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(Tjrfnya) 
G e r b i a m a s i s M i n i s t r e ! 

Kaip matėte: kaltinimai, kelia
mi mano broliams JŪSŲ dokumen
te, yra netiesa. Mano broliai ne
kalti. 

Bet iš Jūsų, t.y. iš komunistu, 
logikos ir psichologijos eina rim
tas pavojus, kad JŪSŲ propagan
da kaltinimus, kuriups Jūs kelia
te mano broliams, skelbs pla
čiausiai, kaip tikriausią tiesą; JŪ
SŲ aukštieji vadai rašys skundus 
ir protestus USA valdžiai ir rei
kalaus, kad mano brolius ištrem
tų laukan ir, jeigu jie grįžtų į 
Tėvynę, kad jie būtŲ nukankin
ti archipelaguose gulaguose. 

Dėl to Jūs suprasite, kad aš 
turiu rimtą pareiga juos įspėti, 
kad jie orientuotŲsi, kas daryti. 

Jūs suprasite ir priežastį, kodėl 
aš esu įsitikinęs privaląs bro
liams ir seserims į USA nusiųsti 
šitą raštą. 

Jeigu per kokią nelaimę aš žū
čiau arba būčiau čekistų sulaiky
tas, tai aš esu įsitikinęs turįs pa
reigą jau dabar viską padaryti, 
kad šis raštas Ir po mano mir
ties arba jeigu mane įkalintų, 
tikrai ipasiekty manuosius Ameri
koje. 

Dabar taip susitvarkiau: 
5į savo raštą siunčiu Jums, o 

nuorašus kai kuriems dignito
riams ir pareigūnams, taip pat 
kai kuriems draugams, kad jie tą 
mano raštą nusiųstų mano bro
liams ir seserims, jeigu numirčiau 
ar būčiau įkalintas. Jie tai pada
rys. Jais pasitikiu. 

Esant tokiai būklei, neįstengiu 
padaryti, kad šitas raštas nepa
tektų į Vakarų spaudą, kaip tai 
padariau su savo septintuoju 
prašymu, kurį, kaip pirma minė
jau, Jums parašiau šiemet, gegu
žės 30 dieną. 

Betgi man iškėlus aikštėn, kad 
mano broliai neteisingai kaltina
mi, nebėra kliūtis, kad man grą
žintumėte pernai duotą vizą. Jei
gu ji būtų tik fiktyviai duota, 

tai maloniai prašau patvarkyti, 
kas Teikalinga, kad ji man būtų 
tikrai duota ir kad nebūtų kliū
čių mano kelionei. 

Maloniai prašau: pagerbkite 
Nacijų Organizaciją ir jos žmo
gaus teisių deklaraciją! Pagerbki
te Helsinkio sutartis! pagerbkite 
savo garbės žodį, duotą Nacijų 
Organizacijoje visai žmonijai! 

Pagerbkite savo garbės žodį, iš 
naujo duotą Helsinkyje Europos, 
USA ir Kanados vadams! 

Jeigu man leistumėte aplanky
ti savuosius, nebereikėtų į USA 
siųsti šito mano rašto. 

Nebereikėtų b&oliui Juozui aiš
kintis, kad Jūs jo ketvirtąjį pra
šymą — kvietimą užšachavote, 
jį apkaltindami žmogžudystėmis, 
kas juk yra didžiulis šmeižtas, la
bai didelis nusikaltimas. 

Mano visi dokumentai ir fo
tografijos pakartotinai nusiusti į 
vizų skyrių ir ten galėtų tebebū
ti. Jeigu reikėtų kokių nors do
kumentų, tuojau parūpinčiau. 

Pernai vizą buvote davę be 
nič nieko. Jeigu duotumėte tokiu 
būdu, tai būtų greičiau ir būtų 
lengviau Jūsų tarnautojams ir 
man pačiam. 

Jeigu norėtumėte, kad vizą 
gaučiau paprastu būdu, tai malo
nėkite patvarkyti, kad Radviliš
kio Pasų Stalas man duotų blan
kų anketai ir kad viską padary
tų, kas reikalinga gauti vizai, 
nes atrodo, kad Jūs būsite patvar
kę, kad jie man nieko neduotų, o 
tik perskaitytų tą Jūsų neteisingą 
dokumentą. 

Maloniai prašau paskubinti 
reikalą, nes jau dešimti metai, 
kai vargstu prašydamas to, kas 
man juk teisėtai priklauso. 

Ir kam šitoks kankinimas, ku
ris yra savęs, komunistų, komu
nistinės Rusijos, paties komuniz
mo toks neprotingas visos žmo
nijos akivaizdoje žeminimas! 

Kun. Pranas Masilionis, Jono 
Radviliškio rajonas, 
Sidabravo paštas, 

Mažos Rodezijos 
pasitarimų viltys 
Juodosios valstybes prekiauja su P. Afrika 

Du Kambodijos berniukai bando prikelti ant tako pargriuvusią savo motiną, tačiau ji jau buvo mirusi. Badas ir 
įvairios ligos atnešė mirtį tūkstančiams Kambodijos gyventojų. Prieš komunizmo laimėjimą, Kambodija eks
portavo maistą į kitas šalis. 

Didėja pastangos 
šelpti Kambodiįą 

Daug turto išvežė Vietnamo kareiviai 
je pasireiškė plėšimais, konfis
kavimais, vertybių išvežimais. 
Vietnamas turi nešti didelę dalį 
atsakomybės dėl to, kas vyksta 
Kambodijoje. Dėl kambodiečių 
nelaimių negalima kaltinti vien 
buvusio žiauraus I oi Poto re
žimo. Vietnamo kareiviai pir
momis invazijos dienomis orga
nizuotai plėšė sandėlius, išvežė 
valtis, mašinas, tinklus, padan
gas, medžiagas, odas, fabrikų 
įrengimus. Viskas išvežta. į 
Vietnamą, pasakojo Kambodi
jos pabėgėliai. Buvusio Saigono 
parduotuvėse (dabartiniam Ho 
Chi Mintie) pasirodė Kambodi
jos liaudies meno dirbiniai, 

1978 m. gruodžio 18 d. 

Sovietams vis dar 
trūksta duonos 

Washrngtonas. — Žemės ūkio 
departamentas paskelbė, kad So
vietų Sąjunga pirko dar 1.08 to
nų kviečių už 125 mil. dol. Rug
sėjo 30 d. baigėsi finansiniai me
tais per kuriuos sovietų vyriau
sybė nupirko rekordinį 15 mil. 
tonų javų kiekį ir dar užsakė 4.16 
tonų ateinantiems metams. 

Joan Baez lanko 
bėglių stovyklas 

' Bangkokas. — Amerikos dai
nininkė Joan Baez, kuri Vietna
mo karo laikais buvo didelė ka
ro, kritikė ir Hanojaus rėmėja, 
paskutiniu metu, po tūkstančių 
pabėgėlių iš Vietnamo pasiro
dymo, pakeitė savo nuomonę ir 
ėmė kritikuoti Hanojų dėl žmo
gaus teisių laužymo. Ji lankė 
TsSandijoje penkias pabėgėlių 
iš •< Kambodijos stovyklas ir i i 
arti: pamatė pabėgėlius, klau
sėsi jų pasakojimų, juos filma
vo. Sakoma, kad ji liko pri
trenkta, pamačiusi i i bado mirš

tančius vaikus. 
Washingtone kongresas pa

tvirtino 7 mil. dol. lėšų badau
jantiems Kambodijos žmonėms 
šelpti. 

Salvadoro karines 
valdžios pažadai 

San Salvador. — Salvadore 
sukilėliai nušovė kariuomenės 
generalini inspektorių pulk. Ta-
deo Marteli. Nikaragvos suki
lėlių organizacija buvo pasiva
dinusi "Sandino" vardu, o Sal
vadore panaši kairiųjų liaudies 
išlaisvinimo grupė vadinasi "Fa-
rabundo Marti" vardu. Si gru
pė ir pasigyrė nušovusi inspek
torių. 

Naujoji karinė Salvadoro vy
riausybė paskelbė pripažinsian-
ti Kubos vyriausybę ir pažadė
jo paleisti politinius kalinius. 
Sudaryta komisija tiria, kur 
dingo apie 437 asmenys, kurie 
buvo senosios vyriausybės su
imti už priešvalstybinę veiklą. 
Naujoji valdžia užmegsianti ar
timus ryšius su nauja Nikarag
vos vyriausybe ir perorganizuo
sianti policiją ir kariuomenę. 

New Yorkas. — Kambodijos 
valdžia, pastatyta Vietnamo ka
riuomenės, pagaliau sutiko iš
plėsti tarptautinės šalpos dar
bus Kambodijoje. šalpa pra
džioje numatyta šešiems mėne
siams. Jungtinės Tautos ape
liuoja į visą. pasaulį, prašydamos 
lėšų. UNJJCEF ir Raudonojo 
Kryžiaus suorganizuoti lėktuvai 
iki šiol pasiekdavo Kambodija 
po vieną j savaitę, ateityje nu
matoma skridimus padidinti iki 
septynių per savaitę, 

šimtai tūkstančių kambodie
čių serga, alksta, miršta badu. 
Labiausiai reikalinga vaistų nuo 
maliarijos, dizinterijos. Reika
lingos ir susisiekimo priemonės, 
sunkvežimiai, kurie nuvežtų 
vaistus ir maisto produktus 
mirštantiems. 

Daug sunkumų šalpos siunti
mui sudarė politinis klausimas, 
kurią Kambodijos vyriausybę 
pripažinti, kurią šelpti Euro
pos šalys, pačios patyrusios ka
rų sunkumus ir trūkumus, pir
mos pradėjo organizuoti šalpą 
kenčiantiems kambodiečiams. 
Klausimas, kad Vietnamas jėga 
įstatė Heng Semrin režimą ir 
jėga pašalino Poi Potą, buvo at
mestas. Prancūzijoje "Nouvel 
Observateur" laikraštis rašė: 
"šitaip galvojant, Idi Amin Da-
da, loni nuvertė tanzaniečiai ir 
Bokassa, kurį nuvertė prancū
zai, irgi turėtų būti savo val
stybių atstovai". 

Bado ir mitybos reikalų spe
cialistė Jean Mayer, Tufts uni
versiteto rektorė, pareiškė, kad 
dabartiniai Kambodijos šalpos 
planai yra toli gražu nepakan
kami. J i siūlo sukviesti viršū
nių konferenciją, kurioje daly
vautų Jungtinių Tautų sekreto
rius, Amerikos, Sovietų Sąjun
gos, Kinijos atstovai. 

Amerikos mokslininkų federa
cijos, kuriai priklauso ir 50 nuoš. 
amerikiečių Nobelio premijos 
laimėtojų, paskelbė, kad federa
cija nelinkusi bendradarbiauti 
su Vietnamu moksliniuose klau
simuose, koi Vietnamas pilnai 
pradės bendradarbiauti su šal
pos organizacijomis ir padės 
šelpti kambodiečius. 

Korespondentai, lankę Kam
bodija ir Vietnamą, pasikalbė
ję su pabėgėliais praneša, kad, 

j kaip visuose karuose, taip ir 
Vietnamo invazija Kambodijo-

TRUMPAI 
M VISUR 

— Senatorius Erward Ken-
nedy pasakė penktadienį, kad 
jis laimėtų demokratų nomina
ciją, jei jos siektų. Klausiamas, 
ar jis sieks nominacijos, sena
torius pasakė, kad niekas ne
nustebtų, jei jis taptų kandida
tu. Laukiama, kad jis kandi
datūrą paskelbs tuoj po Padė
kos dienos. 

— Maskva paskelbė, kad iš 
kalėjimų greit bus paleisti visi 
nepilnamečiai ir motinos, jei jie 
nelaikomi pavojingais nusikaltė
liais, š i amnestija skelbiama 
Vaiko metų proga. 

