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Detante apsunkina 
žvalgybos darbą 

Wasliingtonas. — New Jersey Į Stansfield Turner įspėjo didesnes 
teisėjas paskyrė dviem sovietų Į erdvės ir aviacijos bendroves di-
šnipam Enger ir Cerniajev po 50 
metų kalėjimo. Jie bandė nu
pirkti iš JAV jūrų laivyno kari
ninko povandeninių laivų gy
nybos paslaptis. Tačiau tas kari
ninkas bendradarbiavo su žvalgy
bos įstaigomis ir padėjo šnipus su
gauti. Trečias sovietų šnipas 
Zinjakin irgi buvo į šią bylą įvel
tas, tačiau, pasinaudodamas dip
lomatiniu imunitetu, skubiai iš
važiavo į Maskvą tuoj po dviejų 
jo sėbrų suėmimo. 

VVashingtone spėliojama, kad 
Amerikos teismas, skirdamas to
kią didelę bausmę sovietų šni
pams, nori pabrėžti, jog Ameri
kai jau nusibodo rusų šnipinėji
mo veiksmai. Galimas daiktas, 
kad tie du šnipai bus iškeisti į ka
linamus sovietų disidentus ar į 

dinti budrumą savo įmonėse, nes 
kitaip jos neteks vyriausybės agen
tūrų užsakymų. Po šio įspėjimo 
daug bendrovių išaiškino šnipus 
ir atrado paslapčių paskelbimo 
"skyles". Prieš metus paaiškėjo, 
kad daug vyriausybės telefoni
nių pasikalbėjimų gali būti se
kami užsienio įstaigų specialiais 
aparatais. Jau nepaslaptis, kad so
vietai seka specialiomis anteno
mis pasikalbėjimus VVashingtone, 
Los Angeles ir Nevv Yorke. Tą se
kimo darbą gali atlikti ir specia
liai įruošti sovietų "žvejų laivai" 
jūroje. 

Liepos mėn. senato lėšų komi
tetas paskelbė raportą, kuriame 
apgailestaujama, kad per daug so
vietų agentų gauna leidimus at
vykti į Ameriką. Komitetas davė 

rusą, kuris neseniai Sovietų Są- nurodymus imigracijos tarnybai 
jungoje DUVO nuteistas mirties 
bausme, nes buvęs CIA agentas. 

Amerikos FBI atidengė, kad de
tante apsunkina žvalgybos įstai
gų darbą. Juo daugiau atvažiuo
ja žmonių iš rytinio komunisti
nio bloko, tuo daugiau atsiran
da Amerikoje šnipų. Lankytojų 
iš Sovietų Sąjungos skaičius per 
paskutinius 6 metus padvigubė
jo. Jei 1972 m. buvo atvykę 6,000 
svečių, tai pernai jų buvo virš 
12.000. Daugiau sovietų jūreivių 
apsilanko Amerikos uostuose. 

Valstybės departamentas, spau
džiamas FBI direktorių suvaržy
ti išduodamas vizas, nurodo, kad 
Helsinkio susitarimų dalis kaip 
tik lietė vizų išdavimo paleng
vinimą. Departamentas net tvir
tina, kad FBI perdeda šnipų pa
vojų, bandydama gauti iš kon
greso daugiau lėšų savo darbui. 

Sovietų šnipai neieško žinių 
vien apie Amerikos karinius įren
gimus ar ginklus. Jie labai domi
si ir pramonės paslaptimis. Per
nai spalio mėn. CIA direktorius 

išmesti įtariamus agentus, nežiū
rint, ką sakytų tuo klausimu 
valstybės departamentas. 

Rugpiūčio 17 FBI suėmė Wil-
liam Kampiles, buvusį CIA tar
nautoją, kuris kaltinamas parda
vęs sovietų agentams slaptą Ame
rikos žvalgybos satelito vadovė-
\ 

CIA pranešė, kad šio krašto 
erdvės ir aviacijos įstaigos gero
kai sustiprino savo saugumą. So
vietų agentai sugeba pasinaudo
ti Amerikos spaudos laisvėmis ir 
daugybe įvairių technikos leidi
nių. 

Buvęs CIA direktorius VVilliam 
Colby tvirtina, kad sovietų šni
pams darbas pasunkėjo. Daugelis 
paskutiniu metu išaiškintų šni
pinėjimo atvejų parodė, kad so
vietų šnipams reikia paslaptis 
"pirkti", o tuo keliu, paprastai, 
gaunamos menkos žinios, nepri
einama prie didesnių paslapčių. 
Žinoma, kad tikrai dideles paslap
tis atidengia tik ideologiniai mo
tyvuojami šnipai. 

Balsavimas Austrijoje 

Egipto - Izraelio derybos Washingtone greit baigsis, prezidentui Carteriui •. 
tarpininkaujant. Čia jis matomas su Egipto užsienio reikalų ministru Ghali 
ir gynybos ministru Ali. 

Kinijoje dar tebevyksta 
dviejų grupių varžybos 

Viena. — Sekmadienį Austri
joje įvyko balsavimas - referen
dumas, kuris gali pakeisti Austri
jos vyriausybę. Kancleris Bruno 
Kreisky pareiškė, kad jei gyven
tojai atmes balsavime jo pasiūly
mus, tai jis iš pareigų pasitrauks. 
Klausimas liečia atominę energi
ją. Panašūs klausimai neseniai 
išstūmė iš valdžios Švedijos vy
riausybę, nes kai kurios parla
mento partijos atsisakė paremti 
premjero planus statyti daugiau 
elektros jėgainių, varomų atomi
ne energija. Dabar panašus klau
simas kilo Austrijoje. 

Austrijos vyriausybė jau baigė 
jėgainę statyti Zwetendorfe, 25 
mylios nuo Vienos. Jėgainė paga
mintų per metus 4.2 bil. kilovatų 
energijos ir pakeistų apie milijo
ną tonų naftos, kurią Austrijai 

Gaisrai Irane 
Teheranas. — Irano gamtinių 

dujv skystinimo įmonėje gaisras 
padarė 5.7 mil. d<' nuostolių. 
Jtariami streikuotoji. Irano tan
kai ir šarvuočiai apsupo Abada-
no naftos refinerijos įrengimus, 
tačiau streikuoją darbininkai gra
sino tol nesiderėti, kol bus ka
riuomenė. 

Irano vyriausybė pasiuntė vie
ną opozicijos veikėją į Paryžių su
sitikti su labai įtakingu religiniu 
iraniečių vadu Khomeini, kuris 
reikalauja šacho pašalinimo. 

reikia importuoti, sumokant di
delius pinigus. Atominė jėgainė 
labai saugi, sako vyriausybė, — 
saugiausia visame pasaulyje. 

Opozicija protestuoja atominių 
jėgainių statybą. Austrijai kartais 
tenka pajusti žemės drebėjimus. 
Kas bus, jei drebėjimai sugriaus 
naują jėgainę ir atominės medžia
gos pasklis po apylinkę, klausia 
jėgainės priešai? 

Graikų ir turkų 
ginklų pramone 

Washingtonas. — JAV gyny
bos departamento delegacija atei
nančią savaitę lankysis Graikijo
je ir Turkijoje. Bus bandoma nu
statyti, kokios paramos toms 
valstybėms reikia, kad jos galėtų 
pilnai įsijungti į NATO sąjun
gos gynybos planus. 

Pentagono žiniomis, ši delega
cija svarstys ne ginklų tiekimo 
klausimus, bet planuos, kaip su
stiprinti Graikijos ir Turkijos ka
rinę pramonę. Ypač turkai siekia 
didesnio nepriklausomumo nuo 
tiekėjų ir stato karo laivų re
monto įmones bei šaudmenų fab
rikus. 

Graikijoje konkuruoja Ameri
kos ir V. Vokietijos ginklų pra
monės. Graikai siekia patys ga
minti lengvuosius ginklus, amu
niciją ir patys planuoja remon
tuoti tankų motorus. 

Pekinas. — Reuteric agentū
ra praneša iš Kinijos apie ten pa
stebėtą naują Mao Tse Tungo 
"nudievinimo" liniją. Jei Kultū
rinės Revoliucijos metu kinų spau
da visur piršo "Raudonas kny
geles" su Mao citatomis, aiškin
dama, kad vienas Mao sakinys 
yra vertingesnis už 10,000 nor
malių sakinių, tai dabar komu
nistų partijos organas skelbia, 
kad Mao Tse Tungo knygelę re
dagavo "išdavikas" Lin Piao, ku
rio pastangomis Mao mintys bu
vo paverstos "taisyklėmis", ku
rios neturi nei pastovios vertės 
nei tinkamo istorinio pagrindo, 
rašo Liaudies balsas. 

Kitas kinų laikraštis "Guan-
ming", skirtas inteligentams, irgi 
puolė Lin Piao ir "keturių gen-
gę", kuri klydo ir savo interesų 
varoma bandė iš Mao minčių 
padaryti "teologiją" ir "religi
nius raštus", kad Mao atvedė 
kinų tautą į brutalumą, į tamsą, 
į Viduramžius, rašo laikraštis. 

Praėjusį pirmadienį Kinijos ko
munistų oficiozas paskelbė, kad 
panaikinama "Raudonoji gvardi
ja", kuri per 14 metų terorizavo 
Kinijos kultūrininkus, įmonių va
dovus ir net valdžios žmones. 
Mao pradėta "kultūrinė revoliu
cija" buvo tos gvardijos prižiūri
ma. Daug Kinijos vadovaujan
čių žmonių nukentėjo nuo tos 
fanatiškos gvardijos teismų , pul
dinėjimų, šmeižtų. Nukentėju
sių tarpe buvo ir dabartinis vice
premjeras Teng. Dabar paskelbtas 
gvardijos panaikinimo dekretas 
atstato anksčiau buvusią "komu
nistinio jaunimo organizaciją". 

Spalio 29 d. sovietų "Pravda' 
analizavo Kinijos įvykius ir pri
ėjo išvados, kad Pekine reiškiasi 

Egiptas pakvietė 
prez. Carterį 

Egipto arabų respublikos pre
zidentas Sadatas oficialiai pa
kvietė Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentą Carterį atvykti 
į Kairą, kai čia bus pasirašyta 
Egipto ir Izraelio taikos sutartis. 
Tai pranešė pats prezidentas Sa
datas, kalbėdamas Egipto parla
mento nepaprastame posėdyje. 
Prezidentas Sadatas šia proga 
dar kartą paragino visus arabų 
kraštus prisidėti prie taikos de
rybų su Izraeliu, tuo būdu pa
lengvinant visuotinės, pastovios 
ir teisingos taikos atstatymą Ar
timuosiuose Rytuose. Prezidentas 
Sadatas griežtai pasisakė prieš 
Sovietų Sąjungos laikyseną, truk
dančią taikos įgyvendinimą. 

Čilės konfliktas 
su Argentina 

Buenos Aires. — Argentinos ir 
Čilės santykiai tiek pablogėjo, kad 
laukiama karo veiksmų. Ginčas 
vyko dėl trijų salelių Pietų Ame
rikos kontinento gale. Jose žmo
nių negyvena, tačiau jos svarbios 
strateginiu požiūriu. Čilės karo 
laivai netoli tų salų suruošė il
giau užsitęsusius manevrus, kurie 
erzino karinę Argentinos valdžią. 
Penktadienį Argentina pasiuntė 
prie tų salų kreiserį, tris naikin
tuvus ir kelis tiekimo laivus. 

Salos dėl kurių Argentina pa
sirengusi kovoti, virš 100 metų 
priklausė Čilei. Kada kilo ginčas, 
trečiųjų komisija 1976 m. vėl 
priskyrė salas Čilei, tačiau Argen
tina šio sprendimo nepriėmė ir 
penktadienį griežtai atmetė naują 
Čilės pasiūlymą kreiptis į naują 
trečiųjų teismą. Argentinos spau
da kaltina Čilę ir pataria jai nusi
leisti. 

Maskva žada 
i Vietnamui 

Rimta Irano krize 
VVashingtonas. — Spalio 26 d. | Irano siunčiamas gamtines dujas, 

Washingtone įvyko negarsintas j Maskva remia šacho vyriausybės 
diplomatinių ekspertų ir akade- griovėjus, tikėdamasi, kad sugriu-

nepastovumas, prieštaravimai, kad 
ten vyksta varžybos tarp dviejų 
grupių, kurių vienai vadovau
ja vicepremjeras Teng'o, o kitai — 
komunistų partijos pirmininkas 
Hua Kuo-feng. Tengas bando už
baigti gan platų savo politinių 
priešų valymą, bando pravesti 
skubotą pramonės ir kariuomenės 
sumodeminimą, o Hua esąs prie
šingas tokiam skubėjimui. "Prav
da" rašo, kad p^r dvejus metus 
buvo pašalinti du trečdaliai pro
vincijos partijos sekretorių ir pa
keisti penkių kariuomenės apy
gardų viršininkai iš esamų l i 
kos. 

"Pravdos analizę patvirtina ir 
vakariečiai stebėtojai Hong Kon
ge, kinų kalba leidžiami komu
nistinės krypties laikraščiai Hong 
Konge atvirai klausia, ar Kinijos 
vadovybėje įvyko skilimas tarp 
Tengo ir Hua. Pastarasis neprita
riąs vyriausybės vedamoms refor
moms ir skubėjimui ieškoti ryšių 
su Vakarais. Kinijoje daug parei
gūnų mano, kad Tengas žengia 
"per toli, per greit". Tos nuomo
nės esąs ir pirmininkas Hua. Jis 
toliau remia Mao idėją, kad svar
biausia gerinti politinį kinų la
vinimą, plėsti švietimą masėse, ka
da Teng, besirūpindamas Kini
jos pažanga, laikosi daugiau prag
matiškos pažiūros į švietimą. Jam 
reikia specialistų, mokslininkų, 
kurie galėtų vadovauti masėms. 
Kinijoje dar nepasibaigė politinis 
nepastovumas, rašo Hong Kongo 
žurnalas "Septyniasdešimtieji". 

Ugandos karas 
su Tanzanija 

Nairobi. — Ugandos karas su 
Tanzanija plečiasi, tačiau Ugan
dos fieldmaršalas Idi Amin pasa
kė, kad "kai du drambliai kovo
ja, nukenčia tik žolė". Jis iššau
kė Tanzanijos prezidentą Nyerere 
į dvikovą bokso ringe. Kadangi 
Nyerere esąs "sena boba", tai 
Aminas, kuris buvo britų kolo-
nialinės kariuomenės bokso čem
pionas, sutinka boksuotis tik vie
na ranka. Rungtynių teisėju Ami
nas pasiūlė pakviesti amerikietį 
Muhammad Ali, pasaulio sun
kaus svorio čempioną. 

Korespondentai iš mūšio lauko 
praneša, kad l gandos kareiviai 
susprogdino Tanzanijos svarbų 
tiltą per Kagerą upę. Washingto-
ne valstybės sekretorius pareiškė, 
kad Amerika pilnai palaiko Tan
zanijos reikalavimą atitraukti U-
gandos kariuomenę iš Tanzanijos 
teritorijos. 

padėti 
Maskva. — Sovietų Sąjunga ir 

Vietnamas Maskvoje pasirašė 
svarbią draugystės sutartį ir eilę 
įvairių protokolų, kurie neskelbia
mi. Ceremonijos buvo rodomos 
Maskvos televizijoje. Brežnevas ir 
Kosyginas apkabino vietnamiečių 
partijos vadą Le Duan ir premje
rą Van Dong. Buvo geriamas 
šampanas. 

Brežnevas savo kalboje pabrėžė, 
kad ši sutartis svarbi šiuo kompli
kuotu momentu, kada Kinijos va
dovybė sukėlė sunkumus vietna
miečiams statyti socializmą. 

Hanojaus radijas paskelbė, kad 
kinams buvo leista įžengti į Viet
namo teritoriją surinkti savo 
draugų lavonus. Šeši kinai žuvę 
mūšyje. 

Kinija nieko nepraneša apie 
įvykius prie Vietnamo sienos. 

Washingtone valstybės sekreto
rius Vance paskelbė, kad Vietna
mas pageidauja užmegzti su Ame
rika diplomatinius ryšius ir ne
stato jokių reikalavimų. Anksčiau 
Hanojus reikalaudavo stambių 
sumų karo nuostoliams atlyginti. 

Perkėlė Orlove 
Maskva. — Vakarus pasieku

siomis žiniomis, sovietų kalina
mas Maskvos Helsinkio Grupės 
pirmininkas Yuri Orlovas rugsė
jo mėnesio gale staiga buvo per* 
keltas į kitą koncentracijos sto
vyklą. Spėjama, kad Orlovas bu
vo perkeltas į kitą lagerį dėl to, 
kad ankstesnėje kalinimo vietoje 
buvo įsijungęs į belaisvių teisių 
gynybos akciją. Yuri Orlovas yra 
52-jų metų amžiaus fizikas. Už 
žmogaus teisių gynybą Sovietų 
Sąjungoje 1977-ais metais vasa
rio mėnesį jis buvo suimtas ir š. 
m. gegužės mėnesį už tariamą 
antisovietinę propagandą nuteis
tas septynerius metus kalėti griež
to režimo lageryje. 

mikų pasitarimas Irano krizės rei 
kalais. Buvo klausiama, ką gali 
Amerika daryti, kuo gali padėti 
šacho valdžiai išsilaikyti šioje stra
tegiškai labai svarbioje, nafta 
labai turtingoje Persijos įlankos 
valstybėje. Pasitarime buvo nuo
monių, kad Amerika labai ilgai 
kreipė per didelį dėmesį į Vidu-
riniuosius Rytus, į Izraelio - Ara
bų konfliktą, nepastebėdama ne
toliese gresiančio daug rimtesnio 
konflikto. 

Ekspertai priėjo nuomonės, kad 
šiuo metu Amerika labai mažai 
kuo gali prisidėti. Jei Amerikos 
žvalgybos organizacija padėjo 
nuversti kairiųjų vyriausybę Ira
ne ir išlaikė šachą soste nuo 1953 
m., šiuo metu, po Vietnamo karo 
ir Watergate nemalonumų bet 
koks CIA įsikišimas būtų neįma
nomas. 

Kai kurie ekspertai patarė pre
zidentui Carteriui padrąsinti ša
cho pradėtas liberalines reformas, 
kurios patenkins Irano opoziciją, 
tačiau buvo ir tokių akademikų, 
kurie tvirtino, kad Irano visuo
menė dar neparuošta jokiom li
beralinėms reformoms ir tvarką 
atstatyti ten galima tik geležine 
karinės kontrolės ranka. 

Konferencijos dalyviai neuž
miršo, kad Sovietų Sąjunga, o 
prieš ją caristinė Rusija, jau šimt
mečiais svajoja prieiti Persijos į-
lanką per Iraną. Istorijoje Irano 
sienos rusų karinių jėgų buvo 
peržengtos aštuonis kart. Nors so
vietai palaiko su Irano valdžia 
korektiškus santykius ir naudoja 

Ugandos prezidentas Idi Amin, 53 m. 
amžiaus, buvęs britų kariuomenės 
boksininkas. Jis yra 6 pčdų, 4 colių 
ūgio ir sveria 240 svarų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Valstybės sekretorius Vance 
pareiškė, kad Egipto - Izraelio su
tarties galima laukti dar šią sa
vaitę, nes padaryta didelė, pasto
vi pažanga. Ateityje teks pradėti 
derėtis apie Gazos pakraštį ir Va
karinį Jordano krantą. 

— Penktadienį gimė nauja val
stybė: Dominika, viena mažesnių 
Karibų jūros salų, kur gyvena 
80.000 žmonių. Salą du šimtus 
metų valdė Britanija. Nepriklau
somybės ceremonijose dalyvavo 
britų princesė Margarita. Domi
nikos premjeras Patrick John pa
reiškė, kad nauja šalis nebus nei 
kapitalistinė nei komunistinė, bet 
priklausys trečiajam pasauliui. 

— Bedarbių nuošimtis Ameri
koje per spalio mėn. nukrito iki 
5.8 nuoš. Daugiau darbų rado 
moterys, kurių tarpe bedarbių yra 
5.6 nuoš. Iš viso dirbančių mo
terų virš 20 metų amžiaus buvo 
35.7 milijonai. 

— Rodezijoje mažėja ameri
kiečių, samdytų kareivių skaičius. 
Kai kurie tiesiog pabėga, kiti ne
prailgina sutarties, o 10 amerikie
čių žuvo kovose su juodaisiais te
roristais. 

—Kanados vyriausybė nutarė 
atiduoti šiaurės indėnams Inui-
tams 35,000 kv. mylių žemės. Pa
aiškėjo, kad toje teritorijoje ga
li būti naftos ir gamtinių dujų. 

— Britanijos Fordo įmonių 
darbininkai nutarė tęsti streiką, 
nes darbdavių siūlomas algų pa
kėlimas esąs nepakankamas. 

— Indijoje kalnuose žuvo du 
amerikiečiai alpinistai, nugalėję 
Himalajuose pavojingą Duna Giri 
kalną. 

vus šacho valdžiai, neilgai tektų 
laukti Saudi Arabijos ir kitų ara
bų šeikysčių bei emiratų revoliu
cijos. 

Tarp pasiūlymų, kaip gelbėti 
Irano valdžią, buvo siūlymų ša
chui pasitraukti iš pareigų, per-
leidžiant savo vietą 18 metų sū
nui, kuris šiuo metu baigia avia
cijos piloto apmokymą Texas 
aviacijos bazėje. Sūnus, nežiūrint 
jauno amžiaus, puikiai suprantąs 
padėtį Irane. Jis laisvai kalba 
angliškai ir prancūziškai, šalia 
persų kalbos. Princas atsimena, 
kaip jo tėvas neramumuose ir 
krizėse perėmė Irano valdžią 1941 
m., kai Iraną bandė pasidalyti 
britai ir sovietai. Jo tėvas, sako 
princas, viską turėjo išmokti sun
kumuose. Jis sunkumų irgi nebi
jąs. 

Įvykiai Irane parodo padėties 
rimtumą. Piktos demonstracijos 
kasdien pareikalauja naujų aukų. 
Minios reikalauja ne tik karo sto
vio atšaukimo, bet ir opozicijos 
religinio vado Khomeini sugrįži
mo. Šis griežtas musulmonų šiitų 
vadas skelbia, kad su šachu ar jo 
atstovais nesiderės, o tie, kurie 
derėsis bus išmesti iš jo vadovau
jamos opozicijos narių tarpo. 
"Šachas ir jo dinastija turi pasi
traukti", pareiškė Khomeini per 
Liuksemburgo radijo stotį. Jis 
pridėjo, kad iki šiol jis neliepė 
savo šalininkams imtis ginklų, ta
čiau padėtis gali pasikeisti ir gali 
kilti civilinis karas. 

