil
niaus Viktorijai, toliau Kauno 
Olimpas. Šiaulių Ąžuolas. 4-je 
vietoje liko Kaliningradas, 7-je 
Leningradas, 8-je Ryga ir t . t . 
Sumoje lietuvių aiškus dornina-
vimas muskulu didu m* ir grrv. 

C t a n dar geriau p2.tvjtmti 
panašioms varžybos* S>ti;,oje 

I**MT y«tcnla>*'tl*'j<4 !a£ni tato 
pat Uctuvu Pr*aaa Ma4B*»kaa. 

į P A S S B O O K ! saeusfor 
SAV1NGS. . . llunUfe financing, 
* • best way to sa 

t t o 
uianyi A ' 0U» tOW RATB 

VVrTH RJPAVMfMT 
Td RTvOOR INCOMĮ 

Lcjp-^Sdd 
Q U J r 

C U 3 SAV1N3S 

C č ? - i F ! C A T t s 7 

5̂ ARN \y? TO 

r>r. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 5lst Street 
ToL — GR 6-2400 

Vai.: pa-gal gusitar-.mą.: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; actrad. ir penkt 
10-4: ftefita. 10-S vai 

Ofs. teL 7»-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYD\TO.fA IR CRTRT-RGB 

Specialybe — Serrą t> 
Rmoclnea liįįoa 

CRAWFORD MEPICAL BrTLDEVG 
«449 So. Pnlaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

Rezid. tel. — GI 8-6873 
OR. W. M, EISIN-EiSiHAS 

A K U Š E R I J A IR MOTERŲ LIGCK 
GINEKOLOGINf i CHIPvURGlJA 

BT 32 So . Redzle A ve. WA 5-267 f-
Vaiando* p&sral snsltaHmą. Jei nê  

atsiliepia, ikaro blnti: MJ 3-0001. 

TeL — BE 3-5893 
DR. A. B. GLEVECKAS 

Specialybė Akiu ^?^ 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal 3us:tar;?~ią 

Ofiso teL — PB 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEYIČIUS 

J O K g A 
V A I K Ų L I G O S 
2Ą56 Wpst K3rd >tn>et 

T : w — r n i . •> ' -.r->..J. 
- • I • * 7 i l t į S —n 
v^k. feeAtad 

D0, IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGft 
KCPIKn; TR VAIKŲ LIGQB 

SPFC1AI.I!5T* 
irEDICAL BUTLDrVG 

715« South \Vestcrn Avenoe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki 1 vai. popiet 
Ofiso teL m: T-11K8: rezid. 239,2919 

Ofs. HE 4-1838; Rez. PR 6-^801 
DR. j. MEŠKAUSKAS, 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos i, 
2454 West 71st Street 

(71-os tr Campbell A ve. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad.. ketvnrilS. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik nuartam* 

O P T I C A L S T I D I ^ ) 
VTOT.KTA KAROSĄ ITt jį 

7051 So. Washtenaw. TeL 778-87«« 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojti 

receptus. ,' 
Didelis akinių r6mų pasirinkimai 

Vai.: pirm., antr.. penkt 10-o: 30. 
Ketv. 1-8 v. vak. Sežt 10-4 v. £ . p 

Trečladienlala uJdaryta. l 

Telef. — 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
VKrC LIGOS — CHIRl-ROUA 

Ofisai: ? 
III XO. WABASH \VK. g 

1200 XO. CENTRAI. A VE 
Valandos pagal susitarimą 

ketvirtad. Ir penkt 
vai. Ir nuo 5 iki 8 vai. 

nuo 1 Iki 4 vai 

Mutual Federal 
* vings and Loan [2 

C : V>-^ST CE3>1\X ROAD 

J r—3 ' u i < ; v a n ?vi&n$ 
CHICAGO, misas tnm 
PVts«t Yhįįatm 7.T74? 

v',vr:< y c r . r i « . F r i , 9 - 4 Thar.9-3 Sa t . 9 - 1 

\mvr:ir, CHICRGO JOT gUBUBSS SĮKCt 1905 
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Bendros pastangos 

P R B MOŠŲ TAUTOS APKALTINIMĄ 
Didžioji Amerikos spauda kas- įstaigų atsiustą vienam tokiam 

*AXt dabi lau ir plačiau pradėjo kaltinamam lietuviui raštą, ku-
lassyti apie ieškojimą į JAV imi- riame atvirai pasakoma, kąd iš 
gravusių "karo nusikaltėlių", Lietuvos buvo atsiųstas anoni-
apie jiems imigracijos depar.a- miškas skundas prieš jį. Skunda 
zsenio keliamas bylas. Dienraš- gavo JAV žydų įstaigos, kurios 
tis "Suu-Times" lapkričio 21 d. kreipėsi į Imigracijos įsiaigą ir po 
net paskelbė, kad neva apie 200 to buvo prieš jį užvesta byla. 

nacių fįUO Kriminalistų gyvena Demokratinio JAV krašto val-
iAY-se". Apie pusę jų, laikantis džios įstaigos neturi dėmesio 
darbartirių įstatymų, galj būti de- kreipti į anoniminius skundus. 
PfCinuoti. Net ir vardiniai skundai iš tos Į valdybos pirmininku Juozu Gaila, j t imo, Kultūros ir Visuomeninių 

Čia jau ne vien kalbos, bet iš- valstybės, kuri be kaltės ir teis-Į — Gerbiamas pirmininke, ką reikalu. Kaip pavyko jų veiklą iš
ryškėja ir visa eilė atitinkamų rao į Sibirą išvežė šimtus tūks- j Jūsų vadovaujama krašto valdy-, balansuoti ir kuri iš jų yra dau-
Vė&smų.. National Council of tančių lietuvių ir kitų, turi būti j ba per savo trejų metų kadenciją giausia atlikusi? 
Cfcurches buvo sušaukęs specialų priimami su įtarimu, žinant, kad j yra nuveikusi? — j 4 veiklos visiškai nesisten-

ŽYMIAUSI LAIMĖJIMAI 
IR DARBŲ TĘSIMAS 

Pokalbis apie Lietuvių Bendruomenę ir.laisvinimo veiklą 

Buvusiajai JAV Lietuvių Bend- | periodinę spaudą, įvairias organi- mantas Gečys. dr. A. 
omenės krašto valdvbai darbo zacijas, Pasaulio Lietuvių Bcnd- Kas atsit iko su tais \ ruomenes 

frontus užleidžiant naujai iš
rinktiesiems, įdomu buvo žvelg
ti į praėjusių trejų metų bėgyje 
atliktus darbus. Šia tema sutarė
me pokalbį su buvusiu LB krašto 

zacij 
ruomenes valdybą. Įkurtu Simo 

A. Novashis. 
pinigais? 

— Pasirodė, kad lengviau įsta-
Kudirkos fondu pagelbėjome Ku- j t y m ą p r a v e s t i , negu pagal jį pi 
dirkų šeimos apsigyvenimui šia 
m e krašte. 
. — Turi te tris tarvbas — Švie-

l LB. ! U Jūsų valdyba yra dariusi PASLAPTINGOS N AUTOSIOS 
;it5>uiaro:iains pušduiiiu ir kokios 
yra perspekryvos vieningam dar
bui lai>v iiiimo srity? 

— Nesutarimus su Aha pavel
dėjau iš kitų LB valdybų ir. deja, 
turiu perleisti sekančiai valdybai. 
Per trejus kadencijos metus tris 
kartus (1973 gruodžio 2S 1974 
gegužės 19, 1976 liepos 19 d.) 
raštu kreipiausi į ALTos pirmi
ninką, kviesdamas tartis ir siūly
damas planą, bet visus kartus ga
vau neigiamą atsakymą. Prisipa

gauti. Lėšos buvo skirtos >;nsiu, kad pakvietimus rašiau 
ne atskirų tautybių kultūriniams ; ne tikėdamasis teigiamo atsaky-
reikalams, bet įvairiems projek- į mo, bet norėdamas palikti atei-
tams, kurie būtų naudingi vi- j čiai dokumentus, kad ateities is-
soms ar daugeliui tautinių gru- torikas nekaltintų manęs ir visos 

posėdį O'Hare aerodromo vieš- ten veikiama ne tiek vadovau
t u s ? ir dauguma balsų nutarė jantis teisingumu, kiek poli-
syįpenduoti tokių kaltinimų pa- tiniais sumetimais. 
Hesta. rumunų stačiatikių vysk. Jei bus surasti tikri kaltininkai 
Trifc. Iš Y ai e universiteto dėl tų ir jie nubausti, niekas prieš tai 
pačių įtarimų išstumtas prof. V. negalėtų nieko turėti. Bet jei te-
IV^Samarm. Vokietijoje jau nuo rorizuoįami nekalti žmonės ir jei 
štoja-u tos rūšies bylos vyksta, norima mesti šešėlį visiems iš-
OĮašndiįoįe saugumo policija ėmė eivijoje atsidūrusiems lietuviams 
gS&dyti multimilijonierių P.N. ar lietuvių tautai, tai jau turime 
Mėriten. Tokia akcija reiškiasi labai susirūpinti. 
ftasKjoje ir kai kuriose kitose vals- Tuo reikalu Washingtono įs-
fjjsbpie. ' ." taigose lankėsi Balio primininkė 
f*fe"v»o to matyti, kad akcija M. Rudienė. Daug ką išsiaiški-
'¥&• planingai organizuota, at- no. Gal tų pasikalbėjimų povei-
**kliai vykdoma. Amerikiečių kyje Rudžiai pasirūpino kad A. 
Spauda jau skelbia, kad ta rp kai- Baronas paruoštų knygą apie 
tiriamųjų yra ukrainiečių, gudų, lietuvių pastangas gelbėti žydus. 
iatvių, serbų, rumunų, lenkų ir Ji yra verčiama į anglų kalbą ir 
lietuvių. Pagrindinis kaltinimas bus išleista. Tuo reikia labai 
npanimas dalyvavimas žydų žu- džiaugtis, bet negalima vien tuo 

— Norėčiau atsakyti, kas LB 
buvo nuveikta per pastaruosius 
trejus metus, nes daug pereitos 

giau balansuoti, nes tai reikštų 
vieniems raginimus, o kitiems 
ne t veiklos pristabdymus. Tary-

dyzae. 

* * -. _.E$«ne-griežtai nusistatę prieš 
i»e$J>kokius nekahų žmonių žudy-
JBBS'ar' kitus nelegalius, krimi
nalinius veiksmus. Teisinė sant-

a reikalauja, kad kaltininkai Į _ ^ J _ 
l ^ t ^&Scomr ir nubausti. Už ne-

traus" žiaurumus turi atsakyti 
vSS^nors tai būtų ir lietuviai, bet 

pasitenkinti. Išeivijoje yra nema
žai žydų, kuriuos lietuvių šeimos 
yra išgelbėjusios. Reikia imtis 
iniciatyvos ir rinkti jų liudijimus, 
kiek galima skelbti didžiojoje 
spaudoje, išleisti atskiru leidiniu. 
Turime Izraely lietuviams prie- bos pratimai, UI, rV, V, VII ir 

VIII skyriui, Lietuvos Geografijos 
vadovėlis. Amerikiečių leidykla 

ir talka išlei-

atlikta mūsų kadencijos metu. 
Taip pat reikia tikėtis, kad dau
gelis mano valdybos pradėtų dar
bų bus įvykdyti šios valdybos. 

Kalbant apie atliktus darbus, 
sakyčiau, daug buvo padaryta į-
vairių knygų ir mokslo priemo
nių išleidime. Išleista: Dainos 
Chorams, Lietuvių Literatūros 
Istorija I, II ir III tomas, Lietuva 
(spalvotas Lietuvos žemėlapis), 
Mano Žodynas, Lietuvių Tau
tos ir Valstybės Istorija I, II, III 
dalis, Lietuvis Savo Tautoje, Vals
tybėje ir Bendruomenėje, Lietu-j 
vių Kalbos Žodynas mokyklai ir 
namams, Lietuvių Kalbos gryni
nimo ir turtinimo pratimai, The 
Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania, re-
ports for 1973, 1974, 1975. Pa
kartotinai išleisti Lietuvių Kal-

kurie bendradar
biauja išeivijos lietuvių spaudo 

valdybos užplanuotų darbų buvoLbos dirbo savarankiškai, nekon-
kuruodamos, bet viena kitai tal
ki ndamos. Etninei praeičiai tirti 
įstatymo pravedimu rūpinosi Vi
suomeninių reikalų taryba. Įsta
tymą pravedus, ji siuntinėjo ins
trukcijas finansų gavimo reika
lu, projektus ruošė Švietimo ta
ryba. Savo laiku švietimo tarybai 
pritrūkus lėšų, ją finansiškai pa
rėmė Visuomeninių reikalų ir 
Kultūros tarybos iš savo iždų. 
Knygos Lithuanians in America 
išleidimu, lietuvių kultūriniais 
pasirodymais Philadeiphijoje A-
merikos 200 metų minėjimo ir 
Eucharist inio kongreso progomis 
rūpinosi Visuomeninių reikalų 
taryba, nors tai ir kultūrinei rei
kalai . 