— Japonijos teroristai pade
gė kelis traukinius, einančius iš 
Tokijo į Naritą aerodromą. Ke
lios japonų organizacijos jau 

Londonas. — Rodezijos-Zim-
babvės konstitucinėje konferen
cijoje atsirado vilčių, kad pa
siseks rasti atsakymus j laiki
nąją vyriausybę ir sukilėlius 
skiriančius klausimus. Londo
ne besiginčijant, kas duos lėšų 
sumokėti baltiems ūkininkams 
kompensacijas, kai juodieji 
atims jų žemes, Tanzanijos 
prezidentas Nyerere sušaukė 
konferenciją Dar Es Sallame, 
kur suvažiavo Rodezijos kai
myninių šalių: Angolos, Bots-
wanos, Mozambikos, Tanzanijos 
ir Zambijos prezidentai. 

Į Londoną netikėtai atvyko 
Pietų Afrikos užsienio reikalų 
ministras Roelof Botha. kuris 
tarėsi su premjere Thateher, 
užsienio reikalų ministru lor
du Carringtonu. Botha pasi
sakė už demokratinę Rodezijos 
vyriausybę, kuri nebūtų pasta
ty ta karo jėga. P . Afrika pri
pažins bet kurią Rodezijos vy
riausybę, jei tik ji nesikiš į kai
mynų reikalus, pasakė minist
ras. 

Londone laukiama, kad kon
ferencija, ilgokai užtrukusi, 
išspręs Rodezijos problemas, 
šalia įvairių politinių delegatų 
į Londoną buvo atvykęs ir Ro
dezijos kariuomenės vadas ge
nerolas Peter Wald. Stebėto
jai kalba, kad ne tiek svarbu, 
kiek baltųjų bus Rodezijos par
lamente, kaip klausimas, kas 
bus Rodezijos kariuomenės va
das. Sukilėliai reikalauja, kad 
kariuomenės vadovybė pereitų į 
jų rankas, nes ir jie savo gink
luotus vyrus įjungtų į Rodezi
jos karines jėgas. Dabartinė seniai kovoja prieš naujo aero

dromo atidarymą 40 mylių nuo Į j a į r f n ^ ~ į 0 d ^ j 0 B vyriausybė 
Tokijo, 

— Popiežius Jonas Paulius Budos stovylėlės, akr eninės - , , - . . 
skulptūros, muziejų turtai. Tų *** į™*"** kolegiją sušau 
dalykų buvo pilna ir Hanojaus k ė lapkričio 5 d. posėdžiui. Bus 
juodojoje rinkoje. 

Bažnyčios 

Mūšiai artėja 
prie Tailandijos 

Bagkokas. — Tailandijos ži
niomis, ofenzyvoje vakarinėje 
Kambodijoje dalyvauja penkios 
Vietnamo kariuomenės divizi
jos. Mūšiai su senojo režimo 
partizanais artėja prie Tailan
dijos sienos. Tailandijoje yra 
jau 98,000 Kambodijos pabė
gėlių ir ateinančiomis dienomis 
jų laukiama dar daugiau. 

Hanojaus radijas nusiskun
dė, kad Tailandijos režimas pa
deda Kambodijoje "banditų li
kučiams". Bijoma, kad vietna
miečiai, besivydami Pol Poto 
kareivius, bėgančius į Tailandi-
ją, neeperžengtų Tailandijos 
sienos. Tuo atveju gali kilti 
Tailandijos — Vietnamo karas. 

Ženevoje Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius paskelbė, kad. 
Kambodijoje apie 2.5 milijonų j ™ į j o j a i tvirtina, kad ir 

svarstomi svarbieji 
klausimai. 

— Sovietų Sąjunga ir Nika
ragva užmezgė diplomatinius 
ryšius. Greit bus pasikeista 
ambasadoriais, paskelbė Tass 
agentūra. 

— Pietų Korėjoje tęsiasi stu
dentų protestai ir riaušės prieš 
prezidento Parko vyriausybę. 

— Prancūzijos premjeras 
Raymond Barre priimtas į ligo
ninę sveikatos patikrinimui. 
Jis esąs pavargęs, pasikeitęs 
kraujo spaudimas. 

— Sovietų Sąjunga praėjusią 
savaitę išbandė po žeme dvi 
branduolines bombas. Vienas 
sprogimas įvyko Semipalatins-
ke, Sibire, o kitas Novaja Zem-
lia saloje. 

— Andriejus Kirilenko, so
vietų komunistų partijos sekre
torius, 73 m., praėjusį savait
galį lankėsi Vengrijoje. Užsie-

paliko kariuomenės vadovavi
mą baltiems karininkams. 
Premjeras Muzorewa pasakė, 
kad per tris mėnesius neįmano
ma paruošti juodų generolų. 
Nors apie 80 nuoš. kareivių yra 

juodi, j iems vadovauja balti 
karininkai. 

Baltieji Rodezijos gyventojai 
kalba, kad tą pačią dieną, kada 
juodieji perims kariuomenės 
vadovybę, baltieji gyventojai 
išvažiuos iš Rodezijos. 

Nors juodosios Afrikos val
stybės smerkia Rodezijos ir 
Pietų Afrikos vyriausybes, ta
čiau prekyba su Pietų Afrika 
vyksta pilnu tempu. P. Afrikos 
eksportai j Afrikos valstybes 
net 34 nuoš. didesni už per
nai metų eksportą ir pasiekė 
743 mil. dol. Nuo 1964 m. Af
rikos Vienybės organizacija 
paskelbė P . Afrikai prekybos 
boikotą, todėl prekiaujančios 
šalys t a i daro slaptai. Svar
biausi prekybos partneriai yra : 
Mozambiką, Lesotho, S-svazilan-
das, Malavis, Zambija ir Zaire. 
Daug P . Afrikos prekių ir mais
to gaminių perka Nigerija, Ke
nija ir Gabonas. Malavio val
stybės apie 40 nuoš. importų 
ateina iš P. Afrikos. Šiai pre
kybai t rukdo karo veiksmai, 
kaip Rodezijoj ar Angoloje. 
Daug prekybai kenkia ir blo
gai tvarkomi Afrikos geležin
keliai, šal ia prekybos P. Afri
ka duoda darbų 200,000 kaimy
ninių šalių piliečiams. 

Paskutinis Britanijos pasiūly
mas Rodezijos konferencijoje 
yra šis: tuoj paskelbti karo pa
liaubas, sudaryti iš visų šalių 

1 rinkimų tarybą, kuriai vado
vautų Britanijos paskirtas pir
mininkas. Rinkimų priežiūrą 
pavesti ne Jungtinėms Tautoms, 
bet britų komonvealto atsto
vams. Rinkimus pravesti be 
bauginimų, laisvai, dalyvaujant 
visoms partijoms, visiems lygiai 
naudojantis spaudos ir radijo 
garsinimais. Kol rinkimai pasi
baigs, vyriausybei vadovaus da
bartinis premjeras Muzorewa. 

Prašo panaikinti 
teismo sprendimą 

Washingtotias. — Teisingu-

žmonių skubiai reikalingi pa
galbos-vaistais ir maisto pro
duktais. Skubiai reikia apie 
111 mil. dol. 

Audra Japonijoje 
Tokijo. — Stipri audra pie

tinėje Japonijoje ir Okinavos 

šis išvykimas iš Maskvos įro
do, kad Brežnevas gyvas ir po-
litbiure nėra vadovybės krizės. 

— Sekmadieni turėjo pasi
baigti Londono "Times" laik
raščio savininkų ultimatumas 
darbininkų unijoms. Buvo gra
sinama visus darbininkus at-

saloje padarė daug nuostolių, j leisti, nes jų streikas tęsiasi jau 
Vėjas ir potvyniai sugriovė 11 mėnesių, š is laikraštis lei-
3,000 gyvenamų namų, užsėmė į džiamas jau 194 metai. 
200 vieškelių, nuplovė 6 tiltus. 
Tarp 25 žuvusių yra ir du ame
rikiečiai jūrų pėstininkai, apie 
50 žmonių sužeista. Vėjas nu
vertė didžiulį gazolino tanką, 
kuris užsidegė. 

— Senatorius Edward Kan-
nedy ketvirtadienį patvirtino, 
kad jis sudaro laikiną komite
tą, kuris nagrinės ar jam ne
reikėtų kandidatuoti į preziden
to vietą. 

Sudtetinga Suslovo 
aklų operacija 

Maskva. — Gandai, kad Mas
kvoje mirė Brežnevas, kilo grei-

. . . i;„„^ : i čiausia todėl, kad t rys Baltimo-
mo departamentas apebavo į T . „ . . 

i n. L.-u * î _ „.> „;v;„f; r e 3 John Hopkins universiteto 
aukštesnįjį teismą panaikinti . *T 
federalinio teisėjo Oliver Gasch 
sprendimą apie Taivano gyny
bos sutartį. Jis praėjusią sa
vaitę, svarstydamas senatoriaus 
Goldwaterio iškeltą bylą, nu
sprendė, kad JAV sutartis su 
Taivanu tebegalioja, nes prezi
dentas Carteris neturėjo kon
stitucinės galios ją atšaukti. 
Apeliacinis teismas skatinamas 
šį sprendimą panaikinti. Ki
taip, sako teisingumo departa
mentas, gali kilti sunkumų 
Amerikos — Kinijos santy
kiuose. 

Kinijos užsienio reikalų vice
ministras Han Nianlong pa
reiškė Pekine, kad santykiai su 
Amerika atsidurtų rimtuose 
sunkumuose, jei Amerikos gy
nybos sutartis su Taivanu ne
būtų panaikinta. 

— Sumažėjo kandidatų j JAV 
darbininkų unijų federacijos 
prezidentus skaičius. J. Tur-
ner paskelbė, kad jis savo kan
didatūrą atsiima. Liko tik La-
ne Kirkland, ilgametis federa
cijos iždininkas ir sekretorius, 
dešinioji George Meany ranka. 
Prezidento rinkimai įvyks lap
kričio mėn, 

chirurgai: dr. Ronald Michaels, 
dr. Walter Stark ir dr. Thomas 
Rice buvo skubiai iškviesti į 
Maskvą operuoti "aukšto pa
reigūno". Paaiškėjo, kad t as 
aukštas pareigūnas nebuvo 
Brežnevas, bet Michailas Suslo-
vas, pradėjęs apakti. J o akių 
operacijoje buvo naudojama ir 
nauja laserio spindulių tech
nika. 

Sovietų pareigūnai Kremliuje 
pripažino, kad Brežnevas ser
ga, tačiau jo liga nėra sunki, 
jis persišaldęs Rytų Vokietijoje, 
kur dalyvavęs medžioklėje. 
Gandai apie Brežnevo ligą pra
sidėjo, kai atvyko Sirijos prezi
dentas Assadas ir Brežnevą* jo 
nepasitiko, nedalyvavo derybo
se ir puotoje. 

KALENDORIUS 

Spalio 22 d.: Melanas, Sa
lome, Sudimantas. Minė. 

Spalio 23 d.: Jonas Kap., 
Kordulė, Ramutis, Jautrytė. 

Saulė teka 7:08, leidžiasi 6:02. 

ORAS 

Apsiniaukę, laukiama lietaus, 
griaustinio, temperatūra dieną 
70 1., naktį 55 1. 
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DRAUGAS, pirmadienis, 19T9 m. spal io mėn . 22 d. I 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
• . i . 