AV™iWttMH--'-y 

i i 
Didžiausias Irano šacho priešas Aya-
tollah Roohollah Khomeini, dvasinis 
musulmonų sektos vadas, ištremtas iš 
Irano, kursto žmones neklausyti ša
cho ir jo vyriausybės. 

Streikai suparalyžavo Irano gy
venimą. Musulmonų piligrimai, 
kurie šiuo laiku paprastai važiuo
ja į šventąjį Mekos miestą, lėk
tuvų tarnautojams streikuojant, 
skrenda kariniais lėktuvais, ku
riuos parūpino šacho valdžia. 

Arabų: konferencija 
Bagdadas. — Arabų viršūnių 

konferencijoje Irako prezidentas, 
atidarydamas pasitarimus, pa
kvietė Egipto prezidentą Sadatą 
"sugrįžti į arabų glėbį". Mes ne
norime izoliuoti Egipto, kalbėjo 
jis, nes Egiptas yra arabų širdis. 
Arabų vadai tariasi, kaip sutikti 
Egipto - Izraelio taikos sutartį. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 5 d.: Lėtas, Bertilė, 
Auktumas, Judrė. 

Lapkričio 6 d.: Leonardas, Ed
viną, Ašvydas, Vigandė. 

Lapkričio 7 d.: Ernestas, Kari
na, Sirtautas, Gata. 

Saulė teka 6:23, leidžiasi 4:40. 
ORAS 

Saulėta, temperatūra 60 1. 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
PASAKĖLE APIE PASAKĄ 

Daug yra žmonėse gražių pa
sakų, daug yra svajonių žmogaus 
širdyje. Viena tokia svajonė ne
seniai tapo kūnu tik todėl, kad 
ja jtikėjo grupelė lietuviškai te-
besvajojančių žmonių. Tai Cali-
fornijos Lietuvių operetės an
samblis, pakėlęs uždangą virš 
savo gražios ir melodingos pa
sakos — "Gilanda". 

Kai į lietuvišką kultūros mū
rą tampa įmūryta dar viena ply
ta, mes visi jaučiamės praturtė
ję. Čia noriu papasakoti, kokiais 
tarsi raganos užburtais keliais 
teko eiti, siekiant to išsvajoto pa
parčio žiedo. Kai Onutė Metrikie-
nė kūrė savo muzikinę legendą, 
kai pirmą sykį sukritusi į Los 
Los Angeles Taut. namus di
doka žmonių grupė klausėsi apie 
numatomą spektaklį, sapne ne-

ARTEJA VAKARAS SU 
JONU KELEČIUM 

Vakaras įvyksta Los Angeles. 
lapkr. 11 d., šeštadieni, 7:30. 
šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Rengia Filisteriu skautų sąjunga. 

Išeivijoje Jonas Kelečius, šalia 
Henriko Kačinsko, yra vienas 
ryškiausių aktorių. Drauge su 
Leonu Barausku jis ne kartą ža
vėjo scenos mylėtojus su meistriš
kai atliekamais dramos fragmen
tais. Būsimame spektaklyje 
bus suvaidinti: Samuel Becketo 
"Paskutinis Krappo įrašas'", Pul-
gio Andriušio "Neįleido" ir An
tano Vaičiulaičio 'Uodas" . 

Reikia pridurti, kad J. Kele
čius yra ir pirmaeilis dailininkas, 
eksponavęs savo paveikslus ir 
susilaukęs palankiausios kritikos, j 
"Draugo"' bendradarbio Viadc 
Ramojaus paklaustas apie šių me-

Daumantiečių šaulių kuopos pirm. K. Karuža baliaus metu įteikia prog
ramos atlikėjai pian. R. Apeikytei dovaną — Putvio raštus, šalia stebi 
Er. šatnerytė. Nuotr. L. Kanto 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. 

sapnavome, kas mūsų laukia. Da- j n ų sąveiką jo kūrybiniame dar 
lykas atrodė kaip ir padarytas 

Pradėkime nuo orkestracijos. 
Pirmoji orkestracija sudegė su 
muziko kilnojamuoju namuku, 
atimdama ir norą ir energiją 
dar sykį viską pradėti iš naujo. 
Antras orkestratorius apleido 
miestą nežinoma kryptimi vos 
gavęs pradinį piniginį įnašą. Nu
matytai datai trečioji orkestra-
torė niekaip nebespėjo veikalo 
užbaigti, o tuo laiku prasidėjo 
ir mūsų tingioji, karštoji vasara. 
Rudeniop vėl suskatome dirbti, 
reikalai ėjo geryn, ar bent taip 
mums atrodė, išsiaiškinus dėl 
libreto painiavos su autore Jan
kute viskas pradėjo beveik sukris-
sti į vietą. Bet ir vėl siurprizas — 
Jaunimo orkestras, vadovau
jamas Barry Brisk, ir palaikęs 
partitūrą stalčiuje pora mėnesių, 
nebegalėjo nugalėti savo smalsu
mo ir pabandė repetuoti. Dvi sa
vaites prieš spektaklį staiga grą 
žino gaidas ir nutarė: negrosime, 
per;J?Piriplikuota, jūs vis norite 
kažkodėl gaidą-kitą patęsti, o 
mes pripratę prie viens-du-trys, 
mums per sunku ir per svetima. 
Profesionalų muzikantų orkest
ras pakraipė, pakraipė galvas, 
pasakė dailią sumą ir sutiko gro
t i ' tą - tokią jiems keistą muziką, 
nors nepasitenkinimą galėjai iš
skaityti ir ant dirigento ir ant 
būbnininko veido. O mums bu
vo gražu, ir tiek. Tęsėm, kiek iš
nešė plaučiai. 

Ką bek'albėti apie bilietų plati
nimą, žmonėms tą dieną be
galybė visokių reikalų atsirado — 
ir balius tą dieną, ir kūdikėlio 
lauktuvių suneštuvės, ir reuma
tizmas kaip tyčia pablogėjo, ir 
muzika, greičiausia, ne kažin kas, 
ir, turbūt, jums visvien iš to nie-
ktmeišeis. 
' Prasidėjo prie visų tų džiaugs
mų ir Jungtinių Valstybių paš
tas. Tris dienas prieš spektaklį 
grįžo atgal Nijolei Jankutei siųs
tas kvietimas į premjerą, nešinas 
dideliu štampu, kad nėra tokios 
visame Chicagos mieste ir ten 
niekas apie ją nėra girdėjęs. O 
čia jau beveik lova mielai vieš
niai paklota, ir visi negalime at
sistebėti, kad nieko neatsako. 

Bet pakilo uždanga virš ro
mantiškosios "Gilandos", mu
zikės Onos Metrikienės ir Nijolės 
Jankutės bendro kūrinio. Kas iš
ėjo tikru laimėtoju šiame minų 
lauke? Tikrasis laimėtojas tai to
ji saujelė žmonių, kuri per tuos 
kelis metus nepabūgo atkaklaus 
darbo. Senas ir gerai žinomas po
sakis, kad nėra mažų rolių, yra 
tik maži artistai. Per tas nesėk
mių dienas ir tas nerimąsčio pil
nas naktis nuo grupės nubyrėjo 
mažieji artistai. Liko tokie, ku
rie, nors pajėgūs didelei rolei, 
gal čia turėjo dainuoti vos vie
ną eilutę, tačiau širdys buvo at
viros bendro darbo džiaugsmui. 
Kurių nenubaidė pavydžios pra
našystės nei apatijos pinklės. 
Toks, kaip tas, kuris atsakė man 
benusimenančiai ir žadančiai 
daugiau niekur neprisidėti: tai
gi, niekad daugiau, iki sekančio 
karto. Jie neleido saulei nusileis
ti ant neužbaigto kūrinio. 

Rūta Klevą Vidžiūnienė 

ir įvairios sutartinės ir dauge
lis kitų, gilioj senovėj aukš ta i 
čių, dzūkų ir žemaičių dainuo
jamų dainų dalyvių t a rpe su
kėlė gražius tėvynės prisimini
mus ir žadiuo jos ilgesį. Ypa- . 
tingai darniai sušokti šokiai j n ę i r Vogtinę 

be, Kelečius atsakė: "Dailė ir te
atras —jiedu abu labai arti, ne-
sipiauna, o priešingai — padeda 
vienas kitam. Pavyzdžiui, kaip ak- į 
torius, aš labai stebiu gyvenime 
žmones, jų charakterius, ir, kur
damas vaidmenį, išvedu juos į 
sceną". 

Tad, lietuviai kalifomiečiai tu
rės puikią progą pamatyti, kokiu 
būdu talentingas aktorius į sce
ną išveda spalvingus charakte
rius ir kaip jis savąją, nuo pat 
vaikystės išnešiotą meilę teatrui 
perteikia auditorijai. 

K. 

DAUMANTIECIU ŠAULIU 
BALIUS 

Juozo Daumanto šaulių kuopa 
rugsėjo 30 d. 5v. Kazimiero para
pijos didžiojoje salėje suruošė me 
tinį tradicinį rudens koncertą -
balių. Prie salės durų pardavinėjo 
bilietus ižd. J. Janušauskas ir II 
vicepirm. Br. Žemaitaitis. Sve
čius pasitiko Erna Šatnerytė, Jur
gis Uksas, Juozas Paplauskas iri 
vicepirm. Justinas Naujokas. 

Programą pravedė K Karuža, 
pirmiausia pasveikinęs Lietuvos 
gen. garbės konsulą inž. Vytau
tą Čekanauską su ponia, Altos 
pirm, Antaną Mažeiką su ponia. 
Birutiečių — Rūtą Šakienę su vy
ru, Santa Monica Lietuvių klubo 
- Albiną Markevičių su ponia, Ra 
dijo valandėlės - Juozą Mitkų 
su ponia, LB - Vladą Šimoliūną, 
Amerikos - Austrijos klubo pirm. 
T ir B. Pleinigger su ponia, iš 
Australijos V. Zavalj su ponia, 
svečią iš Cleve'ando Vytau
tą Ramonį, ku r i s atvyko aplan
kyti savo tėvelių, ypač sunkiai 
sergančio savanorio - kūrėjo tė
vo Juozo Ramonio. 

Sol. A Pavasaris, akompanuo
jant Raimundai Apeikytei, padai
navo ir svečiai menininkus gra
žiai sutiko. Po meninės dalies Ka
ruža pažymėjo, kad ši šaulių 
kuopos baliaus šventė sutampa 
su Raimondos Apeikytės gimta
dieniu. Svečiai sugiedojo jai Il
giausių metų. Pirm. K Karuža į-
teikė R. Apeikytei dovaną - Put
vio raštus. 

Bufetą aptarnavo A. Trečio
kas ir J. Venckus, šau'ių moterų 
vadovė V. Paplauskienė ir kitos 

LIETUVIŲ RADIJO 
PROGRAMOS SUKAKTIS 

VVorcesterio liet. radijo va
landos programa jau ketvirti 
metai girdima iš visuomenės ra
dijo stoties VVTCN 90.5 FM ban
gomis — trečiadieniais 8 vai. 
vak., ir šeštadieniais - 5 vai. j t u v i a i , svečia i , "a ts i lankei šį 
vak. Jos vedėjas - E d u a r d a s : g ^ ^ k t į v a i r Q g ( W j C N ) 
Meilus, jr. Šią liet. radijo pro- r a d i j o p a r e i g u n a l > m e n o -K m u _ 
gramą globoja VVorcesterio Liet. | z i k o s ž i n o V a i į k r i t i k a L A m t 
organizacijų taryba. Dalis or
ganizacijų turi atstovus radijo 

L N K pirm. Edvardas Tamule
vičius, 116 Vyčių kuopos pirm. 
Tamulevičienė, Meno ratelio 
pirm. V. Roževičius, skautų va
dovė I. Markevičienė ir visa ei
lė kitų organizacijų pirm. ir 
atstovai. I š daugelio radijo 
personalo paminėtini WICN 
prezid. William Devlin ir pro
gramos direktorė Eugene Pet i t 
ir daugelis kitų, kurie buvo 
patenkinti gražia šio radijo 
veikla ir gerais padariniais. 

Visiems atsilankiusiems šir
dingą padėkos žodį tarė l i e t . ra
dijo programos vedėjas E . Mei
lus, jr. J i s pastebėjo, kad ma
t a n t tokį gausų būrį radijo rė
mėjų, j am ir visai jo vadovy
bei, daug drąsiau žiūrėta į atei
tį. Tiek j i s , bei visas radijo 
k-tas , dirba be užmokesnio. Šis 
darbas b ū t ų neįmanomas be 
visų paramos. 

Worcesterio liet. radijo pro
gramos t ikslas y r a ugdyti lie
tuvybės išlaikymą savųjų tarpe, 
informuoti apie lietuvių kultūri-

veiklą mūsų ir 
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sulaukė gausių plojimų. Rei
kia pastebėti, kad šia p rograma 
ypatingai buvo susidomėję i r ne 

apylinkių kolonijose, bei vesti 
kovą už Lietuvos nepriklauso
mybės a ts ta tymą. 

Šio renginio programą pavyz
dingai pravedė R. Jakubauskas . 

J . B. 

programos komitete. Progra
ma išlaikoma pavienių bei orga
nizacijų aukomis. Atžymėti sa
vo veiklos sukakčiai, spalio 15 
d., 7 vai. vak. Maironio parko 
salėje, sukvietė savo rėmėjus ir 
jų svečius į įdomų renginį, čia 

jų — tokią programą įmanoma j — Chicagoje y r a 1,836 dan-
pateikti tik atsidėjusio senovės tistai, v ienas dant i s tas 1,892 
laikų tyrinėjimo ir k ruopš taus asmenim, 
darbo dėka. 

Sveikinimai 

40 METŲ IŠGULĖJO LOVOJE 

Pagal br i tų medicinos žurna
lą "Lancet", viena sveika mo
teris išgulėjo 40 metų lovoje,! 
nes gydytojas pamiršo jai pa-j 
sakyti, kad j i gali atsikelti iš lo- \ 
vos. 1932 m. ta moteris susir- | 
go gripu ir namų gydytojas į 

Bet, taip rašo šis rimtas žur
nalas, gydytojas pamiršo su
grįžti i r moteris nesutiko palik
ti lovą. 40 metų j i išgulėjo 
lovoje, kol atėjo ki tas gydyto
j a s jos aplankyti i r paklausė, 
kodėl ji nesikelia. 

Tada t a moteris, j a u 70 metų 
amžiaus, paliko lovą. Ji pasi-

Po programos radijo sveiki
no Liet. organizacijų ir LB pirm. 
Petras Molis, meras Thomas 

atsilankę, ne tik buvo pavaišin- j j ^ ^ U e t . labdaringos dr - jos 
ti skania vakariene, bet turėjo 
progos pasigrožėti Bostono Et
nografijos sambūrio meniškai 
atlikta programa. O po jos, 
grojant geram orkestrui, pasi
šokti, pasidalinti įspūdžiais bei 
linksmai praleisti laiką iki vė
lyvos nakties. 

Meninė dalis 

Šio renginio programą nepa-

pirm. Kazys Adomavičius, 
V7ICN radijo gen. mngr. Tho
mas Devlin ir kt. Savo sveiki
nimo kalbose jie visi iškėlė ra
dijo svarbą ir lir.kėjo jai nenu
ilstamai ir toliau tęsti šį g ražų 
darbą ir kovą už Lietuvos išsi
laisvinimą. Į šj renginį a ts i 
lankė Šv. Kazimiero parapi jos 
klebonas A. Miciūnas, MIC, kun. 

prastai gražiai atliko Bostono [ Uždavinys, šaulių kuopos pi rm. 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Tetef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 North MkhigMi, Salt* 409 
Valandos pagal susitarimą 

įsakė jai pasilikti lovoje, kolei | mirė prieš keletą metų, sulau-
jis sugrįš. i kusi 74 metus amžiaus. ( t ) . 

Liet. etnografijos ansamblis, 
vadovaujamas Gitos Kučinskie-
nės. 

Gražiais (iš įv. Lietuvos vie
tovių) tautiniais drabužiais pa
sipuošusi ši grupė (apie 30 jau
nuolių) savo dainomis, solo ir 
duetais, šokiais žavėjo žiūrovus. 
Vedybų, piršlybų, šienapiūtės 

VI. Gedmintas, Algis Zenkus, 

llflimifHIIHIIItlMHIIIIIIIimiHIIIIIIIIUM 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEDfOS VALANDOS 

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

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7159 & MAPL£WOOD A VE. 
CHICAGO, ELL. 60629 

llllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllinilHI« 

DR, K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologine" Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Boilding) Tel. L l 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 874-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuctte Medical Center 
6132 So. Kedzie Aveniu-. 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2970. 

Rezid. tel. tVAlbroak 5-3048. 

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Tel. REUanee 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU* 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59tn Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šestad. uždaryta. 

šaulės patraukliai paruošė 
tiekė maistą. 

ir pa 

Paremkim mūsų draugą! 

Daumantiečiu šaulių baliuje atlieka 
meninę programą pianiste Raimun-! 
da Apeikytė ir solistas Antanas į 
Pavasaris. N-iotr. L. Kanto j 

Pertraukos metu buvo apdova 
noti šaudymo varžybose laimėję 
premijomis. I-ji premija buvo į-Į 
teikta Vladui Račiui, II-ji Juozui 
Narkevičiui, Ha (svečiui) adv. 
Romui Rakūnui, Hl-ji Alfonsui 
Petrauskui. Jauniams šauliams: 
I-ji premija Gintarui Prišmantui 
ir II-ji jauniausiam kuopos šau
liui 15 m. amžiaus. Edmun
dui Brinkiui. 

Bilietus dovanoms platino Ry-
mantė Barauskaitė, Danutė Kaš-
kelienė, Petras Sakas ir Justinas 
Naujokas. Dail. J. Andrašūno pa-
eikslą laimėjo kuopos šaulys Alek
sas Maskoliūnas. 

Šaulių kuopos valdyba reiškia 
didelę padėką už gražiai atliktą 
meninės dalies programą mūsų 
kolonijos žymiesiems meninin
kams, visiems už dovanas ir pi
nigines aukas, už maistą ir vaišių 
ruošą šaulių moterų vadovei V. 
Paplauskienei, pad. J. Paškaus-
kienei Reg. Jurkūnienei, Ir. Janu
šauskienei, Br. Tompauskienei, 
St. Verbylienei, L. Stadalninkie-
nei, M. J. Uksams, D. Kaškelie-
nei, D. Mitkienei, T. Ivanauskie
nei, O. Bielskienei, Sepikienei, J . 
Kvečienei, O. Macėnienei, Br. 
Venckienei, A. Mikrienei, V. Tu-
minienei, R. Barauskaitei, M.M. 
Barauskams, J. Paplauskui, A. 
Pinkui, A. Trečiokui, J. Venckui, 
Br. T. Žemaitaičiams, M. Stru-
piams, A. Galdikams, J. Avižie-
niui, J . U. Baltrėnams, Sof. Pui-
kūnienei, M. Banionienei ir ki-

į tiems prisidėjusiems prie ba
liaus parengimo. 

Kazys Šešupė 

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZfS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS \ 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt 
1:00 - 6:00 vai. popiet, treč. ir Sešt. 

tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GR €-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt i 
10-4; seštad. 10-3 vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDiKiy m VAIKT; U G O S 

S P I G I A U S I * 
MEDICAL BUILDTNG 

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

Iki i vai. "opiet 
Ofs. t e l 737.1168, rez. 239-2919 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
pemktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 
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Senatorius Charles H. Percy visada 
suorganizuoja Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą JAV senate. Kiekviena proga jis 
gina Lietuvos reikalą ir palaiko glaudžius 
ryšius su lietuviais. Raginame rinkimuose 
už jį balsuoti ir kitus paraginti už jį balsus 
atiduoti. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 

Ofis. te l 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

ir Specialybe — 
Emocines 

-Vervų 
Ugos. 

CRAWFORD MEDICAL BLDG 
6449 So. Palaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEYIČIUS 
i O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 va.:, ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. šeStad. nuo 1 Uci 4 vai. 

©f*. PO 7-6O0O Rez. OA 3-7278; 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. Westem Ave., Chicago 
Tel. 489-444! 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS UGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 S t , Palos Heigjhts 
Tel. 361-0730 

Valandos pagal susitarimą 

Tdef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIV LIGOS — C H m i U G M A 
Ofisai: 

111 XO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAIi Av'E. 
Vai and 03 pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius n-
"Contact lensen" 

2618 W. 71st S t — TU. 737-5149 
Vai, pagal susitarimą, t'ždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. RE .V 4410 

Rezidencijos teJef. GR 6-0617 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet_paga^ susitarimą. 
Ofi.«o tel. HK 4-2123. Varno GI 8-61»5 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad 
2-5 Ir 6-7 — is anksto susitarus. 

įstaigos Ir bato tel. 652-1S81 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1467 So.49th Ooart, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
laskyrua trr* ir seštad 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C. VVINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 Wmt 71st Street 

Valandos: 1-6 va!, popiet. 
Treč. ir SeStad. pagal susitarimą. 

Ofs. teL 586-3166; namą 381-3772 
DR. PETRAS ŽLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

Vai.: pirm, antr.. ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 



Bolševikų agentai ?51 
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BANDO PALAIDOTI BALFĄ 
Spalio 28 - 29 dienomis Chi- ja varpai", jis teigė, kad BALFo 

cagoje įvykęs Bendrojo Amerikos veikla einanti prie pabaigos ir 
lietuvių šalfos fondo (BALFo) kad jam "nepadės jokie vais-
XLX seimas buvo darbingas ir tai". Savo rasini tada baigė žo-

gausus skaičiumi Jame dalyvavo džiais: "Mirusiam nepadeda joks 
110 atstovų iš 30 skyrių, 5 {galio- dirbtinis kvėpavimas, joks vano-
tiniai, 25 direktoriai, taigi iš vi- jimas beržinėm vantom. Balfo 
so 140 oficialių šios organizaci- laivas vis labiau grimsta ir jam 
jos darbuotojų. Ne tiktai seimo nepadės joks kapitonų bei štur-
dalyviai, bet ir visa lietuviškoji manų keitimas", 
visuomenė džiaugiasi, kad ši II Tačiau nei V. Miniotas, nei jo 
pasaulinio karo metu įkurta or- rusiSki viršininkai nepajėgė su-
ganizacija karo aukoms lietu- žlugdyti BALFo. Atvirkščiai, mi-
viams padėti, sėkmingai atlikusi nėti puolimai sustiprino BALFo 
savo tiesiogini uždavinį nesus- veiklą ir jis ne tiktai nesiruošia 
tabdė savo veikimo, sėkmingai mirti, bet ko gera pragyvens pa
veikdama 35-uosius metus. tį Miniotą, kuris pelnosi sau pra-

Pasibaigus emigracijos i JA gyvenimą puldamas BALFą. 
V-bes ir kitus 'kraštus bangai, Kurį laiką V. Miniotas viešai 
BALFui teko kiek persiorgani- nesirodė, tačiau neseniai jis 
zuoti. Tiesa, pagrindiniai orga- vėl iškilo. S.m. spalio 17-21 die-
nizacijos tikslai — padėti i var- nomis jis per penkis "Tiesos" nu-
gą patekusiems lietuviams - ne- merius paskelbė ilgą rašinį "An-
pasikeitė. Bet pasikeitė patys titarybininkai nerimsta", 
vargšai. Pokario meto imigran
tai šiame krašte gražiai isikūrė, „ . _. * . ' . 
o kai kurie jų ir turtingi pasida- . ^ » J ' .M"***8 į į * « 
re. Vietiniams poreikiams ten- l ^ 7 f*™"*"** uSUiūna 
kinti buvo sukurti Lietuvos duk- B A L F o P*t*»* ±*™ ™eto emi-
terų draugijos skyriai ar kitos or- 8"""*°)* Ba"™ per keletą me-
ganizacijos. BALFas pasiry- t u P*vyko išvežti i Ameriką daug 
žo daugiau šelpti ne JAV-bėse n 5 į u ^ d r i n i n l " l M **** ap
gyvenančius lietuvius, pirmoje J?™"'" lietuvių tautai . To-
eilėje esančius Sibiro tremtyje ar l a u 5 ?:r:a*» H J© vy.oy-
okup. Lietuvoje kenčiančius var
gą ir skurdą. 

