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Tardymai 
(Tęsiny») 

Po pietų pertraukos A. Terlec
ką tardė jau dviese: kap. Dauga-
Ias ir poskyrio viršininkas majo
ras Rimkus. Dabar vyravo jau 
grasinimai ir gąsdinimai (tai va
dinamasis Pavlovo metodas, kai 
po ramaus ir mandagaus tardy
mo pereinama prie užgauliojimų 
ir grasinimų). Tardytojai kalti
no A. Terlecką, kad jis, atsisaky
damas duoti parodymus, pažei-
džiąs tarybinius įstatymus, o tuo 
pačiu nesilaikąs ir savo ankstes
nių pareiškimų, kuriuose jis tei
gęs, jog prieš tarybinę santvarką 
jis nekovoja. Atseit, tokie jo pareiš
kimai buvę tik taktinis manevras 
išvengti teismo. Tačiau saugu
mas esąs studijuojąs dabar ir ti
rtas rastą kratos metu pas jį me
džiagą ir imsis reikalingų prie
monių. Čia tardytojai pademon
stravo Terleckui "Laisves šauk-i, 
lio" ketvirtą numerį, kuris buvo 
iškastas jo sode. Ant straipsnio 
"Lietuvos judai — Juozas Baltu
šis" puslapių ekspertizė esą iš
ryškinusi daug pirštų ir delnu 
atspaudų. Tardytojai pareiškė, 
jog dabar tiriama, kieno tie pirš
tų atspaudai. 

Atsakydamas į šiuos gąsdini
mus, Terleckas pasakė, kad iš
kvietimą į saugumą dėl parody
mų V. Petkaus byloje jis laiko 
provokacija. Saugumui gerai ži
noma, kad jokių parodymų 
neduosiąs. Nepaisant to, jį tardo, 
ir už atsisakymą duoti parody
mus, matyt, nori teisti. Nors 
Šiuo atveju už tai gresia tik 6 mė
nesiai pataisos darbų (t. y. at
skaitymas 20 proc. uždarbio), ta
čiau po to jis turėsiąs jau teistu
mą, o tuomet, sudarę bylą pagal 
politinį straipsnį, jį galės jau teis
ti dešimčiai metų laisvės atėmi
mo (ankstesni Terlecko teistumai 
dėl įsisenėjimo yra išnykę). 

Tardytojai toliau apkaltino 
Terlecką dar tuo, kad jis esą per
davęs "Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikai" žinias apie kra

tą jo namuose ir sekusį po to dar 
3 dienų tardymą (1977 m. rug
pjūčio mėn.). Tos žinios, be to, 
esančios neteisingos. Čia tardy
tojai išėmė iš seifo "LKB kroni
kos" 30-ąjį numerį ir parodė tą 
vietą, kur parašyta, jog Terlec
kas, išvedamas iš namų, persi
žegnojęs prieš kryžių, kabantį 
ant sienos. Tai esąs melas, np'j 
kabančio ant sienos kryžiaus jo 
bute iš viso nesą. Terleckas pri
pažino, kad, iš tikrųjų, tai —' 
netikslumas. Jis persižegnojęs ne 
prieš kryžių, bet prieš kabantį 
ant sienos Kristaus bareljefą. Ta
čiau šis faktas jį kaip tik ir rea
bilituoja: jeigu būtų rašęs jis 
pats, tokio netikslumo nebūtų 
buvę. 

Tardytojai priminė taip pat 
Terlecko pareiškimą, rašytą 
prieš keletą metų TSRS saugu-

| mo viršininkui Andropovui. Te
kio turinio pareiškimai V. La-
pienio teisme esą buvo laikomi 
kaltinamąja medžiaga. Terlecko 
gi pareiškime yra nurodytos ir 
daugelio čekistų pavardės, ir 
laipsniai, o tai esą gera medžią-

Maskva laukia, 
kas bus Irane 

Viena, Austrijos sostinė, su nuotrauką dominuojančiu šv. Stepono Katedros 400 pėdų aukščio bokštu. Aust
rai sekmadienio referendume pasisakė prieš atomines elektros jėgaines, kurių viena jau pastatyta netoli 
Vienos. 

Kinija statys 
daug viešbučių 

Hong Kongas. — Pan-Ameri
can World Ainvays bendrovė pa
sirašė su komunistine Kinija susi
tarimą statyti Kinijoje viešbu-

ga JAV žvalgybai. Dabar čekistų č i u s Lėktuvų bendrovė turi In-
giminės dėl to negalės važiuoti į i temational Hotels skyrių, kuris 
užsienį (prieš juos gali būti pa-įuž 500 milijonu dol. pastatys di-
sikėsinimų). Stalino laikais už j džiulius, 1,000 svečių skirtus, 
tokius pareiškimus būtų tiesiog i viešbučius Pekine, Šanchajuje ir 
pastatę prie sienos. Terleckas, j Kantone. Bendrovė ne tik prižiū

rės statybos darbus, bet ir padės 
sienos, 

savo ruožtu, atsakė, kad jo pa
reiškime nėra nieko išgalvota, 

jis j Viskas ten atitinka tikrovę. O tai, 
kad Stalino laikais už tokius laiš
kus galėjo sužaudyti —jis sutin
ka. Betgi Berijai laiškų jis juk 
nerašęs. 

Dėl V. Petkaus tardytojai tei
gė, kad jis esąs homoseksualistas, 
kad saugumas turi duomenų, 
kaip Petkus vaišindavęs berniu
kus ir vedžiojęs juos į kiną. Į tai 
Terleckas pastebėjo, kad berniu
kų vaišinimas ir ėjimas į kiną 
dar nėra homoseksualizmas. 

Paleisdami Terlecką, tardyto-
ai pareiškė, kad jis bus tardomas 

ir vi ėliau. 
(Bus daugiau) 

Vokiečiai minėjo 
"krištolo naktį" 

Bona. — V. Vokietijoje buvo 
paminėta prieš 40 m. įvykusi 
"Kristallnacht", kuria prasidėjo 
žydų naikinimas. Kancleris Hel-
mut Schmidt dalyvavo Kelno 
naujos sinagogos atidaryme ir 
pasakė kalbą, kurioje pripažino, 
kad vokiečiai neša dėl nacių 
žiaurumo prieš žydus "kaltės pa
likimą". 

Si "krištolo naktis" buvo iš
šaukta Vokietijos ambasados Pa
ryžiuje antrojo sekretoriaus nu
žudymo. Paaiškėjo, kad jį nužudė 
jaunas Lenkijos žydas. Vokietijos 
naciu valdžia įsakė žydams at
keršyti. Per vieną naktį Vokietijo
je ir Austrijoje buvo nužudyta 
90 žydų, tūkstančiai buvo su
mušti, sudeginta 191 sinagoga, 
76 sugriautos. Sunaikintos žydų 
parduotuvės, žydų vaikai išmes
ti iš mokyklų, valdžia suėmė 
20,000, atėmė biznius, fabrikus. 

ši naktis 1938 m. lapkričio 9 
d. pavadinta "krištolo", nes Ber
lyne kai kurios gatvės buvo pil
nos išdaužytų žydų langų stiklo 
šukių. Ši naktis pradėjo nacių 
veiksmus prieš žydus, ir iki 1945 
m. Europoje buvo sunaikinta 
virš 6 milijonų. 

Kancleris Schmidt pareiškė, 
kad lapkričio 9 buvo pirmas 
žingsnis į pragarą. Jis kaltino vo
kiečius, kurie, naikinimui prasi

dėjus, tylėjo iš baimės. 
Vokietijoje, ypatingai Flens-

burge apkričio 9 d. pasirodė 
gatvėse plakatai su užrašais 
"Fiureris gyvas", "Žydai lauk", 
"Geras žydas yra negyvas žydas". 
Daug kur šiaurinėje Vokietijoje 
matėsi svastikos ženklai. 

Italijoje mažiau 
turistu 

Roma. — Turizmo atžvilgiu 
šios vasaros sezonas nebuvo pa
lankus Italijai, nors ji visuomet 
buvo labiausiai turistų lankoma 
šalis Europoje. Tikri duomenys 
dar nesudaryti, bet yra pakan
kamai įrodymų, kad turistų su
mažėjimas buvęs katastrofiškas. 

Pagal Italijos tautinį banką, tu
ristų šią vasarą sumažėję 30 
nuoš., palyginus su 1977 metais. 
Firenzės meno miestas turėjęs 
23.7 nuoš. lankytojų mažiau. Ali-
talia lėktuvu susisiekimo bendro
vė turėjusi 30 nuoš. mažiau ke
leivių. Labiausiai buvo aplanky
tas Alto Adige, Venecija ir ma
žosios Liparų salos. 

Ar dėl to kalta politinė Itali
jos padėtis ar teroristų baimė, 
nežinoma. (t) 

— Prancūzijoje ruošiamasi iš
leisti "samizdatinės" literatūros 
antologiją, kurion įeis ir lietuvių, 
latvių bei estų kūrybos pa
vyzdžiai: novelės, poemos, dailės 
kūrinių reprodukcijos etc. 

paruošti kinų viešbučiams rei
kalingus tarnautojus. 

Kinijai šiek tiek pradarius sa
vo sienas, prasidėjo gan didelis tu
ristų judėjimas, tačiau jam truk
do viešbučių stoka. Kalbama, kad 
Kinija planuoja pastatyti apie 
800 viešbučių. Dviejuose miestuo
se jau atidarytos mokyklos vieš
bučių pareigūnams paruošti. 

Taikos derybos 
gali iširti 

Torontas. — Izraelio premjeras 
Menachem Begin penktadienį po
sėdžiavo Toronto viešbutyje su 
Izraelio delegacijos taikos derybo
se vadais: užsienio reikalų mi
nistru Moshe Dayanu ir gynybos 
ministru Ezer Weizmanu. Sek
madienį premjeras Beginąs baigė 
savo vizitą Kanadoje ir, grįždamas 
į Izraelį, buvo sustojęs New Yor-
ke, kur turėjo susitikti su valsty
bės sekretorium Vance. 

Musulmonų švenčių proga E-
gipto prezidentas Sadatas aplan
kė sugriautą Egipto miestą prie 
Suezo kanalo Al Quantara. Čia 
jis atvyko melstis už taiką. Kores
pondentams jis pareiškė, kad ne
nustebtų, jei taikos derybos dėl 
Izraelio laikysenos iširtų. 

— Angola paskelbė apie bom
bos sprogimą, kuriame žuvo 24 
asmenys ir 60 buvo sužeisti. An
gola kaltina iš Pietų Afrikos at
siųstus sukilėlius. 

— Buvusio Amerikos preziden
to Eiseihowerio žmona Mamie 
antradienį švenčia 82 gimtadienį. 

— Angola paskelbė mobiliza
ciją, nes jai gresia Pietų Afrikos 
puolimas. Angola turi 31,000 ka
reivių. Norima sudaryti 200,000 
vyrų kariuomenę. Jei jos neužtek
tų, Angola prašytų Kubos ir kitų 
draugiškų valstybių paramos, pa
reiškė Angolos ambasadorius Bei 
gijoje. 

— Izraelyje buvo paskleistas 
gandas, kad mirė buvusi premje
rė Goldą Meir. Žinią net pakar
tojo JAV televizija. Ligoninė, 
kur Meir gydosi, žinią paneigė. 

— Maskvoje policijos valdinin
kai tardė amerikietį Sooner. kuris 
buvo įveltas į automobilio avari
ją. Jam neleidžiama išvažiuoti. 

Amerika nutraukė 
parama Somozai 

Managva. — Nikaragvos prezi
dentas .Anastasio Somoza nusis
kundė spaudai, kad Amerikos, vy
riausybė nutraukė Nikaragvai vi
sas paskolas ir paramą. Paskolos 
buvo žadėtos švietimo, maisto, 
kelių statybos reikalams. 

Nors karo veiksmai ir riaušės 
Nikaragvoj nurimo, gyventojų 
nepasitenkinimas valdžia pasireiš
kia streikais. Šią savaitę sustrei
kavo autobusų vairuotojai. 

Somoza turi 
atsistatydinti 

Managva. — Nikaragvos diplo
matiniai sluoksniai atidengė, kad 
Amerika, Gvatemala ir Dominin
konų respublika, kurios sudaro 
tarpininkų komisiją, įteikė prezi
dentui Somozai reikalavimą pasi
traukti iš pareigų. Jam duotos 72 
valandos apgalvoti reikalavimą ir 
pranešti nutarimą. 

Somoza nekalba apie pasitrau
kimą, kol 1981 m. baigsis jo ka
dencija. Sukilėliai iš Costa Rikos 
penktadienį vėl puolė Nikaragvą, 
tačiau kariuomenė juos atmušė. 

S. Kudirkos filmas 
laimėjo premiją 

Clevelandas. — Amerikos ka
talikų televizijos ir radijo dar
buotojų sąjunga kasmet skiria 
premijas už geriausius Amerikos 
televizijoje rodytus, veikalus. Šios. 
vadinamos "Gabrielio premijos" 
skiriamos asmenims, kurių "dar
bas kūrybingai svarsto temas, lie
čiančias žmogiškas vertybes". 
Šiais metais pirmosios Gabrielio 
premijos paskirtos CBS TV sto
čiai už filmą "The Defection of 
Simas Kudirka" ir NBC stočiai už 
"Holccaust". 

šių metų premijos bus įteik
tos lapkričio 30 d. South Padre 
saloje, Texas. 

Beždžiones puola 
žmones 

Nairobi. — Etiopijoje po dvie
jų metų sausros ir karo veiksmų 
kalnuotose Sidamo vietovėse, ne
toli Kenijos sienos, pasirodė nau
ja rykštė: išbadėjusios beždžionės 
ėmė gaujomis pulti ne tik galvi
jus, bet suėdė vieną moterį ir du 
9 ir 10 metų amžiaus vaikus. 
Apygardos gubernatorius prašė 
centrinės valdžios atsiųsti spe
cialius medžiotojų būrius bež
džionėms naikinti. Žinią paskel
bė Addis Ababos radijas. 

— Rodezijos karo stovis buvo 
išplėstai dar 14 r>pskričių ir da
bar apima 60 nuošimčių Rodezi
jos teritorijos. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Zambija pasiskundė Jungti
nėms Tautoms, kad Rodezija žu
do benginklius Zambijos gyven
tojus. Spalio 19 d. per valan
dą žuvo 1,000 žmonių nuo Ro
dezijos lėktuvų puolimo, sakoma 
skunde. 

— Amerikos baptistų centras 
Washingtone paskelbė žinią, kad 
Sovietų Sąjunga davė leidimą at
siųsti sovietų baptistams 25,000 
Biblijų rusų kalba. Jos bus siun
čiamos per Briuselyje esančia 
Biblijos draugiją. 

— Prezidento ekonominių pa
tarėjų tarybos pirm.. Charles 
Schultze paskelbė, kad federali
nės išlaidos bus sumažintos, ko
vojant su infliacija, 15 ar 20 bil. 
dol. 

— Kuvaitas, Nigerija, Gabonas 
ir Indija pasiūlė JT Saugumo ta
rybai pasmerkti Pietų Afrikos pla
nuojamus rinkimus Pietvakarių 
Afrikoje (Namibijoje). Balsavi
mas turi įvykti gruodžio 4 d. 

— Milvvaukee teismas paten
kino vienos šeimos prašymą "at
skirti" juos nuo dukters. Duktė, 
16 m., neklausė, laužė tėvų valią, 
rūkė marijuaną, susidėjo su blo
gais draugais, prasižengdavo mo
kykloje. Tėvai kreipėsi į teismą ir 
teisėjas perdavė dukterį globoti 
valdžios įstaigai — socialinei ap
skrities tarnybai. 

— Waukegane, III. politikas 
William Smith kandidatavo rin
kimuose ir laimėjo Lake apskrities 
auditoriaus vietą. Tuose pačiuose 
rinkimuose balsuotojai nubalsavo 
šią vietą panaikinti. Rinkimus 
laimėjęs politikas sako: "Aš jau-
čiuosiu kaip žmogus, pasiryžęs 
šokti į maudymosi baseiną, ku
riame nėra vandens". 

Teheranas. — Irane viešpatau
ja įtempta tyla. Gatvėse patru
liuoja kariuomenė. Kartais naktį 
gyventojus pabudina šūviai. Sklin
da įvairūs gandai apie suimtus. 
Pirmame ministrų kabineto po
sėdyje karinis premjeras gen. 
Azhari įsakė sudaryti specialią ko
misiją, kuri išaiškintų, kas kursto 
piliečius, kas atsakingas už riau
šes. 

Gyventojai laukia šeštadienio 
musulmonų šventės ir tikisi, kad 
po jos, ateinančią savaitę viskas 
sugrįš į normalias vėžes. Iš Pran
cūzijos, po ilgų pasitarimų su 
ištremtu religiniu musulmonų 
vadu Khomaini, namo sugrįžo ofi
cialios opozicijos grupės vadas dr. 
Karim Sanjaby. 

Irano parlamentas, ieškodamas 
kyšių ėmėjų ir kiršintojų, nu
balsavo laikinai atšaukti parla
mento narių imunitetą ir tuoj bu
vo suimtas parlamento narys 
Mansur Yasini, kuris valdo ke
lias stiklo įmones. Jis kaltinamas 
kainų kėlimu ir nepaprastu pel
nų gaudymu. 

Valstybinė Irano naftos bend
rovė paskelbė, kad reybos su strei
kuojančiais darbininkais eina prie 
galo. Streikas kainavo Iranui po 
60 mil. dol. kasdien, labai nu
kentėjo valstybės pajamos. Iš Bah
reino pranešama, kad daug už
sieniečių specialistų, dirbusių 
naftos pramonėje, išvyksta iš 
Irano. Tuo pačiu, ir streikui pa
sibaigus, Iranui bus sunkiau iš
vystyti pilną produkciją. 