Neabejotinai didžiausią darbą 
tiek praeity, tiek dabar atlieka 
Švietimo taryba su lituanistinių 
mokyklų tinklu, mokytojais, tėvų 
komitetais. 

— Tenka girdėti nusiskundi-
d imu, kad Lietuvių Fondas fi-

LB. 
Sunku man tikėti, kad mūsų 

tarpe atsirastų sutarimas ir kad 
bendrai dirbtume netolimoje 
ateity. Atsiminkime, kad nesuta
rimai nėra asmeniniai tarp kelių 
žmonių, kaip dažnai teigiama. Iš
eivija yra veikiama jėgų iš ana
pus ir iš čia. Kai mūsų daugu
mas sielojamės Helsinkio konfe
rencijos sutarimais ir jų pasė
komis pavergtiesiems, kiti iš mū-

"iš-

pių. Juos pateikti galėjo praktiš
kai bet kas. Pirmaisiais metais nė 
vienas iš lietuvių pateiktų pro
jektų nebuvo patenkintas, nes 
juose buvo prašoma finansinės 
paramos grynai specifiniams lie
tuvių reikalams. Antraisiais me
tais visa eilė mūsų institucijų, 
tarp jų ir ALTa įteikė prašymus, 
iš kurių tik LB Švietimo tarybos 
prašymas, kaip dalis keturių et
ninių grupių santalkos, buvo pa
tenkintas. 

— Girdėti p^'okaištu. kad Jūsų 
valdyba apleido kultūrinę sritį,! sirašymą. Kai vieni protestuoja-
visas jėgas nukreipdama į politi
ką? 

— Jei būtų priekaištaujama, 
kad mano vadovaujama valdyba 
nieko daugiau kultūrinėje srityje 
neatliko už praeity buvusias val
dybas, tai gal ir sutikčiau. Bet 
kad mes kultūrą buvome aplei
dę, tai jau netiesa. Juk turėjome 
II-jį Mokslo - Kūrybos simpoziu
mą, III-jį Teatro festivalį, lietu
vių pasirodymus, dalyvaujant 
Čiurlionio ansambliui, Amerikos 
200 metų minėjime ir Eucharis
tiniame kongrese Philadeiphijo
je, V-ią Tautinių šokių šventę ir 
eilę simpoziumų anglų kalba, ku-

| rie buvo įrašyti į "video" juostas 

DALELES 

Japonijoje fizikai neseniai pa
skė lė , radę dar vieną u.uejan-
čics branduolinių dalių "šcimcs" 
dalelę. Jos pasirodymas nustebi
no fizikus teoretikus. Kaip ir ki
tos tos grupės dalelės, atsiranda 
atomų susidūrimo metu, kai iš
siskiria labai daug energijos. Ji 
sunkesnė už bet kurią iš stabi
liųjų atomo branduolio dalelių — 
pratoną ir neutroną. 

Nors naujoj; dalelė tegyvuo
ja sekundės dalį, ji yra tikra "il
gaamžė" tokio tipo dalelių tar
pe. Jos ne tik nenumatė jokia te
orija, jos negalima sutalpinti da
bartinėje sistematikoje. Fizikai 
mano. jog ši. atradimas padės 
išsamiau suvokti materiją, radia
ciją ir energiją. 

Naujoji dalelė buvo surasta 
kiek kitokiu būdu, negu kitos. Ji 
paliko pėdsaką švino plokštelių 
ft fotoemulsijos paketuose, kurie 
buvo paveikti 205 mlrd. elektro
šokų energijos protonų pluoštu. 
Eksperimentus pradėjo daryti 
1972 m. N. Fermio laboratorijo-

sų dėkojo šio krašto prezidentui i l'e japonų mokslininkų grupė, ku-
ir teisino Helsinkio sutarimų p a - l r i a i vadovavo dr. Niu iš Nago-

me dėl Pabaltijo valstybių 
nykimo" iš oficialių Valstybė 
departamento žemėlapių, ieško
me būdų pratęsti mūsų atstovy
bių egzistenciją, kiti tyli. Tyli, 
nes tos tylos kažkas pageidauja. 

— Ką Jūs savo vadovaujamos 
valdybos veikloje skaitote žy
miausiu laimėjimu? 

— Nedvejodamas galiu tarti, 
kad mūsų žymiausias pasiekimas 
buvo LB įstiprinimas laisvinimo 
veikloje ir sudarymas tai veiklai 
finansinio pagrindo. Jei praeity 
LB laisvinimo darbuose reiškėsi 
nedrąsiai, neturėdama tam lėšų 
ir negaudama paramos, tai ma-

je, ir jie gali būti geri tarkinin- LB iniciatyva l r lanca isiei-; n a n s u o j a ^ § v i e t i m o tarybos Į amerikiečių informacijai. Prave-
kai. Turime tokių Lietuvos_zydų | į J he^L i thuan i ans m America Į d a r b u s ^ v a < w i i ų ^ d i m * d ė m e du periodinės spaudos pla-

priviiegiįų. 
Tačiau iš kitos pusės yra faktų, 

kad S tų kaltinimų prasikiša ir 
lendericingumas be: pašalinių 
Htt.3^ ieškojimas. Dienraštis 
*X2ticarįo Dai'ty Nevvs'', lapkričio 
21 d. informuodamas apie nau
jas pastangas inkriminuoti atei-
yfes, rašo, kad tarp jų esąs "lie-

Tautos ir Valsty-
dalis, Lietuvių 

cių persekiojamuosius. O jei pa-į Literatu'... istorijos IV tomas, 
sitaikė kokia išimtis, tai to nega-jNamų ir Artimosios Aplinkos Žc-
lima primesti visai tautai, kaip Į Vynelis, 100 Žaidimų dideliems 
niekas neinkriminuoja visų JAV j ir mažiems, Nykštukų Mokyk-
gy/entojų, nors jų tarpe pasitai-1 į8. Dulkės Raudonam Saulėlydy. 

tuvis vyskupas, maitinamas pasi 

ko žmogžudžių ir padegėjų. 

* 
Kadangi tie kaltinimai prieš 

lietuvius jau organizuojami 
tarptautiniu mastu, tinkamiau-

rasęs atsišaukimą, uždraudžian- sia čia būtų imtis inieiaty-
iį katalrkų dvasiškiams teikti bet vos Vlikui. Tačiau reikalas-visų 
kokčią pagalbą to krašto žydams, bendras, tai savo pastangų įnašą 
kai jie H&ojo pr:eg'.3uf:>s r,ui turi atlikti Pasaulio Lietuvių 
ftacių it ;u ko4oborastq ':.;-:•:. Bendruomenė ir Amerikos Lie-
daiirrų, T ' s dvariškis pagaliau tuvių Taryba. Reikėtų šių trijų 
tapo vyskupu pagelbininku Chi- veiksnių, gal įtraukiant ir Balfą, 
cagoje. ' sutarimas, darbais pasiskirsty-

. Toks lietuviu vyskupas jnra * v m a s - Reikėtų pagalvoti apie pla-
vienas, gerai žinomas, ir taip ningesnę teisinę pagalbą, kad 
pat visi žinome, kad jis niekada nebūtų baudžiami nenusikaltę, 
tokio afctbnkhno n i n paskel- o taip pat apsispręsti dėl pastan-
bes. priešingai, ne be jo žinios gų išsaugoti gerą lietuvių tautos 
Lietuvos dvasiškiai nacių perse- vardą pasaulio opinijoje, kad ne-
kiojarr.us žydus slėpė ir globojo, būtų prikabinami neužtarnauti) 
Ir jis pats prie tos gelbėjimo ak- kaltinimai visai nuo nacių ir ko
ri jos yra prisidėjęs, munistų nukentėjusiai tautai.; 

Jeigu išeinama su tokiais me- Pagaliau būtų galima pagalvoti 1 
jagingais kaltinimais, tai išrys- ir apie kontraakciįą, kodėl baus-i 
Isėja, kad čia jau yra kiti tikslai, tini tik nacių karo nusikaltę-j 
o ne vien karo nusikaltėlių ieš- liai. Neturi būti privilegijuoti ir ^2 
kojimas. Turime informacijų, bolševikų nusikaltėliai. Gal būtų 
kad šiais kaltinimais yra susirū- galima iškelti reikalavimą, kad 
pine ne vien žydai, bet ypač Lie- liudijimai tik tada galės būti 
tttvos. okupnatai — komunistai, imami dėmesin, jeigu bus atvi-
f\Ą agentai raikšto po Lietuvos ros galimybės įskaityti ir liudiji-
žmones, renka nuotraukas asme- mus prieš bolševikų karo ir po
nų, dėvėjusių įtartinas unifor- kario nusikaltimus, 
mas, renka kokius nors kaltini- Bendros veiksnių pastangos 
mams galimus panaudoti raštus. d a r h u t u ^ e r o s i r k i t u a t žvifg i u : 

. 'Pagaliau visi žinome bolševikų niekas taip žmonių nesujungia, 
taktiką,. Jiems lengva įtakingą kaip bendras vieningas darbas, 
opoziciją reiškiančius žmones. Nustojus kaltininti vieniems ki-
esančTus ' jų kontrolėje, nutildyti tus ir imtis bendrų darbų. Gal ta-
koncentracijos stovyklose, vergti An greičiau susilauktume vieny-
darbo lageriuose, psichiatrinėse, bės, negu dejuodami, kad nėra 
ligoninėse ar net kapuose, o sutarimo darbuose. Bendromis 
«3nČius užsienyje stengtis už- jėgomis būtų galima registruoti 
mušti viešojoje opinijoje, priker- okupantų bolševikų kriminali-
Įįt&rtt jiems įvairius kaltinimus, nius nusikaitimus prieš lietuvių 
kai tik būtų atimtas pasitikėįi- tautą. Tai galėtų btiti medžiaga 

Lituanistinėms mokykloms ren
giami du nauji ir penkių vadovė
lių nauji leidimai, anglosaksų 
pasauliui ruošiama anglų kalba 
dokumentuota knyga apie poka
rinę rezistenciją okup. Lietuvoje. 

Organizaciškai LB sustiprėjo 
ir net paaugo apylinkėmis ir apy
gardomis. Šiuo metu turime 68 
apylinkes ir 10 apygardų. Galu
tinai sutvarkėme JAV LB įstatus 
ir išleidome juos atskiru leidiniu. 
Krašto valdybos iždas taip pat 
nėra tuščias, gal net gausesnis, 

T 6 " ! 0 t ė v a m s v ^ e k r e i k i a «ž juos 
mokėti . 

— Lietuvių Fondas yra pagrin
dinis mūsų švietimo ir kultūros 
darbų finansuotojas, tačiau jo lė
šų toli gražu nepakanka tiems 
darbams. Pvz. švie.imo reika
lams per pastaruosius trejus me
tus iš LF buvo gauta: 1973 -74 m. 
24,000' doL, 1974-75 m. 17,900. 
1975-76 m. tik 8,300 d:>l. Nerei
kia aiškinai, kad už tokias sumas 
neišleisi vadovėlių ir neišdalin
si jų veltui visų lituanistinių mo
kyklų mokiniams. Už parduotus 
vadovėlius kasmet gaunama apie 
20,000 dol., tačiau mokyklos ir 
platintojai vėluojasi su atsilygi
nimu, ir šiandieną tos skolos sie
kia 18287.75 dol. 

— Etninei praeičiai tirti įsta-

t inimo vajus, išleidome patogaus 
formato leidinių. 

— Skundžiamės, kad vis tebe
sitęsia nesutarimai tarp Altos ir 

]os universiteto. 
Bet tik pastaruoju metu mik

roskopiniai fotoemulsijos tyri
nėjimai atskleidė trumpo naujo
sios dalelės egzistavimo pėdsakus. 
Nors buvo rastas tik vienas nau
josios dalelės pėdsakas, dr. Nru 
sako, kad ji ar kuri nors iš jos 
"seserų" buvo du kart aptiktos, 
stebint kosminius spindulius. 

Kad atrasta nauja dalelių at
maina, patvirtino tuo pačiu me
tu daryti eksperimantai lini
jiniu greitintuvu JAV Palo Al
te, Californijos valst. nacio
nalinėje laboratorijoje. Vėliau 
tie rcsulta'ai buvo patvirtinti ki
tais metodais. 

negu bet kada praeity. Patys tvar- į tymo pravedimui su sen. R. 
kėmės taupiai, bet kitiems pagal j Schweiker dirbo ir krašto valdy-
išgales nesigailėjome. Parėmėme! bos žmonės Aušra Zerr, Algi-

no kadencijos metu ji jau vyrau
ja su savo nepriklausoma linija, 
įtraukė į darbą vidurinę ir jau
nąją kartą. Iš mūsų visuomenės 
susilaukėme finansinės paramos 
ir pritarimo, o iš svetimtaučių 
pagarbos. Atėjo diena, kai LB va
dai buvo priimti prezidentinių 
kandidatu, kai krašto valdybos 
Dirmininko nuotraukos su šio . : „ - J I i. je buvo oammeta Misijų diem, <rasto prezidentu buvo spausoi- 1 . , : . • . -r> . • . • j . , v . ' .• <uną lygiai pr;es oO metų jstei-namos cuaziuosiuose Amerikos . n :Z. V>.. v . • I J , ., w. i ge Popiežius Pijus XI, sieKdamas laikraščiuose. , 1 ... . .. , ., ~ . . ,. I atkreipti visų krikščionių deme-

— Po trejų metų vadovavimo 4 Į Bažnyčios miiiiinės veiklos 
Amerikos IJetuvių Bendruome- Į w a rbą. Ją' priminė ir popiežius 
•nei vairą atidavėte. Jei ne pas-į Paulius VI įprastiniame sekma-

Pirmosios stebėtosios dalelės 
masė tokia, kad, visiškai paver
tus ją energija, būtų galima gau
ti 3100 milijonų elekronvoltų. 

jm 

MISIJŲ DIENA 

Visame katalikiškame pasauly 

laplis, kodėl nekandidatavote ki
tai kadencijai ir kokie Jūsų atei-

' lies planai? 
— Nekandid^tavau, nes bend

rovės, kurioje dirbu, esu iškeiia-
s iš Philadelphijos atgal į Bal-

I timorę, iš kur prieš trylika metų 
atvykau. Philadeiphijoje pasilie-

j ka kraš'.o valdybos branduolys, 
taigi čia turi būti ir pirmininkas. 