Iš BALFo valdybos XIX sei
mui pateiktos apyskaitos matyti, m o ^ ų fialfo ^ ^ l b e t i 
kad šiais metais nuo sausio 1 b- T ą s y k a r e n o n fc m]<y Marija R u_ 
gi rugsėjo 30 dienos šalpos reika- dienė" 
lams (neskaitant nedidelių ad- Vargšas Miniotas. Mums be-
rninistracijos išlakų) buvo S- v e i k g a i l a ^ kad> fr u d a m a s 

į ! ^ , 7 ^ 6 5 į * * * * į u n u paskaityti siunčiamus laiškus ir 
42,423 doll atiteko šalpa, už ge- k a i k u r i a s u ž s i e n i o l i e t u v i ų 
ežmes uždangos gyvenantiems ^ v i e t a s > -is ^ ^ e l e m e n t a . 

lietuviams, kuriems buvo išsiųsta rinio mpntimo a p i e ,B A L F ą > k a s 
190 siuntinių Kita mažesne su- matyti iš jo teigimų. Juk BALF-
mos dahs-Argentinos JAV-bių, ^ a u k o s > sudedamos lietuvių, 

? ? f t a • Y-0***10*' lU~ kaiP tik * •* nuo tų jo puolimų valkų Trikampio lietuviams. Pa- didėti. 
našios sumos maždaug ta pačia _ 
proporcija buvo išleidžiamos ir Toliau puolami kai kurie bu-
ankstesniais metais. Jos la- vusieji ir dabartiniai BALFo vei-
bai kuklios, nepakankamos. Ten- kėjaL B jų ypač kaltinamas BAL 
ka dar pridėti, kad nuo karo pa- ^o Chfcagos apygardos pirmi 
baigos laikų BALFas nesinaudo- ninkas Valerijonas Šimkus ir jo 
ja JAV ar šiaip jau nelietuviškų žmona Ona, kurie naudoją BAL-
organizacijų pašalpomis. BALFo F*o lėšas savo giminių Lietuvoje 
lėšos jau seniai telkiamos tiktai Šelpimui Cia vėL kaip ir daug 
pačių lietuvių aukų keliu. Rodos, l™r kitur, V. Miniotas nepataikė 
kad tokia labai ribota ir kukli i taikinį. Visi gerai žinome, kad 
šalpa neturėtų kam nors kKudy- BALFo darbuotojai Sunkai Chi-
ti. O tačiau užkliuvo... cagoje yra pasituri lietuviai. Jie 

9 nesinaudoja BALFo šalpa, at 
, virkščiai, daug aukoja ir auko-

Musų okupantu agentų BALF j a s i UOJ^ y . ir O. Simkams 
-as puolamas jau seniai. Mes tu- ^^ n e r a „^^ a u k ų ^ . 
nme tuo reikalu sovietines spau- j u nuosaVybės tokios didelės, kad, 
dos iškarpas pradedant 1970 me- ^ ^ „ ^ o k T j e t u v o i e ^ 
tais. Naujos puolimo bangos to- J ė t ų n u s i p i r k t i p ^ 0 g a l i r ^ 
je pačioje spaudoje pasirodė 1973, ^ ^ ^ j e i k a d a ^ ^ v a l . 
H m e t a i SL 1 9 7 3 . 3T. B A L F ° *U" <****> Pritrūkusi užsienio valiutos, 
niekinimui buvo išleistas speaa- ufcįmanya, parduoti Nepavyks-

Izraelis ir Trečiasis pasaulis 
Bent Šiuo metu Izraelis ten neturi draugų 

tas "Balfo demaskavimas spau
doje privertė išeivius susimąsty
ti: jie vis nenoriau aukojo Balfui. 
Todėl buvo imtasi skubotų prie-

lus .156 puslapių parketas At- ta V. Miniotui suniekinti ir ki-
sarguu, Balfas." Jo tiražas 8000 m fiALFo d a r b u o t o j u S i S i o j e sri_ 
egzempliorių. ^ j a m k b a i ^ g ^ ^pfAitgn_ 

Visoje šioje literatūroje m a t o s » __ v Miniotas, atrodo, 
B A L F a s P?5**0"1*8. ,ka!P *" nebuvo Amerikoje ir nepažjsta 
džiausiąs liaudies priešas , o jo fionylcščių gyvenimo sąlygų, 
vadovai vaizduojami iškrypė
liais, sukčiais, išeikvotojais, ne- * 
moraliais žmonėmis. 2inoma, tai Beverčiam V. Minioto "žuma-
šlykštus melas, taip labai įpras- Hstiniui reportažus" apie BALFą 
tas bolševikams ir jų agentams, galime tuojau pastebėti, kad jis 
Stipriai puolamas ir "Draugas". 3™ «* žurnalistas, bet enkave-

Sovietų žvalgybos ištaigos distas. Yla visada išlenda iš mai-
BALFo reikalams yra netgi spe- *°-
cialų žvalgybininką paskyrusios. Sekant vietine ir sovietinę 
Tai Vytautas Miniotas, viekšniš- spaudą, susidaro įspūdis, kad 
kis, gimęs 1928 metais. Pokario BALFo puolimai iš okup. Lietu-
metais tada dar jaunas vyrukas v<* "žurnalistų" pusės kažkaip 
garsėjo savo žiaurumais prieš to derinasi su lietuviams gerai 
lietuvius rusiškų istrebitelių eilė- žinomų dviejt; nelietuvių žurna-
se. Dar ir dabar kai kam pade- l i s tu spaudoje vedama akcija 
monstruoja randą užgijusios P«eš mūsų tautiečius. Panašūs 
žaizdos, kurią jis gavęs nuo Lie- i r mūsų tautiečiai tardymo bei 
tuvos laisvės kovotojų. 1948 m. *inių rinkimo būdas: V. Minio-
pakeltas maskvinės komunistų t a s tardydamas naudoja, gal būt, 
partijos nariu. Tuometinės NK pistoletą, o anie žinias renka kiek 
VD ištaigos pavedė jam sekti lie- švelnesniu, bet lygiai neatlai-
tuvius, susirašinėjančius su savo ožiu būdu. 
giminėmis Amerikoje, juos tar- Tenka apgailestauti, kad ant 
dyti, apklausinėti, daryti kratas bolševikų agentų sukurtos ugnies 
butuose. Miniotą pažįstamieji BALFo veikėjams deginti alyvos 
pasakoja, kad jo portfelis e- užpila ir vienas Chicagos lietu-
sąs pilnas iš pašto ištaigos kon- vių laikraštis, neseniai paskelbęs 
fiskuotų laiškų, kurie gaunami iš prieš BALFo seimą nukreip-

Absoliučiai dauguma balsų pri
imamos rezoliucijos Jungtinėse 
Tautose prieš Izraelį kelia įdo
mų klausimą apie nedraugišką 
Izraelio atžvilgiu Azijos, Afrikos 
ir 'Pietų Amerikos valstybių lai
kyseną, o jų gyventojai sudaro 
visos žmonijos daugumą. Vie
nam pasaulio rašytojų klubo 
(PEN) susirinkime Saul Bellow, 
Nobelio laureatas, kalbėdamas 
ta tema, pasakė: "Įsidėmėtinas 
dalykas, kad tautos, nepažįstan-
čios žydų, neturinčios sąlyčio su 
jais, neturinčios nieko bendro su 
jais, yra nuolat nusiteikusios 
prieš juos. Kodėl naujos Afrikos 
ir Azijos valstybės atsisuko prieš 
mus?" S. Bellow atsako, kad taip 
esą ne dėl antisemitizmo, kurio 
Azijoje ir Afrikoje iš viso nesą, 
bet dėl žydų ir Izraelio tautos 
nepažinimo ir dėl arabų vals
tybių politinės bei ekonominės 
įtakos ir žydams priešiškos pro
pagandos. Žydams ir Izraeliui 
priešiška propaganda plačiu mas
tu vedama ir Sovietų Sąjungoje, 
o Kinijoje žydai laikomi kapitalis
tais. 
Nei kapitalistai, nei komunistai 

Politiniu atžvilgiu trečiasis pa
saulis nėra iš esmės nei kapita
listinis, nei komunistinis. Apie 
jį kalbant dažniausia turima 
galvoje "nebaltoji" Afrika, Azi
ja ir Pietų Amerika, nors Čilė, 
Urugvajus, Argentina ir kitos 
valstybės yra "baltesnės" už 
JAV. Dabartiniam pasaulio su
skirstyme žydai priskiriami prie 
"baltųjų" ir 'Vakariečių". 

Suplakant žydus su Vakarų tau
tomis ir laikant juos asimiliuotais 
su jomis, trečiajam pasauliui at
rodo, kad žydams nereikia ats
kiros valstybės ir, jiems esant 
"vakariečiais", jie atsiduria prie
šų kategorijoje. Kaip žinome, ara
bai Izraelį laiko nerealia vals
tybe, o kovos frontu, imperialis
tų machinacijom, nukreiptom 
prieš arabus. Jie laiko Izraelį 
svarbiu veržimosi prietilčiu į Vi
durio Rytus, į naftą turtingas 
šalis, į Afriką, į Pietryčių Aziją. 
JAV siekia jas visas apžioti ir tai 
daro per Izraelį. 

Būdinga, kad dėl tokių pažiū
rų apie žydus įsivyravimo kai 
kurie žydai kaltina Izraelio val
dančius sluoksnius, kurie, igno
ruoja ir diskriminuoja žydus, at
sikėlusius iš arabų kraštų. Dau
gumas dabar Izraelyje gyvenan
čių žydų bėgo nuo persekiojimų, 
priespaudos ar jų naikinimo, tuo 
tarpu arabų šalyse gyvenę žy
dai, nors ir neturėjo lygių teisių 
ir nebuvo įsileidžiami į valdžią, 
bet nebuvo persekiojami, kad jie 

P. GAUČYS 

yra žydai. Arabų kraštų žydai nu
siskundžia jų diskriminavimu Iz
raelyje Tai jo priešams duoda 
progą Izraelį kaltinti rasių iš
skyrimo politika, kokią dabar 
praktikuoja Pietų Afrika. Juo la
biau, kad Izraelis Pietų Afriką 
aprūpina ir ginklais. E kitos pu
sės patys arabai investuoja mili
jonus į Rodezijos ir Pietų Afrikos 
pramonės įmones, nepaisydami 
Jungtinių Tautų sankcijų. 

Ūkiniai reikalai 
Tačiau trečiojo pasaulio pro-

arabišką nusiteikimą daugiausia 
nulėmė ūkiniai motyvai. Nafta 
turtingos arabų valstybės dauge
lį vilioja palaikyti draugiškus 
santykius su jomis. Mauritanija 
ir Somalija ilgai stengėsi, kol bu
vo priimtos į Arabų valstybių są
jungą. Afrikos Chado valstybė 
persimetė į arabų pusę, nes Iz
raelis nepakankamai parėmė 
Chadą, pasiųsdamas instruk
torius apmokyti jo kariuomenę. 
Nors Izraelis turėjo gerai paruoš
tą programą pagelbėti Afrikos 
valstybėms tarp 1958-1972 m. 
joms pasiųsdamas 3,000 įvairių 
specialistų vykdyti daugelį pro
jektų, jis negalėjo rungtyniauti 
su arabų naftos pinigais. 1972 
m. pradėjo smukti Izraelio įta
ka Afrikoje. Libijai pažadėjus di
delę paramą nafta ir pinigais, 
Uganda išvarė Izraelio patarė
jus ir nutraukė su jais prekybą. 
Kiek vėliau eilė kitų valstybių 
dėl politinių nuolaidų ir finan
sinės paramos atsimetė nuo Iz
raelio. Arabų valstybėms paža
dėjus nutraukti paramą Chado 
ir Etiopijos partizanams, jos nu
traukė ryšius su Izraeliu. 

Tačiau žydai labiausia nusi
skundžia antisemitizmu P. Ame
rikoje, ypač Argentinoje, kur gy
vena 600,000 žydų. Ten jiems 
pavyko įsisprausti į aukštas val
džios pozicijas ir netgi į minis-
terių kabinetą. Gen Videlos vy
riausybei pradėjus juos iš atsa
kingų pareigų salinti, kaltinti 
komunizmo plėtimu, ne tik vie
tos žydija pakėlė triukšmą, bet 
ir į jų gelbėjimą buvo įkinkyta 
prez. Fordo ir dabartinio prez. 
Carterio vyriausybės, kurios ap
kaltino Argentiną žmogaus teisių 
laužymu ir pradėjo jai taikyti 
įvairias sakcijas. Libija pasiūlė 
Urugvajui nemokamai tiekti jam 
reikalingą naftą, jeigu jis iš mi-
nisterių kabineto pašalins kelis 
žydus ministerius. Iš pradžių 
Urugvajaus prezidentas nesutiko, 

suvereninė valstybė, tačiau vė
liau juos pašalino, nes, girdi, ką 
mes deginsime — naftą ar suve
renumą. 

Santykių nutraukimas 
Tačiau reikia skirti trečiojo 

pasaulio santykių nutraukimą 
su Izraeliu nuo laikysenos dėl 
Izraelio teisės egzistuoti Daugu
ma trečiojo pasaulio valstybių 
nesiekia Izraelio sunaikinimo, 
bet protestuoja dėl Izraelio poli
tikos okupuotų arabų žemių at
žvilgiu. Jos pasisako už taikingą 
konflikto išsprendimą. Mat, dau
gelis Afrikos valstybių yra dau
giatautės ir turi pripuolamai nu
statytas sienas. Bet kurios vals
tybės sunaikinimas gali sudaryti 
pavojingą precedentą, paskatin
damas jų užpuolimą ar viduje su
organizuotais sukilimais jas iš
draskydamas. 

Pastaruoju metu Izraelio šovi
nistinė politika Jordano vakari
niame krante ir Gazos ruože pa
šiaušė ne tik visas arabų vals
tybes, bet ir su juo besitaikantį 
Egiptą, tad ėra vilties, kad tre
čiojo pasaulio laikysena būtų Iz
raeliui draugiškesnė. 

Nuo pat savo literatūrinio dar
bo pradžios štai jau 52 metai aš, 
nors gyvenime dažniausiai jau
čiausi vienišas, kūryboje vieni
šas nebuvau. Aš nuolatos jau
čiau savo skaitytojų, bičiulių ir 
draugų palankų dėmesį. Jie nuo
širdžiai džiaugėsi mano laimėji
mais ir neperdaug barė už nepa
sisekimus. Turėjau ir priešų. Jie 
manęs nepalaužė. Priešingai grū
dino ir ugdė tokius mano charak
terio ir kūrybos bruožus, kurie 
būtų likę nepastebėti, į sąmonės 
viešą neiškelti. 

V. Mykolaitis-Putinas 

Baltuosiuose rūmuose lietuviai susitikime su prezidento Carterio asis
tente Anne Wexler. Iš kairės: PLB pirm. Vytautas Kamantas, JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos pirm. Aušra Zerr, Anne Wexler, JAV LB 
ryšininkas Wasbingtone Algimantas Gureckas ir JAV LB krašto val-

pabrėždamas, kad Urugvajus yra į dybos vykdomasis vicepirm. Balys Raugas. 

LIETUVOS PASIUNTINYBES VEIKLOJ 
Spalio 21 d. įvyko Jungtinių kituose minėjimuose, atstovauda 

Tautų iškilmingas minėjimas mi Lietuvai. 
Washingtone. Tą minėjimą glo
bojo JAV prezidentas ir vicepre
zidentas. Valstybės sekretorius C 
Vance ir jo žmona garbės sve
čiais buvo pakvietę visų diploma
tinių misijų šefus VVashingtone 
su žmonomis, jų tarpe ir Pabalti
jo valstybių atstovus. 

Be.to, garbingųjų svečių sąraše 
figūravo Andrew Young, Ameri
kos ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų, buvę valstybės sekretoriai 
Henry A Kissinger, William P. 
Rogers, Dean Rusk bei ambasa
dorius Arthur J. Goldberg. Ypač 
buvo pagerbtos kalbose ir ploji
mais Izraelio - Egipto delegacijos, 
atvykusios į Washingtoną tęsti 
taikos derybų. 

Minėjimas prasidėjo koncertu 
Kennedy Center, kur dainavo 
garsi operos solistė Clamma 
Dale, kilusi iš Pennsylvanijos. 
Po koncerto Washington Hilton 
viešbutyje buvo iškilminga va
karienė. Stalai gražiai papuošti 
gyvų gėlių puokštėmis, o prie 
kiekvieno stalo sėdėjo po 10 žmo
nių. Lietuvos atstovas dr. St. Bač-
kis ir O.Bačkienė koncerte sėdėjo 
tarp Irano Chargė d'Affaires ir 
Australijos ambasadoriaus, o va
karienėje su Nepalo ambasado
rium ir jo žmona (princese). 
Charakteringas buvo ambasado
riaus pasiteiravimas apie Lietuvą: 
"Ar Lietuvos padėtis nėra panaši 
I Monako kunigaikštijos?" Nors 
vakarienės valgių sąraše buvo į-
traukta "Shrimp cocktail a la 
Russe", bet Sovietų ambasados 
atstovo nebuvo. 

Prezidentas J. Carteris ir vice
prezidentas W. Mondale progra
miniuose pareiškimuose ypač pa
brėžė Jungtinių Tautų pirminį 
principą — žmogaus teisių gyni
mą ir jo efektyvų realizavimą. 

Pastaruoju metu Lietuvos ats
tovas dr. St Bačkis ir O. Bačkie-
nė dalyvavo Brazilijos, Korėjos, 
Nigerijos ambasadorių priėmi
muose jų tautų švenčių proga ir SOfANAS DAUKANTAS 

Ano meto grožinę lietuvių li
teratūrą S. Daukantas praturti
no keliais būdais. Visų pirma 
paminėtini jo atlikti antikines 
literatūros vertimai — 'Tąsa* 
kos Fedro" ir Kornelijaus Ne-
poto "Gyvatos didžiųjų karvai-
dų senovės", perdirbta ar lais
vai versta J. H. Kampės apysa
ka "Rubinaičio Peliūzes gyveni' 
mas". S. Daukanto, kaip be
letristo, talentas pasireiškė ne 
tik grožinės literatūros, bet ir 
istorijos veikaluose. Lietuvos 
girių vaizdai, kuriuos randame 
"Būde", yra anuometinės lietu-

Mirus Sv. Tėvui. Pauliui VJ. ir 
Jonui Pauliui I, Lietuvos atstovas 
dr. S.A. Bačkis pareiškė užuojau
tą apašt. delegatui Amerikoje ir 
delegatūroje pasirašė užuojautų 
knygoje. Apašt delegato kvieti
mu jis taip pat atstovavo Lietu
vai visose iškilmingose pamaldo
se ryšium su popiežių mirtimis 
bei vainikavimais išrinkimo pro
gomis. 

Tenka pažymėti, kad pasiun
tinybę aplanko ir informuojąs! 
nemaža įvairių žmonių. Jų tarpe 
paminėtini L Valiukas, Radve-
niai iš Los Angeles, Gintaras Ka
rosas su draugu iš Bostono, Vak. 
Vokietijos LB-nės atstovas PLB 
seime R. Tendzegolskis su žmo
na, Vilija Avižonytė iš Albuguer-
que, N. M., Aleksiai iš Floridos, 
kurie pasiuntinybei padovanojo 
Dariaus ir Girėno biustą. Pasiun
tinybėje lankėsi ir PLB pirmi
ninkas inž. V. Kamantas, A 
LT pirm. d r. K. Bobelis, prof. Pra 
nas Zunde su sūnumi, dr. Sau
lius Naujokaitis, LB-nės pirmi
ninkas VVashingtone, poetas Na-
das Rastenis iš Bahimorės, lietu
vių kilmės amerikiečiai iš Scran-
ton, Pa., New Hampshire, Man

hattan Beach, CA., Springfield, 
Va., studentės ir studentai iš A-
merican universiteto, George-
town u-to, Amerikos Katalikų u-
niversiteto. Jie ne tik norėjo ap
lankyti pasiuntinybę, bet ir gauti 
literatūros apie Lietuvą savo stu
dijų tikslams. 

Apsilankiusiųjų tarpe paminė
tini VLIKo politinės komisijos 
pirmininkas Stasys Lūšys, Tautos 
Fondo pirmininkas J. Giedraitis, 
advokatas Eraest Raškauskas, J. 
G. Simams, adv. John Hudsoniš 
Des Moines, Iowa, advokatas F. 
Morkūnas su žmona. Be to, apsi
lankė mormonų misionieriai ir 
išeidami pasimeldė už Lietuvą. 

vių prozos viršūnė. 
V. Merkys 

Amerikos ar siunčiami giminėms į 
šj kraštą. 

Jau 1973. X. 19 rašinyje "Tieso
je", antrašte "Ar ne Balfą laido- lietuviai. 

tą korespondenciją. Atrodo, kad 
daug kas nori BALFo laidotuvių, 
bet BALFas nemiršta, jis atlai
kys, nes jį remia visi geros valios 

b.kv. 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės poficijos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 
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Krečiant buvo rastas užkištas už diržo, ant pilvo, 
pistoletas "Parabelum" su pilna apkaba šovinių. Jo pi
niginėje buvo rasta, be smulkių banknotų, du bankno
tai po 500 litų. Paaiškėjo, kad sulaikytas asmuo yra 
Strazdas, gyvenantis Raseinių mieste. 

Gerai, kad valdininkas Legačinskas laiku susipra
to iškrėsti sulaikytą asmenį. Jei jis to nebūtų padaręs, 
tai sulaikytas galėjo jį ir Stulginską nušauti ir iš mū
sų įstaigos pasišalinti. Niekas nebūtų žinojęs, kas jis 
toks buvo ir kas tai padarė. 