Komentatorius stebina Sovietų 
Sąjungos laikysena. Nors nepas-
laptis, kad riaušėse daug veikė ir 
komunistų agentai, nedidelės Ira
no komunistų partijos Tudeh 
nariai, oficialioji Maskvos spauda 
laikosi labai nuosaikiai. Maskva 
laukia, kas išeis laimėtoju. Šachas 
Maskvai yra priimtinesnis už ko
kį dešiniųjų musulmonų vadą, 
jei toks atsirastų. 

Praeityje Irano vyriausybė su 
Maskva palaikė labai korektiš
kus santykius. Ji net išdavė į Ira
ną pabėgusį sovietų lakūną. So
vietai yra pastatę Isfahane didžiu
lę plieno liejyklą, o Iranas nu
tiesė į Sovietų Sąjungą vamzdžių 
liniją kuria tiekiamos gamtinės 
dujos pietinėms Sovietų Sąjungos 
provincijoms. Statoma ir antra 
linija. Maskvos radijas transliuoja 
vietinėmis kalbomis programas 
į Iraną, kur gyvena apie 10 mil. 
kurdų, baluchistaniečių ir kt. 
Programose užtariami "prispaus
ti Irarto naftos darbininkai", ta
čiau šachas retai kritikuojamas. 
Stebėtojų nuomone, Maskvai pa
tiktų, jei Irane kiltų anarchi
ja ir vėliau įsigalėtų komuniz
mas, tačiau dabartiniams vadams 

Kremliuje atrodo geriau palauk
ti, kas bus, nesusipykti su šachu 
su kuriuo santykiai nėra blogiausi. 

Irano opozicijos veikėjai pa
skelbė, kad Nacionalinis frontas 
nesijungs į jokias koalicijas, kol 
bus soste šachas. Nebus riaušių 
ar smurto demonstracijų, bet bus 
bandoma veikti streikais. Pabai
gus karinį stovį ir paleidus politi
nius kalinius, bus siekiama gy
ventojų referendumu nuspręsti, 
ką daryti su šacho Pahlavi dinas
tija, pareiškė opozicijos partija. 

Karinė vyriausybė paskelbė, 
kad Teherano universiteto atida
rymas, numatytas šiandien, ati
dedamas neribotam laikui. Stu
dentai buvo kariuomenės apšau
dyti, kai jie bandė nuversti pa
minklinę šacho statulą. 

Trumpai apie 
Irano valstybe 

Teheranas. — Pasaulio spaudo
je Irano įvykiai kasdien patrau
kia nemažą dėmesį, todėl verta 
su juo trumpai susipažinti. Iranas 
yra antras didžiausias naftos eks
portuotojas, neskaitant komunis
tinių valstybių bloko, po Saudi 
Arabijos, todėl naftos gaminių 
vartotojams labai svarbu, kas ten 
vyksta. 

Iranas užima 635,000 kv. mylių 
plotą, praeityje buvo žinomas Per
sijos vardu. Šiaurėje jis turi sieną 
su Sovietų Sąjunga ir atsiremia į 
Kaspijos jūrą, kurios dalis pri
klauso Iranui. Rytuose yra Afga
nistanas ir Pakistanas, pietuose — 
Persijos ir Omano įlankos, o va
karuose Turikija ir Irakas. 

Tame nemažame plote kalnai 
sudaro apie pusę žemės. Centre 
yra nederlingos dykumos ir tik 30 
nuoš. žemės yra dirbama. Prie 
Kaspijos jūros lietaus iškrenta 
50 colių per metus, o dykumoje 
— vos 2 coliai. Didžiausi miestai: 
Teheranas su 5 mil., Isfahanas 
— 900,000, Meshedas — 600,000 
ir Tabrizas su 550,000 gyventojų. 
Iš viso Irane gyvena 38 mil. žmo
nių, daugiau kaip 90 nuoš. yra 
šiitai musulmonai, 300,000 krikš
čionių ir 80,000 žydų. Irane gy
vena ir dirba apie 600,000 pales
tiniečių ir kitų arabų. 

Dabartinis šachas valdo pasi
remdamas 1906 m. konstitucija, 
kuri jam duoda absoliučią ga
lią. Jis perėmė valdžią iš savo tė
vo 1941 m. Tėvas Riza Khan bu
vo priverstas pasitraukti Ameri
kai ir Britanijai spaudžiant, nes 
jis buvo laikomas Hitlerio drau
gu, jo rėmėju. Tais pačiais metais 
į Iraną įsibrovusi britų ir sovietų 
kariuomenė, bet Amerikai spau
džiant, jos pasitraukė. 

Nafta ir gamtinės dujos sudaro 
63 nuoš. šalies pajamų, kurios 
šiais metais turėjo siekti 33.4 bil. 
dol. 

Irano teisingumo sistema pa
grįsta Prancūzijos pavyzdžiu. Nuo 
1976 m. valstybė buvo padalinta 
į 22 apygardas, kurių gubernato
rius paskiria šachas. Krašto mo-
derninimą pradėjo jau dabartinio 
šacho tėvas, kuris 1923 m. buvo 
premjeras ir po dvejų metų gavo 
"Persijos karūną". 

Japonai yra geri virėjai ir dar geresni biznieriai, sugebą sukurti savo pre
kybos centrus įvariuose pasaulio kraštuose. Neseniai jie įsteigė Vakarų Vo
kietijoje 200 valgyklų, kuriose jie aptarnauja klientus pigiau ir geriau kaip 

| patys vokiečiai, čia matome jų vieną restoraną Duessektorfe. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 13 d.: Valentinas, 

Pranciška, Narvydas, Grožilė. 
Lapkričio 14 d.: Jukundas, Ve-

neranda, Ramantas, Saulenė. 
Saulė teka 6:37, leidžiasi 4:31. 

ORAS 
Debesuota, gali lyti, temperatū

ra: dieną apie 50 L, naktį 30 1. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 13 d. 

Los Angeles lietuviai lanko naujai įkurtą kapinių lietuviškąjį skyrių. Jie laiko rankose Pr. Gasparonio (pir
mas iš dešinės) paruoštus, tautinių spalvų žvakutėmis papuoštus, simbolius, kurie buvo padėti prie kiekvie
no čia palaidoto tautiečio kapo. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ PHILADELPHIA 
IR APYLINKĖS 

ĮVEDAMA GRAŽI TRADICIJA I 

Rudens lapų kritimo melan-j 
cholijos laikotarpy, triukšmingo
je kasdienybėje, išskiriamas mo
mentas, primenantis žmogaus gy
venimo didžiąją misteriją. Tai 
Vėlinių diena, lapkričio 2. Ame
rikiečiai tokį momentą pamini 
gegužės 29 — "Memorial day". 
Lietuviai vėlinių dieną skiria pri
siminti ir paminėti savo artimuo-j 
sius, iškeliavusius į amžinybę. į 
Graži, kilni ir brangi tradicija. į 
Išeivijoj yra didelis tautiečių iš
siskaidymas, tad ir amžinojo po-j 
ilsio vietovėse gal tik čikagiečiai; 
savo Kazimierinėse ar ir kitose 
kapinėse tegali šią brangią tra- ' 
diciją praktikuoti. Mažesnėse vie-' 
tovėse prie išsisklaidžiusių saviš
kių kapų uždegtos vienišos žva
kutės nykiai beatrcdo. 

Losangeliečiai ryžosi šią prob
lemą spręsti pagal esamas sąly
gas. Susidaręs jų gerokas būrys, 
pasirinko gražiausias Los Angelėj 
kapines, kurios, laimingu atveju, 
tėra vos poros mylių atstu nuo 
lietuviškos Sv. Kazimiero bažny
čios. Tai Forest Lawn kapinės, 
nusidriekusios gražiuose Los An
geles vidurio miesto šlaituose. 
Jos pasižymi dideliu puošnumu: 
daugybė meniškų statulų, trys 
architektūrinio grožio bažnyčios, 
muziejus, salės, kuriose kasdien 
kiekvieną valandą kartojami kiek
vieno krikščionio kataliko šir
džiai brangūs religiniai pavaiz
davimai "Paskutinės Vakarienės", 
"Kristaus kančios"ir"Prisikėlimo" 
misterijų. Pakilioje vietoje, virš 
kapinių ir viso miesto iškeltas 
didžiulis, naktimis visad iliumi
nuotas kryžius, tarsi simboliškai 
p o savim priglaudžiąs įvairių tau
tybių bei religijų žmones, iške
liaujančius į amžinybę, kas šiais 
ekumeninės dvasios ir krikščio
niškos vienybės išsiilgimo laikais 
i t in prasminga. 

Šiuose plotuose, vienoje iš gra
žiausių vietų, mūru apvestame 
sodnely, vad.. "Garden of Re-
membrance" lietuviai ir yra pa
sirinkę kurti savo tautiečių kam
pelį — lietuviškąją sekciją. Kaip 
kiekvienas svarbesnis lietuviškas 
projektas, sutinka ir kliūčių. Pra
džia čia jau padaryta didelė. Įsi
gyta jau apie 60 vietų. Šeši tau
tiečiai čia jau palaidoti: dr. Gri
gas Valančius, Gediminas Rukšė
nas, Vanda Mažeikienė, Jūratė 
Bulotaitė, Leonas Jasiukonis, Jo
nas Butkus. Keli kiti seniau mirę 
čia palaidoti kitose vietose, kai 
kurie dabar perkeliami į šį lie. 
tuviškąjį sodnelį. Pagal kapinių 

adm-jos specialų sutikimą, ruo- i 
šiamas religiniai tautinis simbo-; 
lis, o ant 

ikal' 
kiekvieno kapo, atė-! 

DIDŽIULĖ 
LIETUVIŠKA MUGĖ 

ry tas spaudos komitetas, ku
riam talkina veik visos Phila-
delphijoj veikiančios organiza
cijos. Ypatingai gyvai reiškia
si jaunimas: Lietuvos vyčiai, 
ateitininkai, skautai. Mugės rei
kalams bus panaudotos visos 3 
Lietuvių namų salės ir platus 
šaligatvis. 

Mugė prasidės penktadienį, 
lapkričio 24 d., 7 vai. vak. Mu
gę atidarys Philadelphijos mies
to tarybos narys Zazyczny. Šeš
tadienį, lapkričio 25 d., mugė 
bus a tdara nuo 12 vai. p. p . iki 
12 vai. nakties. Šokiams pir
mą ir antrą vakarą gros geri 
orkestrai. Abu vakarus veiks 
Casino-Monte Carlo. Šeštadie
nį, lapkričio 26 d., mugė bus 
a tda ra nuo 12 vai. p. p . iki 6 
vai. vak. 

Veiks 14 prekybinių stalų ir 
bus galima įsigyti lietuviškų 
rankdarbių, knygų, plokštelių, 
kalėdinių atvirukų, gintaro iš
dirbinių, medžio skulptūrėlių, 
lietuviškų ženklų bei pinigų, 

parduodami i r išsinešimui. Vai
kams lauke bus karuselė. Jau 
nimas žada pašokti tautinių šo
kių ir padainuoti lietuviškų 
dainų. 

Rengėjai iš Philadelphijos ir 
plačių apylinkių laukia daug 
svečių. Kviečiami visi — pra
dedant vaikais ir baigiant pa
gyvenusiais. Tikimasi, kad 
kiekvienas mugės dalyvis bus 
patenkintas. Šiuo renginiu no
rima sukelti lėšų kultūrinio ži
dinio įrengimui Židinyje pla
nuojama įruošti biblioteką, mu
ziejų, susirinkimams kambarius 
ir k t . 

Dėl platesnių informacijų pra
šoma skambinti: (215) 634-
9284. B. Vaškaitis 

MŪSIĮ kolonijose 
Omaha, Nebr. 

L V. S. RAMOVĖJ 
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A prašymą. 

marškinių su įvairiais užrašais 
i r daugybę kitokių lietuviškų | 

| suvenyrų. Bus demonstruoja- ] Lapkričio 18 d , 6 vai. vak 
jus reikalui, bus padedama bron- j Padėkos dienos savaitgalyje,; ma tautiniais raštais audimas ir šv. Antano parapijos salėje ruo 
zinė lenta su parašu ir lietuvio! lapkričio 24—26 d., penktadie- velykinių margučių dažymas, šiamas Lietuvos kariuomenės į 
širdžiai artima simbolika — Rū- į nį, šeštadienį ir sekmadienį, Lie- Norintieji galės užsisakyti tau- šventės sukaktuvinis minėj imas ' 
pintojelio, ar Aušros Vartų Ma-. tuvių namuose. 2715 E. Alleg- tinius drabužius, kurie vėliau — koncertas. Programoje of i- į 
rijos, ar koplytstulpio ir kitokia.į heny Ave., įvyks plačios apim- bus išausti. Veiks virtuvė - ; cialioji dalis _ t rumpa paskai- ' 
pagal pasirinkimą. Visa tai laba: ties lietuviška mugė, kokios Phi- restoranas, kavinė ir 2 barai, \ t a Koncerto programą atl iks 
skoningai paruošia skulptorius ladelphijoj iki šiol dar nėra bu- kuriuose bus galima gauti ir lie- svečiai iš Chicagos: solistės M. 
Pr. Gasparonis. vę. šiuo metu vyksta gyvas tuviškos meškinės (krupniko). Momkienė i r G. Mažeikienė, 

Šiemet Vėlinėse buvo pradėta j m U gei pasiruošimas. Yra suda- Įvairūs lietuviški valgiai bus I akompanuojant muz- A. Jurgu-
čia palaidotų tautiečių atminimo Į ' 
tradicija. Xors buvo darbo diena, ! 
bet ge-okas būrys losangeliečių = HMiiHiliiliii 1111M t II11111111 • 111 • 111 f 11 f 11111111 f i i i r 111 f l i t i i i r 1111T111 f 11111111 r 11 f 111:11111111 i 11111 i 11111 • 111111U111 f 11111 i t II111111111£ 

čiui. | 
Po p rogramos šilta vakarie

nė, b a r a s ir šokiai. Prie įėjimo į 
auka 4 dol. Rengėjai \ 

— Chicagoje 1975 m. iš 100,-
000 žmonių mirė širdies smūgiu 
469 asmenys, vėžiu — 209, ne
laimėse 42. 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 Korta MSchigan, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

SHAMROCK OLOS. INC. lietuvių susirinko ryte į bažny
čią, išklausė šv. Mišias, po to 
visi nuvyko į aną lietuviškąjį so
delį, kur prie kiekvieno savo tau
tiečių kapo padėjo Pr. Gasparo
nio paruoštus lietuviškus simbo
lius su tautinių spalvų žvakutė
mis; buvo paminėti visų čia pa
laidotųjų vardai, padėta gėių ir 
už kiekvieną pasimelsta Kelias j AR ŽINOTE, KAD GALITE NUSIPIRKTI NAUJA 1979 METŲ 0LDSM0BILĮ UŽ I 

dienas prieš tai ta pačia inten- | ^ „ į , ^ Ž E M A S KAINAS . . . NESKAITANT ILLINOIS SALES TAX IR LEIDI- 1 
cna, si vieta, Daies Pohkaitienes;S * = 
iniciatyva, buvo aplankyta būrio | M 0 . . . KAI PALYGINSITE PAS KITUS — NUSIPIRKSITE PAS M U S ! I 
apie 40, jaunimo — ateitininkų. ; | | 
Jie taip pat uždegė žvakutes, pa- | Dei ta 8 8 4 DOOT S e d a n 

OldS 
IN DOVVNERS GROVE 

SHAMROCK OLDSMOBILE, INC. 

2424 Ogden Ave., Downers Grove, 111. 60515 = 
Telephone (312) 969-1310 = 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterį? ligos 
Ginekologijas Chirurgija. 

6449 So . Pu lask i Rd. (Cravrford 
Medical Bo i ld ing) Tel. L U 5-6446' 
•Jei Beats i l iepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
e 132 So. Kedzie Avenue. 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbroo>k 5-3048. 

Tel. ofiso ir bato: OLympic 2-4156 

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 

= Automatic transmission 
dėjo gėles ir pasimeldė prie kiek
vieno kapo. Tokia buvo šiemet 
pradžia. Kitiems metams ruošia- = P o w e i s t e e r i n g 
masi plačiau ir iškilmingiau šią j : p o w e j B r a k e s 
tradiciją tęsti; taip pat ir kitasĮs 
progas tam panaudoti. S 

Dabar čia dar susidaro prob-: = 
lema. Pirma norima sukurti vie- i g 
tovę ir ją atžymėti lietuvio šir-|B 

artimu 

350 cu. in. V-8 engir.e 
Tinted glass 
Factory air conditioner 
Electric rear window defcgger 

džiai artimu simboliu. Vėliau IE De lco AM p u s h b u t t o n rad lO 
j bus galima plėstis to< | S t e e l b e l t e ( j r a d i a j w h į t e wal l tires 

$6,07041 nės vietos artimoje apanicoje. ? 
Tam branduoliui sudaryti mūsų 
tautiečiai, kaip minėjau, jau yra 
įsigiję apie 60 vietų. Bet šis kam- f 
pelis išskirtinai gražus ir labai Į E 
traukia visų akį — į jį labai JE 
nori jsiterpti ir kitataučiai. Kapi-jE 
nių adm-ja šią vietą rezervavo S 
kietuviams, bet kartu turi labai j s 
didelių sunkumų atsispirti nuo " 
kitataučių didelio pareikalavimo. 
Lietuvių siekiamai sukurti pa
grindinei grupei dar reikia iš
pirkti apie 15 vietų. Jei artimes
niu laiku nepavyktų to padary- | 
ti, tai jau ir į mūsų tautiečių 
tarpą gali įsiterpti kitataučių ir 
tuo mūsų gražu krikščioniškai 
lietuvišką projektą stiprokai ap
temdyti. Lieka tikėtis, kad los
angeliečiai lietuviai įvertins rei
kalą ir šioje išskirtinai gražioje 
ir patogioj vietovėje, laiminamo]" 
virš viso ploto iškelto Kristaus 
Kančios simbolis — kryžius, pa
jėgs sukurti savąją, lietuviškai 
širdžiai brangią vietovę — lietu
viškąjį panteoną. 