Nuotr. K Cikoto j Aš be darbo Lietuvių Bendruo-

dienio susitikime su tikinčiaisiais, 
pažymėdamas, jog Evangelijos 
perteikimas pasauliui nuo Kris
taus laikų yra pats pagrindinis 
Bažnyčios uždavinys. 

menėje nežada likti: sutikau va
dovauti Kultūros tarybai ir 
šioms pareigoms jau esu patvir
tintas. 

K. Čikotas 

Lietuvių-lenkų byla 
•• Varšuvos gatvės — vert.) . Prikėlė mane naktį, pra- herane ir Jaltoje. Lenkija, kaip pseudo-suvereninė 

nešdamas, kad vokiečiai užėmė Prahą. Kai Hitleris už- valstybė, atsirado sovietiškos į takos sferoje. Lietuvą 
i simojo paimti Klaipėdą, senate pasakiau kalbą, kurios ištiko kur kas blogesnis likimas. Ji buvo įjungta į 
; klausėsi ložėje, skirtoje diplomatams. Mūsų santykiai Sovietų Sąjungą kaip viena respublikų, o "de facto" — 

darėsi vis artimesni. provincija .Jos sostine tapo Vilnius, apvalytas nuo len-
Ryšio su juo netekau pirmomis 1939 metų rugsėjo ; k ų ir tuo pačiu metu rusinamas, 

mėnesio tragiškomis dienomis, nors manęs ieškojo te- Lietuviai gerai nuvokia tai . kuo gresia jiems t a s 
lefonais. Manydamas, kad esu vokiečių apsuptoje Var-. vienų vieni su Maskva. Lietuviai krašte , kiek įmany-

Tuo tarpu man atėjo mintis, kad geriausiai b ū t ų ' šuvoje, ir žinodamas, kas man tuojau pa t gresia vo- darni, stengiasi išlaikyti savo savitą, tautiškai-kultūri-
mūsų pretenziją į konsulą parduot i vienam Lietuvos kiečiams užėmus miestą, atvažiavo, kaip vėliau suži- ^i veidą. 
valstybinių bankų — žemės bankui . Lietuviai Klaipė- ' nojau, į Behvederska gatvę mane su šeima grupėje1 Politinė emigracija svajeja apie tą dieną, kada 
dos krašte tokių objektų ieškojo. Vieną dieną man iš i diplomatinio korpuso narių, trumpų paliaubų metu ap-; Lietuva nustos būti Sovietų imperijos provincija ir vėl 

J . DAJNAUSKAS 

Kauno paskambino Kazimieras Narutavičius , p raneš - ; leidžiančių Varšuvą, drauge iššmugeliuoti. 
damas, kad Žemės bankas davė sutikimą. Nafthalis a t - į 

t aps nepriklausoma valstybe su sostine Vilniuje. Sun
ku sau įsivaizduoti, kad ta svajonė galėtų realizuotis, 

važiavo į Varšuvą, kai jau šaukšta i buvo po pietų. K u o K a r 0 m e t u . ^yvex]°v
 S veicanjoje. Parašė man 1' n e l i k v i d a v u s t u o p a t m e t u sovietiškos įtakų sferos Vi

slias tais įtakingais žmonėmis, komunistų kriminalistų teisimui 
ir Lietuvos kančių istorijai. 

greičiau nuvykau į Kauną prižiūrėti mūsų pretenzijų į 
Nafthalį teisių pervedimą Žemės bankui. 

Skolintojas iš Lenkijos pusės buvo vienas žymių
jų bankinių namų Londone. Formalumus sutvarkėme 
Klaipėdoje. Prieš tai drauge su Narutavičium lurėjau 
pasikalbėjimą su Žemės banko direkcija. Be .įok,ų dery
bų sutikau, kad bankas man išmokės čekiu dvidešimts 
tūkstančių svarų sterlingų, o g ryna i s 100,000 litų. kas 
buvo apie 100,000 zlotų. Viską sutvarkiau per dvi die
nas. 100.000 litų įmokėjau Lietuvos lenkų mažumos 
kultūriniams-visuomeniniams reikalams, o čekį pasi
ėmiau su savimi ir atidaviau Užs . reik. ministerijoje. 
Netikėjo savo akimis. Po poros dienų iš dir. Drymme-
rio gavau padėkos laišką. 

Londoną. Pasikeitėme keliais laiškais. Viename jų vi j durio-Rytų Europoje, apimančioje ir Lenkiją. Gal tą
sa skirsni Daskvrė mano misijai. Šaulio manvmu, josi , . , . . , . 
oą onna.ų Ho- /v_> j j , j , ^ a ^ u ^ , ^ 3 ^ l s i a i s v i n t i is sovietiškų replių, paduos 
svarbos esmę sudarė tai, kad pripratinau lietuvišką' 
visuomenę prie minties, jog tuo a r kitu pagrindu Kau
ne nuolatinai gali būti Lenkijos atstovas. Tą nuomo
nę apie mano nepaprastą misiją vieno iš Lietuvos vals
tybinio atgimimo tėvų labai aukštai vertinau. Tą mi
siją vadinu nepaprasta todėl, kad niekas manęs ja i ne
skyrė, kad atsitiktinumo dėka savo dviem išvažiavi
mais į Lietuvą ją pradėjau, kad šaulio paragintas 
pa t s sugalvojau jos dvejopą pobūdį, kad, atsiradęs 
Lenkijai priešiškos Lietuvos širdyje, pa t s vienas tu
rėjau rasti sau išeitį. 

rankas, sutikdami su tuo, kad abiems tautoms bran
gus Vilnius taps, — laisvas nuo negrįžtamai išnyku
sios nacionalizmo perauglių praeities, — patvaraus, 
kaimyninio bendradarbiavimo grandimi. 

Tadeusz KatHbach 

T. Katelbachas, atrodo, išsamiai rašo apie 1933-37 
metų Lietuvos-Lenkijos santykių padėtį, apie savo pa
stangas rast i kelią privesti prie abiejų kraštų tarpu
saviu diplomatinių ryšių užmezgimo, vis pabrėždamas 

Teko maryti JAV 
• ' : , ; 

_——^« 

imigracijos J. Pr 

si praleisiąs ateinančiais metais vasaros atostogas Lie-
/ •* fcveotiejl gyveno ne sva;onė-1 Tas jų pilna* ir tikras gyvenimas tuvoie 
infe Jie falvojinJu kekių nors būdu ' 
je*fJur«*ti, ae pamėgdžiojimu ko-
tt> Artėtojo darbn. t»t gyveno sa-
y f . Į r t f ylm ir tikru gyrmu&u. 

Lenkijos "gerą valią" ir "nuoširdų norą užmegzti san-
Tik vieną kartą po paskutiniojo karo dalyvavau tykius su Lietuva". Tačiau T.K.. kaip ir visi lenkų po-

Didelį jspūdį man sudarė t a s t rumpas vizitas t a ip lietuvių-lenkų susitikime Londone. Tai buvo To- lįtikai, 1920. X. 9 d. lenkų įvykdytą Vilniaus užgrobi-
gerai man pažįstamame mieste. Man atrodė, kad j a m e masz Arriszewskio premjeravimo laikais. Lietuvių pu- m ą nelaikė ir, atrodo, šiandieną nelaiko nusikaltimu 
neliko jokių Lenkijai priešiškumo pėdsakų. Džiaugiau- j sę reprezentavo vadovaujantis emigracijos veikėjas ex- Lietuvos atžvilgiu, kuris galėjo būti a t i ta isytas tik vie-

diplomatas V. Sidzikauskas ir iš Kauno laikų man ge- n u Dūdu: be sąlygų grąžinant Lietuvai Vilnių. Tokia 
rai pažįstama panelė Avietėnaitė. Lenkų pusę reprezen- "mintis" nei Pilsudskiui, nei K.T.. nei jo viršininkui 

galima, suimti į dvejetą dalykų: ji p o f a n t y k i | , normalizacijos dažnai lankiau Šaulį, tavo miniateriai A. Tarnowski, M. Sokolowski, T. Beckui, nei kitiems 1920-39 metų Lenkijos politikams 
persiėmircą Dievo malone ir jos 1 
naudojimą tarnauti artimui 

i. Doofca 
lietuvių pasiuntinybėje prie Alėje Ujazdow3kie, o jis Gwiazdowski ir aš. Susicikimas buvo labai nuoširdus.. "ocatėjo galvon" 
buvo jo paa mane prie Belw©čeraka (dvi žymesnės Abiejų kraštų likimą nuiėmė sprendimai padaryti t - . ^e- ^ • a žav«4'»} 
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Lapkričio 7 d. 
už mirusius. 

Nek. Prasidėjimo seserų kongregacijos rėmėjai kapinėse, Putoam, Conn. susirinkę bendrai maldai 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

RĖMEji ; SĄSKRYDIS 

Lapkričio 7 d., į Putnamą iš 
įvairių vietovių rinkosi Nekaltai 
pradėtosios Marijos seserų kongre
gacijos rėmėjai ir geradariai. Su
sirinko apie šimtas asmenų. Sv. 
Mišias koneelebravo kun. St. Yla 
ir prelatai Pranas Juras, Vytau
tas Balčiūnas. Pamokslą pasakė 
kun . S. Yla. 

Po pamaldų buvo pietūs vie
nuolyno valgykloje. P o to susi
rinkome į kapines — vėlinėms-
Visi kapai papuošti gėlėmis ir 
žvakutėmis. Prie bendrojo kapi
nių paminklo padėta gėlių žuvu
siems už laisvę. Aplankę savųjų 
kapus, visi susirinko prie šio pa
minklo bendrai maldai . Žodį ta
rė. E. Abelkienė iš Chicagos, da
bar gyvenanti Putname. Jos žo
džiai apie Lietuvos partizaną 
kiekvienam priminė, ką reiškia 
turėti savas kapines, jose savo 
brangiuosius, su jais jungtis mal
dose. 

Vėliau salėje vyko trumpas c. 
v. posėdis. Pirm. V. Vaitkus pap
rašė kun. Ylą sukalbėti maldą. 
Kongregacijos vyr. vadovė seselė 
Margarita pasveikino atvykusius 
ir dėkojo Dievui ir geradariams, 
remiamiems jų darbus. 

Ar ne mes turėtume dėkoti se
selėms, už jų didžius darbus 
mums? Mes tik padedame joms 
įvykdyti didelius planus, nesiim
dami jokios didelės atsakomybės. 
Visi jų darbai yra mums. o ne 
joms. Jos rūpinasi "Rglute", vai
kų ir jaunimo stovyklomis, sene
liais. Visa tai reikėjo padaryti iš 
nieko. 

Ses. Margarita pasidžiaugė, 
kad šiandien, savųjų tarpe turi
me ir labai garbingų asmenų, 
Galdi&enę ir prel.* Jurą. Abu 
šiais metais atšventė 85 metų su
kaktį. Šešetą me'ų išpirmininka-
vęs e. valdyboj Viktoras Vaitkus. 

prašosi atleidžiamas iš pareigų. 
Pirmininkas Vaitkus dirbo daug 
ir tyliai Apie jį sukosi visi rateliai. 
Jam atsidėkojant padovanota lie 
tuvaitė (keramika). Jo vieton pir 

Mūsų tikėjimo dinamika. Parody-1 
tos skaidrės su paaiškinimais, mu 
zika ir dainomis. 

Po paskaitos, koplyčioje mišpa
rai Lietuvių kalba ir palaimini-

mininku pakviestas prof. A. Va- mas. Čia, trečią kartą tą dieną 
saitis. Vadovė prašė visų melstis, susijungėm bendron maldon. 
reikia pašaukimų, trūksta seselių! p 0 t o s a j ė j p a rodytas ses. Do-
ir kunigų. Turime gražaus ir 
drąsaus jaunimo, reikia už juos 
melstis. Maldos reikalingos arki-
vysk. J. Matulaičio beatifikacijos 
pagreitinimui. Dr. Kaladė para
šė laišką šiuo reikalu Sv. Tėvui. 