POPIEŽIUS SOSTINĖJE 

Televizija, radijas ir spauda 
dar gerokai prieš popiežiaus Jono 
Pauliaus II vizitą skelbė, kad, kai 
popiežius lankysis sostinėje W a -
shingtone ir atnašaus Mišias at
virame ore didžiulėje aikštėje tarp 
Kapitoliaus ir prez. G. Washing-
tono paminklo, susirinksianti di
džiausia bet kada buvusi sostinė
je minia — apie milijonas žmo
nių. T ą žinią visi komunikaci
jos šaltiniai be perstogės skelbė 
ir skelbė, o saugumo žinyba, po
licija ir kitos sostinės adminis
tracinės įstaigos rengė planus, 
kaip tokią masę reiks sukontro
liuoti, kaip tvarkyti judėjimą, ar 
užteks viešbučiu iš kitur suvažia
vusiems ir t t 

Bet šiaip šalčiau galvojantys 
piliečiai kitaip manė: iš kur tas 
milijonas gali susirinkti? Juk ap
lamai sostinėje tik apie 755,000 
gyventoju, jų tarpe per 70 proc. 
juodieji, taip pat nemažai m u 
sulmone, budistų. Tiesa, daug 
žmonių gyvena artimesniuose ar 
tolimesniuose priemiesčiuose. Bet 
ir jie taip pat integruoti. Buvo 
laukiama, kad iš kitur suvažia
vusią apie 3 ,000 autobusų su 
ekskursijomis. Žodžiu, miesto ad
ministracija b u v o pasiruošusi pri
imti milijoną žmonių, ir tai ko
munikacijos šaltiniai skelbė t ie-
sV>g iki įkyrumo. 

• Sekmadienis, spalio 7 buvo ant
roji popiežiaus vizito diena W a 

n ų žmonių gausumas, jų dau
giau negu pusė. Taip, nes vyres
niuosius išgąsdino pranašauja
mas milijonas! 

Žvarbus vėjas pučia ir vienu 
metu pradeda lynoti. Įsikurtu 
spaudos palapinėje, įrengtoje 
tarp aikštės ir Konstitucijos gat
vės. Konstitucijos gatve atvažius 
popiežiaus motorkada, o kitoje 
pusėje per minios galvas iš č ia 
matysis ir didysis altorius. Vakar 
iš arti mačiau popiežių Baltų
jų rūmų šiauriniame sode, š ian
dien kiek iš toliau stebėsiu jį 
prie altoriaus. O jei gerai nes ima
tys, č ia pat palapinėje keli spal
votos T V aparatai, telefonai, š i l
ta kava, dešrelės. 

Žmonių masė plaukia ir plau
kia, jų tarpe daugiausia jauni
mas, o juodoji sostinės gyvento
jų daugumas toje minioje tesuda
ro gal tik 5 proc., kai tuo tarpu 
įkyriuose šimtiniuose suvenyrų 
pardavinėtojų būriuose juodieji 
sudaro gal per 50 proc. Taigi vie
ni atėjo popiežiui pagarbą išreikš 
ti ir pasimelsti, o kiti pasipelnyti.. . 

. > 
• 

i t * 

PAVĖLAVĘS A T V Y K S T A 
POPIEŽIUS 

Konstitucijos gatvės šaligatviuo 
se min ia išsirikiavusi maždaug 
12 e i l ių gyliu. O jų srovė dar v is 
plaukia į aikštę, į Mišias. Po l i 
cijos, tvarką palaikančių mar
šalų daugiau, negu reikia. Bet 
minia rami, tvarkinga. Su popie
žiaus atvaizdais ant krūtinių, su 

šv. Tėvas Jonas Paulius II Grant Parke Mišių metu skaito savo žodį Ame
rikos lietuviams. Rankoje laiko lietuvišką tekstą.. Nuotr. A. Plėnio 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
ko įvairius europinius kraštus, ir 
Čia pat jų tėvų gimtasis kraštas 
Lietuva aklinai atskirtas nuo pa-

i • » • • j - „ „ ziaus aivai 
shmgtone. Apie pirmąją dieną. I . „ „ „ - y , ^ 0 vėjas žvarbus, 
ypač istorini popiežiaus sutiki- ^ ^ s u $ t o j a p a g a l i a u 3 0 

mą Baltuosiuose rūmuose, kur į _ , _ , , . a — . . v«„cti*„»i-

„VIVA EUROPA!" 

Šiemetinis j a u n i m o susilėkimas 
iš visų kontinentų kongresan l E j į - p į į į K l a i p ė d a j V i ln ius | karų apygardos pirm. R. Dal 
senąjį k u l t ^ O S l o p s l 7 1 E , u r 0 p ą | č i a pat, bet ten nuvykti negali- Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 

nedidelėje dvasiškių procesijoje 
jį atlydėjo ir du lietuviai — 
vysk. P. Marcinkus ir prel. A. Bač 
kis — rašiau praėjusį kartą. 
Sekmadienio rytą popiežius n u o 
ankstyvo ryto buvo užimtas, nes 
lankėsi Tautinėje Amerikos kata
likų šventovėje, kur yra ir l ietu-

::: *iu Šiluvos Dievo Motinos kop
lyčia, po to kalbėjo akademi
kams Amerikos Katalikų univer
sitete, iš čia nuvyko į Trinity ko
legiją, kur ekumeninėse pamal
dose meldėsi su kitų tikybų 

._ aukštais dvasiškiais. Visą popie
žiaus veiklą be perstogės rodė 
sostinės televizija, bet, deja, n i e -

. kur nes imatė milžiniškų, b a n 
guojančių minių. Tik kel ių 
tūkstančių entuziastingų ž m o 
nių būriai matėsi visur, kur tik 
popiežius judėjo. Ir, žinoma, daug 

-viešosios bei slaptosios policijos, 
jų motociklų, automobilių. 

VIETOJ MILIJONO — 200,000 

Laikrodis artėjo prie vidurdie
nio. Iki Miš ių daugiau negu 
trys valandos. Lauke šaltokas vė -

- jas ir tiršti debesys kiekvieną 
akimirką gali prapliupti l ietumi. 
T V pranešėjai Šį kartą jau nebe 
tokie įkyrūs: esą, numatyto mi l i 
jono nebūsią, nes iki šiol aikš

tėn tesusirinkę dar tik 40 — 50,000j 

minučių pavėlavus, Konstituci 
jos gatvės Šiaurės vakaruose pasi 
girsta ūžimas, šauksmai, valiavi-

išjudino juose naujus kūrybinius 
polėkius. Antai , dar prieš išvy
ką, losangelietė D a n u t ė Baraus
kaitė, ta lkininkaujama keleto ki 
tų, ėmėsi savo vaizduotėje kurti 
kelionės į Europą vaizdus, iš ku-

| ma. Sovietine okupacija didesnės 
piktadarystės nebegali nei išgal
voti, kaip atskyrimą krašte gyve
nančiųjų tėvų, giminių ir arti
mųjų n u o išeivijos. Tai vaizdas, 
sukeliantis kiekvienam žiūrovui 
gilų pergyvenimą. Vaidyba sce
noje buvo palydima muzikos — 
fortepijonu, akordeonu ir patefo
nu , ir prie to salia scenos gru
pės „specialių dalyvių", nuotai
kingu „reagavimu", kartais iš
virstančiu į didoką triukšmą, ver
čiantį klausytojus būti atlaidžiais, 
žinant kad čia reiškiasi jaunystė. 

Veikalo autorė ir režisorė D a 
nutė Barauskaitė parodė it in gra
žų sugebėjimą ir talentą, š i s pa
statymas, atrodo, sudarė progą 
suburti jaunuosius entuziastus i 
organizuotą vaidintojų grupę, 
apie 40 dalyvių. Jų tarpe matosi 
visa e i lė ateičiai daug žadančių 
talentų. Jau publikos gausiu plo
jimu buvo išskiriama jauna so
listė V i ta Polikaitytė. T a i p pat 
dainos mene (solo) gražiai pasi
reiškė Rita Paškevičiūtė, Daina 
Gudauskaitė, šokėja — choreo
grafė Rasa Zelenytė, dainuojąs, 
akordeonu ir fortepionu grojąs 
Rimas Polikaitis, iškalbingumu 
ir vaidyba gražiai reiškiasi Vy
tas Bandžiulis, Gintaras Grušas, 
Linas Polikaitis, vaidintojas ir gi
taristas Saulius Matas, dekoraci
jų piešėjas Saulius Stančikas ir 
tt . ; ilgoka ei lė vardų nusitęstų, 
norint visus išvardyti. 

Šis jaunųjų ansamblis glau
džiasi prie LB, tad ir parengimas 
vyko jos vardu ir jį atidarė Va
karų apygardos pirm. R. Dabšys. 
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neralini* garbės konsulas V y t 
Čekanauskas. Spektaklio pasiseki
mas skatina losangeliečius paro
dyti jį ir kitose vietovėse, tad 
planuojamos išvykos į Chicagą, 
Torontą ir gal kitur, ir pakvietu-
siųjų tas tikrai neapviltų. Šiai 
jaunuol ių grupei tenka tik pa
linkėti: vivat juventutem! 

J. Kuprionis 

L I E T U V I U RADIJO 
R U D E N S B A L I U S 

Los Angelės spalio 2 7 d. 7 vai. 
vale, Lietuvių parapijos salėje 

įvyks KLR valandėlės rudens ba
lius su lietuviškom vaišėm, ir 
m e n i n e programa. Vyr kvarte
tas ir sol. Stasė Pautienienė links-

(Nukelta į 5 pel.) * 

DR. ŽIBUTE apmetus 
Teta*. — S17-12S5 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
£ Ofiaaa: * 

760 North MkMgmo, Seite 4 * 
Valandos pagal •uaitarimą-

P A D Ė K A 
Šv. Pranciškaus vienuolijos 

s e serys reiškia nuoširdžią pa-
ūžimas, šauksmai vahavt- \ . s u d a r ė i š t i s ą p y n ę s cen in iam! ^ ^ ^ r i M j o 

mai. 2monės keha vadeus ant u i V e i k a l ą ^ , ^ ™ S n o šv . P r a n e i 
rankų, muosuoja vėl iavėlėmis, V i v a E u r o « i r > s i e k d a m i su- ^ P ™ ^ ^ ^ K t t e -
šaukia, džiūgauja. Popiežiaus m o - ^ J g J ^ , i d i į ^ ^ f ^ T Z ^ 

Los Angele] š.m. gegužes 5 ir 6.1 ^ į v y k u s i o ^ j ^ ^ ^ torkada atlekia gal 20 myl ių grei 
čiu per valandą. V ė l iš arti m a 
tau jo baltą galvą, raudoną pa-

fieriną, iškeltas mosuojančias ran
kas. Ten prieš m a n e ir tūkstan
čius kitų apie septynis š imtus 
milijonų narių turinčios Romos 
katalikų Bažnyčios galva, dar tik 
vakar vakare Apaštališkoje de-
legatūroje "VVashingtone, kur Sv. 
Tėvas sutiko su viso pasulio dip- i nekartoti 
lomatais, Lietuvos atstovui dr. S. 
Bačkiui prancūziškai pasakęs: 
"Aš kasdieną meldžiuosi už Lie
tuvą ir lietuvius". 

Dabar, brolau mirtingasis, tu 
prie popiežiaus neprieisi. Radi
jas skelbia, kad aikštėje 175,000 

Naujas ir visiškai skirtingo cha- j s e i™°» 
rekterio, negu iki šiol e same pra- '"*"*" *° 
te matyti savoje scenoje, pastaty
m a s praėjo, sakytum, su triumfa-
lišku pasisekimu. (Pr. V . jį apra
šė Drauge gegužės 19 d . ) . Ku
rie šio vaidinimo tada nematė , o 
ir tie, kurie matė, ė m ė neatlai 

spalio 7 d. 