J. Kuprionis 

Cutlass Supreme Coupe 
Automatic transmission 
Power steering 
Power brakes 
260 cu. in. V-8 engine 

= Tinted glass 
| Factory air conditioner 
| Electric rear window deiogger 

Delco AM/FM pushbutton radio 
Steel belted radial whitewall tires 

$5,863.66 

Cutlass Saion Coupe 
i Automatic transmission 
1 Power steering 
| Power brakes 
| 231 cu. in. V-6 engine 
E Tinted glass 
| Factory air conditioner 
E Electric rear window deiogger 
E Delco AM pushbutton radio 

$5,266.33 

Starfire Coupe | 
4 speed manual transmission (Fully | 

synchrcnized iloor mounted) i 
Front disc brakes and rear drum i 
151 cu. in. 4 cy lindę r engine | 
Front and rear stabilizer bars f 
Contour bucket seats—choice oi eloth | 

or vinyl | 
Sport console f 
Sport steering wheel i 
Super stock III wheels i 
Sport style mirrors-driver remote and | 

passenger manual i 
Delco pushbutton AM radio | 
Bumper impact strips | 

$3,895.09 I 

Delta 88 Coupe | 
Automatic transmission i 
Power steering 
Povrer brakes 
350 cu. in. V-8 engine 
Tinted glass 
Factory air conditioner 
Electric rear window defcgger 
Delco AM pushbutton radio 
Steel belted radial whitewall tires 

5,g*ui 

OLDS 

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2434 W e s t 71st Street 
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir šeSt. 

tik susitarus. 

Dr. Ant . Rudoko kabinetą perėmė Į 

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

2709 W e s t 51s t Street 
Tel . — GR 6-2400 

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

Ofis, teL 785-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Servą ir 
E^nodnes Ilgos. 

C B A W F O R B MEDICAL RLDG. 
6 4 4 9 S o . Pulaski Road 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

S923 West 59th Street 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Trec. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ ' 
KCI>IKTC'tR VAIKU LIGOS 

SPFriALISTĖ 
MEIUCAL H D H n H 

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

iki i vai. nopiet. 
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 W e s t 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

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

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIV IJGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

U i NO. WABASH AVE. 
4200 XO. CF.NTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DOVVNERS 

varna * m. ne. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

TeL — B E 3-5893 
Spec ia lybė Akių l igos 

3907 W e s t 108rd Street 
Va landos pagal susitarimą 

Of iso te l . — P R 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 W e s t 63rd Street 

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

Ofs , P O 7 - 6 0 0 0 Re*. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

• 

C 
Kviečiame Jus atsilankyti į Shamrock Oldsmobiip, Downers Grove. Turime di" i 

j | delį pasirinkimą naujų Oldsmobile ir geram stovyje vartotų automobilių. Užtik- § 
| rinam, kad rasite sąžiningą ir draugišką patarnavimą. = 

Svečiai pianisto Vyt. Smetonos koncerte Los Angeles. 
VALANDOS: Pirmad. — penktad. nuo 9 iki 9. 

šeštad. 9 iki 6. Sekmad. nuo 11 iki 5. 

Agentūros Vedėjai 
Rimas Staniūnas, Algis Tilindis 

I 
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1002 N. Western A v e , Chicago 
Tel. 401-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7 1 1 0 W. 127 S t , P a l o s Heijęjhts 
TeL 361-0736 

Va landos pagal susitarimą 

į s t a i g o s Ir b a t o tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Ooart, Cicero, m. 
Kasdien 10-12 Ir 4-7 

nakyro . trse b- M M 

DR. FRANK PLECKflS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* Ir 
"Contact lcnses" 

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

DR. LEONAS SEMTIS ~ 
INKSTŲ, PCSLfiS 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 
O Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Offc» telef. R E 5-4410 

Rerfdencljos telef. GR 6-0617 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo , 
1 ligi 3 v. popie^pągaj^ausitarimą. 
Ofiso tel. HF, 4-2123. Vimii <A M M 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir ptnktad 
2-5 Ir «-7 — 15 anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 

F. 0. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 W«st 71st Stteet 
Valandos: 1-6 vai. popiet, 

Treč. ir SeMad. pagal susitarimą. 

Ofs . tel. 586-3166; n a m o 381-3772 

DR. PETRAS ŽLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 68rd Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 

• 



Mukta jauč Laši p p p — 

KOMUNISTINES KINUOS - JAPONIJOS PAKTAS 
Pereitas spalis Sovietų Sąjun

gai buvo vienas nelaimingiausių 
jos istorijoje. Pačiose Spalio revo
liucijos šventės išvakarėse įvyko 
Sovietams daug nemalonių daly
kų, kuriuos čia suminėsime. 

Spalio 13 dieną Vakarų Vokie
tija, didžiausia pramoninė vals
tybė prie Sovietų vakarinių sienų, 
pasirašė su Japonija, didžiau
sia pramonės šalimi prie Sovietų 
rytinių sienų, svarbų susitarimą. 
Tuo pačiu metu vokiečiai sudarė 
prekybos sutartį su komunistine 
Kinija. Jos objektas 28 bilijonai 
markių. Šią didžiulę sumą Mask
va tikęjosi gauti iš Vakarų Vo
kietijos už jai siūlomas žaliavas 
iš Rytų Sibiro. Sįedu labai svar
bus plataus masto susitarimai la
bai sujaudino Sovietų vadus. Bet 
to negana — atsirado nesėkmių 
ir kitur. 

Komunistinė Kuba pradeda 
nusisukti nuo Sovietų Sąjungos ir 
bando ieškoti ryšių su JAV-mis-
Romoje spalio 16 buvo išrinktas 
naujas popiežius, kilęs iš komu
nistinės. Lenkijos. Šis išrinkimas 
sukėlė Kremliui daugybę mįslių. 
Jugoslavijos valstybės šefas mar
šalas Tito vis daugiau plečia 
draugystę su Kinijos Hua, ruo
šiamasi pasikeisti naujais "bro
liškais" vizitais. Dėl tos pačios 
priežasties nepaklusnus N. Ce-
ausescu, Rumunijos valstybės 
galva, gavo griežtą Kremliaus į-
spėjimą nesibroliauti su kinie
čiais. Turkijos premjeras Ecevi-
tas, pradėjęs puoselėti "Rytų po
litiką", nusisuko nuo Maskvos, 
kai JAV-bės pradėjo vėl teikti 
Turkijai ginklus. Net mažoji Suo
mija, visada klausiusi Sovietų įsa
kymų, neseniai nepaklausė 
Maskvos, nesutikdama suruošti 
drauge su Sovietų kariuomenę 
bendrų karinių manevrų. Paga
liau Indija, buvusi "sena Sovietų 
draugė", taip pat iškrėtė pokštą 
rusams. Neseniai jos užsienio rei
kalų ministeris lankėsi Maskvoje 
ir, rodos, sutvirtino abiejų šalių 
draugystę, tačiau tuojau po šio 
vizito tas pats ministreris nuvyko 
į Pekiną, tvirtindamas, kad In
dija norinti su kiekvienu kraštu 
geruoju sugyventi ir neturėti 
priešų. Pagaliau Artimųjų Rytų 
(žydų - arabų) problemos spren
džiamos be Sovietų, JAV-bių glo
boje. 

Pradėjo braškėti ir detentė 
su JAV-bėmis, ypač po to, kai 
šio krašto teismas nuteisė užpel
nytomis aukštomis bausmėmis 
du Sovietų pareigūnus Jungtinė
se Tautose, pavojingus Sovietų 
šnipus. Detentė braška ir dėl ki
tų priežasčių, ypač dėl žmogaus 
teisių Sovietuose nepaisymo, di
sidentų suėmimų ir jų persekio
jimų. Vis daugiau galvojan
čių žmonių Amerikoje nusisuka 
nuo bendravimo su rusais, nebe
sutikdami jų remti. 

Tačiau didžiausias smūgis So
vietams buvo pereitą mėnesį į-
vykęs komunistinės Kinijos - Ja
ponijos pakto sudarymas, kai Ja
ponijos ministeris pirmininkas 
Fukuda pasirašė susitarimą su 
vienu galingiausių komunistinės 
Kinijos vadų, Teng Hsiae-ping, 
svarbų "amžinos šviesos" paktą. 

Ištisus 2000 metų Kinija ir Ja
ponija, galingiausios Azijos vals
tybės, buvo amžini priešai. Jų 
kaimyninius santykius lydėjo ka
rai ar kivirčai. Didžiausi nesu
tarimai buvo prieš II pasaulinį 
karą, kai į Kiniją įsiveržę japo
nų kariai užėmė didelę kraš
to dalį, jos didžiuosius miestus ir 
1932 metais suruošė milžiniškas 
skerdynes. Jų ir minėto karo me
tu žuvo daugiau kaip 9 milijonai 
kiniečių, kai patys japonai nete
ko tiktai 450,000 karių. Abipusiš
kas nepasitikėjimas buvo II pa
saulinio karo metu 

Ir, štai, jaudinantis, drama
tiškas įvykis: po 2000 metų pa
siekta tai, ko nė viena šalis nesi
tikėjo. 850 milijonų kinų tauta 
ir 115 milijonų japonų, taigi be
veik bilijonas gyventojų, sutarė 
iŠ pagrindų pakeisti abiejų kraš
tų santykius. Komunistinis ir 

griežtai kapitalistinis kraštas pa
siryžo bendradarbiauti. 

ši sutartis, kurią lydėjo abiejų 
kraštų aukštų kariškių pokalbiai 
(jų metu jie visi sutartinai gie
dojo prieš rusus nukreiptas 1904 
- 1905 m. karo dainas) yra be 
galo reikšminga ir pragaištinga 
Sovietams. Liberališkas Londo
no žurnalas "Guardian" pa
žymėjo, kad "dabar Kinija ir Ja
ponija yra kaip dangus su žeme 
sujungti". Kokią reikšmę šiam 
susitarimui skyrė kinai, matyti iš 
fakto, kad į Toki<~> atsiuntė di
džiausią iš bet kada buvusių — 
72 asmenų delegaciją. 

Praslinkus dvejiems metams 
nuo Mao mirties, nauji Kinijos 
vadovai vieningai sutarė atkurti 
savo krašto gyvenimą ir rei
kiamai apsiginkluoti. Oficialiai 
buvo pareikšta, kad ligi 1985 
metų kiniečiai nori savo šalyje 
sukurti milžinišką pramonę (į-
skaitant ir karinę) už 350 bili
jonų dolerių. 

Jau kiek anksčiau Kinija pa
siuntė į 35 pasaulio kraštus 43 
delegacijas, ieškodama pramoni
nių prekybinių ir karinių ryšių. 
Vakarų Vokietijos, Prancūzijos, 
Anglijos, Japonijos bendrovės jau 
gavo iš Kinijos milžiniškus už
sakymus. Žinoma, iškyla apmo
kėjimo klausimas, nes Kinijos da
bartinė pramonė labai menka ir 
nedaug gaminių ji gali pateikti. 
Tačiau ir ši problema nesunkiai 
sprendžiama - Kinija įsipareigoja 
apmokėti investacijas pirmoje ei
lėje nafta, kurios Kinijoje dabar 
atrasta daugiau kaip Kuwaite. 
Vien tiktai Kinijos pajūryje po 
vandeniu slypi alyvos 5.4 bilijo
nai tonų, o žemyne atsar
gos esančios dar didesnės. Kinija 
atsilygins akmens anglimis, įvai
rių metalų rūda, spalvotais meta
lais, dailiais tekstilės audiniais ir 
kitomis žaliavomis, kurių taip la
bai reikia Vokietijos, Japonijos, 
Prancūzijos ir kitų šalių pramo
nei. 

> * 

Kinija taip pat visomis išgalė
mis stengiasi prieiti prie vakarie
čių ginklų kalvės, nes jos ginklai 
yra labai atsilikę, daugiausia se
no rusiško tipo. Prancūzija paža
dėjo jai parduoti geriausių "Mi-
rage" tipo lėktuvų, "AMX 30" ti
po tankų, iš bendrų Vokietijos 
— Prancūzijos ginklų fabrikų 
gaus 16,000 NATO vartojamų 
prieštankinių raketinių pabūklų. 
Atrodo, kad Europos šalys gana 
noriai ryžtasi apginkluoti Kiniją, 
nes jau dabar ji yra prie savo sie
nų pririšusi ketvirtadalį visų So
vietų karinių pajėgų. 

Jeigu kas iš minėtų sandėrių 
nukentės, tai tiktai Sovietų Są
junga ir JAV-bės, nes Kinija skel
bia vienodai abiejų šių šalių ne
mėgstanti ir kaltina vieną ir kitą 
noru "užvaldyti pasaulį". 

Sovietai dėl minėtų susitarimų 
labai jadinasi, nes mato, kad pa
saulio valdymas išslysta iš jų 
rankų. Net geriausi jų draugai — 
Etiir^nija, Kuba, Angola ir kiti 
ieško ryšių su Vakarais. Maskva 
išsigando staigios Kinijos akcijos 
ir tuojau pasiuntė jiems paklus
nų Vietnamo premjerą Pham 
Van Dongą į Pietų Azijos kraš
tus mėginti sukurti Sovietams 
palankų Filipinų, Malazijos, In
donezijos, Singapūro, Tailando 
ir kitų kraštų bloką, kurio tikslas 
būtų "atsispirti prieš geltonąjį 
pavojų". Sovietų "Tassas", 
"Pravda", "Novaja Vremja" 
pradėjo šaukti, kad nauji susita
rimai" baigią apsupti Sovietų Są
jungą, komplikuoja tarptauti- j 
nę padėtį ir graso pasaulio tai
kai". Spalio revoliucijos šventės 
metu jų gynybos ministeris savo 
kalboje įžeidė komunistinę Kini
ją ir Kinijos atstovai protestuo
dami apleido tribūną. Pavergtųjų 
tautų žmonės slapta džiaugiasi 
didėjančiais nesutarimais ir puo
selėja viltis galimo konflikto 
proga atgauti laisvę. Yra žinių, 
kad komunistinė Kinija sus
tiprins savo propagandą Sovietų 
pavergtoms nerusiškoms tau
toms, b. kv. 

JAV PADEDA STATYTI 
IR M0DERHINTI 

Sovietų karo mašina "atsilygins" už pagalbą 
Jau keletą kartų šio dienraš

čio puslapiuose esu rašęs, kaip 
Sovietai stengiasi pasiglemžti šio 
krašto modemišką techniką, ar 
tai ji būtų pritaikyta karo, ar 
bet kurioje kitoje sunkiosios pra
monės šakoje 

Skaitytojai gal dar prisimena, 
kaip Sovietų S-ga buvo įgaliojusi 
savo satelitą Suomiją dalyvauti 
JAV varžybose laimėti JAV pa
krančių apsaugos laivų statybą. 
Taip pat, kaip įie stengėsi nusi
pirkti oro spėjimams tinkamus 
moderniškus kompiuterius ir t. t. 
O kiek šio biznio paslapčių visai 
nebuvo išgarsinta spaudoje? 
Kiekvienas toks legalus pirkinys 
yra vertingesnis, negu sovietinių 

BR. AWROTAS užsienius. Tenka pabrėžti, kad šį 
sandėrį JAV vyriausybė patvirti-

statyti modernišką karo mašiną, j no, nekreipdama dėmesio į Pen-
Rodos, tie žmonės būtų ture-1 tagono aukštų pareigūnų protes-
ię puikiai žinoti, kas atsitiktų So- i tus, taip pat nebuvo atsižvelgta 
vietų laimėjimo atveju. Net ir j nė į specialiai sudarytos "budru-
"lygiuju" atveju, kokius baisius' mo tarnybos" nepalankius sandė-
nuostolius turėtų pakelti nieku i riui patarimus, sekusios tokius 

rašo savaitraš-nekalti žmones 
tis. 

Prieš keletą metų Hooverio 
instituto bendradarbis Antony 
Sutton parašė studiją: "Vakarų 
technologija ir Sovietų ekonomi
nis išsivystymas." Tame veikale 
pirštu prikišamai įrodyta, jog 
"Sovietų tankai, karo laivai, l ėk -1 t a m s - J F r - B u c y ^ S ^ n e t u s va--
tuvai, sunkvežimiai, žvalgybinės - d o v a v o mokslinio gynimosi tar 
paskirties šarvuoti automobiliai, 

svarbius Sovietų karo pramonei 
reikalingus pirkinius. 

Žinovo raportai 
J. Fred Bucy, žinomas Texas 

Instruments b-vės direktorius, la
bai žiauriai kritikavo minėtus ži
balo įmonių pardavimus Sovie 

KORESPONDENTES SUPAŽINDINAMOS 
SU PREZIDENTIENĖS VEIKLA 

GRAŽINA KRTVICK1ENĖ 

šnipų pagavimas ir nuteisimas, j šaudmenys ir visa kita karo rei-
besistengiant išvogti JAV karo j kalams reikalinga medžiaga yra 
laivyno paslaptis. Ir vėl teks j gaminama sovietinėse įmonėse, 

kurių planus ir dalį įrengimų 
Kremliui pardavė Vakarų pramo
ninkai." Tai 
mi faktai. 

yra nesugnauna-

"kombinuoti", kad kokį nors ne 
kaltą vakarietį ar amerikietį pa
sigavus ir apkaltinus, na, kad ir 
už valiutinę spekuliaciją. 