Kadangi Strazdo apdaras visai atitiko žymėms to 
plėšiko, kuris dalyvavo apiplėšiant keleivius prie Kur
šėnų geležinkelio stoties, tai aš, sugrįžęs j raštinę, 
telefonu paskambinau Šiaulių smulkaus kredito ban
kelio tarnautojui Vitkevičiui ir jo paprašiau, kad jis 
ateitų į mūsų įstaigą atpažinti vieno asmens, kuris yra 
įtariamas jo ir kitų keleivių apiplėšime netoli Kuršėnų 
geležinkelio stoties. 

Vitkevičius, pamatęs sulaikytą Strazdą, pripažino, 
kad jis yra vienas iš tų plėšikų, kuris jį ir kitus kelei
vius netoli Kuršėnų geležinkelio stoties apiplėšė. Ma
ne nustebino tai, kad Strazdas nesigynė ir iš karto pri
sipažino, jog drauge su batsiuviu Ališausku, gyvenan
čiu Raseinių mieste, įvykdė šį plėsimą Papasakojo, kad 
po įvykdyto plėšimo sekantį rytą su Ališausku netoli 
Akmenės geležinkelio stoties pasidalino atimtus laike 
piešimo pinigus, kurių buvo apie 10.000 litų, o pinigi
nes paslėpė miške po sukrautų žabų krūva. Pagal jo 
nurodymą, pinigines buvo surastos ir grąžintos nuken

tėjusiems. Be to, papasakojo, kad rasti pas jį per kratą 
pinigai yra dalis tų pinigų, kuriuos jie atėmė plėšimo 
metu. Kur padėjo likusius pinigus, nepasakė, tačiau 
buvo įtarimas, kad juos galėjo palikti pas savo žmo
ną arba paslėpti kur nors namuose. 

Kadangi pas Strazdą buvo rasta tik dalis išplėštų 
pinigų, tai buvo duota Raseinių policijai telefonograma, 
kuria prasyta padaryti Strazdo namuose kratą, tiks
lu surasti atimtus laike plėšimo pinigus. Jei pinigai ne
bus surasti, buvo prašoma Strazdo žmoną suimti ir at
vežti įmūsų įstaigą apklausinėjimui. Padarius Strazdo 
bute kratą, Raseinių policija atimtų laike plėšimo pini
gų nerado. Be to, buvo prašoma suimti ir padaryti kra
tą pas Strazdo bendrininką Ališauską, kuris dalyvavo 
šiame plėsime. Tačiau Raseinių policija jo nerado, nes, 
matyt, jis pastebėjęs, kad policija Šiaulių geležinkelio 
stoty suėmė jo draugą Strazdą, spėjo pasislėpti. Atvež
ta į mūsų ištaigą Strazdo žmona neprisipažino pinigus 
slepianti. Tačiau buvo aišku, kad ji nenori pasakyti 
teisybės, kur yra paslėpti pinigai. Užbaigus jos apklau
sinėjimą, mūsų skyriaus vedėjas Drelingas man įsakė 
drauge su areštuota Strzdo žmona nuvažiuoti į Rasei
nius ir dar kartą padaryti jos bute kratą, kad 
surasčiau atimtus pinigus. 

Važiuojant traukiniu, Strazdo žmona mane už
kalbino ir pradėjo klausinėti, ar atvažiavus į Rasei
nius aš ją paleisiu, ar pasodinsiu į kalėjimą. Norėda
mas ją pagąsdanti, kad galėčiau surasti atimtus pini
gus, jai pasakiau: jei ji atiduos paslėptus pinigus.tai 
ją paleisiu, bet jeigu neatiduos, tai ją vešiu atgal į 
Šiaulius ir pasodinsiu į kalėjimą, kuriame ji bus laiko
ma iki teismo. 

Praslinkus kuriam laikui, ji vėl mane užkalbino 
ir vėl pkalausė, ar aš ją iš tikrųjų vešiu atgal į Šiau
lius ir pasodinsiu j kalėjimą.Patvirtinau. jeigu neati
duos pinigus, tai vešiu atgal į Šiaulius ir pasodinsiu 
į kalėjimą. Praslinkus valandėlei, matyt, bijodama pa
tekti į kalėjimą, ji manęs dar kartą paklausė, sakyda

ma: jei ji nurodys, kur yra paslėpti pinigai, ar iš 
tikrųjų paleisiu ir į Šiaulius nebevešiu? Jai atsakiau, 
kad jeigu ji grąžins pinigus, tai į Šiaulius nebevešiu 
ir už tai ji nebus teismo baudžiama. 

Atvykus į Raseinius, pagal jos nurodymą suradau 
paslėptus pinigus. Jų buvo apie 4,000 litų, visi po 500 
litų banknotais. Taip pat buvo Amerikos dolerių ir 
Anglijos svarų, kurių skaičiaus neatsimenu. Tie 
doleriai ir svarai buvo atimti iš žydų pirklių, gyven-
nančių Kuršėnų mieste. Jei Strazdo žmona nebūtų nu
rodžiusi, kur yra paslėpti pinigai, tai jų niekas nebū
tų radęs. Jie buvo paslėpti rūsyje grindyse, oloje iškal
toje skylėje, kuri buvo labai gerai užmaskuota ir už
pildyta smulkiais akmenukais, kad niekas negalėjo pa
galvoti, kad ten yra paslėpti pinigai 

Sulaikytą Strazdą, atlikę visus formalumus, patal
pinome į Šiaulių kalėjimą Kuršėnų apylinkės tardyto
jo žinioje, kuriam perdavėm tuo reikalu padarytą kvo
tą. Surasti pinigai buvo grąžinti nukentėjusiems. 
Strazdo bendrininko Ališausko surasti nepavyko, nes 
jis pabėgo į Argentiną Už padarytą plėšimą Strazdas 
buvo Šiaulių apygardos teismo nubaustas 6 metams 
kalėjimo. Kadangi jo žmona nebuvo jokio nusikaltimo 
padariusi, tai ji teismo nebuvo nubausta. 

šioje byloje paminėtos pavardės Vitkevičius ir A-
lišauskas yra netikros, nes po tiek daug metų jų neat
simenu. 

Saugumo policijos valdininko 
Smulkevičiaus nužudymas 

Laikraščiuose dažnai rašoma, kad Amerikoje, ei
dami tarnybos pareigas, nuo nusikaltėlių rankų žūna 
daug policijos tarnautojų. Lietuvoje policijos tarnau
tojų nužudymų retai pasitaikydavo. Man tarnaujant 
Šiaulių kriminalinėje policijoje, buvo nužudytas sau
gumo policijos valdininkas Juozas Smulkevičius. To
dėl noriu papasakoti, kokiomis aplinkybėmis šis nužu
dymas įvyko. 

(Bus daugiau) 
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Darbu, prakaitu ir ryžtu 
pasiekti gražūs rezultatai 

Pokalbis su Liudu Sagių Grandinėles Australijon išvykimo proga 

BRONIUS VAŠKAITIS Išeivijos gyvenime kultūrinė
je, šalpos, ekonominėje, visuome
ninėje, politinėje ir švietimo sri
tyje esame atlikę didžiulius dar
bus. Viską sudėjus krūvon, susida
ro labai gražus, spalvingas, pasi
didžiavimą keliąs veiklos vainikas. 
Atidžiai pažvelgę, įsitikiname, 
kad daugelio mūšy svarbiųjų 
užmojų pradininkali buvo pa
vieniai asmenys, ant kurių pečių 
didelė darbo našta dar ir šian
dien gula. Prie tokių asmenų 
tenka priskirti ir dideliu gabu
mų, nepaprasto ryžto bei patva
rumo Grandinėlės vadovą Liudą 
Sagį. 

Grandinėlės išvykos Australi
jon proga Liudui Sagiui buvo pa
teikti keli klausimai, į kuriuos 
mūsų kultūrininkas maloniai at
sakė. 

— Prieš pradedant ŠĮ mūsų po
kalbį, leiskite man padėkoti Jums 
už ryžtą vykti, kaip Grandinė
lės korespondentui, Australijon. 
Jūs šioje koncertinėje kelionėje 
būsite ryšys tarp šokėjų, muzi
kantų, Grandinėlės ir mūsų lie
tuviškos visuomenės.Kartu su gru
pe jau antrą kartą vyksta ir di
džiojo CIevelando dienraščio "The 
Plain Dealer" jaunimo skyriaus 
redaktorė Jane Scott. Jos dėka 
Grandinėlės lietuviškų šokių iš
vyka bus žinoma plačiajai CIeve
lando visuomenei. O dabar — Jū
sų klausimai. 

— Ar galite papasakoti, kas 
paskatino į tautinių šckic mo
kymą ir kokiu būdu pasiekėte to
kių graži*? rezultatų? 

— Su šokiais, daugiausia lie
tuviškais, gyvenu jau eilę mėty. 
Pirmi šokių įspūdžiai ir bandy
mai, žinoma, buvo kaimo jauni
mo tarpe Majoriškiuose institu-
je. Vilniaus Pedagoginis institu
tas (1938 m.) Bronės Lapšienės 
dėka jau aiškiau supažindino ma
ne su mūsų liaudies šokiais, pir
momis jų stilizacijomis. Visiškai 
į lietuviškų, stilizuotų šokių at
likimą įsijungiau Liaudies an
samblyje Vilniuje. Mokytoja bu
vo Marija Baronaitė — Grėbliū-
nienė, šokių stilizuotoja, natū
ralaus šokiu atlikimo skiepyto-
ja. Šokau ir Juozo Lingio, lietu
viškos sceninės choreografijos pa
grindinio kūrėjo, priežiūroje. 

Visais tais jaunais metais būti 
šokių mokytoju nesiruošiau. Už
teko tik šokti, tad ir šoku iki šian
dien. Mokytojo darbą pradėjau 
atsitiktinai, 1953 metais paruoš
damas 13 mergaičių Cleveiando 
miesto tautybių festivaliui. Apie 
"aukštą meninį lygį" mėgėjams, 
galvoju, netinka daug kalbėti. 
Kartais išeina geriau, kartais — 
silpniau. 

Žinoma, reikia ir pačių šokių 
su mintimi, nuotaika, tikslu. Jie 
visi Lietuvos žemėje. Ten žmo
nės gyveno, kentėjo, posmus ir šo

kius sudėjo. Daug jų buvo už
miršta, pražuvo. Gal mažesnė 
dalis išliko. Šokių mylėtojų dė
ka lietuviški šokiai, žaidimai 
vėl grįžo gyvenimam Tuos stili
zuotus, scenai pritaikytus, gra
žaus brėžinio šokius šoka ir 
Grandinėlė* Ji juos aprengia įvai
rių Lietuvos vietovių rūbais. 
Bet daugiausia vis tik padeda pa
siekti bent kokių rezultatų dar
bas prakaitas, ryžtas. Ryžtas vis
ką daryti kiek galima geriau, 
traukiant ir kitus drauge 

rė laužo. Visa tai yra iš šiuo me
tu ruošiamo Australijos lietu
viams Joninių apeigų žaidimo 
šokio kupolinio. Lygiagrečiai 
vyksta ir vyrų šokio naujas pa
statymas. Šokiui įjungta net 12 šo
kėjų. Jono Švedo muzikos ritme, 
visiems vyrams kartu treptelint, 
bus, jei tik Australijos karščiai 
neprispaus, gana garsus trinkte
lėjimas. Australijos šokių šven
tėje Grandinėlė dalyvauja. Da
lyvauja ir bendruose šokiuose ir 
turės savo atskirą, šventini pasi
rodymą. Žinoma, bus ir naujas 
šokis. Nemuno šalies šokių, žai
dimų dar yra. Netikiu, kad aš — Kokias žymesnes vietas jau 

esate aplankę su savo koncertais j juos visus iššoksiu ar išmokysiu 
Tikrų mėgėjų, nors ir šokio, dang 

I nėra. 
— Kokio dydžio bus Grandi

nėlės sudėtis, kaip vyksta pasiruo
šimo darbai, tautini? rūbų tvar
kymas, finansinių reikalų spren
dimas? Kiek prie JŪSŲ prisijungs 
pašaliečiu? 

— Keliaujančių asmenų sąra
šas susidės iš 53 žmonių: 38 šo
kėjų, 8 muzikantų, 3 vadovų, 1 
techninio personalo "The Cleve-
lan Plain Dealer" reporterės Ja
ne Scott ir 3 pašalinių asmenų. 
Be abejo, San Francisco mieste 
prie mūsų prisijungsite ir Jūs. Ke
lionei ruošiamės nuo pernykščio 
rudens. Grandinėlės mergaičių 
rūbai buvo sutvarkyti, statant 
naujus šokius. Dabar siuvame 
naujus ir pertvarkome senus rū
bus vyrams. Du mėnesius pilną 
tempą dirba 2 siuvėjos ir eilė pa-
gelbininkių. Australijos Lietuvių 
dienoms rengti komitetas, pirmi
ninkas dr. Ben Vingilis ir ALB-
nės nariai pasirūpins Grandinė
lės apgyvendinimu ir transpor-
tacija lėktuvais savo žemyne. Nuo 
CIevelando iki Sydnėjaus kelio
nės išlaidas turime apsimokėti 
patys. Pusę 66,000 dol. sumos 
dengs grupės narių tėvai, patys 
vadovai ir dirbantieji keliautojai. 
Kita pusė buvo sutelkta visos gru-

Liudas Sagys, Grandinėles kūrėjas 
ir vadovas. 
Šiaurės Amerikoje ir kituose kon
tinentuose? 

— Jaunimas išsilaiko grupėje 
ilgesnį laiką tiktai gastrolių dė
ka. Nuo 1953 metų stengiausi ieš
koti progų parodyti Grandinė
lę kituose miestuose. Esame ap
lankę visus artimesniuosius lietu
vių centrus po keletą kartų. 
1970 metais turėjome labai sėk
mingas gastroles Kolumbijoje ir 
Venecueloje. 1972 metais vykome 
į Europą koncertuoti Anglijoje ir 
Vakarų Vokietijoje. Tos išvykos 
kulminacinis taškas buvo audi
encija su popiežiumi a. a. Pau
lium VI Romoje. 1973 m. pavasa
ris leido mums pasirodyti Will-
shire — Abel teatre Los Angeles 
mieste, praeitą balandį pasiekėme 
Montrealį Kanadoje. 

— Paskutiniuose Grand;"ė-
lės spektakliuose vyravo iš įvai
rių Lietuvos vietovių surinkti 
mūsų kaimo šokiai, JŪSŲ meniš
kai apipavidalinti. Jdomu, ar pa
rodysite australiečiams ką nors 
naujo, ko mes dar nesame matę? 

— Tikiu, kad Australijos lietu
viams beveik visa mūsų šokių 
programa bus naujiena. Vienas, 
kitas šokis esmėje girdėtas, net 
matytas. Bet ir Amerikos žemėje 
dar scenoje Grandinėlė nedegė 
stebulių, nerinko kupolų, nekū

pės ir tėvų bendromis pajėgomis, 
dirbant įvairius darbus, rengiant 
dvidešimtmečio šventę, taupant 
Grandinėlės pajamas nuo 1973 
metų. Parama buvo gauta iš 
PLB-nės valdybos ir Lietuvių 
Fondo rūbams ir kupolinio pa
statymui. Administratorės Sagie-
nės pastangomis buvo išrūpintas 
"grant" iš Ohio Arts Council. 
Šiuo metu esame netoli reikiamos 
sumos. Tikime, kad CIevelando 
lietuviškoji visuomenė padės 
mums užpildyti likusią spragą. 

Pašaliečių Lietuvių Bendruo
menės narių, vykstančių asme
niškais reikalais su mūsų ekskur
sija, registracija dar tebevyksta. 
Negaliu šiuo metu žinoti tikro jų 
skaičiaus. 

— Kaip ilgai užtruksite Aus
tralijoj, kokius miestus esate nu
matę aplankyti, ar duosite kon
certų ir svetimtaučiams? 

— Australijoje būsime apie 16 Į 
dienų, neįskaitant kelionėje pra-' 
leisto laiko iš CIevelando iki Sid
nėjaus ir atgal. Gastrolių plane 
yra numatyti 3 mažesni pasiro
dymai ir vienas pilnas koncertas 
Regent teatre viso miesto visuo
menei Sidnėjuje, vienas koncer
tas Adelaidėje, Melbourne ir Cam 
berroje. Australu visuomenė ma
tys mus šokančius prie Sidnėjaus 
operos rūmų miesto parke, tam 
tikra dalis australiečių žiūrovų 
bus ir i koncertus atsilankiusioje 
publikoje, ypač Camberroje, kur 
gyvena tik kelios lietuvių šeimos. 
Man asmeniškai rūpi koncertas 
Adelaidėje, nes ten mūsų progra
mą žiūrės abi buvusios mano šo
kių mokytojos — Marija Baronai
tė - Griebliūnienė ir Bronė Lap-
šienė. 

— Būdami plačių užmojų 
žmonės, be abejo, turite ir toli
mesnių planų. Įdomu kaip pla
čiai jie siekia? 

— Dirbant su jaunais mėgė
jais labai sunku kalbėti apie atei
ties planus. Lietuviškas jaunimas 
yra labai užsiėmęs: eina į mokyk
las, po mokyklos dirba, sportuo
ja, priklauso kitoms organizaci
joms, pagaliau turi ir savo asme
niškų reikalų. įsisprausti Grandi
nėlei su savo veikimu yra labai 
sunku arba visai neįmanoma. 
Jaunimas turi pasirinkti arba 
šokti, groti, koncertuoti, keliau
ti, pažinti žmones ir pasaulį, ar
ba savo laisvesnį laiką skirti ki
tam veikimui. To viso išvadoje 

kartais būna sunku žinoti grupės 
sudėtį būsimam koncerte. Pla
nuojant metus ir daugiau į priekį 
(kas veikiančiam vienetusi būti
na) reikia įdėti nepaprastai daug 
pastangų, kad tuos pasižadėjimus 
grupė galėtų tinkamai atlikti. 

FDLMŲ FESTIVALIS 

Chicagoje 17 dienų vyks fil
mų festivalis. Tęsis iki lapkri-

Dėlto ir į Jūsų klausimą reikia 
atsakyti — planuosime po Aus
tralijos išvykos. 

cio 19 dienos. Bus parodyta 
110 filmų įvairiuose teatruose, 
daugelis filmų iš užsienio: V. 
Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, 
Olandijos, Švedijos, Ispanijos, 
Belgijos ir kitų kraštų. 

Svarbu, kad Jūs balsuotumėte už mūsų 
gerą draugą ir rėmėją. Balsuokite už 

TOM HYNES, 
COOK COHNTY ASSESSOR, 

kurį visi lietuviai ir kiti nuoširdžiai remia. 

Balsuokite tik DEMOCRATIC 

Su pagarba. 

AL VAITIS 
J 
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| / Drive-in Tellers | 
s 
I Open 6 days a week 
s 
= Open Friday evenings, 5 P. M. to 8 P. M. 

E Instead of Tmursday evenings 

1 MARQUETTE NATIONAL BANK 1 

64th and So. Western Avenue 
1 Mali Bart - 6816 South Westem — GR 6-5100 

Oandinė'ė Šokio sūkuryje. Prieky -- Daiva Marcinkevičiūtė 

Senatoriaus Charles H. Percy Pareiškimas 

Rugpiūčio 2,1978 

„Per eilę metų aš kreipiuosi į Sovietų pareigūnus, diplomatus ir koresponden
tus disidentų reikalais ir taip pat stengiuosi padėti asmenims, kurie nori emig
ruoti iš Rusijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ar Ukrainos. Šiais reikalais esu stipriai 
pasisakęs Leonidui Brežnevui ir kitiems Sovietų pareigūnams. 

Šiandien, kada Sovietų autoritarinė valdžia pradėjo akciją užgniaužti 
disidentų judėjimą, persekioti norinčius emigruoti ir teisti tuos, kurie išdrįso 
pakelti balsą prieš esamą santvarką, aš sustiprinau savo pastangas. 

Labai svarbu suprasti, jog daug reklamuoti Orlov, Nudel, Šlepak, Ščaransky 
ir Ginsburg teismai yra tik dalis problemos. Mes turime būti lygiai susirūpinę ir 
lygiai kelti balsą už nuteisimą tokių drąsių vyrų kaip Lev Lukianenko ir Viktoro 
Petkaus. 

Aš prisidėjau ir rėmiau griežtą Senato rezoliuciją, prašant paleisti Viktorą 
Petkų. Taip pat su eile mano kolegų senatorių aš kreipiausi į ukrainiečių komu
nistų partijos pirmąjį sekretorių d«*l laisvės kovotojo Lukianenko išlaisvinimo. 

Aš iškėliau tuos klausimus Sovietų ambasadoriui Washingtone ir jis puikiai 
žino mano pasipiktinimą dėl padarytų prasižengimų pagrindinėms žmogaus 
teisėms ir asmeninės laisvės pažeidimais. 

Aš prižadu tęsti savo pastangas dėl Viktoro Petkaus, Lukianenko ir visų kitų, 
kurie ryžtingai kovoja, vadovaudamiesi savo sąžine prieš nelygų priešą". 

LIETUVIAI, JŪSŲ BALSAS UŽ SENATORIŲ CHARLES H. PERCY 
UŽTIKRINS TĘSTINUMĄ RYŽTINGOS VEIKLOS UŽ PAGRINDINES 

ŽMOGAUS TEISES 

IR JO NUOLATINES PASTANGAS LIETUVIŲ LAISVĖS KOVOJE. 
LAPKRIČIO 7 DIENĄ BALSUOKIME UŽ SENATORIŲ CHARLES H. PERCY 

Lietuvių komitetas Senatoriui Char les H. Percy perrinkti 
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ALT'o IR JAV LB-nės SUSITARIMO 
PATVIRTINIMO BELAUKIANT 

ANTANAS BUTKUS 
Sių metų vasarą spaudoje pa

sirodė žinutė, kad tarėsi JAV Lie
tuvių Bendruomenės ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos atstovai dėl 
veiklos derinimo ir tarpusavio 
bendradarbiavimo. Vėliau girdė
jome, kad ALTai pasitarime ats
tovavo Visuomeninių santykių 
komisijos pirm. dr. L. Kriauče-
liūnas ir vecepirm. dr. J. Valaitis, 
O LB-nei — krašto valdybos 
pirm. A. Gečys ir valdybos ry
šininkas VVashingtone A Gurec-
kas. 

Pasaulio Lietuvių dienų proga 
įvykusiam JAV LB-nės krašto 
valdybos posėdyje šis abiejų or
ganizacijų atstovų susitarimas iš 
LB-nės pusės buvo patvirtintas. 
Užklausus, koks tas susitarimo 
tekstas, LB-nės valdybos nariai 
nesakė ir spaudoje neskelbė, lauk
dami ALTos valdybos patvirti
nimo. 