Mes nuoširdžiai dėkojame Tė
v a m s Marijonams, kurie leido 
naudot i s patalpomis, dalyvavo 
seime s u mūsų nariais ir pagel-

į bėjo visuose reikaluose. Taip 
. . . . . . . |PJrt reiškiame padėką rėmėjų 

dziai rengėjus skatinti vaidinimą Į p i r m i n i n k e i c ^ ^ j r j ^ a p s _ 
kričio ir kuopų valdyboms, rė-

Spalio 6 ir 7, dabar jau iš Eu
ropos grįžus, ir t en patirtais įspū
džiais ir matytais vaizdais vei
kalą papildžius, toji pati grupė 
jį vėl suvaidino. Į abu pastaty
m u s publikos vėl prisirinko, kiek 

mėjams ir dalyvavus iems dar
buose, reikalinguose* m ū s ų pa
galbai, moter ims , kurios t a i p 
uoliai rengė pietus, ir v is iems 
tiems, kurie aukojosi i r įteikė 
aukų, paremdami mūsų tarny
bą, kurią m e s skiriame Bažny
čiai ir Dievo tautai . 

Mes e same dėkingos J u m s vi
siems ir pažadame ats i lygint i 
Jums ir J ū s ų šeimoms kasdie
ninėmis maldomis . 

Tegul D ievas teikia s a v o pa
laimą Jūsų nuostabiai ki lniame 
gyvenimo ke lyje . 

Sv . Pranciškaus s e s e r y s 
Sese lė M. Virgimm, 

Gen. Vyresnioji 
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zmoniv, įtakingas Amerikos žur 
nalas ' T i m e s " vėliau paskelbė, 

parapijos salė besutalpino. Vai
d in imas ir šį kartą praėjo su di-

STATEMENT OF OWNERSHIP, 
MANAGEMENT AND 

CIllCUIATiON 
(IUqulrtd fty SI U.S.C. SS88) 

1. Title of publication. Draugas — 
The Lithuanian Daily Friend nalas ' T i m e s " vėliau paskelbė,Į~ v. ; - • . "~ ' • **» *-«*«-"«»* —«j 

kad buvo susirinkę 200,000 žmo- d e l m .Pasisekimu. T a i iš imtinai; A . Publication No. 161000. 
- . - i... r-u: «,•« ;;c •„^icVait*!Ja u m4JU kūrybinis pasireiškimas: į 2. Date of filing. Oct. lst, 1979. nių , kai Chicagoje jis tepriskaitė 
tik pusę mil i jono, o musv sosti
nės dienraščių antraštės skelbė, 
kad Grant Parke buvo 1,250,000 
žmonių. 

Kaip t en bebūtu, nors "VVa
shingtone nesusirinko ir jokiu bu 
du negalėjo susirinkti pranašau 

:en tesusirinkę dar UK t u — o u , v u v . . ° .; . . ^nt, . .- 9 n n rvy^ 
« _ T- • • Uocrrj* v*, i jamas milijonas, bet ir <dUU,uvu žmonių. Taig i , ar besuspės k e - . į . ' . . m . . . flikCte 
liauti tie, ypač vyresnieji, kuriuos 
taip baugino skelbiamas mil ijo
nas! Gal jie sėdės šiltuose kam
bariuose prie TV. Kaip ir m a n o 
Žmona, tardama: "Tu su spau
dos kredencialais visur pralįsi, o 
m a n reikės stumdytis minioje. 
Geriau iškilmes stebėsiu televi
zijoje". 

Autobusu ir traukinių mies
tas suorganizavo mases. Pasinau
dodamas autobusu ir požeminiu 
traukiniu, per 45 minutes jau bu
vau vietoje. Toje vietoje, kur pa
statytas didysis altorius popie
žiaus Mišioms, kamšatis baisiau
sia. Helikopteriai suka virš aikš
tės ir spaudos palapinėje per ra
diją girdžiu, kad jau susirinko 
apie 100,000. O man atrodo, kad 
turėtų būti žymiai daugiau, nes 
pro masę sunku prasiveržti ir, jei 
tave srovė pagauna, tai iš jos ir 
neišsivaduosi: neša kartu su sa
vimi . Kažkur prie erdviu muzie
jaus turėty būti ir lietuviai. Bet 
kaip aš ten nusiirsiu. Minios srau 
te sutinku tik sportininkę E. V o -
dopol ienę su dukrele. Bet ir jos 
greit nuplaukia su minia. Kas 
m a n e stebina (vėliau tai paste-

žmoniu, žvarbiam vėjui aikštę 
raižant, sudarė milžinišką, ban
guojančią masę. D v i valandas 
trukusias popiežiaus Mišias ste
bėjau spaudos palapinėje spalvo
tos TV ekrane, nors garsintuvai 
čia atnešė ir gyvus popiežiaus žo 

patys sukūrė veikalą, jį sceniškai t 3. Freąuency of isiue. Daily except 
' Sundays, legal holidays, day after 

Christmas and Easter. 
A. No. of issuei published annual-

ly. 309. 
B. Annual subscription price. $40.00 

and $38.00. 
4. Location of known office of pub

lication — 4545 W. 63rd Street. Chi
cago, DJ. 60629. 

5. Location of the headąuarters or 
general business office* of the pub-
lishers. 4545 W. 83rd Street, Chicago, 
IB. 60829. 

6. Names and complete addresses 
of publisher, editor, and managing 
editor 

Publisher — Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, 

apipavidalino, paruošė ir atliko 
V i same tame išryškėjo jaunime 
g lūdintys gausūs talentai . Pastaty
m a s buvo skirtingas tuo , kad čia 
nebuvo kokio ištiso ve iksmo, bet, 
kaip kartais m a t o m e televizijoj, 
akimirkomis besikeičią vaizdai 
ir momentai . T a m gerai tiko pa
sirinktas veikalo siužetas — iš
vyka į Europą, kongreso eiga, va
žinėjimas po Europą, lankymas 
miestu ir vietovių, kaip Londo
nas , Paryžius, R o m a , Viena , Is
panija, Vokietija, Šveicarija 

džius nuo altoriaus. Mačiau, kaip! V i s a * j buvo pavaizduojama 
:* — : ^ « « . . . — v „ W , , . . , K « ! d v i e * n budais: va id in imu scenoje iš popiežiaus rankų komuniją 
priėmė prezidento patarėjas kraš
to apsaugos reikalams Z. Brze-
zinskis su žmona, Aukščiausio 
teismo pirmininkas ir kiti aukšti 
pareigūnai ir taip pat parapijų 
parinktieji asmenys. 

Grjžau namo sušalęs, bet pa
kilioje nuotaikoje: pirmą kartą 
gyvenime du kartus mačiau po
piežių. Tokia pat laimė nusi
šypsojo mil i jonams amerikiečių 
ir dideliam būriui lietuvių Bos
tone, N e w Yorke, Philadelphi-
joje, Chicagoje bei Washingtone. 

Atrodo, ir Sv. Tėvą, j Andrew 
karinės aviacijos bazę skrydžiui 
atgal į Romą palydėtą viceprezi
dento W . Mondale ir kitų aukš
tų pareigūnų, lydėjo n e tik 
džiaugsmas didžiai pasisekusiy 
vizitu, bet ir Šaltis, nes, kaip dien 
rastis "Washington Post" paskel-

ir abiejose scenos pusėse ant sie
nos , vienas po kito, keitėsi vaiz
dai iš skaidrių, perduodant 
dviem projektoriais. Vykęs sude
rinimas. O tų vaizdų ir nuoty
kių daug, ir gana kontraversinių, 
sakysim, kaip l ankymas pilių, 
bažnyčių, audijeneija pas popie
žių, toliau kiti vaizdai iš Pary
žiaus kabaretų ir t.t. Išryškinti 
patriotiniai momenta i . Pavyzdžiui, 
v ienas toks: keliautojas sustoja, 
susimąsto ir taria — „Kaip arti ir 
kaip toli.. ." Po to tuoj seka kitas 
veiksmas: išvykos dalyviai , kelio
nės pozoje sustoję j eilę, gieda 
— „Leiskit į tėvynę, leiskit pas 
savus". T u o pavaizduojama žiau
ri tikrovė, kaip iš to l imų konti
nentų suvažiavęs jaunimas lan-

bėjo ir didžioji spauda), u i jau-1 be , Sv. Tėvas lėktuve, prieš e idt -1 
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SOVIETU GYVENTOJAI PASNINKAUJA 
Jūra Baužytė spalio 6 d. "Tie- žęs į Angliją ar Amsterdamą, už 

sos" numeryje paskelbė jaut- tą patį centnerį gaudavo tik 6. 
ru publicistinio pobodžio rašinį litus. Skirtumą ir transporto išlai-
antrašte "Duona nV vėju atei- das apmokėdavo valstybė. Todėl 

Taigi rašo apie duoną, ku- suprantama, kad auginti dar 

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ VYSKUPŲ 
LAIŠKAS LIETUVIAMS 

na 
eks-rią lietuviai, anot jos, valgą nuo daugiau javų ir didinti jų 

pirmųjų po Kristaus gimimo me- portą nebuvo didelio noro. 
tu, nuo tada, kai "mūsų ainiai Visai kitaip reikalai klojosi, kai 
plušo, kai žemę reikėjo išarti pasaulyje visą trečdalį žmonių 
medine, nustekento 
traukiama žagrele..." 

Kiekviena kultūringa tauta ar i 
valstybė turi metų kalendoriuje 
savo šventes bei nedarbo dienas. 
Vienos jų mini istorinio jvykio 
datas ar valstybes įžymaus as
mens gimtadienį, kitos įprasmi
na tautos laimėjimus, mirusių 

arkliuko pavergė komunizmas. Si sistema I pagerbimą ar padėką Dievui už pavertęs į ateistinį muziejų 
O dabar, nesugeba taip sutvarkyti žemės' derlių ir kt. Krikščionių tautos krikščionybės išniekinimui, šv. 

dar turi nuo seno Bažnyčioms i Kazimiero relikvijos išneštos iš 

lietuvių tautai. Jų reikšmę su- j kariuomenės įkūrimo dieną. 
pranta ir Lietuvos nepriklauso- Tuose minėjimuose dera taip 
mybės priešai. Carų valdymo | pat turėti ir religinę dalį. Labai 
laikais buvo net atimta iš lie- j sveikintinos mūsų organizaci-
tuvių šv. Kazimiero bažnyčia j jos, kongresų, suvažiavimų ren-
Vilniuje, o šiandien pavergėjas gėjai, kad jie savo ruošiamų įvy
tą Lietuvos globėjo šventovę yra kių programose skiria ir pamal-

AR GALI PASIKARTOTI SPALIO 9-OJI 
JONAS KUPRIONIS 

Spalio 9-osios data yra giliai 
įsmigusi į lietuvio širdį. Ji visiems 
laikams liks kaip skausmingas 
epizodas lietuvių tautos istorijoj. 
1920 metais Lietuvos pietinis 
kaimynas lenkai, išvakarėj pasi
rašę Suvalkuose sutartį su lietu
viais, kitą dieną klastingai užėmė 

labiau sustiprinti, o lietuvius su
žlugdyti. 

Ir štai įvyksta spalių 9-ji — 
lenkai užgrobia Vilnių ir apie 
trečdalį i ietuvos teritorijos. Visa 
lietuvių tauta buvo tiesiog už
degta. Sukauptos visos pajėgos ir 
prasidėjo didysis procesas: su 

joms skirtas tos šalies ar valsty
bės šventųjų globėjų šventes. 
Lietuviai, kaip sena ir nepri
klausomai gyvenusi tauta, šven
čia savo kraštui brangias bei 
svarbiais įvykiais atžymėtas' 
dienas. Nepriklausomos Lietu- j 
vos metais svarbiausios tokių! 

Vilniaus katedros j priemiesčio 
bažnyčią, o pati katedra išnie
kinta. 