Padėjo statyti karo pramonę 
Šiuo kartu noriu pateikti nau

jos ir įdomios medžiagos, kaip i tingesnis ir nuostolingesnis _ 
JAV kapitalistai ir toliau pina į "bendradarbiavimo" istorijos sky 
tą nelemtą biznio virvę, at ku- į rius yra ir toliau rašomas "nu-
rios gali tekti kyboti. j tarus JAV vyriausybei parduoti 

"Human Events" savaitraštis į žibalo versmių gręžimo įrengi-
X. 28 laidoje rašo, kad "stam- Į mus Sovietams." 
biausia šių laikų ironija ir pasi-'. Pagal pardavimo susitarimą, ši 
tyčiojimas yra tai, jog JAV, vie- Į įmonė, perkėlusi ją į Sovietų Ru
na ranka, vesdama šaltąjį karą į siją, įgalins sovietus pasigamin-

Parduos naftos gamybos įmonę 
Šiandien jau kitas, daug sudė

tingesnis ir sio 

prieš Sovietus ir jų komunis
tinę sistemą šiame pasaulyje, ve-

ti specialius įrengimus, kurių pa 
galba jie sugebės pasiekti giliai 

dė prieš ją lyg ir ideologinę kovą, j žemėse tūnančias natūralių dujų 
o antrąja — bolševikams padėjo I atsargas, na, ir jas galės išvežti į 

Draugystė po nesutarimų, kurie tęsėsi 2000 metų. Komunistinės Kini
jos antrasis valdžios vyras Teng ir Japonijos premjeras Fukuda, pasi
rašę draugiškumo sutartį. 

nybai, sekusiai ir studijavusiai vi
sus strateginius sandėrius tarp 
JAV ir komunistinių kraštų. 

Š. m. spalio pradžioje J. Fr. Bu
cy nusiuntė senato komisijai sa
vo studiją - raportą, liečiantį ži
balo versmių įmonių pardavimą 
komunistams. 

Šio raporto autorius (Bucy) 
nurodo, kad "išvežimas iš JAV 
užbaigtų gaminių yra skirtingas 
nuo technologiškos sistemos par
davimo. Pastaruoju atveju mes 
suteikiame Sovietams ne tik nau
dingus reikmenis (pagamintus 
produktus). Tačiau pirmuoju at
veju mes parduodame jiems ir ži
nias. Ir ne vien tik kaip tą gami
nį pasidaryti, bet taip pat ir ži
nias, turinčias tiesioginį karinio 
pobūdžio santykį." 

Savo pranešimo baigmėje J.Fr. 
Bucy teigia, kad "Sovietai turės 
paspartinti žemės gręžimo prog
ramas ir giliau gręžti, kad paten
kintų savo krašto energijos po
reikius. Yra žinoma, kad dabar
tinė Sovietų technika yra nepajė
gi patenkinti visų energijos reika
lavimų". 

Ar naudinga padėti? 
Taigi kyla labai svarbus klau

simas: "ar JAV su savo žymiai 
pranašesne technika turi iš
traukti iš duobės skęstančius bol
ševikus? Ar verta jiems padėti, 
kad jie patys galėtų pasigaminti 
pakankamai energijos? Ar ne 
naudingiau mums pasilaikyti 
rankose technologiškąjį kozyrių 
tūzą", klausia autorius. 

"Šiuo metu energijos šaltiniai 
yra vienodai svarbūs JAV ir So
vietams. Nuo turimos energijos 
atsargų, ar tai vienoje ar kitoje 
formoje, priklauso šio krašto sau
gumas, ekonomiška bei politinė 
gerovė. Ir kaip tik dėl šių motyvų 
šios rūšies pramonės ir techni
kos pardavimas turi nepaprastą 
strateginę vertę", tęsia Texas 

Kiekviena prezidentienė sten
gias kiek galėdama geriau atlik 
ti savo pareigas, atstovaut Ame 
rikai plačiajam pasauly, page
rinant vietos gyventojų būklę, 
įnešant ką nors naujo. 

Išrinkus prezidentu Jimmy 
Carterį, prezidentienė vis labiau 
ir labiau pradėjo aktyviai ir po
zityviai reikštis įvairiose srity
se. Tačiau pradžioje apie jos 
veiklą sužinodavo nedidelė ko
respondenčių dalis. Dauguma 
pageidavo vėl turėti tokias pat 
apžvalgines spaudos korespon 
dencijas, pravedamas preziden
tienės biuro spaudos sekretorės, 
kokios būdavo prie Johnsono ir 
Nixono. Tų reguliarių konferen
cijų metu būdavo pranešama iš 
anksto numatyta prezidentienės 
dienotvarkė, duodamais paklau
simais išnagrinėjamos atskiros 
problemos. 

Pagaliau spalio 24 dieną ęvy-
ko tokios rūšies konferencija, 
net platesnės apimties negu 
prie buvusių prezidentienių. Bu 
vo galimybė pasidalinti žiniomis 
su prezidentienės spaudos sek
retore Hary Hoyt, atsilankyti 

Instruments įmonės vadovas. 
J. Fr. Bucy pabrėžia, kad ypač 

svarbus šio sandėrio paragrafas, 
liečiąs metalų suvirinimą elektro
niniu būdu". Tas, suvirinimas 
turi nepaprastos reikšmės sustip
rinti statomų lėktuvų atskiras da
lis ir net gali būti panaudojamas 
laserio technologijoje. J.Fr. Bucy 
nuomone "šių žinių perdavimas 
Sovietams yra nieku nepateisi
namas". 

Šio biznieriaus - mokslininko 
raporte yra iškelta ir daugiau 
smulkmenų, kurias įsisavinę bol
ševikai galės pasivyti JAV dar li
gi dabar jiems nepasiekiamuose 
technologijos horizontuose. J.Fr. 
Bucy savo pranešimą baigia pa
tarimu, kad "šio pobūdžio san
dėriai su Sovietais būtų kuo grei
čiausiai panaikinti." 

Šia proga panaudotos medžia
gos redaktoriai galvoja, kad "J 
Fred Bucy turėtų būti paskirtas 
JAV techniškos komisijos pirmi
ninku, kada eina reikalas apie 
svarbios JAV technikos pardavi
mą Sovietams. Ir, žinoma, kad 
JAV vyriausybė savo komisijos 
pirmininko patarimų paklau
sytų." 

Tikiu, kad ir daugelis skaity
tojų pilnai pritars J.Fr. Bucy min 
tims, nes tik stipri JAV ir visose 
srityse šlubuoją Sovietai kuo il
giausiai gali nutolinti neišven
giamą susidūrimą. O gal ir jo iš
vengti, kas žino? 

Baltųjų rūmų "Rytinio sparno" 
įstaigoje, pasimatyti su 18 jos 
biuro tarnautojų, sužinoti, kaip 

> paskirstomas jų darbas ir ku-
I riuo reikalu į kurį skyrių gali-
mama kreiptis- Kiekvienai ko
respondentei ar koresponden 

1 tui, dalyvavusiam šioje konfe-
i rencijoje, buvo įteikiamas ap-
; lankas su Carterienės pasaky 
tomis kalbomis, apie ją ir jos 

i veiklą rašytų straipsnių nuora
šai ir graži jos nuotrauka. Be 

Į to, ekrane teko pamatyti ne tik 
'• oficialią jos veiklą, bet ir jų šei 
i mos gyvenimo nuotrupas. 

Rosalynn Smith. Carter gimė 
ir augo Georgijoje, Plains mies 

i telyje. Jos tėvas, garažo mecha-
j nikas, mirė, kai jai, jauniausiai 
i iš 4 vaikų, buvo 13 metų. Ište 
i kėjo už jauno, tik baigusio Ana 
! polio jūrų karo akademiją, daž
nai buvo vieniša, bet galėjo 
ir daug pakeliauti. Jie buvo ne 

: tik vyras ir žmona, bet ir arti-
!mi draugai. Gražiai sugyvenda-
| mi, kūrė gyvenimo planus ir au 
gino šeimą. Pasitraukęs iš ka-

j riuomenės (laivyno), vyras pra 
; dėjo verstis žemės riešutų (pea-
nuts) auginimu, Rosalynnai tai 
kinant visuose jo darbuose. 

Kai Jimmy Carteris kandida-
| tavo j Georgijos gubernatorius 
j (pirmą kartą pralaimėjus, buvo 
išrinktas per antrus rinkimus). 
Rosalynna aktyviai dalyvavo jo 

| rinkiminėje kampanijoje. Tenka 
pastebėti, kad jų šeima su en-

,tuziasmu, ryžtumu ir iškalbin
gai sugeba paveikti rinkėjus. 
Tai pasireiškė Jimmy ir demo
kratinių kandidatų kampanijoj. 
Savo argumentus įtikinančiai 
iškelia ne tiktai pats Jimmy 
Carteris, bet ir jo senutė moti
na Lilian, žmona Rosalynn ir 
net net nuo mažens įgudęs sū
nus. 

Tapusi prezidentiene R- Car-
terienė ypač daug pasiekė psi
chiškai sergančiųjų, senelių, 
miesto aplinkos būvio pagerini
mui, istorinių Amerikos kolek
cijų Baltiesiems rūmams rin
kimu, savo vyro prestižo palai
kymui ir t. t. Ji taip pat sklan 
džiai atlieka diplomatines mi
sijas, siekdama pagerinti santy
kius su kitomis valstybėmis. 
Ji pasižymi ne tiktai dideliu pa
tyrimu viešai kalbėti minioms 
įvairiose aplinkybėse, bet taip 
pat ir tvirtu būdu ryžtingai 
vykdyti savo siekimus ir tuo 
pat laiku savo šilta asmenybe, 
švelniu balsu ir tokia pat šyp
sena paveikti klausytojus. 
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KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 

Kriminalinės policijos valdininkai buvome pava
dinti operatyviniais įgaliotiniais. Vietoje atleistų valdi
ninkų prie mūsų skyriaus buvo paskirta keletas pus-
karininkų, kurie Lietuvos laikais buvo lakūnai. Tie vy
rai buvo išsilavinę, raštingi ir su jais dirbti buvo ne
sunku. 

Prie mūsų skyriaus buvo paskirtas vienas buvęs 
kaimo bernas — Šimkus. Tas žmogus buvo neraštin
gas ir vos mokėjo pasirašyti savo pavardę. Po jo pa
skyrimo, aš nuėjau pas kadrų viršininką Višniovą, ku
ris pirmam aukšte turėjo kabinetą, ir jam pasakiau, 
kad Šimkus mūsų skyriui netinka, nes nemoka rašy
ti. Tada Višniovas man pasakė:"nevažno što on pisat 
neumejet, važno to, čto on jest komunist" (Nesvarbu, 
kad jis nemoka rašyti, bet svarbu, kad jis yra komu
nistas). 

Adresų biuro vedėju buvo paskirtas Baltaplau
kis, kuris už įrairius nusikaltimus buvo kelis kartus 
teismo baustas. Manydamas, kad kadrų viršininkas ne
žino jo praeities, paėmęs iš mūsų skyriaus nusikaltė
lių registracijos lapą, prie kurio buvo prisegta Balta
plaukio fotografija, paimti iš jo pirštų nuospaudai ir 
surašyta už kokius nusikaltimus jis buvo teismo baus
tas, tą lapą parodžiau Višniovui ir jam papasakojau, 
kad paskirtas adresų biuro vedėju Baltaplaukis yra 
kelis kartus teismo baustas. Į tai Višniovas man pa
sakė: "Eto nevažno, kogda službu budėt imet, bolše 
vorovat nebudet". (Nesvarbu, kai tarnybą turės, tai 

daugiau nebevogs). 
Iš to buvo aišku, kad jiems žmogaus praeitis ir 

išsilavinimas nieko nereiškė, tik svarbu kad būtų ko
munistas, arba jų simpatikas. Atėjus bolševikams pra
sidėjo demonstracijos. Buvo nešamos raudonos vėlia
vos ir plakatai, kad darbo žmonės yra dėkingi raudo
najai armijai už išlaisvinimą. Tose demonstracijose 
apie 80 proc. dalyvavo žydų tautybės asmenys, kurių 
rankose Lietuvos nepriklausomybės laikais buvo be
veik visa prekyba ir kurie turėjo geriausius namus. 

Atleidus iš įstaigų lietuvius, į jas sulindo daugy
bė žydų. Taip nepriklausomybės laikais Šiaulių iždinė
je dirbo tik vienas žydas, kuris vesdavo susirašinėji
mą su užsienio bankais anglų kalba, o kai atėjo bolše
vikai, tai jų ten buvo priimta 15. Lietūkyje nebuvo nei 
vieno žydo tarnautojo, o kai atėjo bolševikai, tai jų ten 
daug buvo priimta. 

Komunistų partijos sekretorius buvo Žydas. Už 
komunistinį veikimą buvo sėdėjęs kalėjime. Jis savo 
tautiečiams parūpindavo geriausius darbus. 

Pas mus buvo įvesta nauja darbo tvarka. Turėjo
me dirbti nuo 9 valandos ryto iki 2 valandos po pietų. 
Po to, buvo pertrauka iki 5 valandos vakaro. Tada, rei
kėjo dirbti iki 11 valandos nakties. Iš N.K.V.D. gavo
me parėdymą suregistruoti visas prostitutes ir kiek
vienai užvesti atskirą bylą, kurioje turėjo būti dviejų 
liudininkų parodymai, kad ji tikrai užsiima prostitu
cija. Mat bolševikai bijojo, kad jos gali iš kareivių gau
ti žinių, kokiam daliniui jis priklauso ir apie kariuo
menės išsidėstymą. Bijodami šnipų, jie buvo numatę 
jas pirmoj eilėj išvežti į Rusijos gilumą. 

Praslinkus kuriam laikui, iš N.K.V.D viršininko 
gavome pranešimą, kad vieną raudonosios armijos ka
rininką, einantį iš Šiaulių miesto į Gubernijos dvare e-
sančias kareivines, užpuolė nežinomi asmenys, nugink
lavo, atėmė pistoletą su diržu, planšetę kurioje buvo 
laikomas žemėlapis ir, nuvilkę karišką mundirą. vien

marškini paleido eiti į kareivines. Pareikalavo, kad šis 
įvykis būtų būtinai išaiškintas ir kaltininkai surasti 

Kai paprašėm leidimo pasimatyti su tuo karininku, 
kad išaiškinus, kurioje vietoje ir prie kokių aplinky
bių tas apiplėšimas įvyko, mums neleido. Pasitarę su 
Šilu spėjome, kad to karininko pranešimas yra nepa
tikimas, nes tai buvo negirdėtas dalykas, kad kas už
pultų ginkluotą raudonosios armijos karininką ir jį 
nuginklavęs vienmarškinį paleistų eiti į kareivines. Į-
tarėme, kad tas karininkas galėjo kur nors pasigerti 
ir, girtas būdamas, galėjo savo ginklą, mundirą ir 
planšetę pamesti. 

Pasirodė, kad mūsų įtarimas pasitvirtino. Kadangi 
einant iš miesto centro, norint pasiekti kareivines, reik 
pasukti Basanavičiaus gatve, tai sugalvojome patikrin
ti pakelyje esančias užeigas, ar tas karininkas nebuvo 
kur užėjęs ir ar negėrė degtinės- Tikrindamas resto
ranus sužinojau, kad prieš įvykį į Liutkaus restoraną, 
kuris yra Aušros alėjos ir Basanavičiaus gatvių kam
pe, buvo užėjęs vienas raudonosios armijos karininkas 
ir paprašė, kad jam duotų 100 gramų spirito. Išgėręs 
paprašė pakartoti. Po to, išgėręs dar dvi bonkas alaus 
išėjo. Restorano savininkas Liutk-*s pasakojo pastebė
jęs, jog tas karininkas išėjo neblaiviame stovyje. 

Grįžęs į raštinę sužinojau, kad nakties metu, vie
na buvusio Lietuvos kariuomenės karininko žmona, 
gyvenanti Vilniaus gatvėje, telefonu paskambino mi
licijai, kad koks tai raudonosios armijos karininkas 
nori įsilaužti į jos butą ir reikalauja, kad atidarytų 
duris. Prašė, kad kas nors iš milicininkų atvyktų pas 
ją ir tą karininką suimtų. Buvo pasiųstas automobilis 
su dviem milicininkais, bet to karininko neberado, nes 
jis, gal pamatęs atvažiuojanti automobilį, spėjo pa
sišalinti. Sekantį rytą minėta karininko žmona, išėjusi 
laukan, prie savo namo gyvatvorės rado paliktą kariš
ką švarką, planšetę ir pistoletą su diržu. 

(Bus daugiau; 



i 

4 DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. lapkričio rafen. 13 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
VL.R. 

ŽVILGSNIS Į SOSTINĘ 

Jau dvi savaitės, kai negaliu 
atsigrožėti nuostabiais gamtos 
vaizdais ir spalvingu bei šiltu 
rudeniu JAV sostinėje. Kiekvieną 
dieną, saulutei įdienojus, tempe
ratūra pakyla iki 70 laipsnių, o 
naktimis nukrenta iki 45. Tokio 
gražaus rudnens dar gyvenime 
nemačiau. Kokios įdomios spal
vos virš milžiniškų sostinės par
kų, sodų, šlaitų ir pakalnių. Se
ni, architektūriniai įdomūs na
mai mieste vienas po kito remon
tuojami ir vis didesnis baltųjų 
skaičius iš priemiesčių grįžta į 
miestą. 