P. Vaitkus padėkojo už dova
ną ir perskaitė c v . sąrašą sekan
tiems metams. Prie esančios val
dybos narių prisidėjo dar nauji -
R. Taunienė, Elena Abelkienė ir 
V. Vaitkus. 

Naujasis pirmininkas sakėsi 
girdėjęs daug gražių žodžių šian
dien čia ir prisiminęs lotynišką 
trumpą sakinėlį — Ora et labo-
ra. Su naujomis pareigomis pasi-
renkąs pakulinį sakinio žodį — 
La borą. Jo manymu, valdyba stip 
ri ir pajėgi darbui. Lietuviškos 
organizacijos mažėjančios, bet 
šioji, laikosi ir didėja. Šalia savo 
tiesioginių darbų, turime dar sa
vo darbo dalį skirti ir šiai orga
nizacijai. Prašė vieningo darbo, 
nes šioji vieta lietuvybę išlaikys 
ir augs. 

Buvęs pirmininkas pasidžiaugė 
glaudžiu bendradarbiavimu ir 
pranešė, kad gauti telefoniniai 
pasveikinimai iš didžiųjų Čikagos 
ir Toronto rėmėjų "ratelių. 

Pranešimą apie arkiv. J. Ma-J 
tulaitį pateikė kun. Yla. 1977 m. 
sausio 27 d. sueina 50 metų. nuo 
palaimintojo mirties. Šią su
kaktį reikėtų paminėti, visose 
liet. kolonijose,' iškeliant arki
vyskupo, asmenybę ir ta proga 
rašyti laiškus popiežiui, • prašant 
greičiau paskelbti arkiv. Jurgi 
Matulaiti šventuoju. i . »«- , T • . „ , c <-»_.*• -»<r-i- i -4.- tr. , . i sudėtos ant Lietuvos aukuro. Ses. Onutė Mikailaite, Eglutes ; 

i lgametė redaktorė, skaitė įdo-; 
mią, gerai paruoštą paskaitą — 

lores susuktas filmas iš Matulai
čio namų gyvenimo. 

Vakarienės metu smagiai pa
bendrauta su seniau matytais. 
Pasidalin-ta įspūdžiais, pasikalbėta 
su seselėm. Nors jau sutemę, bet 
nesiskubiname į namus, čia taip 
malonu. 

Kai kurie, grįždami namo, dar 
sustojame kapinėse nakties tylo
je pasisemti ramybės, žvakių 
liepsnelėms plevenant. 

Albina Lipčienė 

ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ PAGERBIMAS — 

VĖLINĖS 

Yra tūkstančiai mirusiųjų, ku
rių niekas nebeprisimena. Jų ka
pai išblaškyti po apžėlusius dir
vonus, miškų tankumynus ar Si
biro taigas. 

Tokių aukų pagerbimui LB 
Putnamo apylinkė suruošė vėli
nių išvakarėse (lapkričio 1 d. 6: 
30 v.v.) minėjimą seselių sody
boj. Susirinko gausus būrys da
lyvių su seselėmis ir vietos dva
siškiais, kurie, įžiebtomis žvaku
tėmis, vainiku su įrašu "Zuvu-
siem už laisvę" nešini, nužygia
vo į kapus. Vadovaujant kun. S t 
Ylai, eisenos dalyviai meldėsi ir 
giedojo. Nakties tamsoje tai su
darė jaudinantį įspūdį. Kapuose 
dvi lietuvaitės, pasipuošusios tau 
tiniais rūbais, padėjo vaini
ką prie bendro mirusių pamink
lo. Spindint dalyvių žvakutėms 
ir ant atskirų kapu švyturėliams, 
giliame susikaupime buvo' pasi
melsta už tas aukas, kurios buvo 

I salėje mirusiųjų prisiminimą pra-
j dėjo LB apyl. pirm. V. Abromai-
i tis, primindamas šių iškilmių 
I tikslą ir pra-me. Po to kun. B. 
į Paovvičius savo jautriu žodžiu 
'nuteikė minėjimo dalyvius rim-
. ties valandėlei. Simbolizuojant 
! nežinomo kareivio kapą, prie mis-
. ti.nio turinio paveikslo, papuoš
to žalumynais ir Lietuvos tris-
?ahe , dvi lietuvaitės (nuvicė St. 
Norraantaitė ir Brazilijos lietuvė 

i I. Machado) įnešė meniškai de-
j koruotą žvakę. Si rimties valan
dėlė kun. B. Pacevič-auš buvo pa
lydėta melodija "Žu.usiems ka
riams" ( A Vaičiūno). Toliau 
sekė ses. Palmyros melodekla
macija, atrinkta S Putino poezi
jos, kurią palydėjo darnūs seselių 
balsai, dainuojant ''Graži tu ma
no brangi tėvynė'' (Maironio). 
Žuvusių nežinomiem kapam pri
siminti V. Abromaitis vaizdžiai 
paskaitė N. Mazalaitės sukurtą-
legendą "Apie nežinomą karei
vį". Momento rimčiai labai tiko 
pora Putino eilėraščių — Mor-
tuos voco ir Vivos p'ango, ku
riuos su giliu įsijautimu padek
lamavo ses. Onutė Mikailaite. 
Atskiri programos punktai buvo 
perpinti partizanų dainomis, pa-
dainuotom seselių choro. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
IŠNUOMOJAMA — POB BENT 

Bnghcoa Parke išnuom. 5 kamb. 
naujai a įremontuotas butas. Tik su
augusiems, be jokių gyvuhukų. Skam
bint nuo pirmad. iki penktad. nuo 11 
v. r. iki 3 v. popiet, šeštad. ir sek-
mad. visą dieną 247-2487. 

Išnuom. Marąuette Pke. nairjesn. 
name 2 apšild. butai: pirmam aukšte 
šviesus 2 irueg. ir apšild. porciys; 
rūsy mažas, jaukus 1 — 2 asm. butas. 

T e l . 454-7702 

IŠNUOM. apšildomas 5 kamb. bu
tas Brighton Parke. 

Skambint YA 7-4915 

M.S. 

(XHX)0<XX>0OOOOOOOOOOO<K)O0O0 
10% — 20<% — SO pianaa mokSstte 
ui apdraa<«ą o a o ugnies ir automo-

F R A N K Z A PO L I S 
320H<Ą We«t »5th **tree» 

Chicago, Dlinoia 
Tetef. GA 4-8654 

OOOOOOOOOOO^^CH^OOOOOOOOOOOC 

MISCELLANEOUS 

B E A L E S T A T E 
- M » i 11 I — U I • II — 

Specialiai 

NAGINGAM 2M0GUI 
Namai pardaodami nuo sT^OO.OO 

Reikalaukite nemokamo sąrašo 
AIJ5ERT P. NOWICKI 

PJ5AL ESTATE 
Skambinkit 373-9*12 
— kai bėkit angtnkai 

HELP WA-NTEJJ — VY*AI 

DE LLX£ BU1LUNG 
Eacellent retume on dus brick 2-1 
fiat in a line est. area. Call iar 
datadls. 

BOLHOUSE REALTORS 
USB S. Hariem Ave. — 4J»-1** 

D Ė M E S I O 
Du studentai atlieka grei tai 

i r tvarkingai visokius namų da
žymo darbus. Tomas, 325-4J489. 

MARIJA NOREIRIENft 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI ] LIETUVĄ 
prekes. Maistai fcš K»įropos gai>deljtq. 

Labai pagoda ujamus geros rašte* 
2t>0» W. «»th S t , Chicago, UI. WMJ2*. 

TEL. — WA 5-2787. 

Palos fBBs — Savininkas parduoda 
3-jų miegamų mūrinį "randi" namą. 2 
mai. garažai. Centr. oro vėsinimas. 
Pilnas įrengtas rūsys. Daug priedų. 
$55,000.00. Skambint 430-4036 

WAXTKI) K X n J U r : > C K D 
ENGINE LATHE OPEKATO*8 

& MELLING MACKINE OPEK* 
Ovenane, hoepitul tfwor*oca. 

Mušt have own tį>2*;'-._, _~ 

A»k t'or I-ouis or G**aO 
1172S So. Maytt^S 

AJaip. UUnofei f ę j . SS?-SUS1 

O O A T m t T l i l A O i l K i : OP&. 
Murt be eocpcrieaoed on «>n*r i°**" 
IRĮS niachtn*. Kjoowi«dse oi i » P CS**-
Ing a&o ftelpfat 

ARKCO PLAYES'G CABD 
OOMFA3T* 

S66-42O0, « * . St* 
AJ» Kouai OpportuiUty Emptar** WW 

M E R 

S O P H I E B A P C U S 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vtooa progrmos ii WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo ptrma-

dtario ikj penktadienio 12:30 — 
1:00 vai popiet. — Šeštadienį ir 
tekmadieaį nuo 8:30 Hti 9:30 vai 
ryto 

TaleC HEmioek 4-2413 
1490 A, M 

71M Sa MAPLEWOOO AVE. 
CHICAGO IL1 8T«» 

Grįžus iš kapu, Raudondvario 

I I I H H I I I I I U l I t l I H I H I l I l I l I l i l I l t l I U t t I l l l i n U 

ST, PETERSBURG BEiCH. 
FLORIDA 

Jei^u įdomaujates įsigyti šioje 
apylinkėje nekilnojamo turto nuo
savybe, maloniai jums patarnaus 
Veronikos Jalrušovienės vadovau
jama lietuviška įstaiga. Darbo va
landos kasdien 9-4:30 

GŪLF ASSOCIATES 
REALESTATE 
«705 On)f Blvd-, 

S t Petersbarg Beach, FL. 33706 
Tel. 813-867-1791 dieną arba 

813-860-6744 vakare, 
HIIIIIUIIIIIIHilIlIlH 
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MOVI N G 
SERftNAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

TtT.F.F — W \ >M\ĄH 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO" 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškiuijam^ 

visų rūsių griodis 
i. BUBNYS — TeL K K 7-016* 

^OOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOO' I 
^>oooooooooooooooooo<x>oooc-o 

jTainn prekhj pa«drinfc'r-jv' ne-
bntnglai Iš •: U->, -amK-tK" 

CO>MU» FAKCrJ^ KTPKESS 
e i i i y T j y i * ! 1 1 ICTMVi 

S3SS S. Haleted St O _*=; 
2501 W. «Mh St., Chicago. V 

Telef. 925-2737 — W ^3 i 
T. VahKBtt 

ooooooooooooooooo<x>o<x>ooo< 
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TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir Pa ; ^ - - ^ 1 ;^ a j 

D K E v MU 
BRIGHTON PARK 

29-unit apartment building 
Gross annual income $62,500. 
Te rms avaiiable No. A-915 

VVOUSKI REALTY 
6852 Archer Avenne 

TeL — 586-0846 

SU SAVAIS APLINKUI 
4 baU} mūras. 5 auto mūro gara

žas. 16 g«ni rankų. prie&Ua vartca. 
Naujas gazu lAIAymaa ir eleittr*. 
$8,509 pajamų. Vertas $50,000. 

*$4 auk>itr nm-Ts. 2 auto mftr. ga
ražas. Originali 25 metų gera statyba. 
Frtivtls 2 tratai. Senut* anįaJSgto 
-~r par-iij.% 1ib.r-i-z.y--.-A ?<t- P^r-^-
$32,000. 

^•~i:h\± • *nr,.a<- " c r . ; ~ ±r~ie -' 

-> •f\',a, T>Xr^ Pr, V •••• Ti-H , n—StS 

kMte«na« kitur. RsUda pir--^c <KL 
$5.000.00 sav-4 r.-..fc. 

Vl«fxiBte^ «tmnca * bambarta 1 

Tt lHHI I I I I fHt fHf i ln l t l r 

S A L E S M A N 
M i C H I M E T 0 0 L $ 
International Co. seeking an eacpor. 

salesnian, machine tool — Nocthesn 
Indiana territory. Advancement to 
distnct manager & growtb opportuni-
ty. Reguiring hard work. Draw 
against commission. Reply in stnct 
confidsnce to: 

Box 577 DR 
4545 W. 63rd St, 
Gbtcago. I L €8629 

'niiitHiitiimiuuiiiiiiifutiiimiiinmmtH 

CHUCKER SET-UP MAN 
?»d shift, sa3ary differemtial. Murt 
ba exp«ri«nceu in sttttag up chuck«r 
macbfcie. —'- X Preferably WA?aer 
Swasey). Knowtedge ot tneasuriag 
instrumentą necsj-. PulI company 
paicl benefits inctuding proflt sba-
ring. 

Call Perecmneil «Sl-»»e2 E t t 42 
PJr3TRIGEKJLTIXG 
SPECIAL.TIES OO. 

2445 S. 25th Ave. Broadvleir, BL 
An BątMU Oirportunity Etspios^r 

B 3 X P W A V I ! > ; D — UOTHtTŠ 

.• Jf . - . -_»r' . JA"S: ."n. •-__= /.g' 

uit-t'.iilis nn>?>r*r 

! butai. PI 
tu«tte Par 

,- pa--

nama^. 