Jau praėjo keturi mėnesiai nuo 
ALTos ir LB-nės atstovų pasita
rimo ir 3 su puse mėnesio nuo 
LB-nės krašto valdybos šio tarp-
veiksninio susitarimo patvirti
nimo. Iki šiol spaudoje nei žo
delio apie ALTos ketinimus, nei 
apie to susitarimo tekstą bei kliū
tis, dėl kuriu ALTa matomai del
sia tą susitarimą patvirtinti. 

ALTos ir JAV LB-nės santykiai 
ir tarpveiksninė veikla lietuvių 
visuomeniniam gyvenime yra la
bai svarbus reikalas. Iki šiol už
sitęsęs tarp šių dviejų organiza
cijų ginčas ir tarpusavio nesan
taika atnešė daug žalos lietuviš
kam darbui. Šis ginčas didžiulei 
daugumai lietuvių yra nesupran
tamas., nereikalingas ir nepateisi
namas. Visos patriotinės organi
zacijos ir joms nepriklausą lietu
viai nekantriai laukia to ginčo 
sėkmingo likvidavimo. Tą turėtų 
jausti ne tik LB-nės valdyba, ku
ri tuoj pat šį svarbų susitarimą 
patvirtino, bet taip pat ir ALTos 
centro valdyba, kuri dėl visai ne
suprantamų priežasčių tą tvirtini
mą uždelsė keturis mėnesius. Al-
tos valdybos nariai juk yra lie
tuviškų centrinių organizacijų 
atstovai, kuriems tų organizaai-
jų suvažiavimuose buvo įsakmiai 
pabrėžta ieškoti tarpveiksr.inio 
susitarimo ir darbų koordina
vimo. Tą pat įsakmiai pabrėžė 
ir White Plains veiksnių konfe
rencija. Deja, jos nutarimai dėl 
veiksniu nesantaikos tebeguli tų 
institucijų stalčiuose. 

Tenica stebėtis, kad mūsų vie
šoji opinija —radijas, žurnalai, 
laikraščiai —tuo klausimu tyli 
ir net keturis mėnesius laukia, 
kol ALTos valdyba malonės tuo 
klausimu tarti savo žodį: priimti 
savo dviejų kolegų išmintingą su
tarimą baigti ginčus su LB-ne, ar 
jį atmesti. Nuostabiai didi mū
suose kantrybė, o gal tik papras
tas abejingumas, ar beviltišku
mas. Nejaugi? Panašios situaci
jos jokiu būdu negalima įsivaiz
duoti amerikiečių ar anglų gyve
nime. Jų spauda seniai tuos su
sitarimo punktus būtų paskelbu
si su organizacijų pritarimu, ar-
be jo. Dar daugiau, susitarimų 
punktuose keltos mintys būtų ke-
letos vedamųjų palydėtos, pagir 
tos, pakritikuotos. Mūsuose kriti
kuoti veiksnių ėjimus nepriimti
na, tiesiog nepatriotiška. Bend
rai, visuomeninio gyvenimo kriti
ka nėra madoj. Tiesa, geros, kū 
rybingos ir konstruktyvios kriti
kos mes labai mažai teturime. 
Jei ką giriame ar peikiame, tai 
dažniausiai abstrakčiom ir nieko 
konkretaus nepasakančiom bend
rybėm arba prasimanytais ir net 
piktais įtarinėjimais ar net užgau
liojimais. 

Spaudos pagrindinis tikslas in
formuoti. Jos galia viešai nuo
monei formuoti yra labai dide
lė, tad ji tą savo galią turi tinka
mai išnaudoti. Teisingos infor
macijos greitas paskleidimas pra
turtina žmones ir juos apginkluo--
ja. Kad ir šiuo ALTos ir LB-nės 
atstovų susitarimo klausimu. Jei
gu mes būtume laiku žinoję tų 
susitarimų tekstą, galėtume veik
ti savo atstovus, kad jie gerus su

sitarimus skubiai priimtų ir juos 
vykdytų, o blogus, jei tokių būtų, 
atmestų ir ieškotų tinkamesnių. 
Tuo mes taip pat galėtume prisi
dėti prie lietuviškos veiklos sus
tiprinimo. O dabar esame ne tik 
beginkliai, bet ir bejėgiai. Tas 
pat ir kituose lietuviško gyveni
mo sektoriuose. Dažnai menka
vertiškumą liaupsiname tiek pat, 
kaip ir pagyrimo tikrai nusipel-
nusias pastangas, pasiteisindami: 
tegul tik dirba — visi savanoriai, 
kad savanoriai tai tiesa. Kad men
kavertiškumo liaupsinimas smuk
do mūsų gyvenimo lygį, taip pat 
tiesa. Kultūringa ir konstruktyvi 
kritika tą lietuviškos veiklos lygį 
pakeltų ir nusipelnusias pastang-
gas išryškintų ir jas kultyvuotų. 

Vasaros metu viena ar kita pro
ga teko pasikalbėti su įtakin
gesniais bendruomenininkais ir 
altininkais. Ir vienus ir kitus 
"bekamantinėdamas", susida
riau gana gerą ir tikslų vaizdą 
dėl minėto susitarimo teksto. Ja
me yra šeši punktai, kuriuose pa
sisakoma, kad Altą ir LB dirba 
naudingą darbą, kad pritaria 
White Plains konferencijos rezo
liucijai, kad glaudesniam ALTos 
ir LB-nės bendradarbiavimui bus 
pasikeista ryšininkais, kad bus 
šaukiami kasmetiniai ALTos ir 
LB-nės pasitarimai, kad bus su
daromos bendros delegacijos pas 
JAV prezidentą, kad bus sudary
ta speciali komisija, kuri toliau 
studijuos ALTos ir JAV LB-nės 
bendradarbiavimo klausimą. Tai 
ir visa to susitarimo esmė. Kur 
čia kontroversija, kur čia bent 
koks vienos ar kitos institucijos 
interesų pažeidimas, jos autorite
to sumažinimas ar koks kitas 
"kriminalas", kad reikėtų taip il-
<rai gaišti laiką, diskutuojant su
sitarimo patvirtinimą. 

Draugiško pokalbio metu vie
nas įtakingesnių ALTos žmonių 
įsidėmėtinai pasakė, kad ALTos 
ir Bendruomenės ginčui išspręs
ti beliko penkios minutės prieš 
12, nes po poros metų JAV LB-
-nės įtaka lietuvių visuomenėje 
bus tokia didelė, kad jai visai 
nebus reikalo tartis. Ateitį išpra
našauti nėra lengva, tačiau fak
tai ir duomenys aiškiai rodo, 
IcH LB-nės įtaka lietuvių visuo
menėje nuolat stiprėja. Ypač jau
nesnėse kartose, o tai juk mūsų 
ateitis. LB-nė ir dabar ga'ėtų (ir 
gali) viena tvarkytis. Kai kas iš 
nekantresnių bendruomeninin-
kų jau dabar tai siūlo. Tačiau 
ne čia yra esmė. Susitarimas ir 
sutartinis visuomeninis darbas 
ne tik pakeltų jo lygį ir efektin
gumą, bet taip pat išsklaidytų 
mūsuose įsisiūbavusią nesantaiką 
ir sudarytų žymiai geresnes sąly
gas jaunesniosioms kartoms ak
tyviau pasireikšti. Tuo pat ne tik 
Lietuvos klausimu būtume žy
miai efektingesni, bet ir lietuvy
bės išlaikyme. Ilgame kelyje į 
tikslą yra būtina visom priemo
nėm ir visa energija ne tik žy
giuoti pirmyn, bet ir pakelės 
grumstus pašalinti, kad žygiuo
dami nepavargtume. 

ALTos ir Bendruomenės gin
čas iš mažo grumsto, kai kurių 
garbėtroškų ir savanaudžių kurs
tomas, išvirsta į lietuvišką orga
nizmą naikinantį auglį. Jo pa
šalinimas yra neatidėliotinas ir 
užtat visiškai nesuprantamas del 
simas minėtą tarporganizacinį 
susitarimą patvirtinti ir pagaliau 
dirbti drauge ar bent vieni ki
tiems darbe nekenkti. 

— Milijonieriai senatoriai. 
JAV senate yra apie 30 milijo
nierių senatorių. Turtingiausias 
manoma yra John Danforth 
(R.-Mo.), toliau H. J. Heinz (R.-
Pa.) , Ted Kennedy (D.-Mass.), 
Russell Long (D.-La.), Uoyd 
Bentsen (D.-Toc) , Herman Tal-
madge (D.-Ga.), Sam Hayaka-
wa (R.-CaU, Rkhard Stone 
(D.-Fla.), Lowell Weicker (R.-
Conn.), Charles Percy (R.-H1.), 
ir Adlai Stevenson (D.-HL). 

Los Angeles prie Šv. Kazimiero par. mokyklos stovi iš kaires: A. Aud
ronis, prel. J. Kučingis, sol. L. Stepaitienė, pianistė R. Apeikytė, gen. 
konsulas V. Čekanauskas, sol. J. čekanauskienė ir A. Stepaitis. 

Nuotr. L. Briedžio 

RAŠYTOJAS K. ALMENAS IR 
LIETUVIU LAIŠKAS ŠV. TĖVUI 

Reportažas iš Washingtono 
Virš sostinės plačiųjų parkų | beturėdami kitos išeities, po pa-

ir sodų, nuo Kapitoliaus besis-i maldų renkasi į katedrą — bazi-
klcidžiančių į šiaurę, pietus, ry j '.iką ir gieda lietuviškas giesmes. 
tus ir vakarus, kabo nuostabiai Vietos klebono žodžiais, lietuvių 
spalvinga lapija, į kurią tiesiog ne; giedojimas esąs politinė provoka 

dar kartą pabrėžė, kad jo nuomo
ne padėtis Seinuose turėtų pasi
taisyti išrinkus naują popiežių. 

Į kultūrinę vakaronę rašyt. K. 
Almenas atvyko su trimis pa
ruoštais laiškais — prašymais. 
Vienas jų, parašytas rašyt. A. 
Vaičiulaičio lietuvių kalba Šv. 
Tėvui, kitas anglų kalba vysku
pui Sasinowskiui ir trečias, taip 
pat anglų kalba, Seinų katedros 
— bazilikos klebonui kun. Ra-
gowskiui. Po visais trimis prašy
mais, kuriuose prašoma leisti lai
kyti lietuviškas Mišias Seinų ka
tedroje — bazilikoje, pasirašė 
arti šimto vakaronės dalyvių, o 
rašyt. K Almenui, giliai susirūpi
nusiam šia religine bei tautine 
problema, šiltais plojimais išreikš
ta nuoširdi padėka. 

Po vakaronės buvo paruošta 
kavutė ir sostinės bei apylinkių 
lietuviai dar ilgokai dalinosi įs
pūdžiais, Vėlinių vakare, E. Bra-
dūnaitei vadovaujant, pirmą kar
tą organizuotai rinksimės kapi
nėse pagerbti mirusiuosius lietu
vius. 

VI. R. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 6 d. 

M Ū S Ų K O L O N I J O S E 
Waterbury, Conn. 

JAUNIMO RENGIAMA 
POPIETE 

J a u mokslo metai beveik pu
siaukelėje, jaunimas renkasi su
eigoms, repeticijoms, susirinki
mams ir t t. 

I r nedidelėje Waterburio ko
lonijoj jaunimas susirinkome i r 
nutarėme, jog yra mūsų eilė pa

deda. 
Mūsų pirmasis parengimas 

įvyks šių metų lapkričio 26 die
ną, 2:30 vai. popiet Šv. Juoza
po parapijos salėje, 29 John S t , 
Waterbury. 

Tai bus kultūrinė popietė — 
"Manoji Lietuva" — skaidrių 
montažas, kurį paruošė Bostono 
Etnografinio ansamblio narys 
Perkūnas Krukonis. Šis skaid-

krutėti, ką nors ruošti. Susi- rių montažas jau buvo rodomas 
organizavom j Jaunimo sąjun-1 su dideliu pasisekimu Chicago-

rgos skyrių ir pradėjome veikti, j je, Philadelphijoje, Tautinėje 
planuoti ateičiai. Nors daug 
mūsų nėra, bet esame darbštūs 

skautų stovykloje ir kt. 
Tikrai yra verta pamatyti 

ir svarbiausia, kad yra noro į šį jautrų montažą, paruoštą 
dirbti. Išrinkome valdybą, ku- širdimi. 
rią sudaro: pirmininkė — Ra- į Visus kviečiame atsilankyti, 

gali atsižiūrėti. Tai rudens spal 
vos, tai kažkoks stebuklas gam
toje. 

Ruduo subūrė ir po VVashing-
tono apylinkes plačiai išsisklai
džiusius lietuvius. Penktadienio, 
spalio 27 d., vakare, LB Washing-
tono apylinkės valdybos sukvies
ti, jie rinkosi į architektūriškai 
įdomius užsieniečių studentų rū
mus, kur įvyko pirmoji šio ru
dens kultūrinė vakaronė. Vakaro
nės metu rašytojas K. Almenas, 
ne kartą keliavęs po Suvalkų tri
kampį Lenkijoje, rodė skaidres ir 
pasakojo savo įspūdžius. 

LB Washingtono apylinkė, be
rods, jungė apie 200 lietuvių, 
Spalio 27 d. vakare į kultūrinę 
vakaronę jų susirinko beveik 
šimtas. Tai pamačius, jau iš pir
mo žvilgsnio į akis krito YVashing-
tono lietuvių organizuotumas ir 
domėjimasis aktualiais po pasau
lį išblaškytais lietuviais liečian
čiais klausimais. 

Kultūrinę vakaronę atidarė 
LB VVashingtono apyl. pirm. dr. 
S. Naujokaitis, rašytoją pristatė 
v-bos vicepirmininkė ir pagrindi
nė kultūrinių vakaronių organi
zatorė E. Bradūnaitė, priminda
ma, kad savo tarpe turim nema
žai žmonių, kurie galėtų su mu
mis pasidalinti žiniomis. 

Rašyt. K Almenas, pradėda
mas pasakoti savo įspūdžius iš ke
lionių po Suvalkų trikampį ir 
rodyti čikagiečio A. Žygo skaid
res, pastebėjo norįs iškelti tau
tinio išsilaikymo problemą, daro
mą neteisybę lietuviams ir visų 
prašyti padėti tas problemas iš
spręsti. Skaudžiausia problema — 
neleidimas lietuviškų Mišių Sei
nų katedroje. Prieš pradėdamas 
klausytojus vesti per Suvalkų tri
kampį, K. Almenas pabrėžė: 
"Už šią padėtį, gink Dieve, ne-
galima kaltinti visą lenkų tau
tą. Optimizmo jausmą pakėlė 
kardinolo Wojtylos išrinkimas 
popiežiumi.. 

Sustojęs prie kiekvienos spal
votos skaidrės, rodomos ekrane, 
prelegentas pirmiausia nuvedė į 
Punską, kur parapijoje viešpa
tauja lietuviai, kur labai gyva lie
tuviška sala. Spalvingai pertei
kęs Suvalkų trikampio istorinę 
bei etmografinę apžvalgą, ypač 
įdomiai iškėlė tuos laikus, kai Sei
nuose buvo lietuvių centras su 
kunigų seminarija, spaustuvėmis. 
Vėliau, kai Seinai liko Lenkijos 
provincijos užkampiu, lietuvis 
ūkininkas išlaikė lietuvišką dva
sią ir nesiasimiliavo. "Mes kalba
me apie laimingus prieškarinius 
laikus, bet seinietis to nepasaky
tų, pabrėžė K. Almenas. Tiek 
Pilsudskio, tiek ir Stalino laikai 
Suvalkų trikampio lietuviams 
buvo sunkūs. Lietuviams pamal
dos Seinų katedroje, kurioje ilsisi 
vysk. A. Baranausko palaikai, 
pradėtos laikyti 1946 — 47 m. ir 

jos buvo laikomos iki 1972 m., 
iki perėjimo į lenkiškąją liturgi
ją. Nuo to laiko lietuviškos pamal
dos panaikintos, daugybės prašy
mų iki šiol neišklausė bažnyti
nė vyriausybė. Tad lietuviai, ne- ^ 

cija. Baigdamas įdomius, literatū
riškai su plačiu žodynu perduotus 
įspūdžius, rašyt K. Almenas 

— Amerikoj rūko 39% su
augusių vyrų ir 29% moterų. 

munė Kemežaitė, sekretorė — 
Onutė Paliulytė, kasininkas — 
Darius Venclauskas. 

Pradžia bus pati sunkiausia, 
nes t ikrai esame nauji žmonės 
šiame darbe, bet LB Waterbu-
rio apylinkė mums daug pa-

ne tiktai iš Waterburio, bet ir 
iš apylinkinių kolonijų. Kviečia
me su mumis smagiai praleisti 
popietę. 

Įėjimo auka 3 dol. suaugu
siems, 2 dol. jaunimui 

Ramutė Kemežaitė 

Illinois Amerikos-Lietuviiį Demokratų 
Organizacija gerbia ir remia sekančius 

DEMOKRATŲ KANDIDATUS. 
PRAŠOME JUS, JŪSŲ ŠEIMĄ m DRAUGUS 

BALSUOTI UŽ ŠIUOS VADUS. 
MIKE BAKALIS — Governor 
ROLAND W. B U R R I S — Sta te ComptroBer 
FRANCIS B U T U E R — Judge 
JEROME A COSENTINO — S ta t e Treasurer 
RONALI) J . C R A N E — J u d g e of t h e Circuit Court 
RICHARD M. DALJSY — Sta te Senator 
ALAN J . D K O N — Secretary of S t a t e 
SANDY DORGAN — S t a t e Representat ive 
GEORGE W. D U N N E — President , Cook County 

Board of Commissioners 
DICK DURBIN — I i e u t e n a n t Governor 
RICHARD J . ELJROD — Sheriff of Cook County 
JOHN F A R Y — Uni ted S ta tes Representat ive 
MICHAEL G E T T Y — S t a t e Representat ive 
TOM C. H Y N E S — Assessor of Cook County 
RICHARD J . KELJLY — Sta te Representat ive 
EDMCND E . KORNOWICZ — S t a t e Representative 
STANLEY T. K U S P E R — County Clerk of Cook County 
MICHAEL MADIGAN — Sta te Representat ive 
JOHN MAJTEK — S ta t e Representat ive 
ANTHONY M O N T E L I O N E — Judge of t h e Circuit Court 
FRANK R. P E T R O N E — Judge of the Circuit Court 
EDWABD J . R O S E W E L L — Treasure r of Cook County 
MARTIN RUSSO — United Sta tes Congressman 
ALEX SEITH — Uni ted S ta tes Senator 
RICHARD J . TROY — At torney General 
ANTHONY VACCO — S t a t e Senator 
HARRY " B U S " Y O U R E L L — S t a t e Representative 

miiHimimiiiiimmmi 
STANLEY BALZEKAS, Jr^ President 

CO-CHAIRMEN 

Simas Kudirka reiškia padėką 

Ray Adrezunas 
Adolph Balionas 
Ai Brazis 
Charles Beacham 
John Gilmmas 
Joseph Karališkas J T . 

AI Kumskis 
Julius Ruzas, Jr. 
Harry Petraitis 
Kazys Šidlauskas 
Charles Zulanas 
Joseph Butkus 

r ^ 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI 
GRAŽIAUSIEMS JOSŲ KNYGYNAMS 

V. Peferaičio 
Lietuviškai - angliškas žodynai 

A. Baravyko 
Angliškai - lietuviškas žodynu 

šie du žodynai yra naujai perspausdinti didesnėmis rai
dėmis, didelio formato ( 9 x 6 colių), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant ryškiai balto popieriaus, su 
stipriais kietais viršeliais. 

Tikrai graži dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms 
šeimos. Kiekvienas lietuviškas knygynas turėtų didžiuotis 
šiais tomais. 

Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $18.00 (paštas ir 
persiuntimas $1.25 už tomą ir pridedami mokesčiai Illinois 
valstybės pirkėjams). 

D R A U G O K N Y G Y N AS 
4545 W. S3rd Street 

Chicago, III. 60629 
4> 

MIELI L I E T U V I A I , 

aš , S imas Kudirka , su dideliu 
dėkingumu prisimenu senatorių PERCY, 
kuris daug padėjo man sugrįžti į laisvę. 
Negalėdamas patsai balsuoti Illinois vals
tijos rinkimuose, prašau ir raginu visus 
lietuvius paremti sen. PERCY ir grąžinti jį į 
JAV Senatą. Jo darbas dar nebaigtas: 
įkalinti Viktoras Petkus, Nijolė Sadūnaitė, 
Balys Gajauskas, Justinas Gimbutas ir eilė 
kitų laukia jo pagalbos! 

Su gilia pagarba 

Simas Kudirka 

LIETUVIAI , 

pasekime Simo Kudirkos kvietimu. 
Senatorius Percy visuomet atsiliepia į 
lietuvių prašymus neklausdamas partinės 
priklauso.nybės. Illinois turi du senatorius, 
bet lietuviams padeda ir jų reikalus supran
ta tik vienas — sen. CHARLES H. PERCY. 
Argi mes nusisuksime nuo jo dabar, kai jis 
reikalingas mūsų pagalbos? 

Balsuokime ir raginkime kitus balsuoti 
už senatorių PERCY. 

Parenkime ištikimą lietuvių draugą 
CHARLES H. PERCY. 

Sponsored by Charles H. Percy Reelection Committee 

t 



DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 6 d. VOKIEČIŲ GIMNASTIKOS TĖVAS -
FRIEDRIGH LUDWI6 JAHN 

200 metų nuo jo gimimo 
BR. KETURAKIS 

Kai 1778 m. rugpiūčio 11 d. j labai griežtos mokyklinės tvar 
mažame kaimely Mark Branden; koe, plačiuose jaunimo sluoks-

Putnamo seselių 60-ties metų įsikūrimo sukakties minėjimo/ koncerte 

"ALKA" MOŠŲ IR AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE 
DR. J. KRIAUČIŪNAS 

ALKA — Amerikos Lietuvių į 
Kultūros Archyvas — tai archy
vas muziejus Putname, Conn., 
prie pat Marijos Nekalto Prasi 

Bet ir dabartines užsimotas pa-
ir 

burg, prie Lenco, pastoriui gimė! niuose ir visoj tautoj greitai ra-
sūnus, sportinis pasaulis labai! do pritarimą. Gimnastikos tiks-
siauram ir aprėžtam rately ret- j las išmankštinti pajėgų, lanks-
karčiais užsimindavo ir apie f i-. tų ir pilnos jaunatviškos galios 
_ š k ą lavinimą, kurio sąvoka,! jaunuolius, kurie vokiečių tau-
kaip ir kitų kylančių kultūri-1 tai turi būti itin naudingi, turė-
nės srities apraiškų, didžiumai 
žmonių buvo dar nauju ir mažai 
reikšmingu gyvenimo įvykiu. 