Pirmas žvilgsnis į JAV sostinę 
būtu toks: žmonės, daugiausia 
valdžios tarnautojai, čia žymiai 
mandagesni negu industriniuose 
šio krašto miestuose, daug kur 
girdėti žmones kalbant svetimo
mis kalbomis ir, kas atkreipia 
dėmesį, tai maži automobiliai, 
sudarą didžiąją daugumą gatvė
se ir keliuose matomo judėjimo. 
Nors benzinas sostinėje ir aplin
kinėse valstijose pigesnis negu 
Chicagoje, bet automobilių pa
sistatymas sudaro sunkią proble
mą. Tik kai pamatai keliais ar 
gatvėmis pralekiančius juodus li- Spalio 27 d. 7 vai. vakare įvy-
muzinus, žinai, kad kurie nors i ko apygardos valdybos posėdis, 

trijų puslapių tekstus su jos pa
rinktomis giesmėmis, liūdnomis 
dainomis, raudomis ir lietuvių po
etų kūryba Vėlinių temomis. Vi
siems susiglaudus į krūvą ir žva
kučių liepsnelėms plevenant, gie
dojom giesmes, dainavom liūd
nas dainas ir klausėmės E. Bra-
dūnaitės skaitomų eilėraščių. 
Ypač jaudinančiai ji padainavo 
seną lietuvių raudą. —tarpuose 
Jurgis Bradūnas skaitė pritaiky
tas maldas iš kun. St. Ylos pa
ruošto maldyno, o jau sutemus 
po plačias, kalnuotas kapine:; 
sklaidėsi visų giedamos "Amžiną 
atilsį" ir "Marija, Marija" gies
mės aidai. Atlikus originalias ir 
tikrai jaudinančias apeigas, apė
jom lietuvių kapus, padėjom po 
gėlytę, palikom degančias žvaku
tes ir taip skirstantis bei tols
tant matėm apšviestus lietuvių 

antkapius bei paminklus, kurie 
tą vakarą skyrėsi iš kitų didžiu
liam įvairių tautų kapinyne. E. 
Bradūnaitės ir jos brolio Jurgio 
bei visos LB Washingtono apyl. 
valdybos, šį užmojį parėmusios, 
dėka, nors asmeniškai apeigose 
ir nedalyvavusios, pirmą kartą 
įvyko graži, lietuviška mirusiųjų 
pagerbimo šventė, kurios tradici
ja, tikėkim, ir ateityje bus tęsia
ma ir sutrauks dar didesnius bū
rius lietuvių. 

Kai kas gal paklaus, kur pa
laidoti Kajeckai, poetas J. Aistis, 
dr. VI. Viliamas, Nida Gureckai-
tė ir eilė kitų lietuvių? Sužino
jau, kad jų kapai kituose kapi
nynuose, kuriuos prie progos 
teks aplankyti. Taip pat kovose 
už Lietuvos laisvę žuvusio ameri
kiečio leitenanto Harris kapą. 
esantį Arlingtono kapinėse. Jo 
antkapi, berodn, puošia Vytis, ir 
girdėjau, kad, kol gyvi buvo Ka
jeckai, Vėlinių vakare ant jo kapo 
padėdavo gėlių puokštę kaip lie
tuvių tautos pagarbos ženklą. 

MOSU KOLONIJOSE 
New Haven, Conn. 

LB CONNECTICUT 
APYGARDOS POSĖDŽIAI 

IR DARBAI 

aukšti dignitoriai skuba į Bal 
tuosius rūmus ar kitas įstaigas. 
Beje, pragyvenimas sostinėje žy
miai brangesnis negu pavyzdžiui 
Chicagoje. 

O Lietuva sostinėje taip pat 
gyva. Čia nepriklausomos Lietu
vos atstovybė, lietuvių koplyčia 
tautinėje šventovėje, nepriklau
somos Lietuvos trispalvė šalia ki
tų valstybių vėliavų viešai išsta
tyta Valstybės departamente ir 
net naujajame meno centre — 
Kennedy Center, kurio modernūs 
rūmai pastatyti šalia garsiojo 
Watergate viešbučio. Ir vietos 
bei apylinkių lietuvių automobi
liai rytais ir vakarais pralekia 
pro tas garsias vietas, nes nema
žai jų dirba įvairiose valdžios 
įstaigose, daugiausia išsidėsčiu
siose aplink Kapitolių. Kai vakare 
grįžti iš Marylando ar Virgini
jos, tau prieš akis iškyla nuos
tabiai gražiai apšviestas Kapito-
liaus kupolas, o kitoje pusėje 
aukštasis VVashingtono pamink
las. 

Lietuviškos vėlinės 
Washingtono ir apylinkių mi

rusių lietuvių kapai išmėtyti ke
liose kapinėse. Ceder Hills kapi
nėse lietuvių kapai labiau kon
centruoti. Čia ilsisi mūsų žinoma
sis kalbininkas L. Dambriūnas, 
poetas H. Radauskas ir jo žmo
na, aviacijos pulkininkas Taut
vilas, Sibiro tremtinė M. Jackū-
nienė, kiek toliau prof. Stanka ir 
jo šeimos nariai ir eilė kitų lie
tuvių. Iki šiol bent Vėlinių va
kare jų kapų niekas organizuotai 
nelankydavo ir nebūdavo atlie
kamos lietuviškos apeigos. Šie 

su apylinkių pirmininkais, tary 
bos nariais ir atstovais. Tokio po
būdžio susirinkimas šįmet buvo 
jau antrą kartą. Posėdis įvyko Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, New 
Havene. Dalyvavo apyg. pirm. 
Albina Lipčienė, nariai: Bronė 
Zdanienė, Gintas Žemaitaitis, M. 
Petrauskienė. Taip pat tarybos 
nariai — dr. Petras Vileišis ir 
viktoras Vaitkus. 

Apylinkių pirmininkai ir atsto
vai buvc Antanas Ivaška — Brid-
geporto pirm. Balys Kondrotas 
— pirm. ir Zuzana Rajeckienė -
sekr. —newlondoniečiai. Vaiva 
Vebraitė-Gustienė, vicepirm., Jo
nas Šaulys, sekr., ižd., Emilija 
Šaulienė ir kiti atstovai —New 
Haveno apyl. Stamfordo ir Wa-

noti savo draugams, artimiesiems. 
Laikraščiams ir Pasaulio Lietu-1 

viui surinkti daugiau prenume-
įatorių, ar net savo aukomis, pe
riodinę spaudą paremti. 

Jaunimo reikalais pranešimą; 
padarė Vaiva Vėbraitė. Brid-
geporto universitete yra dėstomas 
Lietuvos istorijos kursas anglų 
kalba. Kas turi kontaktą su jau
nimu, prašoma jiems patarti, pa
raginti bei surasti daugiau jau
nuolių, kurie norėtų studijuoti 
L. istoriją, angliškai. Tuo reikalu 
kreiptis į šio kurso dėstytoją Vai
vą Vebraitę-Gust'enę. 

Apygardos valdybos globa 
ir parama jaunimui 

Toliau sekė pasitarimai jauni
mo kongreso reikalais. Po to per-

nimo atstovų reikalu. Pasiūlyta < 
Rajeckaitė, kuri atvyktų iš Pran-1 
eūzijos. Pasiūlymas įvertintas ir i 
užprotokoluotas. 

Ačiū New Haveno apylinkei Į 
už nuoširdų priėmimą, padėka Į 
priklauso ir posėdyje dalyvavu-
šiems pirmininkams, atstovams ir i 
tarybos nariams. 

M. P. Į 

Kenosha, Wisc. 
ŽVILGSNIS PER PRAEITI 

l ATEITĮ 

Mums per anksti būtų ap
snūsti ir prarasti ambiciją ir 
norą visose srityse išlaikyti 
gyvą Kenoshos lietuvių koloni
ją, kuri praeityje yra įnešus 
gražų indėlį į JAV lietuvių tau
tinį egzistavimą ir Lietuvių Ben
druomenės stiprinimą. 

Mūsų LB apylinkė buvo įs
teigta Kenoshoj. Po eilės me
tų rasiciečiams teko jungtis, ji 
tapo abiejų kolonijų viena apy
linke. Dabartiniu laiku du ats
kirus miestus dvi lietuvių kolo
nijas sudaranti LB apylinkė tur 
būt yra vienintelė. Anksčiau jų 
buvo daugiau. Mums kenoshie-
čiams šis reikalas svarstytinas, 
kad pirmininkai kas metai ar du 
būtų renkami iš paskiros kolo
nijos. Tokia tvarka susirinki
mui nutarti lengva. Iškeiks 
mano mintis ir pasiūlytas t 
gesti jas kenoshicčius prašą a 
nuoširdžiai svarstyti Jas iškė
liau mūsų kolonijos išlikimo 
labui. Br. Juška 

• • i 

C L A S S I Fl E D G U I D E 
B t A L E S T A I E 

MARQUETTE PAKK 
6 kamb. mūrinis. Gazu šildymas. 2 

tnaš. mūr. garažas. Arti 66-os ir 
Washtenaw. Prieinama kaina. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Varnų pirkimu — Pardavimu 

Valdymu 
Draudimai — Income Tu 

Notariatu — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 

' i i i i i i i i i i i i i i immiiii i i i imiiii i imiiii i i i i i i i 
M. A. Š I M K U S 

N'OTARY PUBLIC 
INCOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiuuiiiiiiii 

%IISCEIX ANTEOTJ8 

imiiiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstu* J 

Tel. 376-1882 arba 3 , 3996 
uitinmniiiiiiimiiininin» i;mnniiin 
immiimiimiiiiiimnor timiiiiitMii 
TELEVI2 JOS 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 

B E A L E S T A T £ 

OAK LAWN BY 0WN£R 
12 yr. oid brick raised ranch. 

3 bedrms, VĄ baths, wa.ll to wall 
carptg. Central air-cond. Gaa fire-
place. Finished family room & rec. 
rm. with bar. 2 car gar. Gas grill. 
$69,500.00. Call after 5 p. m. 
636-9094 

NAMAI TAI AUKSAS 
Svarus 7 kamb. namas ir 2 auto ga

ražas. 2 vonios. Naujas gazu šildy
mas. Nauja elektra. $24,800.00 Tuoj 
galima užimti. Arti ofiso. 

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

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

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
.Namas — Svajone: 3 butai, 4 vo-

I nlos, centralinia šaldymas, atomine 1 slėptuve, 3 auto garažas. 2 balko
nai. Patlo. Marąuette Parko centre. 

Mūr. bnngakm. 3 miegami Gra
žiai užlaikytas. $34.000. 

HELP YVANTED — V Y KAI 
• * W B » * ^ B » * ^ B » * « a B » * » « B j S > * « M k * ^ B » * 4 a » * ^ B » * ^ B » » f l S » * « B j S » t » ^ B » 

H E L I - A B C \V E L D E R 
Experienced. 50-hr. work week. Oood 
\vages and many company benefits. 

Call for appointment. 

Ml LT1METAL PRODUCTS 
1GOO 24th St. Mortta Chioago, IU. 

TIX. (312) 473-2344 

ČASNJER AND C00K 
For 5 days a week. Come or call 
from 3 P.M. — 6 P.M. Monday — 
Friday. 

BROKERS INN RESTAURANT 
327 S. La Safie — 427-3535 

Auto Mechanic 
With own tools. 

E X P E R I E N C E D ! 

PH0NE 348-9039 

Mznls. 
k 

jse.ooo taverna* oveuUnSa 

— Chicagos miestas, gimi-1 

maras mažėjant, sensta. Gy
ventojai ligi 14 m. amžiaus su
daro 24 ,5^ , 1970 m. sudarė 
2 6 9 ^ c ' ! 2346 W. 69th St, telef. 776-1486 

| iiiiiiiiimiiiiimimmniiiiiimimi'iiiiiii 

Mūr. 
apie 200 svečių 
$85.000. 

OldelA taverna, sale 
2 butai po 6 kamb 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income Tas 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii 

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

Visos programos iš WOPA 
skaityta pirm. A. Lipčienės an-! Lietuvių kalba: kasdien nuo pir-
keta, gauta iš Krašto valdybos. Į madienio iki penktadienio 3:00 — 
Krašto valdybai svarbu žinoti ei
linio LB nario, apylinkių bei apy
gardų valdybų nuomonės, pagei
davimai, problemos. Reikalinga 
gerai pasiruošti LB III—jai sesijai, 
kuri įvyks lapkričio 18 — 19 d. 

iiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
ChicaRo, IU. 60632, telef. 9*7-5980 
iiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiimiiiiimiiiiimiiiiiiii 

terburio pirmininkai G. Žemai 
taitis ir V. Vaitkus._ Atsilankėjš w > J g į M e , Į ^ kviečiami 

apygardų, apylinkių pirminin- j 

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinihmiiiii 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

5-kių apyl. 11 asmenų. Iš liku
sių 3-jų apyl. atstovų nebuvo kai ir atstovai. Iš mūsų apygar-

Posedis pradėtas apygr. pirm. {dos vyks S. Zabulis ir V. Vait-
Albinos Lipčienės perskaityta dar- j kus, Hartfordo ir Waterburio pir-
botvarke. Dr. P. Vf.eišis prane-1 mininkai ir tarybos nariai, 
še, kad lapkričio 10 d. 10 senato- p o s ė d ž i o ^ | f | į | | ) | į n e š t a s B r 0 . 
rių ir tos komisijos pirm sen. A. 1 ^ z d a n i e n ė s pareįškimas, kurį 
Ribikoff išvažiuoja | Maskvą. T a ' ^ , o t } t a r y b o s „_ j a i 
proga, būtų mūsų pareiga, nu- .. k a d L B a t k r e i p t ų d ė m e s į j 

3:30 vai popiet. — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 

Telef. 134-2413 
1490 A. M. 

7159 SL !KAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629 

visu rūsiu grindis. 
Ulllllllimilllllllllllllilllllllllllimilllllllll | į BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

1 muiiiiiiimmiiiHiiimuuutiiiMiiuiiiiiii 
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l 'UKAGK EXPRESS AGENCV 
MARMA NOREIKIENfi 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
l-nbai pageidaujamom grros rūši«* 

prekės. Maistas iš kuropos sandėlių. 
2608 W. «» St., Chicago. IU. 90629 

TEL. — WA i-2787 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti 

DĖMESIO! 
Leiskite mums priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo {staiga tapo priimta 

į National Association of Realtors. 

Tuo pačiu išplečia nuosavybių pirki
mą bei pardavimą ir tolimuose prie
miesčiuose. 

Taip pat žinotina, norintiems per 

MODEL MAKER 
Sheet metai and iron cabinetry for 

proto type and preproduction coropo-
nents. Mušt have rounded experience 
in sheet metai and iron fabrication 
with machine shop and welding ex-
perience. MR. ARENDEE — 595-8800 

ilUllllllllllllllllllllllllilIlHIIIIIIIIIIIIHUH 

T R A I N E E S 
We need wire drawers, fine wire 
tinner, die maker. Excell. benefits. 
Pull time employment. 

Apply in Pferson 

VflUSON STEEL & WIRE 
OOMPANY 

4840 S. VVestern Ave. 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l I imill l l l l I i i l l i i I lUiiiHII 

MECHANIC-AVIATION 

Immediate cpening for geni. avia-
tion maintenance mechanic. Prefer 
A&P license. 2 to 4 years exp. de-
sirable. Salary based upon exper-
ience. Co. benefits. Call 

DuPajsre Avtation 584-6700 
& ask for Joe or John 

HELP WAMTED MOTERYS 

EXPERIENCED BOOKKEEPER 
Mušt do some typing & other ge-

mus pirkti bei parduoti, jums patar- j neral office work. Call: 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Liaudies menas ir kitkas 

būtų mūsų 
siųsti jam iš apygardos valdybos 
ir apylinkių pareiškimus, j'og pn-
mintų Sovietams, apie Lietuvos 
kalinius: Balį Gajauską. Viktorą j J J Į J į g 
Petkų, Nijolę Sadūnaitę, Algir-j 
dą Žvprę ir kt. Įnešimas priim- Paskutinis pranešimas 
tas ir vykdomas. Apygardos var-! JAV LB tarybos rinkimai, kurie 

neaktyvųjį lietuvių jaunimą ir 
dėtų pastangas kaip nors jį pri
traukti, sujungti. Šioji pareiga la-

— tai 

du, tokį raštą parašyti įgaliota 
A. Lipčienė. 

Be to priimtas ir kitas dr. P. 
Vileišio pareiškimas, tai išsiųsti 
pasveikinimo ir padėkos telegra
mą naujai išrinktajam popie
žiui Jonui Pauliui II-jam, už tai, 

met gi įvyko kitaip. Kai į LB Wa- kad pasveikino lietuvius, tarpe ki-

įvyks 1979 m. gegužės 5 — 6 ir 
12 ir 13 dienomis. Po trečiosios ta
rybos sesijos bus krašto valdybos 
išleistos rinkimų instrukcijos ir 
paskelbtos apygardoms, apylin
kėms ir visuomenei. 

Galutinė diskusija buvo jau-

llillllllllllllilllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIli 

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

Trf. — HA 5-8063 
iiimumiumiiimmiimimiiimiiiiiiiim 

naus ne vienas ar du asmenys, bet 
virš tūkstančio profesionaliai toje sri
tyje paruoštų pardavėjų su 250 jstai-

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 Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

D Ė M E S I O : 

singtono apylinkės valdybą buvo 
išrinkta energingoji Elena Bra-
dūnaitė ir jai pavestos vicepir
mininkės kultūriniams reikalams 
pareigos, ji iš karto 'VVashingto
no ir apylinkių lietuvių gyveni
mą sujudino. Kultūrinės vakaro
nės, įvairūs planai ateičiai, ir, 
štai, jos iniciatyva įvykęs jaudi
nantis mirusiųjų lietuvių paminė
jimas Vėlinių vakare. 