Rectory Hoiiseke^per 

Phon* B48-2793 

i , v#«., 4r»J * T grr f lM»= * -^o- ——' 
VYRAI 1B MOCBEYS 

VALD1S REAL tSTATE 
g^S% W.*vt " l - ^ ^T i ^o t 

T^I " r t -^no *r+w r.rrjįjvu 

Stereo ir Oro 
Pardavimas b ! 7ū' 1A* 

M I G L I N A S T V 
28'« W. 69ti S t , t ' "8-1486 
mimuiuHiiiimiHtmiiimmmuiuitHMi 

o o o o o o o o 
BT TT 

Namą pi 

• 0 0 0 

! ? t l ? 

mm 
" 

»r 
VIENERIŲ METŲ MIBTIES SUKAKTIS 

A. t A. JONAS A. MOTEJŪNAS 
Praėjo metai, kai amSnybėn iškeliavo misų mylimas \yras ir 

ėvas. Mirė 1973 m. lapkričio 26 d. • 
Liūdnas metines mmint. Sv. Mišios už jo sielą bus atnašauja-

pos lapkr. 28 d., sekmad., 12 vai. T. Jėzuitų koplyčioje. 
Maloniai prašome draugus ir pažįstamus a. a. Joną Motejūną 

jrisiminti savo maldose. 

Nuliūdę: Žmona Emma ir duktė Donna su šeima. 

i 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiHintiiitiiiinnniiniiiiMiiMiiniiiiiiiiniinnniifniiiiniiiiiHiiinniH; 

Savanorio ir Kontražvalgybininko Atsiminimai 
Tai Lietuvos žvalgybos ir kontražvalgYbos paslaptys, 

kurias aprašo J. DEMERECKIS savo knygoje. 
Gaunama 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago. III. 60629 

Kaina minkštais viršeliai $4.00, kietais (5.00 
' i t i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i n i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i m i i i i i i i n i i m m i f i i i i i i l i i n i i i i 

Kražiškių su\až»a-\imasi įvyksta lapkričio 21 d. 6 vai. vak. 
•launtmo centro kavinėje. 

KRAŽIŲ SKERDYNIŲ MINĖJiMAS 
Chicagos visuomenei bus lapkričio 28-ta diena. 

Prasidės pamaldomis T. Jėzuitų koplyčioje. 11 vai., po 
to kryžiaus pašventinimas i r akademija didžioje salėje. 

Paskaitas skai to prof. Jonas Puzaias, 

Meninėje daly dalyvaus 31. Motekaitis ir solistai I . Butą, 
Z. Petkevičienė ir A. Baronaitytė. 

Laukiami visi. 

>O0OO0<K>0OOOv>00<X>OCK>O<X>0O<K>00<><X>00OO000O0<X>O0<>^^ 

FRANK'S TV ai^ RADIO, INC 
XM S0 HALSTED STREET TEL. — CA 5-72S2 
RAMJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASTRrNKLMAS rVAlRlAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 

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

iiiiiiiniiiHiiiimitnni 
NAMŲ AT* 

Taisau * D U > fcr aodeda- na 
<Mns*. PfsriaJ bUaJ&u taiMl 1 
h- perdirba d51 daja> fded« 
šildyUiTHS. Kreiptis 

A. B A N Y S — t e k i j į J Į M i 
• : i : ; : . ' ! ! I I ! l ! | IM! ! I< lU in i l l i ! I IHMMfH»»l 
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MiMU PEMOrfTfiS 
Taisau ir naujai įrengi" wor*M 

virtuves irnaujas lubas. įrengia 
kambarius rūsy. Dažau. 

o<x>ooooo<>o<><>o<x>cvoo<>o<>o<>od< 

;M i : i : : 'T: i ;MI?]"HHMf! !"HH!! IM1H!IH!!M 
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V n ; r n \ r , p n O N T N l , 

f i. /:|k.Hl-.i^3H 
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JE3GU RUOŠIATĖS ką apsitvar
kyti apie savo namus, garaže, vi
duje ar iš lauko namo. visuomet 
Juros čia su patyrimu už prieina
mą kainą padės, skambinant po 6 
»mL vak. telefonu — 

* 7 6 • » 9 * • 
X K X X X X > 0 « > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Į 
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IR DAROME SENŲ P rW Ml 
Be to atliekame Krautuvių, ir ofisu 
planavimą ir jų įrengimus. 

Ti>i ^vi~-7^*i4, N.:>;-* ^--r! >"; -: v 

vroMAvrMAs 
Prt^to "»"Lir;."r~ 

rr«.v 

BELL REALTY 

o«o<i«oottAOoo^ovs<>c^>oo<>o<><><^ 

K I T f " K » •, C^r^TTVR H D J 1 

Mature peraon 
FuS jutu Part Tim*. 

App!y ian -purmm or p » o n » 
BGO IDOUA WC. 

NOKTHBHOOR COCBJ 
SHOJ*PT?fG CENTKR 

Vorvhferuofc. ŪL 4tt»-S89į$7 

. 

VAINA lUal Estait 
-ūrc*.. Uit S " "CO -S^Z~l^~ 

»2^>fc ' 
- - , ? — - _.-_-

71 i W»« 
V 

~£XZ? ";' *r-^ 
•«1 T^ 

V- *Tssw* Beach. 
. ?»y. 564-t^* 
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COOKS i WA1TRESUS 
Puil time, ejtceilent coBditioai 

Apply in peraon 

1282-^. Pluni; rPafetiae, TA. 
u - ^ ^ ^ ' V — 

WAGS 
RESTAURANT 

EJtceReiit fnll time positions a*e 
TW*r avaiiable at our nevr location 
In the Apparel Center. 

• 
V WAliEBS 

WA1TH£SS£5 
V FRY 000KS 

A p p l y 

Ertf^ua mto- V|* ae*R- S«qpil<rw. 

Sauji «itU3H»ua; xr>f3u r̂ gajajfcie. 
!Vš nrtltn w3r*al>. > . - * r u s ^-> 

»JK. o.j.̂ —rv-* H- *«-<>» >•«- -« \r- 1-; " a y - P r i d a 
* 30 r Ta.'man. 

We offer exceUent starting 
ry and full company benefits. 

— S-inl 
W A 

S» No. C 

S I M A I T I S « € A L T Y 
tntfnnmmrm — la rn f l i e T » » 

Peraon 
A.M. to 3 

€ S 
-u^LnK S t . 

Ploor 
1 * - l l l « , : f 

PJt 

U B C S J O , 
(Aeroes thc rtr<»«t fr»m LS« 

J. & J. PHARMACY 
Va*ta i . vitaminai, importuoti kvapatai, gydomos žo**a w t t 

Vaibojamos ke<iSa. remen»ai ir k t , o-'^ti ar nuomoft 
Wer*xj*<s'̂ a3 $t^a>cjoiame žto^afaa 

Pristatymas nemokama! 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

HHHf f l I l t f I i l l I I iMH'T 
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r-v-/-,%rF TAI 3»T?Tnr-T 

42TiS «* MAT*!**'*'***!. t*L 5o4 -7AoO 
T-l'-C ;•'„• J n - - — : _ r . _ V A . 

A.n K<ruaJ ooportontty i>sli>~M 

D t M l S I O t 

SiulNil^iAi ; Ui,i\JV4 
~"^7^; : ;;^7M 4 f •' ir kitus krasiu* 

>L02rS.VSKAS 146a Ambar Ars. 

- - — — - — — - — — — -'- — ™ f < 1 M 
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P L U M B I N G 
Vonių, virtuvfe sinkų ir vandens 

Mldytuvų spedaJlstas. Vrtuvės \t 
votios kabteetst. KerasnUcos tr Irt, 
plyteles, Glass blocks, Sisko* «naa 
dtiAi JJvakss* elektra. Kreipėte ~uo 
7 iki s vai ryte arba po £ vai vak. 

SOLAPfNAS — 77?.-•12*5 
U; i i ĮHt~ i>Hir tMi ip t rnmiHr ianr t f in t j» i !>r t 

NortaM rlrlal a~artwentl~j narna 
tarp 55-os ir 7los ir tarp Wes*em įr 
Cicero Ave. Kreiptis j De Nardo, po 
6 v. v„ kalbėti angliškai td «3*««484. 

rte ^ e f i s a a *Qeas&' 

i V I L I M Ą ! 
M O V I N G 
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Nesiliaujančios Dievo Motinos Pagalbos parapijos Clevelande rudens 
šventėj pamaldų metu. Matyti kun. G. Kijauskas, kun. L. Zaremba ir 
kun. J. Kidykas.. Nuotr. VI Bacevičiaus 

MŪSŲ kolonijose 
Lemont, 111. 

PAVYKĘS VAKARAS 
LEMONTE 

CLEVELANDO 
Ž I N I O S 

bės apie Brazaitį kaip rezisten-1 
tą. Melodeklamacijas atliks mū
sų jaunimas: p'aninu paYdės 
Kr stlna Kuprevičiūtė, dekla-; 
mucs Ni d ė Lenkauskaitė, Vili
ja Ramūnaitė, Andrius Kazlaus
kas ir Paulius Nasvytis. Minė-, 
jimui - akademijai vadovaus In-
gr'da Bublienė. 

Bus parodytas A'gimanto K"-
zio S. J., filmas "Su gyvuoju 
Brazaičiu". Minėjimą reng-a 
LFB sambūris. LB Clevelando 
apylinkė ir ateitininkai. Visa vi
suomenė maloniai kviečama i 
minėjimą - akademiją atsilanky
ti ir pagerbti dirbusius ir žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. V. R. 

ŠAULIAI REMIA 
KULTŪRINILiS REIKALUS 

Kar. 

DRAUGAS, penktadienis. 1976 m, lapkričio m. 26 d. 

A. t A. JUOZUI KRIŠČIŪNUI 
Vokietijoje mirus, jo sesutei SALOMĖJAI ir jos 
vyrui PRANUI NIDAMS širdingiausią užu jautą 
reiškiame ir kartu liūdime. 

1*2Z -*• 

• 

Dzūkų Draugija 

^š&ž*L 

54 

PROF. JUOZO BRAZAIČIO 
MINĖJIMAS 

Pagerbsime Lietuvos partizanus 

A. t A. STASIUI MIKULSKIUI mirus, 
jo žmoną BRONĘ MIKULSKIENĘ, dukterį ZIT£ ir 
sūnus TEISUOLĮ ir ŠARuNfc su šeimomis ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdi
me. 

Stase ir Juozas Gritenai 

28 d., sekmadienį, prisimins ly
giai prieš dvejus metus mirusi 
prof. Juozą Brazaitį ir prieš 25 
metus žuvusius už Lietuvos lais
vę legendarinius partizanus — 
didvyrius Juozą Daumantą-Luk-
šą ir žurnalistą Julijoną Būtėną. 

Brazaičio, Daumanto ir Būtė
no pagerbimas ir prisiminimas 
bus šia tvarka: 10 vai šv. Mi
šios Dievo Motinos N. P. bažny
čioje. Pamokslą sakys kun. G. 
Kijauskas, S. J. 12 vai. didžiojo
je salėje akademija, kur trum
pus žodžius apie velionį Brazai
tį pasakys PLB garbės pirm. 
St. 

LB Lemonto apylinkės val
dyba surengė gražų ir kultūrin
gą vakarą lapkričio 6 d. Union 
Center salėje Willow Springs. 
Gražiai papuoštoje salėje šve
dus pasitiko rengėjai valdybos 
nariai Silvija Breimerienė, Ag
nė Katiliškytė, Birutė Navic
kienė, Rasa šoiiūnaitė, Kazys 
Balčiūnas, Juozas Ivanauskas, 
Romas Kronas Jr., Vvt autas 
Šoliūnas ir pirmininkas Kazys 
Laukaitis. 

Vakarienę trumpu žodžiu pra
dėjo pirm. K. Laukaitis, pažy
mėdamas, kad vakaras sureng
tas paminėti JAV Lietuvių ben
druomenės 25-rių metų sukak-, _ . . .___•_, _, , 
ciai, nes 1961 lapkričio 18 NewjS t- Barzdukas - tema Bendru 
Yorke j&rilmingai buvo paskelb- įkeliu s u J u o z u Brazaičiu ir dr. 
tas JAV LB aktas. Po skanios; Adolfas Darnusis iš Detroito kal-
vakarienės, kurią paruošė vai-j 
dybos nariai ir J. Laukaitienė, 
sekė meninė programa. 

Muziko Fausto Strolios vado
vaujama lietuvių studentų gru
pė labai vykusiai, įdomiai ir 
|uokingai pateikė sutrumpintą 
ir sulietuvintą operetę "Smui
kininką, ant stogo" (Fiddler on 
the roof) lietuvių kalba. Ta
lentingi aktoriai ir dainininkai 
jaunuolės ir jaunuoliai smagiai 
dainavo, šoko ir vaidino, o pub
lika jiems daug plojo, šią jau
nimo grupę sudarė Viktorija! 
Bukaveckaitė, Dalia Eidukaitė, 
Asta Ramanauskaitė, Regina 
Tumevičiūtė, Danutė Bražiūnai-
tė, Pranciška Borisaitė, Juozas 
•Juozevičius,. Raimundas Kelme
lis, Antanas Kivėnas, Donatas 
Ramanauskas ir Linas Rimkus. 