Popiežius Pijus XII šv. Ka
zimierą yra paskyręs lietuvių 
kilmės jaunimo ypatingu globė
ju visame pasaulyje. Tuo pa
skyrimu pop. Pijus XU norėjo 

švenčių buvo Vasario 16į-toji — I priminti lietuvių kilmės jauni-
Lietuvoe nepriklausomybės pa- Į mui nenutraukti dvasinių ryšių 
skelbimo ir suvereninės valsty- ^ t 0 §ventojo šalimi ir visada 
bes atkūrimo diena, kovo 4-ji prisiminti savo lietuvišką kilmę 
— šv. Kazimiero, Lietuvos glo- ^i savo globėjo šventą jau-
bėjo, diena ir rugsėjo — 8-ji — nystę. 
tautos šventė, primenanti Vy-

sijai okupavus Lietuvą, nė viena 
tų dienų neleidžiama švęsti. Ne
galima turėti net viešų pamal
dų bažnyčiose. Vietoje tų isto
rinių švenčių pavergėjas ir vie
tos ateistai bando primesti mū
sų krikščioniškai tautai svetimų 
minėjimų ir švenčių. 

Kas galėtų tautai daromą tą 
dvasinę skriaudą atsverti ir iš
laikyti brangias tradicijas? Tai 
lietuvių tautos dalis, gyvenanti 
laisvuose kraštuose. Visiems 
džiugu, kad išeiviai lietuviai. 
karo išblokšti a r gimę svetur, 
nepamiršo Vasario 16-tos šven
tės. Vienur ji minima prasmin
giau — su pamaldomis, kitur 
pasitenkinama viešu susirinki
mu, prakalbomis, kultūrine pro
grama. Ne visų švenčiama Lie
tuvos globėjo šv. Kazimiero 
šventė ir rugsėjo 8-ji diena. O 
tos dvi šventės yra svarbios 

Lietuvos žmonės, negalėdami 
dabar minėti rugsėjo 8-tos, kaip 
Tautos šventės, tą dieną šven
čia tik kaip bažnytinę — šv. 
Mergelės Marijos gimimo dieną. 
Ta švente lietuviai mini ir šv. 
Mergelės Marijos pasirodymą 
Šiluvoje ir per visą tos šventės 
aktavą gausiai plaukia į Šiluvą, 
nebodami trukdymų bei sunke
nybių tą šventovę pasiekti. 

Gyvenančių laisvame pasau
lyje mūsų niekas netrukdo ir 
nevaržo laisvai švęsti brangias 
mūsų tautai dienas, šiuo laišku 
mes norime paraginti visus lie
tuvius iškilmingiau švęsti mi
nėtas šventes su kiekvienai iš 
jų pritaikytomis pamaldomis. 
Ten, kur nėra lietuvio kunigo, 
kvieskite kitos tautos kunigą 
aukoti su jumis ta proga šv. 
Mišių auką. 

Daug kur, be minėtų švenčių, 
lietuviai dar mini birželio tra
giškus trėmimus, tautos sukili
mą prieš okupantus. Lietuvos 

... sovietinėje santvarkoje, autorės ūkio, kad jis galėtų patenkinti 
y žodžiais, duonos auginimas daug gyventojų reikalavimus. Iš ūki-
^ lengvesnis ir našesnis, "kai lau- ninku buvo atimta žemė, sukurti 
•••• kuose burzgia traktoriai, sėjamo- kolchozai bei sovchozai. Valstie-
»;; šios, kombainai". čiams palikti tik mažyčiai žemės 

Bet kodėl dabar Lietuvoje sklypeliai. O tačiau šie iš savo 
£; trūksta duonos, autorė šio klau- "privataus sektoriaus" parūpina 
įg simo nekelia. Ji tik primena, kad net 30 procentų viso valstybės su-

reikia branginti duonelę, kad te- perkamo pieno, 60 proc. gyvento-
vai įsakydavo vaikui, nume- jų aprūpina bulvėmis, daržovė-

, tusiam ant žemės duonos riekelę, mis ir vaisiais. 
ją pakelti ir pabučiuoti: "Atmink Visi nesklandumai žemė*: ūky-

'_visą gyvenimą, sūnau, su šventu je okup. Lietuvoje ir kitur Sovietų 
"daiktu šventai ir elgtis reikia". Sąjungoje išplaukia iš blogos 
- Tačiau naujasis sovietinis žmo- valstybės santvarkos sistemos. 

- gus, išauklėtas komunistinių idė- Dabar Lietuva pagamina 1,5 
jų dvasioje, duonos negerbiąs: —2 kartus daugiau maisto kaip tauto Didžiojo skirtą karaliumi 

- ^Todė l skaudu, kai pamatai mū- nepriklausomybės metais. II pa- Į vainikavimo dieną. Sovietų Ru
sų namuose, valgyklose, kartais saulinio karo metu vokiečiai bu-
net gatvėje besivoliojančius pra- vo apskaičiavę, kad Lietuvos že-

—kąstus ir numestus duonos ar py- mės ūkis galįs išmaitinti 7 mili-
rago gabalus". Vadinasi, nieko jonus gyventojų. O dabar nepajė-

~; tiėra švento... gia išmaitinti pusės šio skaičiaus 
* — 3,400,000 žmonių. Kame slypi 

• Tačiau ne vien dėl šios prie- priežastis? 
žasties duonelės Lietuvoje ima ir 

•trūkti. Trūksta dėl kitų priežas- Atsakymas labai aiškus: suval-
Sų, kurių Jūra Baužytė nenuro- go "didysis brolis". O jis tikrai 
do, bet kurios visiems žinomos, didelis, ėdrus ir plėšrus. 

" T a i dėl j v valgyklose atsirado už- Seniau Lietuvoje tikintieji ne
rašai: "Duonos į rankas imk sai- valgydavo mėsos tiktai penkta-
kingai. Duona — liaudies turtas, dieniais. Pasninkas okup. Lietu-
nešvaistyk jos!" Įsakyta valgyk- voje — "religinis prietaras". Pri-
lose ir kitur rinkti maisto atlie- dėkime, kad dabar nuo pasninkų 
kas. Vien tiktai per šių metų 9 atsisakė ir Bažnyčia. Tačiau 
mėnesius Vilniaus butų fondo "pasninkus", ir tai labai griežtus, 
eksploatavimo tarnyba iš gy- vėl įvedė sovietinė santvarka, 
ventojų surinkusi 707 tonas Tai nenuostabu, juk Rusijoje 
maisto atliekų ir pristatė jas prie- žmonės "pasninkauja" jau 62 
miestiniams ūkiams. metus. 

J. Baužytės rašinio spragas, kai Viskas, ką geriausia pagamina 
ji nenurodo tikrų priežasčių, dėl Lietuvos žemė, išvežama į Rusi-
kurjų Xjetuypje trūksta duonos, ją. Tiesą pasakius, Lietuvos žmo-
mėglnsime užkaišioti mes, pasi- nės tai daro labai nenoriai. Bū-
remdami realiais faktais bei duo- na atsitikimų, kad darbininkai 
menimis. vagonų — šaldytuvu, kuriais ve-

* žarnas į Rusiją maistas, ratus pri-
Sovietai nuolat giriasi garny- virina prie bėgių. 

boję pralenkę kapitalistinius Dar blogiau pačioje Rusijoje, 
kraštus. Pas juos "tobuliausia Ten prie krautuvių, kuriose par-
priešakinė technika, geriausia duodami maisto produktai, visa-
organizacija, našiausias derlius, da būna ilgiausios eilės. Paskuti-
perteklius". O kaip iš tiesų yra? nieji beveik visada nieko nebe-

Sovietų Sąjungos pasėlių žemės gauna. Užtat į Lietuvą, Latviją 
plotas daug didesnis, kaip JAV- ir Estiją nuolat rieda iš Rusijos 

.- -biu. Jų žemės ūkyje dirba ketvir- traukiniai su "ekskursantais", 
tadalis visu Šalies gyventojų, o Bet ne Lietuvos krašto grožybės 
JAV-bių — tik divdešimtoji da- jiems rūpi: iš sustojusio trauki-
lis. O tačiau ne Sovietų S-ga, bet nio pasipila šimtai "ekskursan-
Amerika eksportuoja grūdus, ir tų", pakrinka po miestą ir visi 
tai labai dideliais kiekiais. perkasi Lietuvos žemės gėrybių. 

Nederlių teisina gamtos nelai- Kai vieni prisipirkę išvyksta, at-
mėmis, liūtimis ar sausromis. Bet važiuoja kiti. Kartais stotyje stovi kurte" vysk. Paulius Marcinkus, Ingrida Bublienė iš Clevelando ir dr. Leo-
jų yra ne vien Sovietuose — ne- iš karto net du traukiniai. Be jų į ^ KriauceUūnas 15 Chkagos. 
mažiau ir JAV-bėse. Ir vienas ir Lietuvą keliasi gyventi rusai pen-
kitas kraštas pakankamai didelis sininkai, darbininkų šeimos. Yra 
— kai vienoje vietoje neuždera ir tokių, kurie net iš Sibiro atva-
— Išauga kitur. Tačiau gyveni- žiuoja. 
mo realybe labai skirtinga. Ame- * 
rika neturi kur dėti grūdų, Sovie- Komunistiniai šūkiai skelbia: 
tai jau eilę metų juos perkasi. "Viskas liaudžiai!" O ta vargšė 
Viskas vyksta pagal Lietuvos liaudis nepalyginamai alkanes-
žmonių sukurtą anekdotą. Esą, nė kaip "buržuaziniais" metais, 
vykusios Amerikos ir Sovietų soc- Nenuostabu, kad ji visada nepa-
lenktynės, kas greičiau suvalgys tenkinta, stengiasi "savo" val-
dešras ir kumpius. Lenktynes džią apgaudinėti, net vagia. Ir 
laimėję Sovietai: viską suvalgę kuria apie bolševizmą anek-

j prieš trejus metus, brandaus so- dorus. 
cializmo įkvėpti baigę valgyti fr Viename okup. Lietuvos darbi-
šokoladinius saldainius, gerti ka- ninku susirinkime darbininkas 
vą. Amerikiečiai atsilikę — ir da- klausia kompartijos atstovą: — 
bar tebevalgą dešras, kumpius, "Būkite malonus paaiškinti, kas 
mėsą, grukJnoją kavą, Šokoladu išgalvojo komunizmą — darbi-

j ar grietinėle pasiskanindami. Ir ninkai ar mokslininkai". Atsto-
dar kovoja dėl rinkų — kur ne- vas atsako: "Žinoma, darbinin-
su va Įgytas gėrybes parduoti... kai". Tada darbininkas sako: — 

• "Vadinasi, man viskas aišku. Jei 
Nepriklausomoje Lietuvoje nie- mokslininkai butų išgalvoję, tai 

kada nebuvo maisto stokos. Bu- tokią sistemą butų išbandę ant 
vo tik problema, kur dėti maisto jūros kiaulyčių ar kitų žvėrelių, 
produktų perteklių. Už centne- o kadangi darbininkai, tai jie 
ri grūdų "Lietūkis" ūkininkui bando ant mūsų". 
mokėdavo 8 litus, o pats, nuve- b. ko. 

doms tinkamą laiką. Kai mūsų 
Tėvynė išgyvena sunkius pries
paudos metus, mes panaudoki
me visas progas maldauti Vieš
patį jos žmonėms visokios pa
galbos ir vergijos pabaigos. Lie
tuvių Katalikų Religinės šalpos 
pastangomis yra siekiama įsipa
reigoti, kad kiekvieną metų die
ną būtų meldžiamasi už Lietu
vą. Visos lietuvių parapijos, 
vienuolynai, organizacijos yra 
įtrauktos į tą maldų vainiką. 
Kai kurios net svetimtaučių pa
rapijos yra pasižadėjusios mels
tis už Lietuvą. Tuo būdu ir ki
tos tautos pradeda geriau pa
žinti mūsų krašto tragediją ir 
noriai įsijungia į mūsų maldų 
intencijas. 