Jaunasis F . L. Jahn pradinės 
mokyklos kursą gavo iš tėvo ir 

jo grynai nacionalini atspalvį. 
Tvirtas nusistatymas, kad šis 
"Turnen" tarnauja vokiečių tau 
tos sucementavimui, atsiejant 
nuo svetimųjų mokyklų (gim-

C L A S S I F I E D G U I D E 
F A B D A V I C 1 

Parduodamas apvaląs klevinis sta
las ir 4 klevinės kėdės, reto grožio 
paveikslas bei kiti daiktai. 

Skambint 778-2453 

> O K 1 P I R K T 

tik jau 13-rnečiu būdamas, pra' nastikos ar jau bandomų link-
veria mokyklos duris. Tolimes- į mių, visuose krašto sluoksniuo-
ni j o žingsniai moksle visur ne- \ se. rado pritarimą. Nežiūrint kai 
sėkmingi, nes studijų teologi- j kurių neva tai priešininkų, ku-
joj, istorijoj ir kalbų moksle ne-, rie visiškai nesusigaudė naujam 
užbaigia. Napoleono žygio me-1 judėjime, F. L. Jahn įžengia į 
tu į Europos rytus įsijungia į pasaulio istoriją su dideliu gim-
pogrindį, o vėliau Liutcovo sa- nastikos kraičiu. talpas praplėsti ir muziejų ap-

tvarkyti reikia apie 200,000 dole- j vanorių korpe, kaip batalijono 
rių. L. K. Mokslų akademija jo- j komanderis, už narsumą ir su

dėjimo seselių vienuolyno, nors j kių kapitalų neturi, tai kreipėsi j m a n , , ^ apdovanotas Geležiniu 
vienuolynui nepriklauso. Alkai i ir nuolat kreipiasi į visus lietuvius j Vyžiumi. 
medžiagą ir eksponatus rinko į ir net reikalą suprantančius ame- j i g n - i g i 3 m . , k_p pagalbinis 
prel. Pranciškus Juras visą savo į rikiečius, kad visi prisidėtų auko- i B e r l y n o gimnazijos mokytojas 
gyvenimą. Jų pririnko neilpasa-1 mis šiuos lietuviškos kultūros 
kytą daugybę ir daug jų niekuo Į rinkinius bendromis jėgomis ap-
nepakeičiami, vieninteliai. Jis į saugoti, palikti čia mūsų buvi-
prieš daugiau kaip 20 metų pa-! mo pėdsakus mūsų vaikams ir 
statė muziejui dabartines patai- j vaikaičiams, kol jie kada nors ^ M M 

pas. Dėl surinktų vertybių gau- į praturtins laisvos Lietuvos muzie- j ^ ^ ^ ^ i T o i ^ i + i ^ v r , ^ l **** 1 8 2 5 "^ 8 r i e ž t o 3 policijos 
• J • • ? • 'damas pavyzdžiais Gutns Muths „ri^m-ni fti r*>rm»ins. nalau-

sumo ir vis dar naujai ateinan- jus. ,_ V i T. , . „ , r . J A - A „ , „ ,„ p n ^ u r o j . s i permaina paiau 
Vieth, bet savo idėjomis ir ^ ^ j ^ ^ ^ ^ j n u s i g r c ž ė n u o 

L. F. J. buvo artimi graikų 
filosofai savo mintimis, kaip 
Homeras, Aristotelis ir Euripi-
das, bet pati graikų gimnastika 
ir to laiko žaidimai jo dvasi-

. , Iniam pasauliui įtakos neturėjo, 

.mokytojas, s u savo mokytojas,;sėkmingiausias jo veiklos gim-
; su savo mokiniais įrengia gim-; JiaStikjOS laikotarpis yra 1809-
; nastikos aikštelę Hasenheide,: 1 8 1 9 ( J ^ ^ ^ ^ P o m 
įveik prie miesto vartų, ir prade ; { i m ^ U ) jįs ^ ^ į r 
da gimnastikos pratybas, sek ' 

naujai ateinan- j jus. 
čių patalpa buvo kimšte prikimš
ta įr viduje atrodo, lyg sandėlys, 
taip, kad nėra jokios galimybės 
eksponatus išstatyti, lankantiems 
muziejų tinkamai parodyti, o ieš
kantiems medžiagos mokslo dar
bams beveik nėra jokio katalo
go ar kartotekos. 

Alka. spaudoje 

—muziejus — archyvas Alka 
vertas visų lietuvių ir amerikie
čių, kurie domisi etnine kultū
ra 

ir 
pedagoginiu metodu nuspalvin
tais, kad kuo daugiau prieaug
lio pritrauktų. 

Nuo čia prasideda plati srovė' thiis fiziškas lavinimas, pagal 

šio judėjimo. 

Jahn parinktas Turnen, tuome-

Alkos dabarties projektai 

totinai pareiškiamas ir visoje mū
sų spaudoje, o kartais ir ameri
kiečių. Muziejų reikiamai su
tvarkius, būtų galima daugiau 

Prel. P. Juras dėl menkėjan-! parėdyti, ir dėmesys amerikiečių 
čios sveikatos ir negalėjimo visko | spaudoje padidėtų. Išvardinsiu 
aprėpti visą muziejų su visomis j lietuviškus periodinius leidinius 
jo lietuviškos kultūros vertybė
mis perleido Lisaivių Katalikų 
Mokslų akademijai. Pastaroji per 
kelerius pastaruosius metus pri
brandino pasiryžimą archyvą — 
muziejų praplėsti ir sutvarkyti. 
Praplėsti —prie esamų patalpų 
pastatyti priestatą ir 2400 kvad
ratinių pėdų esamą grindų plo
tą padidinti ligi 8800 kv. pėdų 
Tam sudarytas muziejaus Globos 
komitetas, į kurį įeina daugiau 
kaip 70 visokių įsitikinimų žmo
nių, o dienos, reikalais rūpintis — 
direktoriatas iš 12 asmenų. Sta
tybos darbai pradėti praėjusį ru
denį ir dabar vykdomi visu gali
mu greičiu. 

Atsiranda žmonių, kurie klau
sia: kodėl muziejus — archyvas. . . . . . 
nebuvo ryžtasi statyti kur nors di- Į c l u n a s i r k i t o 

desniame mieste, kodėl viskas ne-' Amerikiečių 

visuose krašto rajonuose, kartu vokiečių tautos gajumo ir svei 
siekianti ir užsienį, net JAV, '• katingumo rodiklis, ir žodis už-
kur trys jo mokiniai — Beck, i sienis jam buvo per daug sveti-
Fellen ir Liebern — amerikiečių \ ™as. Pamažu kylanti šio sąjū-
tarpe iškyla ligi universiteto: džio linkmė niekur nebuvo gali-
profesorių. Tai tos pirmapradės • n* išlaikyti sukaustytuose rė-

_ Hasenheidės mokyklos auklėti- niuose, nes žmogiškoji prigim-
kurroose spausdinami straipsniai " * * k»rių « m t d s pasklido įvai į « s judesio įvairioms formoms, 
apie Alką Štai jie: Aidai, Bendra- šiuose kraštuose, skiepijant i mokykloms ir hnkmėms tik tarp 

r naują gimnastikos pamėgimą. I tautiniu kebu ir bendravimu pa darbis, Darbininkas, Dirva, Drau 
Garsas, Keleivis, Lietuvių įvairūs pratimai lauko aikštelė- j - * W net dabartines aukštu 

Dienos, Lux Christi, Šv. Pranciš- « • * erdvesnėse patalpose, at-
kaus Varpelis, Tėviškės Žibu- palaiduoti nuo tuometinės ir 
riai, Tėvynės Sargas, Žvaigždutė i .— . 
ir kai kurios brošiūros. Ta pačia;. . ^ ^ t _ s , i e t u v i g k o s ^ ^ 

. . . į r o s vertybes ap 
m m e o j e t m a p r a p i e 5 j a n t i r pritaikant pa-

as- įros vertybes apsaugoti, kas gali-

Visų pagalba reikalinga 

proga išvardinsiu kai kurių 
menų pavardes, kurie 

_ • ^ • • A l i J T /"^ : ' *-•** j / m u . k . i . i u i i v « L/i n a m a i 

spaudoje rase apie Alką: dr J. G n - , ^ ^ d a f e a r J 
mus, kun. S. Yla, dr. J. Balys, dr. 
J. Leimonas, K. Mockus, J. Aistis, 
kun. J. Vaškas, Pr. Gr., p. j . , J. Ša
velis, V. Alantas, E. Cekienė, A. 
Juška, dr. M. Ražaitis, P. Mate-, , • , _ . . . . - ... . . . . 
i - -.,-• y T ^ r * v i Į-ir svetimiesiems. Tačiau reikia vi-kunas,RGaučyS ,J V. A K . , W L m ū s ų k a d 
L. Andnekus prof. J. Cadzow, P. j s k H s t ų M i ^ _Q ^ _ 
Jurkus kun. T. Narbutas^ E. V a . ^ d ^ 
syhumene. A. A L., dr. J. Knau- j A j k o s m u „ i e j u j e s u k r a u t u 7 , . / „ . 

viškos kultūros turtus, juos išsta
tant erdvesnėse patalpose, tuos 

mas, kur garsiosios gimnastri-
jados žavi ir sėkmingai tarnau
ja visokeriopo amžiaus daly
viams. 

Ypatingai vokiečių tauta yra 
daug nusipelniusi šioj Turnen-
gimnastikos srity, nes daugu-

Ieskau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t . 
"Oriental" kilimą, ui prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

D Ė M E S I O 
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DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTfc 
LIU aprašoma dr. J. Vaišnoros, MJi 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra uk teologinė, ji dėl ĮU<. 
mių vietovių aprašymo ir dėl j<* 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
jiskairyti kiekvienam lietuviui, besi 
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
tovėmis. Knyga didelio formato, 44C 
psl. — kaina J3.00. Galima ją įsigyt 
"Drauge". 

iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iuuiiiiiiiuiti;ii 

RADIOITOAMT 
Seniausia Lietuviu Radic programa 

Naujoj Anglijoj iš Stoties WNSR. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
IKK) iki 1:30 vai. po nietų — perauo-
dama vėliausiu, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir MagdutSs pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo 
rists — gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuviškų kny
gų 

B « A L E S T A T E 

CICERO 
Only $1.800,00 down to ąualified 

vet. V. A. appraised and approved. 
ConvenUonal fln&nsins also available. 
Biick 3-flat—5. 4 & 4 room apts. 
Newer gaa heat Newer 2 car g&r. 
Imaoalate cond. Immediale poee. 
$60.900.00. 

M ATT HABPSBEALTT 
6910 W. Cermak Rd., Berwyn, EL 

Tel. — 788-8750 

MARQCETTE PARK 
4 buto mūrinis. Garu šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900. 

19 meto marinis. 5 Vi kamb. (3 
mieg.). Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louis ir 77 St, Padarykite pasiū
lymą 

BUTU. NUOMAVIMAS 
Namų ĮH'KIIIHH — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — Ineome Taz 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 

M'ttlIlIlIlIHIlIlIlIlIlMMIlHlllilHHIIIIIlM 
UTHUANIA m CRISIS, National-
ism to Communism. 1939-1940. Au
torius politikos mokslų prof. Leo
nas SABALIŪNAS. Išleido Indiana 
University Press, Bloomington & 
London. 294 pusi., kietais viršeliais 
su aplanko. 

Si knyga yra labai vertinga do
vana supažindinti angliškai skai
tančius su mūsų tautos okupantu 

__ __^4.„-_ _ _ , . . i Dovana, kuri tinka įteikti įvairio-ma prietaisų, kaip skersinis j „ ^ p r o g o m i j J ^ ^ ^ n e į s e ^ . 
(turnikas), lygiagretes, arklys,! ta. Šios knygos gauta tam tikras 

Matome kaip Alkos muziejus su ano meto judesiais ir nema- skaičius su didele nuolaida. Kaina 
j'au žinomas ne tik lietuviams, bet žu žodynu terminų, daug prisi- $5.00. Užsakymus siusti: Draugas, 

dėjo prie prietaisų išvystymo ir' J j j j į W* 6 S r d S t " C k k * « 0 - m 

aplamai gimnastikos vaidmens 
aukštesnio įvertinimo. ^>r'e kainos reikia pridėti 5 proc 

(anglų kalba) 

Istorinės vokiečių gimnasti
kos pradžia siekia 1860 m., kai 
Coburge buvo 970 žiūrovų, o 
jau 1973 m. Stuttgarte 55,000 perleista kur nors jau esančiam i spaudoje suradau tik kelis perio-1 turtus sukataloguojant, kad, rei-j^>'" "V" 

lietuvių kultūros muziejui; ko-jdinius leidinius, kuriuose para-jkalui esant, būtų galima reikia- ! J " y 7 i ų " 8 0 , 0 0 ° &Ū™** T"W 
dėl neperleista kuriam nors ani-'' syta apie Alką: "Windham Coun-! mus greitai rasti. Visa tai pasiekti i H a m u vert""™© žymenys gim-

• J r r i •>o<rt.;i>.̂ .4 m . i , ^ . i ; n 2;««*..« • , - , !„,»». 

i mokesčiams. 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii 
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VIZITINIU KORTELIŲ 
REIKALU 

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

D Ė M E S I O ! 
Leiskite mums priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo įstaiga tapo priimta 

i National Association of Realtors. 
Tuo pačiu išplečia nuosavybių pirki

mą bei pardavimą ir tolimuose prie
miesčiuose. 

Taip pat žinotina, norintiems per 
mus pirkti bei parduoti, jums patar
naus ne vienas ar du asmenys, bet 
virš tūkstančio profesionaliai toje sri
tyje paruoštų pardavėjų su 250 įstai
ga 

Taigi į mus kreipdamiesi sutaupy
site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti 
rasite platų namų pasirinkimą, o par-
duodantieji greitą ir teisingą patarna
vimą. 

Budraitis Realty Go. 
4243 VV, 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Namas — SrafonS: S butai, 4 vo

nios. centraJinia šaldymaa, atominS 
alSptuve, 3 auto garažas. 2 balko
nai. Patlo, Marąuette Parko centre. 

Mūr. b—ogmlo—. 8 miegami Gra
žiai užlaikytas. IS4.000. 

t*_OG06 — OFPOBTUNITLKS 

Savininkas parduoda gerų pajamų 
objektą 50 mylių nuo Chicagos, 1 my
lia nuo Lake Michigan ir Dunes Par
ko, šalia Beverly Shores, Indiana. 
Mūrinis pastatas. Gerai einantis 
restoranas, 80 sėdimų vietų, prie to 
dar 7 butai apstatyti baldais ir nuo
mojami metams. Sklypas 175 x 110 p. 
Maži taksai. Skambinti po 3 vai. 

tel. 219 - 874-7330 

IŠNUOMOJAMA — FOE BENT 

IŠNUOM. 6 kamb. namas. Tik su
augusiems ar pensininkams. Jokių 
gyvuliukų. 2524 West 69 Street. 

TteL T76-7934 

MlbOEU^-AVEOCS 
• — i i — i — — ————i 

K0DIL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

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

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

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

Del nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

EXPAtfSION SYSTEMS 
2637 W. 63rd St.. Chieago 

Tel. 436-3606 

iiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiuirnuiiiiiiiii 

VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūsių grindis, 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
llllllllllllllllllllinillllllUIUHUIIIIIUIIIIIIt 

nę versitetui globoti visą muz 
ir archyvinę medžiagą? 

Atsakymas į tuos klausimus 
yra toks: statyti kur nors dides
niame mieste reikėtų prarasti že
mę ir dabartinį pastatą, reikėtų 
planuoti ne tik muziejinį pasta
tą, bet ir automobiliams statyti 

nastikoj sukelia šimtus tūkstan
čių mėgėjų, kurie, per kelioli
ka metų nuolatos mankštinda-
miesi, palaiko judrų, lankstų, 
sveiką ir darbingą žmogaus or
ganizmą. 

Tai nemaža įtaka ir F. L. 

ty Observer" talpina straipsnį: į reikia darbo ir pinigų. Dar kartą 
"Putnam's only muzeum to doub-; pakartoju: pinigų. Prisidėkime 
le size", kuriame aprašomas mu-Į kiekvienas! 
ziejus ir dedama prel. Juro nuo-! A u k a s s i ų s t i . A l k a p 0 B o x 

trauka prie muziejaus ekspona-1608, Putnam, Conn. 06260. Au
tų; "The Nomich Bulletin" d e - | k o s atleidžiamos nuo taksų. Au-
da straipsniui antraštę: ' Put-; ko toJ-ų kategorijos: a. Garbės me-

-_ _ - - , _ mno's muzeum is expanding". j a n a t a s aukoja 10,000 dol. ar I Jahn, kurį tauta vadina savo 
aikštelę ir vykdyti visus miestuose! Čia įdėta ir fotografija prel. Juro. daugiau; Mecenatas — 5.000 dol. gimnastikos tėvu ir fizinio lavi-
viešų pastatų statybos reikalavi
mus, kas finansiškai būtų nepa
keliama; su tokia daugybe verty
bių, eksponatų ir archyvų dar 
niekur Amerikoje neturime mu
ziejaus, tai nėra galimybės per
leisti. Dabartinėje vietoje muzie
jus yra gana saugus ne tik nuo 
vandalizmo, bet ir nuo ugnies, 
potvynių ir kitų, o ir lankytojai 
—nuo visokio smurto ir vanda

lizmo. Sustoti galima seselių vie
nuolyno svečių namuose. Pavesti 
Alkos vertybę globoti universite
tui ar valstybiniam muziejui, bū
tų savižudybė, nes už dešimties 
ar kelerių metų spausdiniai bū
tų sunaikinti, kaip nereikalingi 
Prisiminkime, kas atsitiko Bosto
ne, Amerikai švenčiant 200 me
tų jubiliejų. Valstybiniai knygy
nai ir muziejai buvo sunaikinę 
daug praėjusių šimtmečių spaus-
dinių ir istorinių vertybių, nes 
jie nenešė jokio pelno ir jų ilgai 
niekas nereikalavo. Padėtį gelbė
jo privatūs knygynai ir asmenys. 

parodančio medžio drožinius mu-j a r 5 a u g f G a r b ė s f u n d a t o r i u s j n i m o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ziejuje; The Hartford Times T i _10<)0 dol. ar daugiau; F u n d a t o - > nuopelnų priklauso ir pašau 
Lithuanian tradition hves . ;„•„. r™ j r t l _ r _ _ I _ o - m. • <* *-*—«*—»« " i««w.u 

Anksčiau tas laikraštis buvo idė-! •• ~ ^ ! , d a u ^ a u ; R e " ^ gunnastrkoe evoliucinei rai-
j ~ S T j L L f l " _ _ _ _ ^ * _ _ * ~ 1 0 ° d01- " • d a U g i a U ' **> **& ^ ^ e t į nuo jo gimi 

trumpai paminėjo prasidėjusius 
muziejaus praplėtimo darbus. 
"AABS Journal", leidžiamas As
sociation for the Advancement of 
Baltic Studies — sąjunga įkurta 
trijų Pabaltijo tautų profesorių 
ir mokslininkų, bet dabar į ją yra 
įsijungusių daug laisvojo pasau
lio universitetų profesorių ir 
mokslininkų, kurie domisi Pabal
tijo tautomis. Alka čia įrašyta 
kaip muziejus — archyvas, kur 
mokslininkai gali rasti medžia
gos savo istoriniams, kalbiniams, 
politiniams, ekonominiams ir ki
tiems darbams. 

Visi pasisakymai spaudoje aukš
tai vertina prel. Juro pastangas 
ir Alkos rinkinius. Kai kurie tų 
rinkinių yra niekuo nepakeičia
mos vertybės. Ten pat iškeliamas 

iiiiiiiiimiiiimimimmmiiiniimniiHii! 
PACKAGE EJtPRKSS AGENCY 

MARMA NORETKTENE 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

Labai pageidaujamos geros rūiie* 
prekes. Maistas Iš Europos — Į a 
2608 W. 89 St.. Chieago, ELL 00639. 

TEIj. —• VTA S-2787 
iiimiiiiiiiiiiiiiimiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiui 
10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
o i apdrmuda o o o ugnies Ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208 H Wes* 95th Street 

Chieago. Illinois 
Telef. GA 4-86S4 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiin 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PUBLIC 
I.VCOME T A I SERVICE 

4259 So. Maplewood, teL 254-745* 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PrUETTBfiS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
iiiiiiiiiiimiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiuiiiiiiiiii 

Namas Ir 
biznis. $80.000. 

tavernos <Tetatne» 

Mūr. 
apie 200 svečių. 
185,000. 

Dldelfi taverna, sale 
2 butai po 6 kamb. 

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

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

muimiMimiuiiimiimiimumiiiiiiiimi 

Vladas Juodeika 

DIDŽIOJI ILIUZIJA 
MM-kilzrnaa teorijoje b praktikoje 

I-a* tomas 
Tai kapitalinis veikalas, kuriame 

autorius iidesto marksizmo teori
nes prielaidas, ekonomiką, politiką, 
kultūros sampratą, santykius BU 
religija ir etika, o taip pat Markso 

> audringo gyvenimo fragmentus. 
DIDŽIOJI ILIUZIJA parašyta 

| kiomiai. lengvu stiliumi ir duoda 
vispusišką informaciją. Kaina 
$15.00. Užsakymus "Book Fund" 
vardu siųsti: Mn. A. r—dora, 1284 
Live Oak Drtve, Aasbefan, CA 
92805. Knyga taip pat gaunama 
pas platintojus. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Ineome Taz 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

DABAR, NE RYTOJ! 
Naujas 6 kamb. namas į vakarus, 

kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi
gus — $53,500.00. 

2-jų aukotų maro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajairų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41300.00. 

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

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Esfafe 
2625 VVest 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Chicagoje vykdoma vadinama Project Love programa, kurios tikslas padė
ti kokių nors trūkumų turintiems vaikams, čia maryti penkerių metų mer
gytė, iš prigimties ne visai sveika, dabar labai pagerėjusi. Turį ligotų vai
kų gali kreiptis j viešąsias mokyklas, Specialų auklėjamo direktorių ar 
skamtainti 800-942-1224 ir bus suteikta daugiau —formacijų. 

i if i i imiii i i i inii itm linu 

^ 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jla plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų ksi-
sos yra viste—s prieinamos. 

= *• = S5E 

Platinkite "Draugą". 

iiiiimiiiiiiMiiiiiimmmiimiiiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 89th S t , telef. 776-1486 
iiiniiiiiimiiiHmiiinmmiiiHHiiiiiiiiiiH 
iiiiimimiiiiimiitiiiiiipminiiiiiimiiniii 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 ArcJier A ve. 
Chieago, m. 60682, telef. 097-5680 
HHHiiimiiHimtiiniHHiiHinmtiiiHiiHHi 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiniiitn 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
imnuiiiiiimiMiiiiHHHiiiimuiiimiiiitii 
iifiiiiiiniiiiiiiifiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiii 

Jvair1q prekių paatrtnktman I M I H M 
trlal iŠ nan»q »a_d€llo. 