Po linksmos programos sekė 
šokiai iki po vidurnakčio. Grojo 
Korp. Neo - Lithuania orkest-
ras. vadovaujamas Algio Mo
desto. Per šokių pertraukas, mu
zikui Faustui Stroliai su akor
deonu vedant, garsiai skambėjo 
gražios lietuviškos jaunimo ir, 
vyresniųjų dainos. Vienos per
traukos metu Rasa šoliūnaitė j 
pravedė dovanų paskirstymą. 

Vakaras gerai pavyko. Daly-į 
vavo per 200 svečių iš Lemonto Į 
ir Chicagos apylinkių. LB Le
monto apylinkei jau keli metai 
energingai vadovauja darbštus 
pirmininkas Kazys Laukaitis, 
kuris sugeba rasti daug talki
ninkų S jaunimo ir vyresniųjų 
tarpo, ir bendrai surengti kul
tūringus parengimus. J. K. 

A. Juozapavičiaus Šaulių; 
kuopa paaukojo lietuviškiems 
kultūriniams reikalams 345 dol. '• 
Clevelando Šv. Kazimiero lietu
viškai mokyklai 50 dol., Lietu-, 
viškai spaudai 45 dol, Šaulių 
sąjungos leidžiamai knygai dr. 

Clevelando lietuviai lapkričio Jurgėlos parašytai, jau spausdi-

*H**^»> .?>fe(;-*«u*i h&?Š£į&&'~ 

A^fA. 
TERESĖ ŠERMUKŠNIS 

Gyveno 6600 S. Talman. o anksčiau gyv. Omaha. Nebraska. 
Mirė lapkričio 24 d., 1976 m.. 3:30 vai. popiet, sulaukusi 

metus amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje, Vilkavižkio mieste. Amerikoje išgy

veno 26 metus . 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, duktė Juli ta 

Burdžius, žentas Pauliuą, dvi anūkės Angelika ir Valentina, 
motina Pe t ronė lė Minauskienė, Lietuvoje brolis Aleksandras 
Mrnauskas su šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas penktadieni ":00 vaL popiet Lack-
Lackavičiaus koplyčioje, 2424 West 69th St. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, lapkričio 27 dieną iš koplyčios 10:00 vai. ryto bus 
a t lydėta \ Gimimo Švč. Mergelės Marijos parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvaut i šišose laidotuvėse. 

Nul iūdę: Vyra*, duktė, žentais anūkės, motis ir visi ki
t i giminės. 

Laidotuvių d i r e k t Step. C. Lack ir Sūnūs, Te!. 737-1213. 

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktis 

namai, "Lithuania The Outpost 
oi Freedom", Lietuvių tautos prie
spauda ir kova už Lietuvos lais
vę Rusijos carų ir komunizmo 
laikotarpyje, 100 dol. P. ir A. 
Bražinskams paukojo 50 dol. 
Šaulių sąjungos leidžiama anglų 
kalba, knyga bus kar. Juoząpavi 
čiaus šaulių kuopos paaukota 
universitetams ir kolegijoms, kad 
supažindintų studentus ir profe
sorius apie Lietuvos priespaudą 
ir kovas už Lietuvos laisvę. Ka
počiaus leidžiamą anglų kalba 
Lietuvos Enciklopediją kuopa jau 
anksčiau užsakė Clevelande; 
esančiam universitetui. Šaulių 
rinktinės Chicagoje namų staty- j 
bai kuopa paaukojo 100 dol. 

K.P. 

Valeria Rumšą 

& Laidotuvių Direktoriai 
6845 S0. WESTERN AVENIU 

TRYS MODERNIŠKOS 
UR-OONDITIO.VED KOPLYČIOJ 

\ 

KABINOMS VIETA 

dEpublic 7-8600 REpublic 7-860) 

A. t A. KAROLINAI MASTIENEI mirus, 
sūnui Viktorui ir šeimai reiškime gilią 
užuojautą. 

i 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestingoji mirtis 
atskyrė iš šio pasaulio mano mylimą žmoną, kurios ne
tekau 1975 m. lapkričio mėn. 30 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet aš jos niekada negalėsiu 
pamiršti. 

Lai gailestingas Dievas suteikia amžiną ramybę. 
Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Tėvų Jė

zuitų koplyčioje sekmadienį, lapkričio 28 cL 10 va!, ryto. 

Maloniai kviečiu visus gimines, draugus ir pažįsta
mus, c taip pat Anglijos - Britanijos Lietuvių klubo na
rius šiose pamaldose dalyvauti ir kartu pasimelsti už 
a. a. VALEPvIA JįUMŠA sielą. 

Liūdintis vyras PRANAS 

T K U 
MARQUETTE FUNERAL 

TĖVAS IR S 0 * L, S 

S 
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

7lst St. Tei. GRovenhii! 6-2345-6 
Sc. 50th Ave,. Cicero T0wahali 3-2108-3 

Birute ir Romas Butkūnai E U D E IK IS 

sūnums WILLTE, HENRY ir RICHARD, lituanicos 
Futbslo Klubo žaidėjams, jų šeimoms ir artimie
siems širdingiausią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime. 

Chicasas LHuari'COS Fufbu:C 
dl'2 f Jit 

RADO 60 REVOLVERIŲ 

Darydama kratą kovoje su! 
narkotikais, policija Franklin' 
Parke rado 60 revolverių ir tiek 
sprogmenų, kad galėtų išgriauti 
ištisą bloką. Rado ir parako, 10, 
colių ilgio bombą, padarytą iš, 
vamzdžio. Areštuoti E. Lindhal 
ir jo žmona. 

UŽSIMUŠĖ MERGAITĖ 
Ketverių metų mergaitė Izona 

Banks užlipo ant atviro iango. 
Motina, pamačiusi ją tokiame 
pavojuje, surike 15 baimes. Ma
tyt, išsigandusi, pati mergaitėj 
iŠkr?to iš 10-to aukšto nasaal 
Chieagov ir ufairanit 

PADĖKA 
A. f A. JADVYGA KVIECINSKIENfc mirė 1976 m. lap

kričio 3 d. Palaidota Šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kan. Vacį. Zakarauskui už maldas kop
lyčioje, gedulingas šv. Mišias bažnyčioje ir palydėjimą į kapines. 

Dėkojame visiems suteikusierr.s velionei paskutinį patarnavi
mą, atsilankiusiems koplyčioje, aukojusems šv. Mišias, atsiuntu
siems gėles bei palydėjusiems velionę j kapines. 

Ačiū grabnešiams ir laidotuvių direktoriui D. Petkui ui nuo
širdų patarnavimą. 

Sesuo Juzė ir Svogeris Stasys Ramai. 
Rimas ir Vytas Vaitkai su šeimomis-

Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems. 

A. A, 

NA D U RO 
MISIŪNAITĖ 

Pagal pirmą vyyrą Sacevič 

Gyveno Chicago, Dlinois, Rcselando apylinkėje. 
Mirė lapkr. 23 d., 1976, 7:45 vai. ryto, sulaukus 87 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Smilgių parapijoje. 

Balnoravos kaime. Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Elizabeth, žentas Daniel 

McGuire, 2 sūnūs: Benedict Sacevič, mar t i Josephine. ir Char les 
Sacevič, marti Elizabeth, anūkė Carol Sacevič. ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.. 

Priklausė Maldos Apaštalavimo, Tretininkų. T. Saleziečių, 
Šv. Jono Bosco ir T . Marijonų bendradarbių rėmėjų ir k i toms 
draugijoms. 

Kūnas pašarvotas Lukas kopi., 1333 W. 127th Street . 
Laidotuvės įvyks šeštad., lapkr. 27 d. iš kopi. 9 vai. r y t o 

bus at lydėta į šv. Pe t ro ir Povilo parap. bažnyčią, kurioje 9 :30 
įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, s ū n ū s marčios, žentas ir anūkė. 
Dėl informacijos skambinkit tel. FU 8-1800. 

I 

A. t A. Marija Ramanauskas 
ROMAN 

Bukantytė 
Gyveno 2447 W. Marquette Road, Chicago, Illinois. 
Mira- lapkr. 21 d.. 1976, 10 vai. vak.. sulaukus 69 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, giminaitis Kazimie

ras Rubinas su seimą, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Priklausė L.R.K.S.A 3*-«iai kuopai. Don Varnas Am. Legion 

Post No. 986 Motetų vienetui ir Lietuvos Vyčių Chicagos Senjorų 
kuopai ir Moterų S-gos 46-tai kuopai. 

Buvo amžina narė sekančių draugijų: Šv. Kazimiero Ses. rėmė
jų, T. Marijonų rėmėjų, T. Jėzuitų rėmėjų, 5v. Pranciškaus Ses. 
rfimėjų ir T. Pranciškonų rėmėjų. 

Kūnas paSarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Wesfcm 
Avenue. 

Laidotuvės jvyks šeStad., lapkr. 27 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta j SvČ. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingo* pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai '-• iečiaroe visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras ir gtataes. 
Laid- direkt. Evans ir Sunūs, TeL 737-8600 

I U 1 YDAS GAIDAS ir u 
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r AiTx:vnj\TL D I R E K T O R I A I 
l»etuviu Laįdohjyiu Direktorių asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

Wm §0. UTUAN1CA AVE. TeL YArds | -W» 

STEPOMAS C LACK 
2314 W. 23rd PLACE 
MM W. Mtb STREET 

• r a 

(lACKAUICZ] :" SŪNŪS 
TeL Vlrgima 7-6672 
TeL REpabflc 7-1213 

HL TeL 174-4411 

PETRAS BIELIŪNAS 

«4£ ^ . CAUFORNIA *VT TeL LAfayette M571 

P0VIUS J. RIDIKAS 

HM SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

n i l SO. LTTUANICA AVE TeL YAnto 7-1138-S* 

ViSAITlS - BUTKUS 

;44« SO. Avin aCERO, ILL. Fd. OLVmpk M003 

hr%kmif: "Drw<»". duokite jį kitiems. 



DRAUGAS, penktadienis. 1976 m. lapkričio m. 28 d, 

X P. Gaižutienė, Blažienė, Jo
nas Litvinas, Milda ir Stasys 
Tamulioniai aplankė "Drausro 

*** administraciją, domėjosi lietu-
•~^Į]ŠW&' spauda, įsigijo didesnį kie-

<lP?.~-i'&$&*'- :štelių, knygų. 
| X Studentė Kasa Ardytė iš 
, Bloomington, 111., šiais metais 

X Kultūrinė vakaronė šian- pradėjo mokytojauti Lemonto 
dien, penktadienį, įvyksta 7:30 lituanistinėje mokykloje. Ji ant-
v. v. Jaunimo centro kavinėje, rus metus studijuoja Illinois 
Kalbės ir savo kūrybą skaitys valst. universitete, du metus 
rašyt. Ed. Cnzas, svečias iš lankč Pedagogini Lituanistikos 
Belgijos, už savo kūrinius gavęs institutą Chicagoje ir dalyvavo 
LLeuvių rašyt, d-jos ir Vinco dviejuose lituanistiniuose kur-
Krėvės vardo premijas. Visi suose vasaros metu Kent State 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
MAKyUETlH PARKO NAMŲ j metų pavasario chuliganizmo i ruošė mokytojos D. Eidukienė ir 
SAVININKU SUSIRINKIMAS ! problemos kaip ir nebuvo. Xebu- R. Jautokienė ir Tėvų komiteto 

kviečiami. 
X Teodorui Bliiistrubui, Ame

rikos Lietuvių Tarybos vicepir
mininkui, plataus masto visuo-

universitete. Ardytė gyvena 110 I 
mylių nuo Lemonto. 

X Filatelistų dr-jos "Lietuva" 
metinis narių susirinkimas šau-

menininkui, buv. Liet. Tautinės kiamas lapkr. 2 d., sekmadienį, 
sąjungos pirmininkui, šiandien, 12 vai. popiet, Jaunimo centro 
lapkričio 26 d., sueina 70 metų 104 kambaryje. Bus aptarti ak-
amžiaus. Sukaktuvininkas ne-|tualūs draugijos reikalai. Nariai 
siruošia trauktis iš lietuviškos • kviečiami dalyvauti, 
veiklos, nes turi pakankamai! X Kazys Povilaitis, Byron, 
jėgų ir energijos darbuotis lie
tuvių tautos reikalams išeivijo
je. Sukaktuvininką sveikiname. 

x Vyrų adventinio susitelki
mo vakarus ruošia Liet. Kat 

UI., atvykęs į "Draugą" nusipir
ko įvairių lietuviškų plokštelių 
už 40 dolerių. 