Vėlinių dienos pavakare, vos 
tik spėjus baigti darbus, gražus 
lietuvių būrelis, jų tarpe pirma
sis Lietuvos savanoris-kūrėjas bei 
buvęs laikinosios vyriausybės mi-
nisteris pirm. pulk. K. Škirpa ir 
eilė kitų, daugiausia gal vyresnio 
amžiaus lietuvių, susirinko Ce
der Hills kapinėse tame bloke, 
kur koncentruojasi lietuvių ka
pai. Tiesa, nebuvo lietuvio ku
nigo, nes tą dieną jo sostinėje 
nesurasta, bet gal jo ir nereikėjo, 
kai Bažnyčia pasauliečiams su
teikia vis daugiau teisių. 

Saulei nusileidus E. Bradūnai-
tė visiems išdalino žvakutes ir 

tų tautų, lietuviškai. Toji parei
ga pavesta įvykdyti A. Lip-
čienei. 

New Haveno apylinkėje aukų 
rinkimas, J. Saulio didžiomis pa
stangomis, vyksta labai sėkmin
gai. Kiek sunkiau, neatsilieka ir 
Stamfordo apylinkė, surinkdama 
švietimui, lituanistinei mokyklai, 
spaudai ir t. t Waterburio vald. 
nariai renka aukas įvairiais bū
dais. New Londono ir Bridgepor-
to nors ir mažos kolonijos irgi 
surenka aukų. 

Mūsų apygardoje yra vienin
telė lietuvių mokykla, Hartforde, 
kurią lanko ir apylinkių moki
niai. Jai reikia paramos, tai ir 
mes turime padėti. Nutarta iš apyg. 
valdybos pravesto spaudos va
jaus surinktų aukų, su teise 50 
proc. pasilikti sau, tą nuošimtį 
atiduoti mokyklai. Tą patį galė
tų padaryti ir apylinkės. Daugiau 
pasisakymų dėl spaudos. Reiktų 
nupirkti lietuviškų knygų ir pa
vaikščioti po namus jas platinant. 
Arba pirkti knygas ir jas padova- | 

O N A 
Vytautas F. BELIAJUS 

Įvairūs pasakojimai surišti su lie
tuviškais papročiais. Anglų kalboje. 
Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977 
m. Kaina su persiuntimu $5.30. 
Užsakymus siųsti: 

Drangas, 4545 W. 63rd St , 
CbJcajco, m. 60629 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti i 
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite į "Draugo'" ad
ministraciją is pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugam* 

"Draugo" adresas: 4545 Wew* 
OSrd S t . Chicaeo. IU. 60629. 

19 ' iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiii 

C7 
RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 

Antanas Rubšys 

I-ji dalis. Būrygoje 10 skyrių. Naujojo Testamento: 
Bendri j ' tr jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tes-
festamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros 
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintis. 
Samprata. Dievo tautos samprata. 

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

KODĖL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

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

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

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

D€l nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

EXPANSI0N SYSTEMS 
2637 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 

iMimiiimiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiiimiiimiii 
(vairių prekių panlrlnktnuu) nebran

giai iŠ mfisg aaodf Uo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
3332 S. Halated St . CbJcafo, IU. * o W 

-'.-.Oi w . 69th St., Chicago. IU. 6062* 
Telef.: 92.V2737 — 2S4-3S20 

Vytautu Vatantinua 
miiiimiiiiiimimiiimiiiiiimiuiii.miiiii 

THE F0RTY YEARS 
OF D A R K N E S S 

• 
Paraše Dr. Juozas Vaišnora 

Apie istorinius lietuvių kovos 
metus 

Į anglų kalbą išvertė 
Juozas Bulevičhn 

Kaina $2. Kietais viršeliais — 3. 
Ši įdomi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4545 W. 63 S t . 

Chicago, IU. 60629 

Apsimoka skalbtis dien. DRAUGE. 

n«i jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraStia. gi skelbimų kai 

sos yra visiems prieiname* 

4> 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
ui apdrauda nuo ugnie* tr aatoun-
Mlto pas m m . 

FRANK Z A P 0 L I S 
S20SH Weat 9Sth Street 

Chicago, minoH 
Telef. OA 4-8SM 

55E =*== 

V Y R A I I R M O T E R Y S 

Perskaitę "Draugą" duokite 
ji kitiema paaiakaitytL 

RETAIL CLERKS 
Loop cigar stores. Pleasant working 
conditions. Mušt have retail experi-
ence. Monday through Friday. Days. 

Apply: 
MONROE CIGAR COMPANY 
412 S. WeUs St. 4th Floor. 

GUY 487-5600. 
Chicago Food Processors 
6636 So. Weotworth Ave. 

CUSTOMER SERVICE 
& INV.ENTORY CLERK 

Call GUY 487-5600. 

Chicago Food Processors 
G636 So. Wentworth Ave. 

11111(111III i 111111111M1111M M11M1111111111 f 111111 

CLERK-TYPIST 
GENERAL MOTORS 

ACCEPTANCE CORP. 
5930 N. Lincoln Ave. 

Chicago, U. 606S9 
>IR. S I I E E T S _ 87&-73O0 

A n equal opportunlty emptoy«-> 
HlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIN 

CREDIT A N D 
C O L L E C T I O N 

We are a conveniently located subur-
ban finn, in need of a person with ex-
perience to help in our Credit & Col-
lection Department. Mušt be familiar 
with commercial and manufacturing 
accounts and be capable of doing 
detail look-up work. Typing required. 

Call 863-5446 

BILLER - TYPIST 
Near North publishing company 

seeks bright energetic individual for 
order processing departament. 

The qalified candidate mušt have 
2 yrs. experience, strong figure apti-
tude. ability to operate an adding 
machine and have good typing skills. 

For appointment contact 

8364409 Lois WiUe 
An Equal Opportunlty Employer 

Platinkite "Draugę". 

Perskaitę "Draugą". duokite kitiems pasiskaityt 

I •SMM tŠĖĖ stt • s i 



GINA ARBAITĖ - MIŠKŲ KARALAITE 
Kokį mokslo kelią pasirinks dinti, sėti, kaip paruošti žemę, 

Gina, graži, simpatinga, drau- atspėti oro sąlygas, paskirstyti 
giška mergaitė, buvo ilgų metų' darbus. 
mįslė tėvams (a. a. inž. Liu- V a d k & d m i š k o 
dui ir Rūtai Arbams). Mokslas k a r a l a i t / ^ ^ k a p i t a l ą ^ 
sekėsi. Mėgo Uteraturą mate- , b a r ^ a t e J f i a l Q 
matiką, žurnalistiką. Is visų | d a r b i n i n k a i d ž i a u g i s j s i f k a d j a i 
dalykų g a u d a v o A ir prie kny- j v a d a n t d a u ^ a u „ j ^ ^ 
gų ilgai nesėdėdavo 

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. lapkričio mėn. 13 d. 

— Šalia tikrosios mirusiųjų 
gyvybės yra dar ženklinę, sim
bolinė mirusiųjų gyvybė, kitaip 
sakant, mirusieji gyvena mūsų 
atminime, kai šventomis apei
gomis, minėjimais, žodžiu ar 

raštu, bet kokiais žmonijos pri
imtais simboliais mes tarsi iš-
šaukiam iš kapų savo mirusiuo
sius, atgaiviname juos savo at
siminimui pagarba ir meile. 

Kurt F. Gureckas 

Tėvas ra
gino studijuoti griežtuosius 
mokslus, mama — literatūrą, o j 
brolis — dr. Alvydas — medi
ciną. Bet ji pati apsisprendė 
studijuoti miškininkystę ir pas
kiau savo mokslo užsimojimus 
apvainikuoti teisės diplomu. 

Baigusi studijas garbės pažy
mėjimais, nutarė kurį laiką pa
dirbėti miško pramonėje, medžių 
tyrimo srityje. Darbui gavo 
daug pasiūlymų. Pasirinko Flo
ridą, kur užsidarė laboratorijo
se. Vadovybė susižavėjo jos 
gabumais, sumanumais. Siuntė 

Ir kai miškų kompanija išlei
do savo žurnalo naują numerį, 
viršelį papuošė jos nuotrauka, 
patalpino apie ją ilgą straipsnį, 
papuošdami dar keliomis nuo
traukomis. 

Gina dar jauna, tik 23 metų 
ir po karalaitės titulo, gali su
laukti ir prezidentės pareigų. 

O mes, Beverly Shores, Ind., 
miško gyventojai didžiuojamės 
ir džiaugiamės Ginos laimėji
mais, pasisekimais. Užaugusi 
mažame miškelyje, didelius 
miškų plotus užvaldė. Džiau-

N. Jėzaus vienuolyno sodyboje šv. Juozapo Senelių Globos namų priestatui žemės prakasimo iškilmės. I-je 
eilėje :Charles Altiere. kontraktorius, Albertas Skirius, architektas, ses. Geraldina, Senelių namų adminis
tratorė, žemę prakasąs kard. Humberto Madeiros, ses. Annunciata, N. Jėzaus vienuol. viršininkė, ses. Kle
mentą, Seni. namų iždininkė. Nuotr. B. AUen 

ELENA RAZMIENE, DOMĄ KISIELIŪTE, 
Brangiai motinai Lietuvoje mirus, 

DR. PETRĄ KISIELIŲ su šeimomis 
ir gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

RLGE, ADOLFAS ir SILVIJA 
ŠLEŽAI 

MOŠŲ KOL 0 N I J OS E 
Brockton, Mass. Karoliaus Sonnensceino teigi

mu, vargšai ir ligoniai yra 
GLOBOS NAMŲ PRIESTATUI! mums siųsti Dievo vaikai, ku 

2EM&S PBAKASDIO 
IŠKILMĖS 

riems mes turime tapti mylin
čiais ir ranką ištiesiančiais tė
vais. E. Ribokienė 

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
vienuolyno sodyboje spalio 29 d. j W a t e f b u T V , C o t l l l . 
Šv. Juozapo Senelių Globos na- j 
mų priestatui įvyko žemės pra-j 
kasimo iškilmės, vadovaujant į 
kard. Humberto Madeiros, Bos
tono arkivyskupui. Diena buvo 
labai graži. 

Iškilmes atidarė sesuo Anun-
ciata Mažeikaitė, Jėzaus Nukry 

SĖKMINGAS LIETUVIU 
MOTERŲ BALIUS — 

KONCERTAS 
L.M.KF. VVaterburio klubas 

vietos ir apylinkės lietuvių pa
lankiai vertinamas, nes savo gau-

Worcester, Mass. 
TORONTO VYRŲ CHORO 

KONCERTAS 
Lietuvių Labdaros draugija 

lapkričio 25 d. Maironio Parke į 
rengia koncertą, kurį atliks j n e ž i n a i> ** ^ ^ J 1 ' f*# P*" 
Toronto vyrų choras, vadovau-1k lvs t i- « • " k e I i u Pažinimas 
iamas sol. Vaclovo Verikaičio. ! ~ ^irmas reikalavimas iš miš-

Choras yra įsteigtas prieš j k o valdovės, 
metus, bet sėkmingai koncertą-1 
vo Tillsonburge ir Toronte. Ti- j 
kime, kad ne mažiau sėkmin-

į vienus, kitus kursus, kėlė pa-: giasi ir mama Rūta, brolis dr. 
reigose, o kartą kompanijos į Alvydas ir senelis Petras Anu-
prezidentas išsivežė ją į miš- j žis. Vyt. Kąsnis 
kus, padavė žemėlapį, apibrėžė 
53,000 akerių ir pasakė: "tu bū
si tų miškų plotų valdovė, tų 
girių manegeris". — Tu, Gina, i 
būsi atsakinga už visas opera
cijas, tvarkysi kapitalo biudže
tą, — pasakė ir paliko miško vi
duryje su dideliu sunkvežimiu. 

Tada Gina užsidėjo ant gal
vos šalmą ir pasuko miško ke
liu. O čia pasiklysti labai leng
va. Už penkių minučių, jei 

v o 

žduotojo seserų k o n g r e g a c i j o s ^ atsilankymu spalio 21 d. pr i -
viršininkė. Ji savo kalboje pa. P * * P * g į į įozapo pa-
_.. . . a . . . v . „„„J,- ! rapiios didžiulę salę. Kaip ir kas-
dėkojo kardinolui uz jo n u o s i r - i _ ^ __„_ 1 . J _I_ f l U L įuršto. 

^dų vienuolijai prielaBkumą ir uz 
-jo atvykimą į šias reikšmingas 
iškilmes. Dėkojo gausiai susi
rinkusiems jų rėmėjams ir bi-
bičiuliams. Nupasakojo kliūtis, 
seserų pastangas ir reikalą pra
plėsti ir patobulinti esamus 
Šv. Juozapo senelių globos na
mus. Praplėtimo darbą užbai
gus 64-rioms, šalia esamų 56 
seneliams vietų, nereikės mėne
sius laukti, kad patektų į sese-

pas mjško darbininkus. 
— Ką ši graži mergaitė daro \ 

šiame miške, — ji išgirdo kai- j 
koncertas įvyks ir m ū s ų i b a n t darbininkus, kai privažia-| 

kolonijoje. V. Verikaitį girdė- v o P n e W b u n 0 -
jome dainuojant Maironio Par
ko salėje, kai jis lankėsi su 

Pažinti šiuos žmones, mokė
ti jų kalbą, tai antras reikala-

met, pagerbdamas Lietuvių Mote
rų klubą, atsilankė kongresma-

|nas R. Sarasin ir gražia lietuvių 
kalba pasveikino vakaro daly-

Ivius. Vėliau, svečias kongresma-
inas žavėjosi Z. Cerkienės veda-
; mais tautinių šokių grupės "Rate
lio" šokiais ir muz. }. Petkai-

jčio menine dalimi —trio-kvar-
\ tetų. 

"Ratelio" šokėjai sklandžiai 
i pašoko aušrelę ir šustą. Po to, 

globą. Sesuo Anuncia ta j muz . J. Petkaičiui akompanuo
jan t , moterų trio, sopranai j . Pet-
kaitienė, S. Alienė ir altas G . 
Aleksandravičienė, pasigėrėtinai 
padainavo: Kur gimta padangė 
(muz. Bražinsko), Drugelis 
(muz. Bamet ) , Barkarolė (muz. 
Gaidelio, žodžiai Santvaro), Pr ie 

š iems pr iminė apie senelių i r i šventosios (muz. Raudonikio), 
ligonių globos ir slaugymo svar-j^įbėk žiedeli (muz. Gaižausko), 
bą, jo kilnumą. Jis pasakė, kad jQį m t j n ė įr T u (muz. Barausko), 
popiežius Jonas Paulius n pir-1 Ant roje dalyje, kvartete dainavo 
mą kartą iš Vatikano išvažiavo 
į ligoninę aplankyti sunkiai ser
gantį vyskupą ir visus ligonius. 
Lankydamas juos pasakęs: 
"Jūs esate dėl ligos silpni kū
nu, bet stiprūs dvasiškai, da-
lindamies su Kristumi jo kry 

prašė nuoširdaus bendradarbia
vimo ir paramos pinigais, be 
ko šis užsimojimas nebus gali
mas sėkmingai užbaigti 

Kard. Humberto Madeiros sa
vo žodyje visiems susirinku-

mergaičių choru "Aidu". P o j v i m a s a m i š k *i PlotU valdovės 
koncerto bus puiki vakarienė ir j Kitaip &li Paklysti, kaip naktį 
šokiai, grojant geram orkest-i* 
rui. Rengėjai kviečia ne tik mū
sų, bet ir aplinkinių kolonijų, 
visus Naujosios Anglijos lietu
vius atsilankyti į koncertą ir 
nesivėluoti, nes bus pradėtas 

Po trumpo laiko ji su jais 
susigyveno ir netrukus buvo 
pakrikštyta miško karalaitės 
vardu. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h Hermi t age Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 

punktualiai. Koncerto metu ne

harmonizuota muz. J. Petkalčio 
ir Vėversys (muz. N. Lyboi). 
Pabaigai žaismingai atliko Pa
ryžiaus tango. Vakaro dalyviai 

žiumi". Kardinolas palygino į audringais plojimais keletą kar-
seserų globą seneliams su pa- tų dainininkus iššaukė į sceną. 
galba padėti jiems tą kryžių; Dainininkai ir" vedėjas buvo ap
nešti ir jų tą darbą labai išgy- dovanoti gėlėmis. 

bus leidžiama į salę 
jau platinami. 
PAMINKLO ŠVENTINIMAS 

Dr. Vinco Kudirkos Šaulių 
kuopos pastangomis Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčios šven
toriuje Worcesteryje statomas 
Worcesterio lietuvių vardu "Žu
vusiems už Lietuvos laisvę pa
minklas". Lapkričio 26 d., sek
madienį, įvyksta paminklo šven
tinimas. Rytą 10 vai. iškilmin
gos šv. Mišios Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. Dr. Vinco 

.Kudirkos šaulių kuopa, "Nevė-
ir solo partijas išpildė baritonas;^,, ^ „ N e r i n „ ^ t , s k a u . 
dr J. Alis * P i l d ^ ' ^ ? i t a i ir skautės dalyvauja pamal-
džiaugsmas (muz. Carpenter) | ^ „ 1 * . ir 11Tlifor-

Jie greitai pamatė, kad ji ži
no, kur reikia mišką želdinti, 

Bilietai į į u r kirsti, kaip ir kada kirsti, 

Gina Arbaitė 
i 

— Chicagoje 1975 m. gimė 
53, 688 vaikai. Iš jų 12,333 gi
mė motinoms, neturinčioms 20 
metų, o 20,716 vaikų pagimdė 

kur naikinti, deginti, ką so-! neištekėjusios motinos. 

sesers 

rė. Jis ragino visus seserims 
padėti malda, bendradarbiavi
mu ir materialiai jas remti. 
"Ką joms duosite, neliks be at
lyginimo jums patiems". 