OOSMOS PARCELS EXPRES8 
SIUNTINIAI l LIETUVĄ 

3333 8. Hatated S t . Cblcaco, tU. SOS08 
250i w . esto St., ChJcaao. m . S06S9 

Teiet.: S25-2T37 — 254-3320 
Vytautas Valantfnas 

iiiiiiiiHiiiiimiiiniiiuniimiiimiiniiitiHi 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i itii i i i i i i iniiNi 

M O V I N G 
S.ERCNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TH. - W A 5-8063 
iiiimuiMimiiiiiuimiiiiiifiiimiiiitiiiiiii 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
dienraityje "Draugs" 

PersNtę "Drauąa". duokite kitiems pasiskaityt 



St. Petetsburg, Fla. 

SOLISTO RIČARDO 
DAUNORO KONCERTAS 

Buv. Vilniaus operos solistas 
Ričardas Daunoras savo koncer
tais jau gražiai pasirodė įvairio
se Europos valstybėse, Kanadoje, 
JAV ir Australijoje. Pastaroji jo 
koncertų kelionė Šiaurės Ameri-

koncerto darbščiosios bendruome-
nininkės savo paruoštais ir su
aukotais gaminiais surengė sve
čiams ir visiems atsilankiusiems 
kuklias vaišes. Jaukioje nuotaiko
je prie kavos puoduko pabendrau
ta su dainininku ir pasidalinta 
tarpusavio įspūdžiais. 

Tolimas svečias R. Daunoras 
prieš koncertą praleido St. Pe-
tersburge pusantros savaitės. Cia 

lietuvių Agronomų sąjunga Oricagoje Vėlinių proga spalio 29 d. Marijonų koplyčioje surengė pamaldas 
— šv. Mišias uz mirusius ir žuvusius agronomus ir trumpus pusryčius. Pamaldas laikė ir pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. dr. V. Rimšelis. Pamaldų metu prieky sėdi agr. K. Indreikienė, E. Gaškienė, dr. R. 
Gaška, S. Janulaitienė, sąjungos pirmininkė, A. Katelienė ir kt. Nuotr. A. šeštoko 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 
KUDULIŲ ŠEIMOS ŠVENTE 

Pasaulio Lietuvių jaunimo są 
jungos. Koncertų pelnas skiria 
mas IV Pasaulio Lietuvių jauni 
mo kongresui paremti. 

Spalio 21 d. Stefanija ir Pra
nas Kuduliai atšventė savo vedy
binio gyvenimo keturiasdešim
ties metų sukaktį. Sukaktuvinis 
pobūvis įvyko Aleskan gražiame 
restorane, kur dalyvavo apie 40 
St. ir P. Kudulių giminaičių bei 
artimųjų, gyvenančių Deltono-
je, Ormond Beach, Daytona 
Beach apylinkėse. 

Vaišėm vadovauti pakviestas 
klubo pirm. Adolfas Andrulis, 
sukaktuvininkus pasveikino klu
bo vardu, palinkėdamas dar daug 
gražių gyvenimo metų. Po to jis 
paprašė žodį tarti Jurgį Janušaitį. 
Kalbėtojas trumpame žodyje stab
telėjo ties sukaktuvininkų būdin-
gesniais gyvenimo tarpsniai?, pa
sigėrėjo jų aktyvumu šioje nau
joje lietuvių kolonijoje ir visų 
šios kolonijos lietuvių vardu Ste
fanijai ir Pranui palinkėjo dar
bingų gyvenimo metų ir kad at
likti darbai liudytų jų reikšmin
gą įnašą į šios lietuvių kolonii'.s 
gražų klestėjimą. Sukaktuviniu 
kas nuoširdžiai padėkojo šios ko
lonijos lietuviams, atvykusiems iš 
arti ir toli, dėkojo už dovanas ir 
kvietė visus drauge pasidžiaugti 
jų šia laimingo gyvenimo die
na. Svečiai sukaktuvininkams su
giedojo Ilgiausių metų. 

Prasmingą, sukaktuvininkams 
Dievo palaimos prašančią maldą 
sukalbėjo diakonas Ch. Kar. Sve
čiai drauge su sukaktuvininkais 
nuotaikingai praleido gražią šeš
tadienio popietę. 

Stefanija ir Pranas laimingą 
šeimą sukūrė 1938 m. spalio 1 d. 
Jų moterystę tada palaimino Auk
štoje Panemunėje iš. Amerikos 
atvykęs kun. Drazdys. Pranas Ku-
dulis neprikl. Lietuvoje buvo 15 
metų vaistininku, 5 metus tvar
kė kariuomenės vaistų sandė
lius. Žmona vertėsi prekyba Kau
ne ir Amerikoje turėjo maisto 
krautuvę. 

Jie Amerikon atvyko 1949 m. 
balandžio 1 d. Pranas dirbo fab
rike, reiškėsi visuomeninėje veik
loje, tvarkė lietuvių salės reika
lus. Išaugino ir išmokslino duk
relę, kuri jau yra ištekėjusi. 

St. ir P. Kuduliai ramesniam 
pensininkų gyvenimui pasirinko 
tikrai gražią Daytona Beach vie
tovę, įsigijo namus ir čia žada pra
leisti likusią amžiaus dalį. Abu ak
tyviai reiškiasi šios kolonijos lie
tuviškoje veikloje. Daytona Beach 
jie įsikūrė 1976 m. lapkričio 16 d. 

VIEŠNIOS 

— Iš Anglijos pas Birutę ir Va
cį Dzenkauskus atvyko ilgesnių 
atostogų Birutės Dzenkauskienės 
sesutė Genovaitė. Ta proga Biru
tė ir Vacys Dzenkauskai suruošė 
viešniai savo namuose šaunias 
sutiktuves, kuriose dalyvavo ne
mažas būrys artimųjų, šios ko
lonijos lietuvių. Vacys Dzenkaus-
kas pasveikino mielą viešnią, pa
linkėjo malonių atostogų svetin
goje Amerikoje, gero poilsio ir 
malonios nuotaikos, drauge pasi
džiaugdamas jos sulaukęs^ po 
penkerių metų. Svečiai viešniai 
sugiedojo Ilgiausių metų. ' 

— Irena Miecevičienė, turin
ti Chicagoje moterų šukavimo 
salioną, 10 dienų atostogas pra
leido drauge su Veronika ir Jur
giu Janulaičiais. Viešnia turėjo 

progos pasinaudoti Daytona Beach 

maloniu eru, pasimaudyti Atlan
te, pasisaulinti, plačiau susipažin
ti ir su šios kolonijos lietuvių gy
venimu. 

— Teko patirti, kad Deltonos 
ilgametė gyventoja Jasėnienė 
šiuo metu kiek sunkokai serga ir 
yra paguldyta ligoniriėn, Šios ko
lonijos lietuviai jai linki sveika
tos ir greitai sugrįžti į savo mielus 
namus. 

— Veronika ir Kostas Kalend
ros, iš Kanados, Toronto, atliko 
ilgesnę kelionę aplankydami sa
vo pažįstamus New Yorke, Phi-
!ade*.phijoje. Ilgesniam poilsiui 
sustojo Daytona Beach, pas Pau
lę ir Vladą Skirgailus, savo senus 
pažįstamus. K. Kalendra neprikl. 
Lietuvoje ėjo aukštas įvairias pa
reigas. Šiuo metu gyvena užtar
nautu poilsiu, bet visada domisi 
lietuviškuoju gyvenimu, tiek Ka
nadoje, tiek ir kituose kraštuose. 

15 KLUBO VEIKLOS 

Daytona Beach ir apylinkių 
Amerikos lietuvių klubo valdy
bos paskutinysis posėdis įvyko 
j as klubo valdybos vicepirmi
ninką Antaną Kašubą. Posėdyje 
valdyba dar kartą peržiūrėjo klu
bo paruoštus įstatus ir aptarė in
korporavimo reikalus. Valdyba pri 
siminė LB skelbiamą spaudos pla
tinimo vajų. Spaudos valdyba 
savo narių tarpe neplatina, ta
čiau ' suprasdama mūsų spaudos 

sunkų kelią ir finansines proble
mas, klubo .valdyba iš savo jau la
bai kuklaus iždo paskyrė pen
kiems laikraščiams bent po simbo
linę, tačiau tikrai nuoširdžią au
ką. Paskirta 50 dol. Tai tikrai gra
žus šios jaunos lietuvių kolonijos 
pavyzdys didesnėm kolonijom ir 
turtingesniem klubam. 

Klubo valdyba tyrinėja sąly
gas ir deda pastangas Kalėdų 
švenčių proga suruošti šios kolo
nijos bendras, su lietuviškom 
tradicijom, kūčias. Tokių kūčių 
ruošimą jau seniai praktikuoja di
desnės lietuvių kolonijos, o da
bar ir ši jauna kolonija nori nuo
širdžiai pabendrauti prie bendro 
kūčių stalo. Kiek teko patirti tra
dicinių valgių paruošimui mie
lai sutiko vadovauti Ona Zdar-
žinskienė, kuriai talkins šios ko
lonijos lietuvės moterys. 

Klubo pirmininkas Adolfas 
Andrulis posėdyje pranešė, kad 
yra gautas iš televizijos antrojo 
kanalo pageidavimas paruošti 15 
minučių lietuvių programą. Jos 
metu reporteriai vestų pokalbį su 
lietuvių atstovais bei ta proga bū
tų parodoma lietuvių kultūrinio 
gyvenimo detalių (filmuose). 
Valdyba nutarė, kad šiame po
kalbyje lietuviams atstovaus val
dybos nariai Vytautas Abraitis, 
Bernadeta Coley ir diakonas Ch. 
Kar. Vytautas Abraitis parūpins ir 
dokumentinės pokalbiui medžia
gos. 

Gruodžio mėn. pradžioje nu-
natoma sušaukti klubo narių su
sirinkimą. 

Taikos Karalaičio katalikų pa
rapijos festivalyje buvo iškabin
ta daugelio tautų vėliavos. Klubo 
valdybos pastangomis ir lėšomis 
ir šiais metais ten plevėsavo Lie
tuvos trispalvė. Vėliavą pagami
no praėjusiais metais Aldona San-
dargienė ir Ona Zdaržinskienė. 

Po posėdžio Angelė Kašubienė 
visus valdybos narius gražiai pri
ėmė ir pavaišino. 

J. Rimtautas 

koje yra sutarta ir užplanuota | j j s pasinaudojo Floridos teikia
mais gamtos malonumais ir at
sikvėpė. Sitam jo poilsiui sudarė 
puikias sąlygas Ona Rinkienė, pri
imdama savo pastogėn bei visa-
pusiškon globon. Jinai, visą lai
ką nuoširdžiai dainininku besi
rūpindama, jį dar kasdien ir pa
vežiojo ne tik vietoje, bet ir po 
plačiąją Floridą. Už visa tai 
Onai Rinkienei priklauso koloni
jos lietuvių gili padėka. 

K. Gmž. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 6 d-

Mūsų klubo narei 
JANINAI SKAMAI, 

jos brangiam tėvui 
J L t A. VYTAUTUI ROJCEVIČIUI mirus, 

reiškiame giliausią užuojautą. 
Panevėžiečiu Klubas 

St. Petersburge numatytasis kon 
certas įvyko spalio 26 d. lietu 
vių klubo salėje, kurį surengė vie 
tos LB apylinkės valdyba. Atida 
rydamas koncertą, svečią prista
tė apylinkės pirmininkas Anta 
nas Gruzdys. Koncerto progra
ma plati, įvairi, kaip kad atlik
ta jau šioje išvykoje ir kitose vie
tovėse, susidedanti iš lietuvių 
kompozitorių bei lietuviškų liau 
dies dainų ir svetimtaučių kompo
zitorių kūrinių bei operų arijų, 
dainuota originaliomis kalbomis. 
Publika sol R. Daunorą šiltai su
tiko, nesigailėdama per visą kon
certą užtarnautų plojimų. Pasi
baigus programai, gausūs daly
viai entuziastingais aplodismen
tais bisui išprašė net 3 dainas 
(vieną italų, dvi lietuvių kompo
zitorių), kurias dainininkas taip
gi pasigėrėtinai atliko. Sol. R. 
Daunoras žavėjo publiką ne tik 
gerai atliekamu dainavimu, 
meistrišku dainos charakterio 
perdavimu, bet ir puikia laiky
sena scenoje bei išskirtinai gra
žia dikcija. Jam gan imponuojan
čiai akompanavo Margareth 
Douglas, prisidėdama prie dar 
įspūdingesnio koncerto. Gražina 
R. Jasinskienė įteikė akompania-
torei puokštę gėlių, o solistui pri
segė rožę, o apylinkės pirm. A. 
Gruzdys nuoširdžiai padėkojo 
sol. R. Daunorui už puikiai at
liktą koncertą ir publikai už taip 
gausų dalyvavimą. Apie 300 as
menų atsilankymas į koncertą ro
do, kad visuomenė gerai supran
ta bei vertina lietuviškojo jauni
m o užmojus ir juos remia. Po 

NEŠVARUS OEAS VEIKIA 
VAIKUS 

Pagal tyrinėjimus, kuriuos 
atliko Duesseldorfo universiteto 
prof. Hans-Werner Schlipkuter, 
pasirodė, kad rimtas oro užter
šimas atsiliepia į vaikų inteli
gencijos laipsnį. Prof. Schlip
kuter ištyrė 800 Duisburgo 
miesto vaikų. Iš gautų rezulta
tų pasirodė, kad vaikai, kur ių 
kraujuje buvo daugiau ras ta 
švino, negu pas jų bendraam
žius, buvo žemesnės inteligen
cijos ir mokėsi blogiau. Dui-
burgas yra pats nešvariausio 
oro miestas Vakarų Vokietijoje. 

Mokslininkas rado šią išvadai 
ypatingai nerimo keliančią. Šiųi 
tyrinėjimų paskatintas Šiaurės, 
Vestfalijos darbo ministras pa-į 
vedė daryti panašius tyrinėji
mus ir kitose Ruhro dalyse. Mi-1 
nisterio manymu, prof. Schlip-[ 
kuterio tyrimai kelia r imtus 
klausimu. Jis tačiau pareiškė, 
kad švino kiekis, ras tas p a s | 
Duisburgo vaikus, nenustato 
dabartinį laipsnį oro užteršimoj 
šioje srityje, nes pastaruoju į 
metu yra imtasi įvairių prie
monių sumažinti oro užteršimą.! 

LKB KRONIKOMS LEISTI 
SĄJUNGA 

Išleido LKB Kronikos 4 tomą ir lapkričio mėn. 
išleis LKB Kronikos 1 tomą anglu ir po to 1 tomą is
panę kalbomis, kurios bus plačiai paskleistos tų kal
bų kraštuose. Kitais metais bus leidžiami sekantys 
Kronikos tomai. 

Mieli lietuviai! Įsigykite LKB Kronikos 4 tomą, 
o neturintieji ir pirmuosius. Gavusieji nepamirškite 
atsilyginti. Sąskaitų nesiunčiame. 

Prisidėkite prie lietuviu tautos rezistencinės kovos, 
padėdami išleisti Kronikos knygas anglų ir ispano kal
bomis ir kartu įsijungdami į Kronikoms Leisti Sąjungą. 
Metiniai nariai aukoja ne mažiau kaip 5 dol., amžinieji 
nariai — 100 doL ir mecenatai — 1000 dol. Aukoto
jams išduodami kvitai ir jų aukos atleidžiamos nuo fe-
deralinių mokesčių. Už visus gyvus ir mirusius narius 
kasdien aukojamos šv. Mišios. Paaukojusieji ne mažiau 
kaip 100 dol., bus įrašomi leidžiamose knygose. 

LAUKIAMI AUKŲ ! ATKREIPKITE DĖMESĮ 
! MOŠŲ PRAŠYMUS l 

Malonėkite aukas siusti ir Kronikos knygas užsisa
kyti bei reidas rašyti šiuo vardu ir adresu: LKB Kroni
koms įkeisti Sąjunga, 6825 So. Talman A ve., Chicago, 
Illinois 60629, U S A Kur veikia Sąjungos skyriai, aukas 
galima įteikti jų valdyboms. 

LKB Kronikoms Leisti Sąjungos 
Valdyba 

: > 0 0 < > 0 < > < > 0 0 < > 0<><><><><><><>o©<>o©o<>^ 

ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
D DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys $2.50 
D DIENA PRIE E2ERO, A. Baronas. Pasakaite $300 
D DU DRAUGAI, V. Prankiene-Vaitkevičienė. Apysaka S4.00 
D GABRIUKO U2RASAL, J. Svabaitė-GyUeoS. Apysaka $3.00 
D KALIUOSE, Milda Kvietyt*. Pasakos. $300 
D KIŠKUČIO VARDINES, S t Džiugas. II-ji laida. Eilėraščiai $2 50 
D KETURI VALDOVAI, S t Džiugas. Pasaka $2.50 
O KAIP ALGIUKAS VfiJO IEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $2.50 
D LABAS RYTAS, VOVERE, J. Minelga, Eilėraščiai $2.50 
D LAUME DAUMfi, St. Petersoniene. Pasaka $5.00 
H MAfcT ZTNGvSNTAI. Pr. Naujokaitis. Pasakojimai $200 
D MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vyt* Nemunėlis. EU. pasaka $3.00 
• PARKAS ANAPUS GATVES, D. Bindokienė. Apysaka $3.00 
D PUPUČIO PASAULIUKAS, Ona Mikailaitė. Pasakos $450 
D SAULUTE DEBESĖLIUOS, L. Žitkevičius Eflėraičiai $1.50 
D VYSKUPO KATINAS, C Grincevičiua Pasakos $2.50 
• NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jooušaitė-Abromaitienė $3.00 
• PELIUKAI IR PLAŠTAKES, B. Puketevifiūte $1.50 
n SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. Pūkeieviaūtė $1.50 
ū KLEMENTINA IR VALENTINA, B. Puketevičiūt* $1.50 
D RIMAS PAS KĘSTUTI, B. Pūketevifiatė , $1.50 
G BALTOSIOS PELYTES KELIONĖ I MENULĮ, Danutė Bindokienė $1.30 
G JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Narim* $1.30 
D RŪTELES AITVARAS, J. Narinė $1.50 
G ŠAUNUS PENKETUKAS, Juozas Švaistas $3.00 
G VAIKUČIO DŽIAUGSMAI, Grasė Petrėoienė $5.00 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti ir ttusti: 
. DRAUGAS, «M5 W . ttre S t , Chkmgo, DL 90«2». 

Ui Į i i u l M l h n pridėti m easta 
*°<>o<»oo<x><>o<><><>o<>o<>oo<>oo<xx><>oooooooooo<>oooooooooo<x>oo<: 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiniiHiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii 

Savanorio ir Konfražvalgybininko Atsiminimai 
Tai Lietuvos ivalgybos ii kontražvalgybos paslaptys 

kurias aprašo J. DEMERECfcOS savo knygoje. 
Kaina miritttais viršeliai $4.00, kietais $5.00 

Gaunama 
0RAU6AS, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629 

i «uuiiiiiiiiiiiiiiiii}i!iiiiiiiiiiiiiujumuiiu)uiiiiuiiiintiuuiiuiuiiuiiiiiiiuiiiiuiiiiui 

Reiškiame gilią užuojautą L.S.S. Vidurio ra* 
jono vadui 

v. s. ZIGMUI JAUNIUI ir šeimai, 
per tokį trumpą laiką netekusiam te^o ir motinos. 

Akademinis Skautu Sąjūdis 
Chicagos Skyrius 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P . G A I D A S i r G E R A L D A S F. D A I M I D 

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

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

T e l . 7 3 7 - 8 6 0 0 
T e l . 7 3 7 - 8 6 0 1 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 Wes t 71 St., Ch icago 
1 4 1 0 So . 5 0 t h Av., C ice ro 

T e l . 476-2345 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 

Tel. REpublic 7-1213 2424 VV. 69th STREET 
11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-357; 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 5<Hh Ave.. C K T R O . I ! I Tel. OLympic 2-1003 

* ' 



DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 8 d. 

x Lietinių Prekybos rūmų 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
lapkričio 8 d., 7:30 vai. vak. 
Dariaus ir Girėno posto salėje. 

įCh. Austin parodys specialių 
filmų ir bus pranešimai apie 
rūmų socialinius ir visuomeni
nius pasireiškimus šių metų pa-

x Chicagos apylinkių Alek- baigoje. 
sandro Stulginskio moksleivių | x <*£^ New Star", ukrainie-
ateitininkų kuopos šventė bus čių laikraštis, išspausdino du! 
sekmadienį, lapkričio 12 d. 12 kUn. j . Prunskio straipsnius 
vai. J. ir J. Lieponių Old Oak a pie tikėjimą ir "laisvę" ir ate-
Country klubo (143 St. ir Par- ištinę priespaudą už geležinės 
kev Rd., Orland Park, 111.) pa
talpose. Šv. Mišias laikys kun. 
A. Saulaitis, kalbės Daina Ko-> 

uždangos. 
X DaiL Ada Sutkuvienė pa-

jelytė.-Visi Chicagos ateitinin- dovanojo šv. Onos bažnyčios 
kai ir lietuvių visuomenė kvie
čiama dalyvauti. 

x Prel. Jonas Balkūnas pa
sakys pamokslą Šv. Kryžiaus 
par. bažnyčioje lapkričio 19 d. 
kun. Adolfo Stasio kunigystės 
auksinio jubiliejaus iškilmėse. 

x Lietuvių Istorijos draugijos J i m u 

narių ir jų bičiulių susirinkimas x 

(Beverly Shores) komitetui 
meno kurinį, kuris atiteks lai
mingajam, atėjusiam į parapijos 

RAIMUNDAS JANEVIČIUS — 
NAUJAS MEDICINOS DAKTARAS 

Šių metų pavasarį, Illinojaus i klasinei muzikai ir pianinui 
universitete medicinos mokslus 
baigė Raimundas Janevičius ir 
nuo liepos mėnesio atlieka 
praktiką Mercy ligoninėje, 
chirurgo specialybei įsigyti. 

Raimundas gimė Chicagoje 

Dr. Raimundo tėveliai dr. 
Vincas ir Ona Janevičiai nese
niai savo rezidencijoj Kanka-
kee suruošė gražų pokylį sūnaus 
Raimundo medicinos mokslų 
baigimo proga. Pokylyje daly-

1953 m. ir pradines mokyklas I vavo per 300 svečių, tame skai-
lankė fllinojaus valstijoje. Nuo čiuje dr. A. Razma su ponia, dr. 
jaunų dienų pasižymėjo gabu- : V. Tumasonis su ponia, dr, Mi-
mais įvairiose mokslo srityse ir; sevičius, dr. Šukys, dr. L. Šulas 
muzikoje. Gimnaziją baigė va- Į su poniomis, dr. Šukytė ir kt. 
lediktorijum Kankakee, 111., kur j Jaunasis daktaras Raimundas 
jo tėveliai dr. Vincas ir Onutė svečius palinksmino gražia kla-
Janevičiai gyvena. 