X "Mėgstu Draugą dėl jo 
universalumo — kiekviena svar 

arquette Parko Namų savininkų veiklos. Dešinėje J. Bacevičius, o 
kairėje švč. M. M. Gimimo parap. klebonas kun. A. Zakarauskas įteikia 
atžymėjimo ženklą Algiui Barakauskui. Nuotr. G. Janulos 

IS 
J * VALSTYBĖSE 

M A" / / IR i L i 
vieneto įsisteigimą plačiai pain
formavo "New Haven Register" 

— Pirmasis LB taryLos pat- j spalio 3 d. laidoje. 
pvirtmtos JAV LB krašto vai-Į .,„»* DDiTAUiini 
dybos posėdis bus lapkričio 27 D , D Z ' BKIIANUUJ 
- 28 d. Philadelphijoje. Šiame po-1 — K Londono pranešama,, 
sėdyje bus numatytos veiklos;kad airiai lapkričio 28 d. ruos.aįPa*seicusi balių pranešimą padą-

: ! gairės krašto vaidybos trejų me-! specialias pamaldas už ken- "» *£**** \°™sl\os. *?* 
1 M. Stakenas, įzd. A. Ūselis ir Bru 

Lapkričio 19 d. Marąuette Par
ko par. salėje įvyko lietuvių na
mų savininku susirinkimas, ku
rį pradėjo ir jam vadovavo pirm. 
Juozas Bacevičius, sekretoriavo 
Jonas Stonkus. Priimti į draugiją 
trys nauji nariai. 

Bacevičius padarė pranešimą 
apie Marąuette Parko apylinkės 
reikalus. Greitkelio pravedimo 
reikalai kol kas yra dar neak
tualūs. Įspėjo namų savininkus 
saugotis įvairių apgavikų, kurie, 
pasivadinę miesto inspektoriais, 
namų įrengimu tikrintojais ir 
kitokiais vardais, nea tsargius 
žmones apiplėšia. Pastebėjus ne
aiškius namų pardavinėtojus pra
nešti valdybos nariams. Surinkta 
daugiau kaip 300 parašų, pra
šant Amerikos vyriausybės, kad 
Bražinskams suteiktų politinių 
pabėgėlių statusą su teise nuolat 
pasilikti Amerikoje. Apie rudens 

federacijos apskritis. Jie įvyks besne lietuvių organizacija tu r i11 , kadencijai. N « * J , valdyb, J ^ » " « * f J £ 2 į £ » I - S 2 S ' B - » ^ " £ £ 
gruodžio 16, 17 ir 18 d. 7 vai. | jame savo kampelį. Bešališku- sudaro lo asmenų. jUe tuv^ kata.Aų perseto3.mu k ^ ^ ^ fc ^ . ^ 
vak. Marijonų koplyčioje, 63361 mas ir žinių tikslumas dar pa-
So. Kilbourn Ave. 

X Stasys Pakatinskas, iš Ci
cero, 111., Ealtiesiems rūmams 

_ Philadelphijos ir Pietinės prisirmtimą. Kviečia dalyvauti 
didina dienraščio vertę" — rašo New Jersey Vinco Krėvės mo- ir lietuvius. 

ITALIJOJ 
Į Lietuvių Katalikų moks

lo akademijos suvažiavimą Det-

muras Elena Gimbutienė, žino- kykla gruodžio 12 d. rengia sa-
ma agronome ir visuomenės vei- j vo tradicinę Kalėdinę eglutę 

parašė laišką Bražinskų reikalu, į kėja, iš Los Angeles, siųsdama j Šv. Andriejaus "parapijos patal-
kad jiems būtų suteiktos prie-Į savo auką. Dėkojame. pose. Programoje Z. Visockienės ' i ] r o i t e g R o m o s išvyko akademi 
globos ir pasilikimo Amerikoje: X Helen Blankus, Chicago, j kalėdinis vaizdelis "Susitikimas ^ p i r m i n m k a s k u n Ant. Liui-
teisės. Jis gavo laišką-atsakymą IU., pratęsė "Draugo" prenume- j mėnulyje" ir darželio vaikų pa 
iš ryšių palaikymo vadovo Ro- ratą dviem metam ir pridėjo 12 | sirodymas, 
land L. Elliot, kuris užtikrino, 
kad jiems nėra pavojaus būti 

dol. auką. Labai ačiū. — Raimundas Kudukis, Cle-
x Solistai D. Stankaitytė, St. j veland, Ohio, JAV LB Tarybos 

išduotiems Sovietams, bet jų tei- Ba ras <L Varnelis ir muz. A. prezidiumo pirmininkas ir Cle-'laba lapkričio 21 d. iš Romos iš-
sinę padėtį dar turės išspręsti i Vasaitis y ra pakviesti Kanados velando mero kabineto narys, vyko j Vakarų Vokietiją, kur 

ma ir valdybos narys preL Pau
lius Jatulis. 

— Šv. Kazimiero lietuvių ko
legijos rektorius prel. Ladas Tu-

atitinkamos įstaigos. 
x Chicagos Aukšt. lit. mo

kykloje šį šeštadieni, lapkr. 27 
d., pamokų nebus. 

Lietuvių fondo valdybos atlikti davė sutikimą atvykti į Los An-
koncertą gruodžio 4 d. Toronte, gėles dalyvauti politinių studijų 

x Jonas Narukynas, Chicago, j savaitgalyje. Politinį seminarą 
111., yra nuolatinis dienraščio' organizuoja Los Angeles Lietu-

x L. K. V. S-gos Romuva. rėmėjas. I r dabar, atnaujinda-
Chicagos sk. v-ba kviečia narių; m a s prenumeratą, pridėjo 12 
susirinkimą lapkričio 28 d. 12 dol. auką. Labai ačiū. 
vai. Jaunimo centre. Darbo
tvarkėje Br. Kviklio paskaita 
Senosios lietuvių išeivijos kari
nio pobūdžio organizacijos ir 
einamieji skyriaus reikalai. 

x Su solistu Arnoldu Voke-
taičiu ir sol. Beverly Wolff pa
sikalbėjimą perdavė \VEFM ra
dijo stotis. Jie abudu Ne\v Yor- m 

vių Fronto bičiuliai 1977 vasa
rio 5-6 d. d. 

— Lietuvių, ukrainiečių ir žy
dų bendruomenių vadovai New 
Haven, Conn., sukūrė vienetą, 
kuris leis jiems drauge veikti 

vadovaus Vokietijos lietuvių ku
nigų susitelkimo dienoms. 

— Lapkričio 16 dieną Romos 
Campo Verano kapinėse buvo 
paminėtos pernai metais miru
sio prel. Jono Bičiūno metinės. 
Gedulingas šv. Mišias Vatikano 
kapitulos narių laidojimo koply
čioje aukojo vysk. Ant. Deks-
nys kartu su prel. Kl. Razminu 

prieš Sov. Sąjungoje vykdomą ir kun. dr. Vyt. Kazlausku. Pa-
žmogaus teisių paneigimą. Lie- maldose dalyvavo prel. Jono 
tuviams 

prisidėjusiems prie baliaus paruo
šimo. 

Chicago Sav. and Loan Ass. 
bendrovės prezidentė F. Pakel 
bankete dalyvavo su visu štabu, 
užimdama visą stalą. Reikia pažy
mėti, kad F. Pakel remia namų 
savininkų veiklą, o jos bendrovė 
lietuviams daugiausia yra sutei
kusi paskolų ir kitokių patarna
vimų. 

Išrinkta nominacijų komisija, 
kuri parinks kandidatus, iš kurių 
bus renkama valdyba. Į komisiją 
išrinkti : Apolinaras Bagdonas, 
Juozas Bagdžius ir Stasys Griga
ravičius. Marųuette Parko lietu
vių namų savininkų draugijos 
vardu nutarta pasiųsti sveikini
mus naujai išrinktiems pareigū
nams: prez. Jimmy Garter, gub. 
J. Thomson, fed. sen. Martin 
Russo, sen. F. Savickui, atstovams 
M. J. Madigan, W. McAvoy, E. Ku 
charski ir Bernard Carey. 

Pabaigoje pasisakyta 'prieš ten-

vo baudžiamajame statute tam 
reikalui nei atskiro straipsnio. 
Atgavus Vilnių, su to miesto 
chuliganais, teko papildyti bau
džiamąjį statutą straipsniu: "Kas, 
iš palaidumo išdykaudamas: 1) 
padaro kam medžiaginės ar dori
nės žalos; 2) kaip kitaip nedorai, 
papiktinamai ar niekšiškai 'pasi
elgia, tas už šį padaužišką darbą 
baudžiamas paprastuoju kalėji
mu". Be to pirmą kaną į baudž. 
statutą buvo įvesta auklėjimo dar
bo stovyklos bausmė chuliga
nams — reeidivistams. 

Todėl nestebėtina, kad po ant
rojo karo į Ameriką atvykę lietu
viai negalį suprasti, kodėl Ame
rikoje taip paplitęs chuliganiz
mas ir nei teismai nei policija ne
pajėgiančios chuliganų suvaldy
ti. Tenka patiems naminėmis 
•priemonėmis nuo jų gintis. Pre
legentas paminėjo: dvigubu už
rakto spynas, šunis, Švilpukus, 
fotografavimą ir pan. 

Spalio 12 d. klubo susirinkime 
kalbėjo kitas Liet. teisininkų d-
jos centro valdybos narys, buv. 
teisėjas Lietuvoje, Jonas Vasaitis, 
apie namų savininkų teises bei 
prievoles. Jis paminėjo nuosavy
bės sąvokos vystymąsi senovės 
Lietuvoje ir šiame krašte. Be to, 
jis nurodė, kad nuo~mūsų pačių 
priklausą, kokius išsirinksime tei
sėjus, tokius turėsime ir teismus. 
Po paskaitų vyko gyvos diskui-
jos ir prelegentai atsakinėjo į pa
klausimus, kurie kartais ir neturė
jo aiškaus ryšio su savininkų in
teresais, bet buvo svarbūs vyres
nio amžiaus lietuviams. Įėjimas 

pirm. aktorė St. Kelečienė. Cho
rą paruošė mokyt. F. Strolia, o 
tautinius šokius įpynė mokyt. G. 
Cepaityrė. Iš visų vaidintojų 
stipriausia G. Remeikytė. 

Antrą programos dalį sudarė 
tautiniai šokiai. Penktosios ir šeš
tosios klasės mokiniai, paruošti 
mokyt. G. Cepaitytės ir N- Pupie-
nės, pašoko čigonėlį, jaunystės 
šokį, suktutę ir suktinį. Šoko vidu
ryje salės. Akordeonu grojo F. 
Strolia. 

Trečioji praogramos dalis — 
choras. Sceną užpildė visi moki
niai. Vadovaujami mokyt. F. Stro-
lios, jie padainavo šias dainas: 
Broliai, žemę išpurenę (ž. L. Žit
kaus, muz. F. Strolios), Aras 
(muz. V, Gorino), Nemunėlis 
(muz. V. Bražinsko) ir Dainuo
janti jaunystė (ž.K. Barūno, muz. 
J. Gaidelio). Svečiai taip buvo su
žavėti nuoširdžiu dainavimu, kad 
beveik visas reikėjo kartoti. 

Programa buvo neilga, bet ge
rai paruošta. Už ją paruošėjams 
padėkojo savo žodyje Tėvų ko
miteto pirm. St. Kelečienė. 

Kun. A. Keziui sukalbėjus mal
dą, prasidėjo vaišės. Stalai pa
dengti gražiomis A. ir J. Vasiuke-
vičių staltiesėmis, papuošti gė
lėmis dovanotomis Liet. Dukte
rų draugijos. Vikrios patarnauto
jos, mokyklos mokinės apkrauna 
stalus šeimininkės L. Matulevi
čienės gamintais šiltais patieka
lais. Šokiams grojo Neo-Lithuanų 
orkestras, o jaunimui — "Vyties" 
orkestras. 

Šokių pertraukos metu moky
tojai L. Rimkus ir G. Aukštuolis 

buvo laisvas. Valdybos ponios, o pravedė dovanų paskirstymą, 
paskutinėje paskaitoje p. Lesčiaus-11 
kienė, visus pavaišino kavute ir 
pyragaičiais. 

Tęsdama tokių informacijų 

šioje organizacijoje at- Bičiūno giminaitis inž. Arvydas d e n : : i n g u s i r melagingus susirin 
stovauja New Haven LB apylin- Bičiūnas su žmona, atvykę iš 
kės pirm. Albina Lipčlenė. Apie ; JAV-bių, 

ke dainavo pagrindinius vaidme- |i 
nis operoje "Carry Nation". Po 
to jų da'navimas buvo įrekor-
duotas į plokštelę. 