Po žemės prakasimo iškilmių, 
naujam Šv. Juozapo senelių glo
bos namų priestatui, visi jose 
dalyvavę susirinko erdviame 
namų valgomajame pasivaišinti 
ir pabendrauti. Šalia kard. 
Humberto Madeiros, 
Anunciatos, N. Jėzaus 
vienuolijos viršininkės. 
Gerardinos Nevaraitės. 
administratorės, kun. 
širkos. vienuolyno ir senelių na
mų kapeliono, nemažo būrio 
seserų. 20-ties apylinkės kuni
gų, buvo daug vienuolyno rė
mėjų ir bičiulių. Iš viso per 
pora šimtų asmenų. 

Naujasis priestatas pareika
laus 1,2 milijono dolerių. 

Vakaro dalyviai vaišinasi klu
bo narių namie gamintais val
giais, buvo gausių dovanų, geram 
ork strui grojant visi pasišckc. 
Be waterburiečių, paminėtini 
svečiai iš tolimesnių apylinkių: 
S. Samatienė, centro v-bos pirm. 
iš Nem Yorko, S. Skobeikienė, 
v-bos narė, E. Donahue, New 
Yorko klubo pirm., A. Ustija-
nauskienė, Hartfordo klubo ats
tovė ir daug kitų svečių iš New 

seserų į Haven, Bridgport, Stratford, 
sesers 
namų 
Vacio 

Stamford, Danbury, Torrington, 
Ansonijos ir kt. 

VVaterburio klubo pirm. D. 
Venclauskaitė visiems dalyviams 
padėkojo už gausų atsilankymą, 
primindama, kad tai suteikia klu
bo narėms daugiau ryžto ir iš
tvermės ateičiai, savo auka ir 
darbu padėti vargstančiam ir ver
gijos jungą nešančiam lietuviui 
tėvynėje ki 

dose su vėliavomis ir unifor 
muoti. Giedos Šv. Kazimiero 
parapijos .vyrų choras, vado
vaujamas muz. Z. Snarskio, 
vargonais palydės parapijos 
vargonininkė O. Keršytė. 

Po šv. Mišių prašome dalyvius 
neišsiskirstyti, bet pasilikti vi
sus šventoriuje prie paminklo. 
Bus atliktos šventinimo apeigos 
ir padėtas vainikas. 

12:30 vai. p. p. Maironio Par
ke pietus, į kuriuos visi kvie
čiami atsilankyti. Pietų auka 
tik 4 doL Bus ir programa. At
liks Šv. Kazimiero parapijos vy
rų choras, vad. muz. Z. Snars-lE 
kio, akompanuojant vargoninin-it 
kei O. Keršytei. 4 vai. p. p. L ie - | | 
tuvos kariuomenės švantės mi- į r 
nėjimas toje pačioje salėje, ku-Jg 
rį rengia Dr. Vinco Kudirkos 11 
šaulių kuopa ir abiejų tuntų J | 
skautai ir skautės. Paskaitą | 
skaitys Bostono Jono Vanagai
čio šaulių kuopos pirm. inž. J 
Stašaitis. Skautai ir skautės |£ 
atliks programą. Brangus lietu
viai ir lietuvės, pašvęskime lap
kričio 26 d. prisiminimui visų 
tų, kurie kovojo už mūsų tė
vynės laisvę. J . H. 

M I R T I E S S U K A K T I S 

A. f A. 
ALBERT A. KA5SEL (Kaselis) 

Lapkričio 13 d. sukanka penkeri metai, kai negailestinga 
mirtis iš gyvųjų tarpo išplėšė a. a. ALBERTĄ KASELĮ, su
laukusį vos 43 metų amžiaus. Velionis amžinai ilsisi švento Ka
zimierui lietuvių kapinėse Chicagoje. Už jo sielą šv. Mišios at
našaujamos lapkričio 13 d., 7 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių parapijos bažnyčioje Brighton Parke, Chicagoje; 
Tėvų Marijonų koplyčioje, Chicagoje. šv. Mišios taip pat buvo 
atnašautos pereitą šeštadienį, lapkr. 11 d. švč. Trejybės bažnyčioje 
Newark, New Jersey. 

Veiionies našlė Ann Mane (Pupininkaitė), duktė Georgianne, 
tėvai Povilas ir Vladė Kaseliai, brolis Povilas su žmona Dianelle 
ir šeima ir sesuo Loreta Stukienė su vyru Jokūbu, prašo drau
gus ir pažįstamus, o ypatingai Lietuvos Vyčius, prisiminti velionį 
Albertą Kaselį savo maldose. 

^luiiiiiMiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiinimimiuiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiMi'^ 

L A I S V Ė T A I P P A T f 
| Į P A R E I G O J A | 
§ Ar mes atliekame laisvėa pareigą MITO tauta i? „ = 

= Bent vienu tžvilglu mes gilme ja nesunkiai atlikti, būtent jE 
lj pridėdami $500 'stojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei- j 
: kės, išskyrus ui pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. " 

= Klubas siunčia savo nariams informacija* *pie naujai i i- į= 
leidžiamas knygas. | 

Ui (5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, E 
ugdydami lietuvišką knygą. E 
mes galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS- 1 
VĄ LIETUVIŠKA KNYGĄ. Ui tai mes gausime pasirinkt, vi- | 
sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. H 

Rašykite prie pirmos progos: E 
UETUVUBOe KNYGOS KLUBUI 

4M5 West 68rd S t n s t 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 St . , C h i c a g o 
1 4 1 0 So. SOth A v . , C i c e r o 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUAN1CA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACK AWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VTrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

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

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1011 

i '<i ^i^ttmtmimmmmmmmtmmmmmmmamimtmtmmmmmuHiuuttiiuiuu^' 

1446 So. 50th Ave.. CICERO. IM 

VASAF'S BUTKUS 
Tel. OLympic 2-1003 

l 



DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. lapkričio men. 13 d. 

x Penktasis Amerikos Lietu
vių gydytojų sąjungos suvažia
vimas įvyks 1979 m. kovo 3-10 
dienomis "High Country Inu", 
YVinter Park, Colorado. Bus, be 
pramoginės dalies. t a ip pat 

į mokslinė — 20 valandų kredi to 
tolimesniam profesiniam tobulė
jimui. 

X Romas Sakadolskis, L B 
Brighton Parko apylinkės val-

x Kun. Juozas Dambrauskas. 
MIC, Marijonų vienuolijos pro-
vinciolas, ilgesnį laiką lankęs 
Argentinoje, Pietų Amerikoje.; d y b o s vicepirmininkas, redaguo 
dirbančius vienuolijos narius i r į j a t o s apylinkės apžvalginį lei-
apžiūrėjęs jų darbus, lapkričio i fa^ k u r i s v r a leidžiamas tos 
11 d. per New Yorką grižo į 
Chicagą ir vėl įsijungė į savo 
darbus. 

apylinkės 25-rių metų veiklos 
sukakčiai paminėti. 

x Kun. Vaclovas Miliauskas, 
x PreL D. A. Mozeris, Nekal- į Tustin. Calif., įsijungė į "Drau 

to Prasidėjimo parapijos k l ebo - j g 0 " Garbės prenumeratorių ei
nas, lapkričio 19 d. 10 vai. at- j l e s u ž p a r a m ą dienraščiui ma-
r.ašaus šv. Mišias, LB Brighton l o n i a i dėkojame. 
Parko apylinkei pradedant švęs
ti 25-rių metų veiklos sukaktį. 

x Dail. Jadvygos Paukštie-
nės-Dobkeviėiūtės meno paroda 

x Kęstutis Žygas, Cleveland, 
Ohio, žinomas lietuviškų orga
nizacijų veikėjas, prie prenume
ratos mokesčio pridėjo didesnę 

Po pianisto Vyt. Smetonos koncerto Los Angeles. Iš kairės: Dana Gudauskaitė, Asta Grakauskaitė, Rai
monda Apeikytė. komp. Giedrė Gudauskienė, Vyt. Smetona, p. Budriūnienė ir komp. Br Budriūnas. 

Nuotr. A. Gulbinsko 

I S ARTI IR TOLI 
j . A. VALSTYBĖSE 

Laisvės žiburio radijas, 
ir akademija įvyks lapkričio 17 • a u k ą Ačiū 
d., penktadienį. 7:30 vai. vak. į x Kristina Daugvydienė, Det- j kiekvienais metais suorganizuo-
Jaunimo centro Čiurlionio gale-1 r o į t \ i į ch., remia savo dienraš- j a du didesnio masto parengi-

už Sizzling restorano. Moterų 
seklyčia visus kviečia dalyvauti 

I ir linksmai praleisti tradicinį! 

LITUANISTE 
RASA MAŽEIKAITE 

l ie tuvių fondo stipendijų 
skirstymo rūpestyje blykstelėjo 
skaisti prošvaistė, nes yra bu
vę nemalonių nuvylimų iš kai 
kurių studentų. Dabar pasida
rė šviesiau, kai Rasa Mažeikai
tė pateikė išsamiai aprašytą 
savo lietuviškąją veiklą ir savo 
lituanistines studijas. J i nuo 
1960 m. ėjo pradinius mokslus 
Toronte, vėliau ten pa t univer
sitete B. A. iš Lietuvos istori
jos dalyko, tą sritį plėtusi Du
blino ir Kento universitetuose, 

CHICAGOI 
IR APYLINKĖSE 

VAKARAS SU LEONARDU 
ANDRIEKUM 

Praėjusį penktadienį Jauni
mo centro vakaronė buvo skir
ta poetui, Aidų redaktoriui, 
Lietuvių Rašytojų d-jos pirm. 
kun. L. Andriekui. Vakaronę 
pradėjo rašyt . Nijolė Jankutė , 
iškeldama poeto pašaukimo 
reikšmę, kviesdama poetą su
tikti atvira širdimi. 

Pov. Gaučys lygino L. And-
riekaus poeziją su Lotynų Ame-

į L — ? • * > frfcT!-..1*?!!— poetais. Paskaitininkas 
pabrėžė, kad seniau didelė lie
tuvių poetų dalis buvo kunigai. 
Šiuo tarpu situacija jau pasikei
tė. Prelegentas išryškino poeto 

. L. Andriekaus poezijos bruožus, 
jau daug yra atlikusi savo lietu-1 

1978 metų rudens įstojo į Ford 
ham universitetą doktoratui, 
numatydama disertacijai litua
nistinę temą. 

Lituanistė Rasa Mažeikaitė 

viška veikla ir savo raštais , 
pvz., "Lietuvos praeitis nėra 
pasaka", 'Tėviškės Žiburiuose",; 
14. 1974. Jos disertacijos vei-

o paskaitą, poetų kūrinius pa
deklamuodama, iliustravo stud. 
Daiva Markelytė. Jaunoji akto
rė raiškiai perteikė lyginamų 
poetų poeziją. 

rijoje. Visuomenė, ypač jauni
mas kviečiami dalyvauti. 

x Muz. Faustas Strolia pra
ves vaikams ratelius per Kalė-

tį raštais ir piniginėmis auko- mus. Šių metų rudens koncer
nus. Neseniai vėl gavome jos : t a s ir balius yra rengiamas šes-

j didesnę auką. Ačiū. tadienį, lapkričio 18 d. Kultu-

KANADOJE 
— Toronte Lietuvos kariuo

menės atsikūrimo minėjimas 
"IT"" i įvyks lapkričio 25 d., šeštadie-

X Aukų "Draugo" spaudos ros židinyje, Brooklyne. Pro- ' *\ namuose Paskai-
dų eglutę, kuri bus gruodžio 9 reikalams atsiuntė: po 3 dol. gramą atl iks net šešių sk i r t i n -
d. 4 vai. p. p. Liet. Tautiniuose — J. Kasčiukas, Jonas Švedas; gų tautinių grupių vienetai 
namuose. Programoje bus vaikų 1 1 5 0 dol. — M. Šimkus; 1 dol. lietuviai (Kalvelio grupė, vad 
suvaidintas veikalėlis " Jonukas į_ j .Gin tau tas . Visiems t a r i a - ' Algimanto Vitkausko), ukrai-
ir Gretutė", bus Kalėdų senelis j m e a c į u i niečiai, škotai, korėjiečiai, fla-
ir užkandžiai. Eglutę rengia x Aukų po 5 dolerius at- i menco šokėjai (ispanai) ir ha-
111. Gyd. i r Dantų gyd. draugi-, s į u n t ė : ivajiečiai. Visos šios grupės yra 
jos pagelbinis moterų vienetas. Į 

AUSTRALIJOJE 
— Vilniaus universiteto 400 į 

New Yorke įkurtas 1966 nx, ; ~ / ^ ~ *TT.. *"*~ " ! « * - * 4 ^ > ! a a B N sukaktis ruošiamasi pa- ' kalas gali būti itin reikšmingas 
' minėti i r Australijoje. Šiuo! mūsų tautai , remiantis didinga; Poetas L Andriekus savo žo-

reikalu Melbourne lapkričio 12! Lietuvos praeitimi viduriniuose ; d y J e išsireiškė, kad dar vis ne-
d. sušauktas Liet. Bendruome- j amžiuose. Dabar derėtų nepra-; a i š k u s kunigystės^ santykis su 
nės, akademinių organizacijų, leisti progos pamatyt i spaudo- poezija. Tai savotiška paslaptis, 
studentų atstovų pasitarimas. je (anglų kalba) Rasos Mažei- Prisipažino, kad jį poeziją ra-

— Ramutė JKaksvytytė ir Da- ! kaitės universitetinio darbo ra- '• |£JJ paskatino Aistis ir Vaičiū
n u s Gakas - Gečiauskas sukūrė šinį "Stačiatikybės įtaka Didžio- l a i t i s - Giliai pagrindą sudaro 
lietuvišką šeimą. Jų moterystę joje Lietuvos kunigaikštijoje",. žemiškosios praeinamybės dra-
Šv. Joachimo bažnyčioje, U d - 1219—1385. Apie 8000 žodžių m*- Poetas paskaitė naujausių 
combe, palaimino kun. P. But- teksto nuorašas y ra Lietuvių s a v 0 eilėraščių, tematika besis-
kus. Giedojo sol. P. Rūtenis ir fondo raštinėje. jkiriančių nuo ankstesnių kūri-
sekstetas, vadovaujamas muzi-| Lietuvių fondo Skirstymo k o - l ^ - ^ P P** poezijos u* iš se
ko B. Kiverio. 

tą skaitys dipl. teis. M. Šnapš-
tys iš Detroito. Kaip ir praėju
siais metais, lietuviškos muzi
kos programą atliks estų 30 
asmenų dūdų orkestras. Pasau
lio Lietuvių Dienų dainų šven-

išvyko į VVashingtoną. kur da
lyvaus metalų sujungimo specia
listų konferencijoje. 

X Kazys Laukaitis, LB Vid. 
Vakarų apygardos pirmininkas, 
dalyvavo LB Lemonto apylinkės 
valdybos posėdyje ir pranešė 

j Music and Dance" — jaunimo; 
I santykiai muzikos ir šokio py-1 
:nėje 
; Algimantas Vitkauskas. 

i Lemkienes kurmiu paroda ren-Visą spektakų režisuoja; - , , . 7._r . . ,. 
s į giama lapkričio 2o—26 dieno-

tcio irtin.et3.sis orkcst.r£Ls firroio Sofija Tekorienė, Indianapolis. sujungtos į vientisą spektaklį, _ J . , - , * „. . . , T ^ J , . „ . ' . , , J- i . « . /-, 7\. % Įžangos maršus. Muziką orkest-
Inž. Kostas Dočkus vakar Vyt. Andriušaitis, Richmond, pavadintą "The Courtship of; J ~ ^ t ^ j n ^ ^ y A PHalsus 

Hts., i Music and Dance" — jaunimo! - , . „ . ? _ *,-_JlL" „ _. ' , , _ _ , . . _-, •_ * ,_•_ — DaU. Jū ra t ė s Baturaites Fr . Sidzikauskas, San Jose, 
Julija Antanaitienė, Miami 

Beach, 
M. S. Janutis. Long Beach. 
Visiems maloniai dėkojame. 

x Roi \ A. Stasio kunigystės 
apie jaunimo kongreso ruoši- 59 m # jubiliejui paminėti iškil- 1 V.'TT ." J7." " „ "'. 7~J nomis sugrįžo aplankyti artimu 
mą, kongresui lėšų telkimą ir m i n g o s ^ M i š i o s b u s g v j ^ . . z™™° salėse, u ro s Continental į ̂  p2irodą g l o bo ja Toronto 
kitus apygardos darbus. Posė- ž i a u s bažnyčioje, lapkr. 19 d., • o r k e s t r a s - V l s o s v i e t o s * s* n e " škautininkų-kių ramovė, 
dyje dalyvavo skautų, skaučių.; s ekmad. , 4 v. p. p., o akademi- , P a P r a s t a - Parengimą y ra nume- ( _ y ^ ^ . , ^ £ 3 1 ^ ] ^ R * . 
ateitininkų, sportininkų, l i t u a - ^ , m e n i n ė dahs ir vakar ienė 6 ™° °S- , " i e . t U S g a

T
U m a P1^.' i nados konferencija įvyko įvyko 

cistinės mokyklos ir Balfo a t s - ; v . v Beverlv Countrv Club. Pa-1 ^ ? a S .P»V n l ° 3 u f : r " Z1": spalio 27—29 dienomis Otavo-
buno remejų valdybos narius y "L . , , . . . 
a rba radijo raštinėje, 217-25 f • *nVo ^ d e n a m i ^ ^ 

1 nus Lietuvių namų Gedimino takly dalvvauja arti 100 asme- . . t ^ » «* 
_, * . . , . . : menėje. Bus išstatyti naujausi nų. Po programos bus š o k i a i , : , . , . . , . , , . , .. -. , . . r . v r * 1 • dailininkes darbai, sukurti Eu-

valgių ir genmų bufetai, lai- Į . ._ , . ,. 
. . ,. T , , . - ropoję, iš kurios ji šiomis die-

mes šulinys visose Kultūros *^r . . , ^ 1 . t. 