Bakalauro laipsnį iš chemijos 
sikine muzika, kurią pats atli
ko pianinu. Iš susirinkusiųjų 

vakarienę. Inž. Leonas ir Irena Toronto Volungės dainininkės koncertuoja Chicagoje spalio 29 d. Platesnis straipsnis apie koncertą buvo 
Nekai aktyviai veikia komitete, "Drauge" spalio 31 d. laidoj. Nuotr. J. Kuprio 
kuris rūpinasi bažnyčios re- ————————————.-«—«»—«•»—»»—«-—---«—«-.«————-•-—^~—-»----•—--—•-—— 
monto darbais ir skolų išmokė-

Lietuvių Katalikų mokslo 
CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

įvyks lapkričio 9 d. 6 vai. vak. akademijos Chicagos židinio 
A. Rūgytės bute. Teisės istori- valdyba įsipareigojo būti šei-, 

L I E T I M Ų FOTOGRAFŲ 
DARBŲ PARODA 

kas J. Nashunaspris tavsis to-mininku LKMA suvažiavimo; J a u s e p t y : U m e t a i Lietuvių 
nru veikalą ;Samogitia . p«ra- 1979 m. rugpiūcio 31 - rugsė-' f J^yL Chicagoje ruošia 
lytą angksksi prancūzo Chas.: j o 3 dienomis, kuns pammės 1 ^ ^ f a f ^ 

daug spalvotų, reiškiasi doku- nės šaulių išsirikiavo garbes 
mentinė foto pakraipa. Mūsų sargybai prie steigėjų paminklo, 
fotografai eina tvirtu ir geru Kun. J. Vilutis atliko liturgi-
keliu. Paroda gražiai įruošta, nes apeigas ir Pasaulio liet. ben-

jvisi eksponatai tvarkingai ir druomenės pasauliečių 
L. Thorrot Pichel. Vilniaus universiteto įsteigimo 

x Dl. Liet. Gydytojų ir Dan- 400 metų sukakti. Tuo reikalu 
ttj gydytojų draugijos pagelbi-į pasitarimas šaukiamas lapkri-
nio vieneto narės rytoj, lapkri-'čio 12 d., 2 vai. p. p. Jaunimo 
čio 7 d.. Balfe pakuos siunti- centre 203 kamb. Pasitarime 
nius skurde paskendusiems, ša- pramatoma šie dalykai: kun. 
lies laisvės netekusiems lietu- V. Bagdanavičiaus trumpas 
viams. 

šviesuomenę pirm ten įsiku-

vijoje foto darbų parodas. Š.\ 
m. septintoji paroda buvo ati- : 

daryta lapkr. 3 d. vakare Čiur
lionio galerijos patalpose, Jau
nimo centre. 

skoningai išdėstyti. 
teisėms 

I ginti komiteto pirm. Algis Re-
Fotografijas parodai atrinko: gis pasakė jautrią kalbą. Prie 

į R. Baltuška, R. Jelionytė, A. paminklo padėtas gėlių vaini- Į žio ligų tyrinėjimų ir nenuilsta-
Kezys, K. Norvilas, St. Žilevi- kas ir pašventinta užžiebta žva- j mai gilina žinias kitose medici-

i čius. Premijavimo komisiją su- kė. Gausi minia, dalyvavusi j nos srityse 

įsigijo Ulinois universitete j jaunasis daktaras susilaukė 
Champaign - Urbana, užbaigda- i daug gražių linkėjimų jo sun-
mas mokslus per tris metus su; kioje, bet garbingoje profesi-
summa eum laude ir "Bronze joje. Dr. L. Sulas 
Tablet" atsižymėjimais. Kar-j 
tu studijavo ir muziką — piani- į 
ną ir yra davęs keletą koncer- i 
tų bei rečitalių. 

Studijuodamas mediciną Rai
mundas mokė medikus anatomi
jos. Vėliau dirbo prie akių ope- į 
racijų tyrinėjimų, ir keletas jo 
darbų buvo paskelbta Amerikos 
medicinos žurnaluose. 

Nors chirurgo praktika pa-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

ŠOKIAI PARKUOSE 

Kadrilius ir kiti šokiai bus 
mokomi 13-je Chicagos miesto 
parkų. Pamokos vyks parkų 

reikalauja beveik Viso jo laiko, b ū s t i n ė s e - J o s b u s * G a S e 

dar ir dabar jis dirba prie vė- Į " a r ^ e -

Jis visgi dar randa 

Kalėdiniu papuošalų ga-; »*«»""™—B P ™ 
minimas bus oarodvtas Ford riant universitetui, Juozo Masi-
City prekvbcs centre,' 76 ir Ci- l i o n i o P«n«»"»» aP i e 2 i d i n i o 

cero Ave., lapkričio 14, 21. 28 v a l d ^ b o s i r e k s P e r t l * i s d i r b t * 
ir gruodžio 5 dienomis. Kadan- m i n ė J i m o programą, Kazio Pa

darė: dail. Petras Aleksa, ame- iškilmėse, e]o prie pašventintos| laiko nuo jaunystes pamėgtai: 
Parodai suruošti buvo suda-1 ., . .. ___ , _ , . „ . 

, , . rikietis Frank Zelenka ir Riman 
, rytas specialus komitetas, kur}; 

žvilgsnis i Vilniaus universiteto s u d a r ė R o m a s Btuuaka 
grafijų srityje premijuoti dar-

Romas Bartuška 
(pirm.). Raminta Jelionytė, Ka
zys Norvilas ir Stasys Žilevi
čius. Atidarydamas parodą ko
miteto pirmininkas dėkojo savo 
kolegoms ir visiems parodoje 

gi vietos nėra daug, norį kur- b e ? n s k o P y s i m a s «P? tecn-. d a ] y v a 
vusiems fotografams. 

ir užsižiebę savas žvakes, nešė 
tas Žukas. Juodai baltų foto-;prie artimųjų kapų 

Kad šios iškilmės gražiai ir 
šių fotografų: I vieta - - B. I įspūdingai praėjo ir sutraukė 

E. Lisauskas iš Oakville (Kana- į daug dalyvių, gal ir tas padėjo, 
doje), II v. — V. Vosylius iš kad diena pasitaikė pasakiškai 
Maylands. (Australijoje), III v. i graži. Pasigesta broliškų jūrų 

suose dalyvauti, turi registruo
tis iš anksto Ford City centre. 
Peacock Alley salėje. 

x Akt. Jonas Kelečius gruo
džio 10 d. dalyvauja Clevelan-; 
de kultūrinėj popietėj "Užbur
tas žodis". 

X Solisčių M. Momkienės ir 
G. Mažeikienės koncertas įvyks 
ateinantį šeštadienį, lapkričio 
11 d. Jaunimo centre. 

niškus uždavinius ryšium su, 
LKMA suvažiavimu ir Vilniaus 
u įiversiteto minėjimu 
kviečiami. 

Liet. foto archyvo vedėjas 

— V. Staškevičius iš Rocheste-
rio, N. Y. 

Už spalvotas nuotraukas atžy-
Visi kun. Alg. Kezys ilgesnėje kalbo- i mėjimus gavo: I v. — Perkūnas SUeiga. Organizavo visa eilė 

je pasidžiaugė, kad per eilę me-1 Krukonis iš Bostono, II v. —[organizacijų: Lietuvos savano-
bi-

šaulių talkos. 
SpaUo 21 d. rinktinės salėje 

vyko žurnalui "Kariui" paremti 

x Dr. Leonas P Šulas Chi- t ų p a v y k o s u t e l k t i goriausius i Giedrė Vaitienė iš Northfield, I riaį . kūrėjai, ramovėnai, 
cago, UI., atsiuntė "Draugui" 
20 dolerių auką, už kurią nuo
širdžiai dėkojame. 

išeivijoje lietuvius fotografus. 
1974 m. paroda buvo gausiau
sia dalyvių skaičiumi — tada 

111. ir IU v. — Rimvydas Sid-
rys iš Streator, UI. 

rutininkės, daukantiškiai, Klai
pėdos jūrų šauliai, vytautėnai 

x J. Druktenienė, žinoma 

Iš viso, paroda gerai organi-1 Susirinko daug, bet ne perdaug 
Di-
D. 

x Charles Šimkus, gyv. Chi 
cagoje, Illinois valstybinėje lo 
terijoje ketvirtadieni laimėjo 

dalyvavo 61. Šiemetinėje paro-j z U o t a ) p u i k i r iU0traukų atranka į žiūrint į rengėjų skaičių. 
doje dalyvauja 30 fotografų su j i r t e i k i a l a b a i r i m t ą jspūdį. Jąidelį siurprizą parodė Vyt 

omahiškė, dažnai paremia savo a P i e 2 P ° rinktinių darbų. Toliau i tikrai verta pamatyti. Uždaro- į rinktinės sesės, vadovaujamos 
dienraštį. Neseniai vėl gavome J i s pažymėjo, kad iš lietuviųfo-' lapkričio 12 d. Lankymo va-i Stasės Cecevičienės. įteikusios 
jos 10 dolerių auką, už kurią: tografų Amerikoje tarpo išėjo ] ! a n d o 3 . šiokiadieniais 6-9 vai. voką su trimis šimtais dolerių. 

visa eilė žymių fotografijos me
no ir technikos specialistų, jų 

1 tarpe: J. Dovydėnas, Alg. Gri-

tariame malonų ačiū. 
x Juozas Toliušis, rašytojas 

100.000 dolerių. Prieš ketverius kel i i* ta*2 autorius, skautų gai"tis. Uosis Juodvalkis, K. Žu 
metus jis toje loterijoje buvo veikėjas, dažnai paremia savo k a s K a s t izokaitis, D. Varia-
laimėjęs 5 dol. ir nuo to laiko dienraštį. Šiomis dienomis jis kojytė, Urba, Ed. Mankus i r ' 

vak., šeštadieniais 9:30-2 vai.: Sesės šaulės, tur būt, norėjo pa 
po p., sekmadienį — 9:30 vai. į sakyti, kad jos lietuviškiems rei 
r. — 9 vai. vak. (bk) 

nuolat pirko bilietus. įteikė 10 dolerių auką 
; ačiū 

x Sol. Danos Stankaitytes 
dainų plokštelei leisti pagalbon 
dar įsijungė Jonas ir Marcelė N- J • padėkojo už atsiųstas lie-
Tiškevičiai. prof. dr. Jokūbas ir Aviškas knygas ir "Draugo 

kalams ir be vyrų talkos moka Į 
dirbti. 

Po visų kalbų ir meninės' 
Du kartus kiekvieneriais me- dalies, kurią atliko rinktinės 

SAULIŲ VEIKLOJE 

15 ARTI 
IR TOLI 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Gediminas Sodaitis, 

AKVARIUME 
KOKSAI SUAUGUSIEMS 

Shedd akvariume Chicagoje 
| bus kursai, kurių metu bus dės
tomi akvariumų pagrindai ir 
jūrų oiganizmų mokslas. Pa
mokos bus antradienių vaka
rais. 

DIDĖS MOKESCLVI 

Chicagoje nuosavybių mokes
čiai ateinančiais metais pakils 
apie 51/į9c, nes susidaro naujų 
išlaidų rinkimams ir padidės 

į mokyklų išlaidos. 

KIEK BEDARBIŲ 

Illinois valstijoje pasiektas 
aukščiausias dirbančių skaičius 
kaip bet kada anksčiau — 
5,109,000, bet yra užregistruoti 
ir 249,000 bedarbių, kas sudaro 
5,67c. 

UŽDRAUSTA DEGINU 

Chicagoje uždrausta deginti 
lapus. Už pirmą šio draudimo 
sulaužymą baudžiama iki 300 
dol., o už antrą — iki 500 dol. 
ir 6 mėn. kalėjimo. Miestas iš-

Labai daugybe kitu. Pastaruoju metu į t a j s Chicagos šauliai organizuo- moterų choras, visi buvo pavai- gyvenęs Melbourne, viengungis, j veš lapus iš šiukšlių dėžių 
gražiai įeiškiasi: Eug. Būtėnas, į tai aplanko mirusius tautie- sinti užkandžiais ir kavute. Rei- staiga mirė spalio 23 d., sulau-

x Jonas Juška, Ho-Ho-Kus, 

Loreta Stukai. Margarita ir !eidžiamų knygų reikalams pa 
Vaclovas Momkai, Juozas ir s k v J e 9 dolerių auką. 
Stefanija Barkai, M. Kvedarie- ačiū. 
nė, Kazys ir Kazimiera Bradū- x Aukų atsiuntė: po 3 dol. 
nai. Juozas ir Sigutė Užupiai, _ Julius Stumbras, A. P. Urbu-
B. Stravinskienė, Antanas ir Uis; du dol. — Margarita Bal-
Teodora Zailskai, P. Šilas irįčiūnienė; l doL — Ona Šums-
Eleonora Radvilienė. Taip patjkienė. Visiems dėkojame, 
yra prisidėjusių ir mažesnėmis 
aukomis x I>a 'nav(>s ansamblis kovo 

31 ir balandžio 1 d. stato muzi-
x Moterims rekolekcijos lap- kine dramą "Emilija Platery-

kričio 10—12 d. Vedėjas kun.jtė", Marijos aukšt. mokyklos 
P. Daugintis, SJ. Informacijos: salėje. 
Meškauskienė PR 6-9801, Ma-
silionienė LU 5-2629, Daugirdie-1 X * a v i n J r*' jannhno išpuoš-
nė LU 5-9500. (pr.). t a M , ė i r š i l t i v a l ^ a i » • * • « 

atvykstančius į JAV LB Le-
x Reikalinga moteris turinti monto apylinkės valdybos ruo-

sinvamą mašiną ir sugebanti šiamą rudens balių, kuris ren-
padaryti mažus pataisymus sa- giamas Union Hali, Willow 
vo namuose. Kreiptis telefonu - Springs, lapkr. 11 d. Stalai už-
239-8288. (sk.) sakomi pas Mildą Povilaitienę, 

x ŽIDONIENEI. Genovaitei;257"7352- ( P r ) 

mirus, būrelis jos bičiulių JAV, x Solistai Roma Mastienė ir 
LB New Haveno apyl., vietoje Į Algirdas Brazis ir muz. Aloyzas 
gėlių, aukojo Lietuvių Fondui. Jurgutis atliks meninę progra-' 
Aukojo: J. ir E. Vaišniai mą kun. A. Stasio 50 m. kuni- j 
$15.00; po $10.00 V. ir S. Va- gystes jubiliejaus minėjime Be- j 
liukai, J. ir B. Sauliai, S. ir A. verly Country Club š. m. lapkr. •• 
Lipčiai, T. ir C. Plečkaičiai ir 19 d., 6 v. v. Taip pat bus aka- ' 
A. Ramanauskas; $3.00 — demija ir vakarienė. Informaci-i 
R. Kisielienė. Iš viso $68.00. joms skambinti O. Gradinskie- | 

(sk.) nei 376-1998. (pr.) 
X NAMAMS PTKKII PA-

SKOIJOS duodamos mažais mė-

Jonas Kuprys. L. Meilus, R. Je 
Prisimintas mi

ręs fotografas a. a. dr, Julius 
Ramonas. Liet. foto archyvas 

Labai išleido keturias knygas — foto 
; darbų albumus. 

Šioje parodoje vyrauja juodai 
baltos nuotraukos, bet yra ir 

po 5 dolerius at-

NOR1 53 MILIJONŲ 

Chicagoje vyksta didysis lab-
— Mirė a. a. Vytautas tižaus- daros aukų rinkimo vajus, va-

kas, širdies priepuolio netikėtai dinamas Mercy Crusade. No
nomis. Šį rudenį Vėlinių diena PO VD2ŠNAGfcS CHICAGOJE j ištiktas. Liko žmona ir kiti gi- i rimą surinkti 53 mil. dol. pa

minės, j ramai Clūcagos ir priemiesčių 
— Mirė a. a. Mečislovas Mac- labdaros įstaigų. Pradžiai jau 

čius. iškeliavusius į amžino po- kia manyti, kad "Karys" taip kęs 54 metų amžiaus. Palaido-
ilsio vietą, lietuviškose kapinėse, pat gavo gražią paramą. į tas Spring Vale kapinėse. 
Tai vyksta pavasarį per kapų 
puošimo ir rudenį Vėlinių die-

atžymėta spalio 29 d., sekma- \ 
dienį. Pradėta pamaldomis Ne-

Pasaulio Lietuvių Bendruo-i 
nė Toronte, Kanadoje, šių metų 

kalto Prasidėjimo lietuvių baž - ; v a s a r ą s u r e n g ė lietuvių die 
nyčioje Brighton Parke. Gau 
šiai susirinkusiems šauliams ge
dulingas pamaldas atlaikė ir 
dienai pritaikytą reikšmingą 

x Aukų 
siuntė: 

Julius Balsys, I^os Angeles, 
Jonas Kanavolas, Evergreen j pamokslą pasakė kun. K. Kuz-

Park, j minskas. Po to visi vyko į šv. 
Ona Rinkus. St. Petersburg. į Kazimiero lietuvių kapines. 12 
Alfonsas Lukas. Detroit. j vai. per septyniasdešimt uni-
Visiems maloniai dėkojame. , formuotų Vytauto D. rinkti-

kevičius. Gyveno Melbourne,; yra surinkta apie 7 mil. dolerių. 
buvo veiklus lietuviškuose dar-j 
buose. Liko žmona Irena, su-j 
nus ir kiti artimieji. Velionis Lapkričio 11 d. yra veteranų 
tebuvo 53 metų amžiaus. Žuvo diena. Nebus pašto, neveiks 

VETERANŲ DIENA 

X Lietuvių Foto klubo susi
rinkimas įvyks lapkričio 7 d., 
7:30 vai. vakare Jaunimo cent- nesiniai8 įmokėjimai* ir priei-
ro kavinėje. Programoje bus namais nuošimčiais. 
rodoma Kodak \ .įruošta 
"Advanced Camera Handling". 

(pr.). 

Mutual Federal Savings. 2212 
\Vest Cermak Road — Telef. 
VI 7-T747 (sk.) 

nas. Ten Dainų šventėje da
lyvavo ir Australijos lietuvių 
"Dainos sambūris", choras apie 

' V i 0 Dainos sambūris grįžda-1 automobilio nelaimėje. Palai- federalinės, valstijos ir apskri-
mas namo dar aplankė kai ta.: Artas Springvate kapinėse ties ištaigos, jų dauguma bus 
rias Amerikoje lietuvių koloni-1 ~ K«« Pranas Vasens, Mel- uždarytos i r lapkncio 10 d,, 
jas. Chicagoje, Jaunimo centre b o u r n o h e t u v l u J ^ ^ 0 9 kle- duodant piliečiams trijų dienų 
jie koncertavo liepos 9 d. Kon- b o n a s ; J f 3 ^ l a * ^ ™*VfV** ; savaitgaU-
certas praėjo su didžiausiu pa- saVo. ^ o h Kanadoje ir JAV-se, 
sisekimu. O norinčių, tą iš to- ! • P « t o J 4 Įf&^J ******* 
limos Australijos lietuvių Dai
nos sambūrį pamatyti ir jų dai-

— Naująjį popiežių Joną Pau
lių D>jį visų Australijos lietu-

nuojamas dainas išgirsti čika-; ™? k a t a h k l * A vardu pasveikino 
giškių susirinko pibutėlė Jau-' telegrama Australijos lietuvių 
oimo centro didžioji salė, bet!R- ^ t ahkų federacijos pirmi-
dar daugiau buvo lauke, ^ ^ j nmkas Viktoras Laukaitis, 
netilpusių. 7 Syanėjuje laukiamas Aus-

Koncertą rengė Vidurio Va- t r a l i ^ ? e .gyvenančių ramovėnų 
karų LB apygardos valdyba. Ji sumaziavimas įvyks gruodžio 30 

i savo lėšomis choristus parsivežė 
į automobiliais iš Clevelando ir 
I Chicagoje visą dieną jais rupi-

dieną. Registracijos reikalais 
rūpinasi V. Saudargas. 

0KUP. LIETUVOJE 
nosi ir globojo, o koncerto pel-1 — Latvių - lietuvių kalbų žo-
no likutis buvo atiduotas Dai- dynas išleistas "Mokslo" leidyk-
nos sambūrio vadovybei. 

Dabar jiems laimingai 
los Vilniuje. Paruošė du uni-

su- versiteto docentai - J. Balke-

Užrttamoa senjorų juostos naujai pnkeltiems j senjorus Korp! Vytis na 
riam - Akademinio skautų sąjūdžio sueigos metu Chicagoje. Is dešinės: 
R Vidžiūnas, Eug Bttėiuu (pirm.), Andriušis h-kttt. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

grįžus į namus, jų vadovas A. \ vičius ir J. Kabelka. Apima 
P. Šimkus, Vidurio Vakarų LB 42,000 žodžių, 760 puslapių. 

i apygardos valdybos pirminin-! Ruošiant žodyną bendradarbia-
kui Kaziui Laukaičiui, o tuo pa- Į VO ir latvių kalbininkai. Pažy-
čiu per jį visiems čikagiškiams mėtina, kad 1964 metais Rygo-
atsiuntė padėkos laišką, kuria- je buvo išleistas latvių kalbi-
me dėkoja už šiltą priėmimą ninku A. Buojatės ir V. Subat-
visiems Chicagos lietuviams. 

Andrios Laukaitis 
nieko paruoštas Lietuvių 

į vių kalbu žodynas. 
lat-

Advokafas JONAS G1BAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. - 776-1225 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiin 

Lietuvos atsiminimai 
RadVo Valnnda Jau 3S metus tar
nauja N(«w Jcrsey. New York ir Con-
neoticut Metuvinms ! 
Kas ScStadienj nuo * lkl 5 vai. po
piet i* WF-VD Stoties New Torke 
13S0 kil„ AM ir nuo 7 iki 8 vai. 
vT<. 97.0 me*. FM. 

t),rėkt. I>r. Jokūbus J. Stnkjm 
1467 Force Pr i \ r 

Mountalnsitlc. X. 4. 07092 
Tel. 232-5V»r» (oode) 20t 

Kviečiame taip pat klausytis I.ietu-
v V :j kisltūrinlu valandų an^lu kalba 
î  fWon Hali 1'nivemiteto radijo «to-
tio.s (New Jersoy WSOTT. 89.5 meg. 
I"M> Plrmad. 7:S0 - 8:30 vai. vakaro. 

(Yadm&uja prof. J. Stukas) 

tmniiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiUHiiimiiiiium: 
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