X Kristijono Donelaičio litu
anistinių mokyklų Mokytojų 
Taryba ir Tčvų Komitetas ruo
šia "Lietuvių Li eratūros Skai
tymai" vadovėlio pristatymą. 
Pristatymas įvyks š. m. gruo-Į X Juozas M. Daupara*, kuris 
džio 4 d. 10:30 vai. ryto McKay i mokosi St. Lawrence aukšt. mo-

x Lietuvių fondo taryba po-j x Sofija Oželienė, Ciiicago, 
sėdžiavo lapkričio 21 d. Chica-,111., palinkėjo "Draugui" links- dėj 
goję. Posėdį pravedė tarybos'mų švenčių ir atsiuntė auką. 
pirm. dr. G. Balukas, praneši- Dėkui. 

kimų ir posėdžių aprašymus 
spaudoje. Susirinkimas, išklausęs 
pranešimo ir narių pasisakymų, 
pasmerkė melagingų žinių sklei-

mus pateikė valdybos pirm. dr. 
A. Razma, vicepirm. A. Rėklai-

paskaitų ciklą, C. L. N. S. klubo 
valdyba pakvietė į gruodžio 14 d. 
susirinkimą įvykstantį Šv. Anta
no parapijos salėje, 7 vai. vakaro, 
atvykti Cicero miesto preziden
tą Berkos, policijos viršininką 
Lang ir mūsų tautietį garbingą
jį Joną Kimbarką. Jie atsakinės į 
susirinkusiųjų paklausimus ir nu
rodys priemones apsisaugoti nuo 
chuliganų. Nemokantiems ang
liškai bus vertėjas. įėjimas vi
siems laisvas. Bendra kavutė po 
susirinkimo. Visi kuriems rūpi 

J. Kaunas 
CICERO LIETUVIAI NAMŲ 

SAVININKAI KOVOJA SU 
CHULIGANIZMU 

X Aukų atsiuntė: po 4 dol. 
— J. Kuncaitis, Jonas Kanius, 

tis, ižd. K. Bazdukas, narė M. j Albinas Benkis, kun. V. Siliaus-
Remienė, Investavimo komisijos j k a s . ^ 3 d o L __ A joč ius , Lietuviai namų savininkai Ci-
pirm. P. Kilius ir Pelno skirsty-lAib Krakaitis, Ant. Dapkus, > ceroje kenčia nuo visokios rūšies 
mo komisijos pirm. dr. A. Am- j yy židžiūnas, Anna Jackus, S.: padaužų nemažiau, negu namų 
brozaitis. Aptarti įvairūs reika-i Nikant; po 2 dol. Tenis Ber-; savininkai ne lietuviai ar savi-

mokyklos^ patalpose' \Tmpas,kyWojeTr W ž V a f u M ą su mT-į!ai' ^.^Š™ k l a u s i m a i i r n u - z m i s , K. Cižiūnas. Ačiū. jninkai kitose miesto dalyse. Chu-
69-tos ir Fairfield gatvių. Vi-,kyklos komanda, reiškiasi labai tarta iš 1976 metais gauto 65,1 X Kun. dr. Kęstutis Trima- ; liganai ne tik terorizuoja namų 
suomenė kviečiama dalyvauti, o gerai moksle i r sporte. St. Law-iv ./. . ., , ***"* 
ypatingai mecenatai kviečiami '• rence mokyklos komanda lapkri-' į e ; u ™ k i e m s . reikalams 4o.wv,, s , 
dalyvauti. Meninę programą čio 27 d. 7:30 vai. vak. žais rung- d ° L J * ? s k i r s ^ . f ^ k s Pel- į 

no skirstymo komisija ir kitų! 
metų pradžioje pateiks LF Ta- ! 

rybai tvirtinti, šiuo metu LFj 
pagrindinis kapitalas yra 1,180,' 

rung-
atliks Kr. Donelaičio aukštes- j tynęs čempionatui laimėti Glend-
niosios mokyklos mokiniai. Vi- bund West, ir bus rodoma per 

00 dol. pelno paskirti. įvairiems L į - A W H e ^ * S S S r t a i > at-1 ̂ « ? i n k ^ b e t i r negailestingai 
^ - - u n t ė 10 dol. auką. Labai ačiū. I n a i b n a ] ų t U r t ą ' 1^ akomis daz-

1 mausiai esti senesnio amžiaus X Juozas Jacksonas, iš Lan-

si aukštesniosios mokyklos mo
kiniai privalo dalyvauti su tau
tiniais rūbais. (pr.). 

X LKM Akad. X-jam suvažia
vimui paremti aukojo: Prof. Dr. 
J. Meškauskas 100 dol., Dr. J. 
Kazickas 100 dol. ir J. Lieponis 
— 50 dol. (pr.). 

X Ieškoma lietuvių šeima, ku
ri, gyvendama prie Lietuvių Klu
bo pastatytame bute, galėtų ei-

televiziją. J. M. Dauparas yra 
neseniai mirusio agr. dr. J. Dau-
paro anūkas. Baigęs aukšt. 
mokyklą, nori studijuoti biznio 
administraciją. Be to, čia žai
džia ir Matt Oskielunas. 

000 dol., sudėtas 4,200 narių. Po 
sėdyje dalyvavo ir iš Clevelan-
do Milda Lenkauskienė, iš Det
roito inž. Vytautas Kutkus ir 
svečias Pranas Turūta iš Grand 

X Akademinis Sporto Klubas, Rapids. 
Lituanica savo 25 metų gyvavi- x Bronius Jurgutis iš Cicero, 
mo sukaktį paminės gruodžio IU., atsiuntė 7 dol. auką. Ačiū. 

X Vytenis Statkus, N. River-

sing, atsiuntė sveikinimus ir au
ką. Ačiū. 

X Dėkodami už korteles ir 
kalendorius, po 5 dol. aukojo: 

Kate šarkauskas, Eagle Ri-
ver, 

V. D. Kleiza, Oak Lawn, 

Į žmonės. Todėl Cicero Lietuvių 
į Namų savininkų klubo valdyba 
ėmėsi iniciatyvos informuoti gy
ventojus apie priemones kovai su 
tuo blogiu. Dar prieš vasaros 
atostogas pirmai paskaitai buvo 
pakvietusi Liet. Teisininkų d-
jos centro valdybos vicepirminin-

rikonis, M.Raudienė ir M.Stankū
nienė dovanojo po 'paveikslą, kun. 
A. Kezys — nuotraukas, o kitas 
vertingas dovanas dovanojo An
drijausko likerių krautuvė, Bal-
tic Blossoms, R. ir V. Butkai, N. 
ir J. Vazneliai, A. ir V. Dirkiai, J. 
Janušaitis ir J. Mažeika, Tveras ir 
kiti. Mokykla jiems nuoširdžiai 
dėkinga. Vakaro proga mokyk
los metraščiui dovanų įteikė LB 
Gage Parko apyl. ir J. Kelertas. 

Kad vakaras pasisektų, daug 
dirbo Tėvų komitetas: pirm. St. 
Kelečienė ir nariai — D. Viktorie-
nė, N. Gaurilienė, V. Plioplienė, 
V. Kupcikevičius, R. Dirkienė ir 
E. Lapėnienė. Vakaro pasiseki
mui daug pasidarbavo ir tie, kurie 
suorganizavo stalus. Juk dabar 
kartais sunkiau žmogų beprikvies-
ti į parengimą, negu jį surengti. 
O vis dėlto, atrodo, kad nė vienas, 
atėjęs į šį vakarą, nesigailėjo: 
matė ir girdėjo gražią programą 
ir parėmė mokyklą. 

P. R. 

Antonia M. Wackel, VVorces- ;<ą? DUv. Marijampolės ir Vilniaus 

11 d.. įvyk8tančiame pobūvyje 
Jaunimo centro didžiojoje salė- side, UI., pratęsdamas prenume-

. £ Lietuvių visuomenė yra ratą. įteikė ir 12 dolerių auką 
Pageidautina, kad moteris g m - | 1 ™ c , a i n a ^ y ™ * . <Pr->- i1*1*1 a c l u " 
lėtų vadovautt virtuvei, o vyras X Kalėdinis lietuvių senelių 
galėtų patarnauti bare. Atlygi-į lankymas Oak Forest ligoninėje 
nimo ir smulkesnių informacijų bus gruodžio 5 d., sekmadienį, 
reikalu kreiptis į klubo pirmi- į Ruošia Lietuvos Dukterų dr-ja. 
Dinką A. Kamiu, 6900-10 Ave., Išvykstama iš dukterų namelio 
North, S t Petersburg, Florida, 12 vai. Norinčios dalyvauti 
88710. Telefonas (813) 345-2738 skambina kun. F. Gureekui, tel. 

(ak.) 737-5447. Išvykos vadovės: Ma-
x v LTS f ran tą LEIDI- rV*a Weber ir U u c ė T-azaus-

NYS-PROGRAMA, didelio for-į * ( p r ) -
mato, gausiai iliustruotas, gau Į X NAMAMS PIRKTI PA-
namas: DRAUGAS, 4545 W. SKOLOS duodamos mažais mė-
63rd St, Chicago. 111. 60629. \ nesiniais įmokėjimais ir prieina-
Kaina su persiuntimu $2.50. g mais nuošimčiais. 
Paskubėkite įsigyti šį istorini Mutual Federal Savings 2212 
leidinį, nes gautas nedidelis "VVest Cermak Road. Telefonas 
pkaičiu* (•k.) VI 7-7747. 

x Po penkis dolerius aukojo: i 
Vladas Keiba, Rochester, 
Bron us Konauka, Chicago, 
Helen Mockus, Hollywood, 
Jonas Jasys, New London. 
kun. J. Tautkus, Putnam, 
K. Cibulskis, Evergreen Pk.. 
L. Valančius, Oak Lawn. 
Nuoširdžiai dėkojame. 
X Aukų po B dol. atsiuntė: 
Jonas Dėmė. Phoenix. Ariz., 
Aug. Pretkelis. Chicago, 
Zigmas Rumšą, Chicago, 
Jonas Misevičius, Thunder 

Bay, 
Ona Motekaitienė, Chicago. 
Pranas Jurjonas, Chicago, 

(pr.). Į Visiems maloniai dėkojame. 

Cicero saugumas turėtų šitos 
progos nepraleisti. . 

P. K. 

GRAŽUS CHICAGOS AUKŠT. 
LIT. MOKYKLOS VAKARAS 

Tradicinis Chicagos aukšt lit. 
mokyklos vakaras (jau1 dvidešimt 
trečias) įvyko lapkričio 20 d. Jau
nimo centre. Diena buvo graži, 
ir visi, kurie tik norėjo paremti 
mokyklą ir pasidžiaugti jos ruo
šiamu vakaru, be jokių kliūčių 
galėjo tai padaryti. Prisirinko 
gausiai mokinių tėvų ir ,'ietu-
viŠkosios visuomenės. Be abejo, 
tėvų ir svečių galėjo būti dar dau
giau. 

Vakarą pradėjo mokyklos di
rektorius J. Masilionis, pasveikin 
damas atsilankiusius ir priminda
mas, kad mokykla reikalinga nuo
latinės paramos, nes "jos kišenė 
visuomet kiaura". Pasidžiaugė, 
kad mokyklą išlaiko ne tik tėvai, 
kurie leidžia dar savo vaikus, bet 
ir tie, kurių vaikai anksčiau mo
kėsi. Pasidžiaugė, kad jau daugiau 
kaip dešimtį metų mokyklą re
mia Antanina ir Juozas Vasiuke-
vičiai, kurie vakarui suorganiza
vo šimtininkų stalą: jie patys, Hardingo kolekcijai. Jis bylos 
Vladas ir Aldona Paškevičiai, Ta- metu pareilkė, kad nenori prisi-
das Tallat-Kelpša ir Uogintai, j dėti, jog būtų išparduoti kūri-
Šimtininkams buvo nuoširdžiai, rilai, kurie buvo dovanoti Chi-

! paplota. į cagoa žmonėms. 
į Prasidarė < * * « * Prasidėjo Į g į j į p ^ i m POLICIJA 
I Vytės Nemunėlio Meškiuko Rud-
i nosiuko" inscenizavimas. Vaidi- šoferių unija atsisakė plano 
j nime dalyvavo visi abiejų aštun- suorganizuoti 10,000 Chicagos 

tųjų klasių mokiniai: Rudnosį — policininkų į savo uniją. 
Į A Plioplys, Rudnosienę — G. 
Remeikytė, meškiuką — N\ Pupiū- i 
tė, daktarą — S. Jasinevičiūtė, 
mokytoja — P. Jautokas, kiti bu- Chicagos policija smarkiau 

Cicero Lietuvių Namų Savininkų klubo (iš dešinės) prrminįnkas Vaclovas v 0 skaitytojais, dalyvavo grupi- gaudo per greit važiuojančius 
Leščinskas, sekretorius Julius Paulėa&s ir f<Wwnk*<f Vytautas Račkaus- niame deklamavime. Septintokai sunkvežimius. Paskutiniu metu 
kas Įdubo 'su*iruikinie. Į talkino choru. Inscenizavimą pa- • išrašyta 750 pabaudų. 

ter, 
Jurgis Štuopis, Sharon, 
R. Čepulis, Willoughby, 
Ed. Stepas, Cleveland. 
Labai ačiū. 

apyg. teismų prokuroro pad. VIS 
rA bendradarbį Vytautą Račkaus
ką. 

Prelegentas •paminėjo, kad ne
priklausomoje Lietuvoje, ligi 1940 

Chicagos žinios 
ATSISAKĖ TARNYBŲ 

Daugiau kaip 12 Chicagos mies
to tarnautojų pasitraukė iš pa
reigų, nesutikdami prisitaikyti 
prie reikalavimo gyventi mieste. 

KARDAS DIRIGENTUI 
Lojolos universiteto medicinos 

mokykla, pagerbdama dirigento 
Arthur Fiedler nuopelnus, savo 
metiniuose pietuose Chicagoje 
įteikė vadinamą Lojolos kardą. 

MENAS CHICAGAI 

Apylinkės teismo teisėjas Co-
velli sustabdė išpardavimą 200 

prlk"ausančių meno kūriniu. 

SUSPENDUOTI 
PABALDOS 
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