Visus kviesdami iškilmingiau 
švęsti lietuvių tautines šventes, 
į dažnesnes maldas už Lietuvą, 
šia proga norime nuoširdžiai pa
dėkoti jums, lietuviai kunigai, 
už jūsų aukojimąsi mūsų tau
tiečių sielovadai ir už jūsų pas
tangas išlaikyti lietuvių išeivi
ją dvasiniai stiprią ir tautiniai 
atsparią. Tik dvasiniai tvirta 
ir moraliai sveika tauta yra 
pajėgi išlikti gyva ir kūrybin
ga. To mes visi siekiame, tam 
tikslui dirbame ir tiems visų 
mūsų darbams prašome Dievo 
palaimos. 

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje, 
Vysk. Vincentas Brizgys, 
Vysk. Antanas Deksnys 

Vilnių ir apie trečdalį Lietuvos Lenkija nutraukti bei kokie san-
teritorijos. Anuomet Lietuva po j tykiai, likusioje nepriklausomos 
120 metų rusų valdymo naujai Lietuvos dalyje imtasi naikinti 
kūrė savo valstybę ir nebuvo pa- lenkybę iš pagrindų. 2emės re-
kankamai pajėgi atsispirti prieš Į forma panaikino dvarus ir tuo 
stipresnes lenkų pajėgas. Nors buvo sugriautos lenkinimo tvir
tai jau praeitis, bet jos padariniai tovės. Visuotinis lietuvių nusis-
nėra pasibaigę. Klausimas ir to- tatymas prieš viską, kas lenkiš-
liau yra aktualus. Spalio 9 dienos ka, sustabdė lenkų plėtimąsi. Pa 
proga dera jį paanalizuoti. tys lietuviai atgavo savimi pasiti-

Netekimas sostinės Vilniaus vi- kėjimą, tautiškai atgijo ir sustip-
sai lietuvių tautai buvo didelis rėjo. Pradėjo skleistis lietuviškos 
smūgis. Giesmė "Mes be Vilniaus j kultūros žiedai. Ūkiškai ėmė 
nenurimsim" buvo tapusi kone lenktyniauti su aukštos kultūros 
antruoju himnu. Su tuo prasidė-! kraštais — Danija, Olandija. To
jo labai reikšmingas procesas, ku- Į kiu būdu, kaip ta patarlė sako, 
ris gal net pačiam tautos likimui; nėra to blogo, iš ko nebūtų ir 
buvo lemtingas. Mat, istorinės 
aplinkybės buvo susidariusios 
tokios, kad jos labai padėjo įsiga
lėti Lietuvoje lenkybei. Lietuvos 
didi kunig. Jogailos tapimas Len 
kijos karaliumi atidarė tarp tų 
dviejų valstybių sienas. Lenkų 

gero — Vilniaus okupacija išlais
vino, o gal net išgelbėjo pačią 
Lietuvą nuo lenkų. Tačiau Vil
niaus žaizda visą laiką degino 
lietuvių širdis. 

Antrasis pasaulinis karas lė
mė tai, kad Vilnius, nors ir su la-

bajorija patraukė Lietuvos bajori į bai apkarpytom apylinkėm vėl 
grįžo prie Lietuvos. Bet su tuo at )4 ir ši kuone visuotinai sulen

kėjo. Mindaugo laikais įvesta, ėjo kita nelaimė: rusai.Vietoj dvi-
bet kaip reikiant neprigijusi krikš! galvio aro, šiuo kartu nešini kū-
čionybė toliau buvo platinama jo ir pjautuvo emblema vėl pa-
daugiausia lenkų kunigų, kas vergė Lietuvą. Dabar lietuvis, 
plačiai atidarė duris lenkybei į kęsdamas rusų priespaudą, ryžtin 
lietuviškąsias klebonijas. Žodžiu, I gai kovoja besipriešindamas ru-
susidarė padėtis, kad Lietuvoje' sinimui. Tarptautinė padėtis ir 
vieta lietuvybei beliko tik kaime, j komunistinės sistemos visiškas 
prasčiokėlių šiaudinėj pastogėj. Į netinkamumas gyvenimui aiškiai 

pasako, kad dabartinė rusų oku-

Baltųjų rūmų sode prieš susitikimą su popiežium Jonu Paulium II-ju. Iš 

RUDENS VfcJŲ {TAKĄ 

Gena į krantą putojančią ju
rą, aptemusiu: ežerus siaučia. 

Krūpčioja žolės, nurudusios, 
šąlančios. Plaukia debesys per 
visą padangę. Ūžia miškai Ge
ra žaliai eglutei kuri tankmėje 
po dideliu medžiu tūno. O lau
ke ar pamiškėje — ir jai, šakas 
į vieną ir kitą pusę pasiūbuo
jant, švokšti priseina. 

Laukai visur pliki kaip debe
sys. Lietaus įmerktus arimus 
kada nekada nusausina. 

Kartais dangus nušvinta, nu-
mėlynuoja, raudoni saulėlydžiai 
šalteliu padvelkia, bet neilgam. 
Vėjai ir vėl debesynus atneša, 
ir dieną, ir dvi, ir tria vėl pil
kuoja, pilkuoja... 

Mik. 

Be to, daugiau kaip 100 metų 
(1795 — 1915) rusų valdymas 
lietuvius taip pat buvo visokerio
pai nualinęs. 

Lietuvos nepriklausomybė bu
vo atgauta daugiausia tik dėl kai 
me išlikusio sveiko tautos kamie 
no, kuris, susidarius tinkamai si- i pomųjų 
tuacijai, 1918 m. stojo į kovą ir 
ją laimėjo. Bet lenkiškasis ele
mentas Lietuvoje buvo labai įsi
galėjęs. Dvarus (apie 36 — 40 
proc visos žemės) valdė lenkai ir 
sulenkėję savininkai. Didesnieji 
miestai, ypač Vilnius, daugiausia 
buvo lenkiškai žydiški. Ištisuose 
rajonuose, ypač aplink dvarus, 
kalbėjo lenkiškai. Net Kauno 
miesto savivaldybės rinkimuose 
1918 m. iš 70 atstovų lenkų bu
vo 30, kiti — žydai ir tik saujelė 
lietuvių. Ir kažin kaip iš viso lie 

tai išsipainioti iš šių pinklių, tu 
rint gausų ir labai stiprų lenkiš
ką elementą viduje, o prie to, 
esant iš dviejų pusių — iš pie
tų ir rytų — apsuptiems naujai 
atsikūrusios agresyvios lenkų 
valstybės, kuri neabejotinai bū
tų -padėjusi visas pastangas len
kiškam elementui Lietuvoj dar 

pacija yra laikina, ir tik klausi
mas — ilgiau ar trumpiau ji dar 
galės tęstis. Dėlto visiškai yra re
alu svarstyti klausimą apie Lietu 
vos nepriklausomybės atkūrimą. 
Ateitis, žinoma, slepia daug neži-

Tačiau viena aišku, 
kad sienų klausime bus sunku
mų. Dabartinės sienos yra Mask 
vos padiktuotos specialiai sudary 
ti nesantaikai ir konfliktams tarp 
lietuvių su lenkais ir taip pat su 
gudais. Paliekant kitus klausimus 
šaly, žinant lenkų agresyvumą 
ir praeities skriaudas lietuviams, 
sunku prileisti, kad su jais vėl ne
būtų nesklandumų. 

Nors visi tie netolimos praei
ties įvykiai Lietuvai buvo i te
bėra labai skaudūs, bet Vilniaus 
klausimo padėtis yra diametra-

tuviams būtų bepavykę kaip t s * * " pasikeitusi lietuvių naudai. 
Dabar Vilnius yra lietuvių ran
kose, nors ir rusų priespaudoj. 
Antra, gyvenimo tikrovė yra to 
kia, kad teritorijos priklausymą 
daugiausia nulemia gyventojų 
sudėtis. Ir mums tas svarbiausia, 
čia rašančio vienas klausė: "Kaip 
gi Vilnius, ar jis lietuvėja?" 

(Nukelta \ 5 ptf.). 

PRIE MILŽINŲ 
TILTO 

P . MELNIKAS 
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Blogiausia, kad jis dar neturėjo jokio tikslo ir noro, 
ką nors pokarėj pasiekti. Jam svarbiau buvo suprast 
save dabar. Išaiškinti misterijas ir įvykius karo 
metu, kurie dar persekioja. Kaip pamiršta juos? Ir 
peraugti? 

Perėjęs aikštę, jis įėjo lagerin pro angą ir ruošės 
kilti laiptais. Salėje jis matė žmones, besiruošiančius 
Keraičio išleistuvėms. Tarp jų maišėsi nematytas 
klierikas. Ir Genė su balta suknele! 

— Kontrastai, — Daniui tai buvo neaišku. 
— Taip, bet tai paviršiuje. Jų paviršius daug 

kam nepatinka... — ir klierikas pasakojo apie juos 
girdėtas istorijas. 

Danys viena ausim klausėsi ir žvalgėsi po 
ūžiančią salę. Prie užkandžiais užverstų stalų tęsės 
Amerikos lietuvio Keraičio išleistuvės Japonijon. 
Apie keturiasdešimt išeivių sėdėjo nukreipę akis į 
uniformuotą užjūrio draugą. Pi rmininkas sėdėjo 

Štai, jam atrodė, bent dėl jos vertėtų pasistengti. Keraičio dešinėje. Jo žili plaukai, orumas, iškilminga 

UŽPUOLIMAI 
TRAUKUTYJE 

Chicagoa požeminiame trau
kiny ketvirtadieni įvairiose vie
tose įvyko keturi užpuolimai. 
Tkjni ksktviai 

apiplėšti. įtariamasis 
tas. Pe r paskutine* dvi savai
tes požeminiame buvo apie tuti
nas užpuolimų. Policija ieško 
dviejų pietinėj Chicago j gyve
nančių brolių, įtariamų 

Kad nepavėluotų pietums, Danys išsmuko iš ten 
ir, vyno šildomas, ėjo gatvėm gan sparčiai. Jo kojos 
taukšėjo ant šaligatvio, galvon ateinančiom mintim 
suteikdamos ritiną. Grįžtant, jam atrodė, kad 
Maurizio per daug atkakliai susirūpinęs savuoju 
Ricci. Kas jam tas Ricci? Ricci komedijantas, kaip 
Zepri, ir Maurizio, nors rimtesnis, yra toks pat. Tur garsai, 
būt, tokiais pasižymi Italija. Ekcentrikais, 
š v e n t a i s i a i s , g e n i j a i s , m e n i n i n k a i s i r 
triukšmadariais, kuriems gyvenimas yra didelė 
scena ką nos joje suvaidinti. 

Kiek buvo vaidinimo ir kiek susirūpinimo dėl 
Ricci? Pervedę8 visus per sieną, Maurizio dabar dėl 
Ricci ją pralaužt norėtų. Bet siena priešinasi. J i 
įrodinėjo, kad itališkas veržlumas nėra visagalis. 
Siena — kietas riešutas, ir Ricci liks už jos. J is jau 
nepasiekiamas. 

Šito Maurizio dar nesuvirškino. Bet jam tai 
praeis. Juk vien pamačius sargybas ant tilto, liniją, 
einančią grindiniu, matosi, kad nieko neišeis. Bet 
Mauriziui kliūtys turi būt sutriuškintos! Kaip teatre, 
jis nori laimėti, išlaisvinti iš pančiu Ricci. ir tai, 
visiems plojant, išdidžiai parodyti... "Parodyti" gal 
buvo jo charakterio žymė? 

Bet ar tai bloga? Ar jam, lietuviui, nėra ko iš to 
išmokti? Ryžto? Noro ką nors sau laimėti? 

Bent ją reikėtų laimėti! Pasiglemžt iš pirmininko ir 
Prancūzijon išvežti. 