1 v. v. Beverly Country Club. Pa- i, . 
tovai. Lemonto apylinkei sėk- j k v i e t i m u s į Beverly Country I b u n o r e m e j U ***** ^ " ^ 
mingai pirmininkauja inž. Algis Q u b r e i k i a atsiimti iki antrad. , 
Kazlauskas. ; i a p k r . 1 4 d p a s 0 . Gradinskie-

X Kultūrinė vakaronė Jauni- nę. 2512 W. 47 St., telefonas — 
m© centro kavinėje ateinanti 376-1998. (pr.) 
penktadienį (lapkričio 17 d.). 

CHICAG0S 
Ž I N I O S 

skirta kelionėms po Japoniją, 
Taivaną i r Hong-Kongą. Skaid-! 
res rodys ir kalbės St. Žilevi
čius. Pradžia 7 vai. 30 min.' 
Visi kviečiami. 

x "The Chicago Catholic" 
savai t rašty lapkričio 10 d. buvo 
išspausdintas kun. J. Prunskio I š v i s o pasaulio vaikų pieši-
straipsnis apie persekiojimus m a i i r braiŽmiai lapkričio 15 — 
okupuotoje Lietuvoje. Tai infor- s a u s l ° 7 d- b u s i šs tatyt i Moks-
macija amerikiečiams apie ko- ! o i r . Pramonės m 
munistų persekiojimus, apie ku- c a S°J e -

VAIKŲ MENAS 

T ., 1 kultures pohtikos klausimai — o4 Ave., Bayside, N. Y. Laku- . ,. „ f j .. . , . . 
. . , . , ,. . .. kanadietiskoji tapatybe, etno-sms bilietus bus galima įsigyti , ,A_ . . ^ . *TT.. . „. , . * , • kultūrinių grupių ateitis, jauni-įr pne įėjimo. Bilieto karna —; . . . . ° r * . . . . 

•7 J 1 T -_ • stv-. • _ ^ - - imas. švietimas, rasizmas ir t. t . 7 dol. Laisves žiburio radijas,! . ' . . .. -
.,« . , . ! Įvairiuose seminaruose prumta 

kuriam j au 12 metų vadovauja * . . . . _r . 
D %j. , . . — XT daug rekomendacijų Kanados 
Romas Kezys, kviečia New; f . . _ r* „ , , T , . ,-, . i vyriausybei. Konferenciją or-Yorko, New Jersey ir Conn. vi- \ J . J , . , , . - . .. , _ ., , ,. . x. . ganizavo dauciakulturių reikalų suomenę atsilankvti 1 ši r eng i - , 0 . _, n * . , * . . • ? L jTZL *• • • m i n - N - Cafik ir daugiakultu-nj. pasidžiaugti talentmgo jauni ' 

OKUP. LIETUVOJE 
— Dr. Viktoras Micelmache-

ris, Vilniaus universiteto Medi
cinos fakulteto profesorius, 
s ta iga mirė spalio 23 d. Buvo 
gimęs 1904 m. Šiauliuose, 1931 
m. baigė medicinos fakultetą. 
1934 m. įstojo į komunistų par
tiją, 1937 m. išvyko į Prancūzi
ją, o iš ten į Ispaniją, kur ak
tyviai dalyvavo Ispanijos pilie
tiniame kare, komunistų pu
sėje. Buvo paskir tas į tarptau
t inę brigadą ir ten dirbo kaip1 

karo gydytojas. Komunistams 
pralaimėjus, buvo suimtas ir 
kalintas, bet 1939 m. grįžo į 
Lietuvą ir vertėsi gydytojo 
prakt ika Pilviškiuose, Bolševi
kams okupavus Lietuvą, Mi-
celmacheris, kaip ir kiti akty
vūs Ispanijos karo dalyviai, bu
vo įvertintas ir paskirtas Svei
ka tos komisaro (ministro) pa 

misija Rasos Mažeikaitės l i e tu - ; n i au išleistų leidinių. Šiltai su-
višką idealizmą tikrai pažino ir Į t i k t a s poetas buvo papuoštas 
suprato, — paskyrė jai esamo- ' gėle, o taip pa t prelegentas P . 
mis aplinkybėmis labai kuklią j Gaučys, tą vakarą šventęs 77 

' metų sukaktį. Svečias iš Wa-
shingtono rašyt . K. Almenas 
priminė Seinų lietuvių padėtį, 
kur varžoma malda lietuviškai. 
Prašė rašyti tuo reikalu laiš
kus vysk. Sasinowskiui. 

Po oficialiosios programos vi
si turėjo progos kiek pabend
rauti, įsigyti naujausią poezijos 
knygą ir gauti autografą. 

Myk. Mel. 

stipendinę paramą, tik 2,200 
dol. Tai t iktai išraiška tos ko
misijos galvojimo, nes t a stipen
dija vargu galės apmokėti dok
torantės studijų kreditų mokes
čius, o ką kalbėti apie mokslo 
knygas, popierių, įvairią kitą 
medžiagą i r perrašinėjimus, 

mo pasirodymu ir tuo pačiu pa
remti radijo darbą finansiniai, į 3_ 
nes radijo išlaikymas kaskar t 
darosi sunkesnis. 

— Hot Springs, Ark., Mote
rų seklyčios ponios lapkričio 

organizuoja 118 d., 5 vai. vak. ruošia tradi-

plačiai praneša Kronį. tarptautinė UNICEF o r g a n i - | c i n l rudens balių, Whispering. 
n u o s 
k a » ; zacija. 

X Keramikos kursai vyksta ŽIEMA V I E N O J E 
kiekvieną lapkričio ketvirtadie
n į 7—9 vai. vak. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje. 

i Pirie Condominium salėje, 125 
Carl Dr. (važiuojant iš miesto 

rė taryba. Dalyvavo apie 500 
Jų tarpe buvo gana 

daug jaunimo. Dalyvavo ir ke
letas lietuvių. 

VOKIETIJOJE 
— Lietuvių kultūros draugija 

gruodžio 1—3 d. Annaberge 
(Bonn-Bad Godesberg) rengia 

Mūsų visuomenė ir studenti
ja turi žinoti Rasos Mažeikai-

1905 metais Morkūnų kaime, ^ b r a n ^ Pragyvenimą New 
vaduotoju. Karo metu buvo 16 Zarasų apskrityje, 
liet. divizijos kariniu komisaru,' — T*69 Jurbarku s ta tomas 
vėliau vėl Sveikatos komisaro ^džiausiąs Lietuvoje t i l tas p«r doktorato temą 
pavaduotoju, dirbo universi-1 Nemuną. Jis sujungs žemai- F d h ^ 0 ^ v e r s i t e t e ° J ™ * 
tė te . i tija. s u Suvalkija. Statybos dar- į t 0 T m i a x n o universitete. H 

— Lietuvos pogrindžio s p a u - ! b u s atlieka Rygos statybinin- ~~~ 
da, Maskvoje slaptai leidžia- \kai. bet projektą paruošė Kije-
m a "Einamųjų įvykių kronika" • v 0 inžinieriai. Kiti didžiuliai 
praneša, kad Lietuvoje pogrin-! t i l t a i statomi Vilniuje ir Kaune, 
dy dabartiniu metu išeina aš-: ~~ J a n i n a Amosejeva paskir-
tuoni žurnalai: "Lietuvos Ka- j ta komunistų partijos Rokiškio lietuvių kultūros dienas. Dr. J 

i pietus pirma gatvė po kairei | ? T
r i " u s s k a i t y s Paskaitą a p i e ! ^ . ^ B a ž n č i o s Kronika^' eina ! rajono komiteto sekretore. 

! V v d u n a ; l l e t u V 1 ^ ^ t u r o j e ir jos 1 n u o m 2 ^ „ A u š r a „ e i n a n u o j Aleksandras Smirnovas vado-
V a_ mokslo, pramonės ir žmonių b u i - ; s ė k m i n g a s ^ l a T , t T ^ r t Q ,, 11?*°*™°. . t a ^ r t ^ ° 2 ^ r f a t ° ^ " Į1975 m. lapkričio, "Laisvės j vauja Šalčininkų rajono kom 

Vienos miesto muzikos, meno, 
tuvių kultūros muziejuje. Va- m o K S 1 ° - Pramonesir žmonių o « - s ė k m i n g a s . fti l a p k r i č i o 9 d . ^ m e t i n j a u n o s i o s ! £"S' 7Z iS« «, ZZ 
dovauja Marija Gaižutienė. No- t i e s P a r o d a *™&* ^ o s k l ° . * I įskiepyta 85,5% vaikų. Iš viso kartos atstovas Eduardas Dres- ' t"J?„ ~ J 2 L * *.**JS i žės mėn., "Dievas ir tėvynė" 

partijos komitetui. 

PAS LATVIUS rį lankyti gali ir dabar re- i P r a monės muziejuje, Chicago je. į g k i e p y t a 1.3 milijono mokslei- leris kalbės apie faktorius, nuo 
gistruotis. Lankytojai gali maty t i V ienos ( v i ų^ i a n k a n c i ų miesto, privačias ! kurių priklauso asmeninis pasi-

x Lietuvių Prekybos rūmų gatvių reprodukciją, st iklo g ra - ; i r p a r a p i n e s mokyklas, 
susirinkimas įvvko lapkričio 8 viruotojo darbą, gėrėt is video, 
d. Dariaus ir Girėno salėje. Pir- Juostelės būdu perteikiamą Vie-, " G A * ™ KAČIŲ 
mininkavo V Samaška sekre- n o s r i I harmonijos muziką, ma- j Parazitologų suvažiavime Chi-
toriavo Bruno Gramantas. C h - j ^ 1 A u s t r i J 0 S kepėjų darbą. j cagoje ligų kontrolės tyrinėto-

Austin parodė filmą, o Adolfas VAIKŲ SKIEPIAMAS J į * J ^ ^ S t ^ S S ^ U " - « . I to da 
? i d T „ A p r i k o ? H S H T 1 Chicagos mieste praves tas skausmus žmonės gali gauti i ? « « ~ a P ^ J * e išruikus nau- j p a r u o š ė knygą - monografiją i u ž b a i g t i . 2 o d > 7 1 0 ^ o š ė j a s J. 
K l ^ l ^ I Z r ^ ^ Z ' ^ ^ skiepijimas buvo labai | nuo namuose laikomų kačfų. 1*.™"?* T*! g g f . ^ j y >P*e Povilą Višinskį. Tai jo ! Bičolis pareiškė, kad jau su-
Korbut aiškino Amerikos vėha-| , sėjo 9 d . sveUmeje "Zum Kuh- j d a u g i a u k a i p 1 0 m e t ų tyrin&ji-; rinkta 42,000 žodžių ir viso tikt 
vos vartojimo tamy k les. ; | H ^ p . ~^W«Wm suruošė tautos šventės m o rezuitatas. 310 pusi. stu- m a s i surinkti 50.000 žodžių, 
x Amerikos Lietuviu dailnun- ! minėjimą. Pradė ta apylinkės' 

mm. 
Advokatas JONAS GIBAITIS 

6247 JSo. Kedzie Avenue 
TeL — 776-1225 

Chicago, Illinois 60629 
Dar>x> vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 

Šeštad. 9 ^al. iki 1 vai. d. 

niiiimiimmimiiifiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiii 

Lietuvos atsiminimai • nuo 1976 m. rudens, '"liesos 
kurių priklauso asmeninis p a s i - | k e l i a a „ __ R U O m l m ^ ^ ^ __ U)!Mų i n s t i t l l t a a j ^ ^ 
sekimas ir kokią rolę jame l o - ; m ė n . « R ū p i n t o j e l i s ' ' _ nuo koje ruošia Latvių enciklopedi
j a pasaulėžiūra. Abi paskaitos ; 1 9 7 6 m . g e g u ž e mėn., "Lietu- \ jos papildomąjį tomą Rankraš- ™i?*S?*^?n,?*Z& c^n 
su diskusijomis. Dainuos m ^ r - v o s b a l s a s » i r , V a r p a 8 , , | č i o paruošimas vyksta sklan- ! 

das Daunoras, deklamuos Da-1 Adolfas 
nutė Krištopaitytė-Hermann. 

Sprindis, Vil-jdžiai. Latvių kalbos žodyno 
1 niaus universiteto docentas, Ii- i paruošimas užsitęsė, bet institu-

kių paroda vyksta Balzeko Lie-; 
tuvių kultūros muziejuje. Da i 
lininkių s-gos vadovybę sudaro:! 
Marija Ambrozaitienė, Dalia An-1 
cevičienė, Donna Rhae Marder, 
sesuo Mercedes. Ada Sutkuvie
nė, Janina Tallat-Kelpša. 

X Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės atsikūrimo 60 me-; 
t ų sukakties minėjimas įvyks 
lapkričio 26 d., sekmadienį, Jau-
nizno centre. Paskaitą skaitys j 
inž. Valdas Adamkus. Meninę! 
programos dalį atliks Operos 
Vyru choras. vadovaujamas 
muz A Gečo Vytauto Didžio "E)''rVOS" novelės konkurso premijai skirti vertinimo komisija. Iš kai-
j o saulių rinktinės tautinių šo- - S i ^ T ^ 1 * ^ / ^ ? " , U t * r i n d ° k ^ f * P061*3. A , f o n « a 9 

. sesplaukis-Tyruolis. Is 24 atsiųstų novelių vienbalsiai premija paskir-
kių grupė, vadovaujama Jūratės t a rašytojui 'Vytautui Alantui už novelę "Šachmatų partija su giltine". 

pirmininko Br. Skruodžio svei
kinimo žodžiu. Garbės prezi
diumą sudarė: VLB Bad Zwi-
schenahno apylinkės pirminin-

! kas Pov. Kazirskis, senj. kun. 
i A. Keleris, K. Požėla ir P. No-

dija išleista Vilniuje. 
— Bronius Oškinis, žinomas 

Rankraštis būsiąs paruoštas iki 

Kas SeStadienJ nuo 4 iki 5 vai. po
piet 15 \VEVD Stoties New Yorke 
1330 kll.. AM ir nuo 7 lkl 8 vai. 
vak. 07.9 meg. FM. 

Direkt I>r. Jokūbas J. Stoka* 
1467 Foroe Drive 

MountalnsMe. N. #. 07092 
T>1. 232-5565 (code) 20t 

Kviečiame taip pat klausytis Lletu-
viSky kultūrinių valandų anglų kalba 
iŠ Sotori Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU. 83.5 m«». 
FM) Pirmad. 7 :30 -8 :30 yal. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. St»kas) 
.1979 m. Insti tutas išleidžia ir ftniii|!'n'<i!iminnnnmmfnm>nmiMm 

sklandytuvų konstruktorius, su- j žurnalą "Latvju Maksla". tira-
konstravo naują hidrosklan- j žas 1500 egzempliorių, ( t ) , 
dytuvą. Vasarą jis praleido 

— "El jas" Vokietijos sky-Nidoje, kur minėtą sklandytu 
vą išbandė kar tu su jaunųjų riaus n a r i a i kongreso Amberge | ^ ^ 

iiiiiiiiimimmiimiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
LIŲ tprašoma dr. J. Vainoros. MIC. 

reika. šventei pritaikintą k a l - | s p o r t o i a k u n ų mokyklos moki-1 ^ u , i š r i n k o , n a u ^ . v f l d y b ^ 
niais. 

— Vidugirių kaime, Anykščių 
rajone "Gegužės pirmosios" 
kolchoze, įruoštas poeto Kazi-

, miero Inčiūros kambarys — plokštelių muzikos ir protarpiais ' . . . . . , . 
« o v 7- • •» «• č i memorialinis muziejus, kuriame R Baliuhui » Hamburgo gro-1 ^ 
jant akordeonu šokta ir links- ^ ^ 
mmtasi. Dalyvių susirinko per 
130 iš Bremeno, Bad Zwischen-1 — Mirė Antanas Gruodis, 

bą pasakė visuomenininkas K. 
Požėla. Sveikinimo žodį tarė 
senj. kun. A. Keleris. Sugie
dotas tautos himnas. Prie 
Skruodžio sūnų įrengtos geros 

Valdybon išrinktas pirmininkas 
ir penki nariai, visi jauni, vidu
tinis jų amžius — 20 metų. Ke
turi valdybos nariai y ra baigę 
MLG ir y ra iš įvairių šalių: iš 
Vokietijos ( t rys) , Kanados. Šve
dijos ir Latvijos. Trečią kon
greso dieną valdyba turėjo sa
vo pirmą posėdį, kur pasiskirs
tė pareigomis ir paruošė Eljas 

Jasaitytės. 
ahno. Oldenburgo ir kitų 

Nuotr. V. Noreikos Į tovių. 
vie-1 Energetikos sistemos vyriau-! Vokietijos skyriaus veiklos pro-

I š ias inžinierius. Buvo gimęs gramą, ( t ) . 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

• 
Knyga yra tik teologinė, j ! dėl Joo 

mių vietovių aprašymo Ir dėl los 
gausios Istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuvhri, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
tovėmis Knyga didelio formato, 440 
osl - kaina $3.00. Galima ją įsigyti 
'Drauge". 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiitiimiiHiiii 