XII -

Pro atdarą langą girdėjos panašus subuvimas. 
Iš kažkur atplaukdavo juokas, armonikos, tai dainos 

Tostai ir nesuprantamos kalbos "valio" 
retkarčiais brovėsi į Keraičio išleistuves. Danys 
sėdėjo prie labai kalbaus klieriko ir jam pasakojo 
savo patirtį su Maurizio čia ir rusų zonoj. Jis kėlė jo 
vaidybą ir nesuprantamą veržlumą dėl areštuoto 
Ricci. Klierikas, kiek palinkęs jo pusėn, tuo visu 
labai domėjos. Atrodė, tai buvo labai įdomi 
avantiūra. J is , valgydamas, pažiūrėdavo į Danį, ir 
pagaliau pasakė: 

— Jonai, nežiūrint, kad Maurizio vaidina, 
neužmiršk, kad jis tave išgelbėjo. Tai retas, bet 
italams gan charakteringas bruožas. Aš ruošiaus 
Italijon prieš karą, bet ši svajonė išsipildys tik rytoj, 
poryt. Girdėjau apie italus keistų istorijų, todėl 
Maurizio gal kiek suprantu. Man atrodo, prispaustas 
prie sienos italas - plėšrus. Parklupusiam ištiesia 
pagalbos ranką, bet gali to gailėtis, nes nemėgsta 
a tsakomybės. Ta i žmogiškas, komplikuotas 
charakteris. Daug žada iš širdies, ne visuomet ištesi 
Jo širdis, matai, nėra pragmatiška. _ _ _ _ _ _ 

elgsena kontrastavo jaunatviškai Keraičio pozai. 
Pirmininko žmona ir Genė sėdėjo Keraičiui iš kairės, 
ragindamos jį gerti, valgyti, rūpinosi kad jo lėkštė 
būtų pilna. 

Netoli, kitoje stalo pusėje, kažką pliauškė 
Dargašius. Romas Careckis dairėsi aplinkui ir jo 
akys ilgėliau sustodavo prie Genės.Jo ilgi, poetiškai 
sušukuoti plaukai blizgėjo briliantinu, o veide nuo 
Genės stebėjimo atsirado rausvos dėmės. 

Danys domėjosi klieriko pasakojimu apie italus. 
Klieriko jaunas viedas, inteligentiškos manieros, 
konkretūs išvedžiojimai patiko. 

— Visa tai įdomu, — sukiko Danys . — Be italų, 
nežinau, kas man būtų nutikę. J ie buvo labai 
reikalingi, kitos išeities nebuv•;. 

— Vienas dalykas paklausė klierikas. — 
Ant tilto į Lincą, sakai, kažkas apalpo. 

— Apalpo, bet jį atgaivino. Net rusų t iho 
pareigūnas tuo italu buvo gan susirūpinęs. Maurizio 
rusą apšaukė nepaslankumu ir lėtumu. 

— Ar tai paskubino perėjimo procedūrą? 
— Pradžioj sulėtino. Rusų pareigūnas, gal 

pasirodymui amerikiečiams, atsiklaupė ir apalpusį 
gaivino. Kyštelėjo panosėn snapso ar amoniako. 

— Iš humanizmo? 
— O dėl ko? 

• 
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VOKIEČIAI APIE VL. ČESIONA 
K. BARONAS, 

Mūsų bendradarbis Vokietijoje 

Įvairus gandai plinta Vokie
tijoje apie Vi. Cesiūną. Tačiau 
tai geriausias įrodymas, kad jo 
klausimas yra gyvas. Į parašy
tus raštus — protestus Vokieti
jos LB krašto valdybos jau 
gauti atsakymai iš V. Vokieti
jos vidaus reikalų min. G. Bau-
mano, SPD partijos pirm. ir kt. 
vadovaujančių asmenų. Deja, 
atsakymuose nieko konkretaus 
— naujo nepasakoma. Tad ir 
spalio 8 d. Štutgarto radijo 

vanoriškai jis negrįžęs — pa
reiškė vielų fabriko savininkas 
F. Forkert — palikdamas Če-
siūno dingimą KGB darbui, ka-

pranešime buvo paskelbta, kad. j ^ yįtelco surišti ryšulėlį ir 
4 savaičių policijos paieškojimai j atsisveikinti. Bet VL Cesiūiias 
jokių rezultatų nedavė. K i e k ^ y ^ daiktus palikęs Altenoje, 
daugiau ir plačiau žinių davė 
"Die Welt" spalio 7 d. sekma
dienio priedas. Straipsnyje 
"Kaip kanojų karalius panėrė į 
nežinią — pagrobtas", rašoma, 
kad VL Cesiūnas, kaip žinom, 
yra KGB pagrobtas ir išvežtas 
į Sov. S-gą. Straipsnio autorius 
Horst Zimmennann gan smul
kiai aprašo VL Cesiūno pabėgi
mą, pradėdamas rugpiūčio mėn. 
15 d. data, kai Ferdinando ir 
Uršulės Forkertų namuose su-
akambo telefonas: " « a kalba 
Vladas — pasigirdo telefono ra
gelyje balsas — aš esu Frank
furte. Būtinai turiu su jumis 
pasikalbėti". 

Uršulė Forkert 1972 m. Muen-
cfaeno olimpiadoje buvo lietuvių 
ir rusų kalbų vertėja ir tuo pa
čiu patarnaudavo ir VL Ce-
aiūnui. (Pirmame pasikalbėjime 
su "Draugo" bendradarbiu VI. 
Cesiūnas pareiškė, kad Uršulė 
^ ^ * ^ .«. ._: lietuvišką 

grija). Tokiu būdu išeitų, kad 
vistiek mažiausia trys komunis
tinės vyriausybės (tik nežinia 
— kurios) pagal "Eltos" vėlesnį 
(jau pataisytą) pranešimą turė
jo gauti Vliko pirmininko dr. 
Kazio Bobelio 1979 m. rugpiūčio 
31 d. telegramas ar raštus, jei 
iš tikro jis yra kreipęsis tuo 
reikalu į trisdešimt Helsinkio 
aktą pasirašiusių valstybių. 

Lietuvių visuomenė, atrodo, 
dangi Sov. S-gos policija po Į turėtų teisę žinoti tikrąją šio 
bėgimų įvairių žymių sporti- į dalyko būklę: kurioms trims 
ninku bei menininkų norinti į Helsinkio akto komunistinėms 
duoti atgrasinant} pavyzdį. j s ignatarėms Vliko pirmininkas 

Daugkartinis Vakarų Vokie-1 dr- Kazys Bobelis išsiuntinėjo 
tijos kanojų meisteris D. Lewe! telegramas ar raštus?; ar jis 
sako: "Mano draugui nebuvo j šiuo reikalu tikrai kreipėsi ir 

į tokias to akto signatares, kaip 
Kipro respublika, Islandija, 
Lichtenšteino kunigaikštija, Di
džioji Luksemburgo grafystė, 
Maltos respublika, Monako ku
nigaikštija ir San Marino res-

šiuo i publika, jei jo išsiųstųjų tele-
' gramų ar raštų skaičius pasie
kęs net trisdešimt? 

E E A L E S T A T E 

tikslo taip dingti 
| vanoriškai norėtų 

Jeigu jis sa-
sugrįžti — 

kur ir gyveno". 
Straipsnis baigiamas 

Ferd. Forkerto komentaru: 
"Kad tas galėjo šiandieną įvyk
ti Vokietijoje — niekuomet ne- \ Painiojimasis savo apsiskar 
galvojau. Ateityje, visi politi- j d e n imuose bei Europos vaisty-
niai pabėgėliai turi būti labai Į ^ komunistinių vyriausybių 
atsargūs, suteikiant jiems dar j aritmetikoje, — kaip ir skurdi 
didesnę apsaugą". j v l iko 1979 metų deklaracija, kai 

Palos Hills, by owner, 3 bedrm. brick 
ranch, likę new. 1 y2 baths, full bsml, 
cent air. 2 car gar Large lot. $79,900. 

06-7*71 

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

IŠNUOMOJAMA — FOB KENT 

Išnuom. 4 k. butas antrame 
aukšte be šildym. 160 dol. mėn. 
B. Lėtuos, 7254 S. Fairfieid Av. 

IŠNUOM. 3-jų kamb. naujai deko
ruotas butas, 2-me aukšte. Jokių gy
vuliukų. Marąuerte Pke. WA 5-5913 

B K A L Į g T A T I 

PIRKĖJO LAIMEI 
Bnunmrtjamsa 4 kamb. gražus butas 

arti 65-os ir California. 

Pulkus marini*. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67.500. 

Svirus 2}« 
$7,000 pajamų. 
tas $46.900. 

aukštu natas. Apie 
Marųuette Parke. Ver-

H. Zimmermanno straipsnį 
puošia VL Cesiūno nuotrauka, 
paimta atrodo iš 1972 m. pui
kaus leidinio "Olympische Spie-
le" po laimėjimo aukso meda
lio kanojų varžybose. 

LAIŠKAI DRAUGUI 
PASIGAKSINTMO AISTRA — 

ATSAKOMYBĖS STOKA 

Jau nebe pirmas kartas Vliko 
dabartinė valdyba neatsakin
gai bando apsigarsinti. Savo 

Forkert, pamačiusi lietuviSKą 11979 m. rugpiūčio 28 d. prane-
. sporto ženkliuką ant jo trenin-1 šimu spaudai "Eltos" informaci-
go marškinėlių, pirma jį užkal-! jos paskelbė, kad "Vliko valdy-

— - T t t%m I%a padarė pareiškimą, parem-

GULFPORT (ST. PETERSBURG) 
FLORIDA 

Išnuom. 2-jų miegamųjų butas vi
sam žiemos sezonui. 

Tel. Cods 813 - $44-9053 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St , teL 776-1486 
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Platua sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apiiūrtti. 

Valdis Real Estete 
2625 Wtst 7lsf Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

VYRAIIB MOTERYS 

binuai — K B.) . Ir po žaidy
nių jie vedė plafcą koresponden
ciją Prieš trejus metus For
kertų šeima aplankė VI. Cesiūną 

dama 45 pabaltiefių š. m rug
piūčio 23 d. Maskvoje nepri
klausomybės reikalavimą... Vli-

vi-n a a p u u * . — ^ pasiuntė telegramas 
Vilniuje. ^ « e ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ i s t y b ė m : pasirašiu-cUai Vakarų V o k i e ^ e ^ u , ^ £ j « y £ * £ £ ." 
pažinę VL Čessuną" — pareiškė 
Forkertai *«Die Welt" korespon
dentui. 

gi mišri šeima (Ferdinandas 
Forkert yra vokietis, Uršulė 
.Klaipėdos lietuvaitė — K. B.) 
VI. Cesiūną priėmė į savo na
mus. 

Apie VL Cesiūno ateitį kalba 
taip pat korespondentui daug
kartinis Vakarų Vokietijos ka
nojų meisteris D. L«v/e pareikš
damas, kad lietuvis turėjo daug 
vilčių užimti trenerio vietą Vo
kietijoje. 

Toliau "Die Welt" pažymi, 
kad VI. C. pradėjęs lankyti 
Iserloh Goeethe Institutą. Rug 

šiom Helsinkio 
(citatų nei kalba, nei sintakse 
netaisoma. Br. N . ) . Pridurmu 
tos pačios "Eltos" informaci
jos (1979 m. Nr. 9, rugsėjb) 
aną pranešimą reformavo: "Vli
ko pirtnininkas dr. Kazys Bo-

. belis, rugpiūčio 31 d. išsiuntinė-
1 jo telegramas ar raštus 30-čiai 
vyriausybių, kurios pasirašė 
Helsinkio Baigiamąjį aktą, iš
skyrus penkis "socialistinius 
kraštus". 

čia kažin kas kažin kur ne
besusieina. Jei 1979 m. rug-

kur atsijusi nuo tarptautinės 
teisės principų, Lietuvos laisvi
nimo tradicijos, kryptelėjusi l 
sovietinę inkorporacijos tezę ir 
dar s u suklastotais kai kuriais 
parašais, — byloja dabartinės 
Vliko valdybos politinę išmintį, 

i o pasigarsinamo aistra — atsa
komybės stoką. Argi nepagal
vojo Vliko valdyba, kad jos vie
šas Šios rūšies skardenimasis 
lietuvių laikraščiuose ir bandy
mas apsigarsinti amerikiečių 
spaudoje, — nepagrįstai mėgi
nant susiblokšti s u 19JT9 m. 
rugpiūčio 23 d. pabaltiecių žy
giu Maskvoje, reikalaujančiu 
Latvijai, Lietuvai ir Estijai ap
sisprendimo teisių, — gali būti 
labai pavojingi to žygio vykdy
tojams, paslaugūs sovietiniam 
"teisingumui" žiauriai su jais 
susidoroti, paverčiant juos, 
kaip sovietuose būna, "užsienio 
žvalgybos šnipais"?! Jei iš tik
rųjų buvo kas daroma, argi ne
galėjo Vlikas atlikti savo šiam 
dalykui reikalingų darbų, nesie-
damas jų dirbtinai (tik dėl pa
siskardenamo) su Maskvoje bu
vusiu pabaltiecių žygiu, tuo bū
du nesudarydamas sovietiniam 
"teisingumui" palankios dings
ties ir be reikalo nedidinęs to 
žygio dalyviams gresiančio pa
vojaus?! 

Labai gaila, kad dar ir Ame
rikos Lietuviu Taryba savo pir
mininko dr. Kazio Šidlausko 
1979 m. rugpiūčio 28 d. prane
šimu spaudai jsidvailijo šion 

sses ssssesasaBsassa 
SIUNTINIAI I UETUV* 

Ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4159 Archer Ave. 
CUeago, m. 90632, teL 977-5980 
— — — — • S S * — M — 

VALOME KILIMUS 
Pagal susitarimą — Skambinkite 

tarp 4 ir 7 vai. popiet. 

778-1963 — J. ilUMAITIS 

Marųuette Park — Brick buagakm 
3 bedroom (possibie 2 more), living 
rm., dining rm. Full finished base-
ment. 2 car garage, poo! & patio. 
HMM.99. 778-1711 

sėjo 13 d. kaip ir kiekvieną die-, -- ^ m 9 ^ Tr3gpjū. 
ną jis išvyko iš Altenos (kur'P° J 4 f - - . — s -

prūčio 28 d. (ar anksčiau) "Vli-
kas pasiuntė telegramas visoms 
35 valstybėm, pasirasiusiomL| neatsakingo* Vliko žygiuotėn 
Helsinkio susitarimą...", ta i 

gyveno) autobusu į vokiečių 
kalbos pamokas. Goethes Insti
tuto kieme mokiniai jį dar ma
tę, tačiau pamokose jis nepasi
rodė. 

Hageno 14 nuovados KREPO 
(sutrumpinimas vokiško Krimi-
nalpolizei — K B.) detektyvas 
taip sako korespondentui: "din
gęs be jokių- pėdsakų — lyg že
mė būtų jį prarijusi Jeigu Ce
siūnas savanoriškai būtų pasi
traukęs — liktų pėdsakai — 
toliau korespondentui sako de
tektyvas. Be to, jeigu žmogus 
visiškai nemokąs vokiečių kal
bos, perka bilietą, nuomoja 
vieėbutyje kambarį ir pan. — 

čio 31 d.) nebebūtų buvę Vliko 
pinnininkui dr. Kaziui Bobeliui 
prasmės tuo pačiu reikalu kreip
tis į trisdešimt tų pačių vyriau
sybių. Iš šių supainiotų ir labai 
abejotinos tikrovės "Eltos" pra
nešimų prašosi viena iš dviejų 
galimybių: arba pirmasis (1979 
m. rugpiūčio 28 d.) telegramų 
siuntinėjimas yra tik tariamas 
apsigarsinimo veiksmas (su-
skaata viešai pasigirti, dar te
legramų neissiuntus), arba sku
bėta atitaisyti "Eltos" specia
liame pranešime parodytasis 
Vliko valdybos nesusigraiby-
mas, implikuojąs jos formalų 
susilietimą su Sovietų Sąjungos 
ir kitų Europos valstybių 

Tamstą, Pone Redaktoriau, 

gerbiąs 

Bronius Nemickss 

automatiškai jis palieka tų as- j ^ „ į j į ^ * vyriausybėmis 
menų atmintyje . Detektyvo i ( n e n U s i s e k u a i a i ^ ^ j a u ^ 

si sukti iš nelaimingo su jomis 
susilietimo, tariamai išskiriant 
penkis "socialistinius kraštus"). 

Tačiau bandymas atitaisyti 
padarytąją klaidą didžiai ne
nusisekė. Mėginant išsisukti, 
susipainiota Europos valstybių 
komunistinių vyriausybių arit
metikoje: "Elta" išskyrė tik 
penkis "socialistinius kraštus", 
betgi yra aštuonios komunisti
nės valstybės, pasirašiusios Hel
sinkio susitarimus (Sovietų Są
junga, Rytų Vokietija, Lenkija, 
Bulgarija, (Čekoslovakija, Ju-

Prof. Dr. Br. Povilaitis 

Ž e m e s Okio Akademija 
Tai trumpa istorija apie žemės 

Ūkio Akademiją, vienintelę Lietu
vos aukštąją iemės ūkio mokyk
lą, kuri buvo įkurta 1924 m. 

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

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. 4545 W. 63rd 8t., 

Ohfctgo, IL 6*629 

it i i i it i i imiiti i i i imiiiimiiii i i iminiimiii 
įvairių pnktą pasirinkimą* •»-

brangiai ii mSmi sandėlio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

3501 W. 69 St , Chkago, DL 69829 
SIUNTINIAI | LIETUVft 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHItlIlIlUlUUilIlIUIIIIIIHII 

i i i imiii i i i i i i i i i i i imiii imiii i i i i i i i imiii i i i 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 876-1882 arba 376-5998 
iiiiiiiimiiiiitiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
M.A. Š I M K U S 

ItOTART PrBIJC 
IHCOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplevrood, teL 254.7459 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GUMINIŲ llkvUtimai. pildomi 
PIL1RTTB6S PRAŠYMAI tr 

kitokia blankai 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIII 

iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiimHmiiiHuiniuittttiii 

P L U M B l N G 
Ucensed, bonded, kunred 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocka. Sinkos 
vamzdžiai iivalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

9 kamb. atremontuotas medinis. Ga-
zu iildymas. Arti 45-os ir Aibany. 
$27,500.00. 

2-Jv aukitų GeorgJaa 5 kasai*. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfieid. Numažinu 
kaina $30,000.00. 

Taverna ir 4 kamb. marinis. Į rytus 
nuo California Ave ir 71-os g-vis. Nu
žeminta kaina. $45,000.00. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.Namu pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Ineome Tas 

Notariata* — Vertimai 

BELL REALTV 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzte Av. — 778-2233 

MAIL R00M CLERR 
P A B T T I M E 

Current opening m our Xerox mail 
room for individual interested in 
learning our mail room operation. 

The poaition ia liondsy through 
Friday from 12 p.nu to 4:30 p_m. 

Interested applicantn afaould call 

626-4390, E x t 498 

L0RETT0 H0SP1TJU. 
645 So. Central Aveooe 

Chkago, IL 69844 

C A F E T E R I *V 
Ossbier and Utilities People 

For small induatrial caf eteria. Hrs. 
7 AJd. to 3:30 P.M. Monday thru 
Friday. Cotitact SUE — 

TeL 637-710S, Eztensioa 67 

BELP WANTBD — VYsUi 

TW0 EXPQL F0REMEI 
and ąuaHty ooatral. Day a aite 6^ft 
open. Excell. benefits. 

ON METAL STAMPING 
CaD Be. 8.M A 5:» SS742M ' 

WANTED FAMILY TO BE 
BESUJENT MANAGEB 

For large apartment building. Pre-
fer couple with cbildren, husband 
continue regular job. FREE apart
ment plūs $100.00 a month. Mam-
tenance and painting optional with 
eztra pay. 

TeL 447-7768 or 447-8599 

HELP WANTED — MOTERYS 

DARIEN, ILL. — BY 0WNER 
Beautiful brick 8 yr. old profes-

sionally decorated & landscaped, tri-
level 3 bedrms.. iy2 baths. Fully 
caipeted, draperies, built-ins, 15 x 30 
ft family rm., fireplace. Air-condition-
ing. Patio. Gas grill. Nr. tolhray, 
churches, schools and shopping. 
$107^00.00. TeL 820-1288 

GENERAL OFFICE CLERK 
TYRIST 

To operete smaS switehboard counsei. 
Lite typiog. Wiling to leara dicta-
phone. Figure aptitude heipful. Lite 
filing and varied duties. Good salary 
& benefits. Transportation to door. 
Company parking lot. 

GLOBĖ FEATHER A DOWN 
18M W. North Ave. - TeL 781 

Tool & Die Repair 
Expanding company has immediatc 

need for person with experience work-
ing A maintaining progressive, com-
pound A draw dies. EsceUent rate* of 
pay, liberal employee benefits, incmd 
ing air conditioned tool room, penelon 
plan A opportunity for overtime. dali 
Chief Engineer. 

SEALED POWER CORPORATION 
2988 N. Janlca, Meirase Park, m. 

881-8888 
Aa aoua] opportunity amptoy** 

Medianicai Designį 
Draftsmen 

3 to 5 years ezperience 
German language an advantage. 

Call ior appointment 
9 9 5 - 8 2 0 0 

M E C H A N I C 
With welding ability ezperience. 
Salary open. Benefits & insurance. 

AABON EQUTPMENT 0 0 . 
9381 Bernice Street 

Sohiller Park, I1L TeL 678.1590 

HDUSEKEEPEB — LTVE-IN 
Aasist with our 5 year old and 4 
month old, along with small house-
work duties. 10 hrs. a week. Light 
cooking, own 2 rms., bath and TV. 

I Friends and relatives may visit. 
' Time off flezible. Salary $200.00 

a month. Call — 

447-7769 or 447-0590 

HELP WANTED — MOTERYS 

SECRETARY 
ADMINISTIUTION 

Full time position for an ezperi-
enced secretary to work for o&r 
chief ezecutive. 

The ideal candidate will have 
good typing skilia, light ahort-
hand and have a stable work his-
tory. 

We offer a good gtarting salary 
and full benefit package. For fur-
ther consideratioo 

OALL — 626-4S68, Ext. 499 

L0RETT0 H0SPITAL 
645 S. Central Ave. 

• Chicago, H 60644 

SERAPINAS 
lllllllllllllllllllllllll 

686-2980 

10% — 30% — SO% 
oi apdrauda nuo 
blllo pas mos. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 

S288y2 W. 85481 Street 

BRIGHTON PARKE 
2-jų ar 3-jų miegamų namas geroj 

vietoje. Tinka giminingom šeimom gy
venti. Prašo $37,000.00. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės (angliškai) į 
Anitą Bostone. 

HART REALTORS — Sfl-1848 

4 miegamų mflr. rezidencija, 1 Vi' 
vonios. Rūsys, garažas. Tik $38,500. 
Apyl. 65-os ir Mozart. 

Naujesnis 3-jų miegamų bungalow. 
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52,900. 

64-ta h* Arteslan. Mūrinis 2-jų 
butų po 6 kamb. $45,000. 

2% anksto maras — 3 butai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir California 
Nebrangus. 

38-ta ir Whipple. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija Gazo 
Šilima. Rūsys. Nebrangus. 

«5-ta h- Keeler. Stiprus 1M aukš
to mūras. Tinka giminingom Šeimom 
ar išnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb. 
$72,000. 

NEIGHB0RH00D 
Realty Group Ū.SA 

BUDRAITIS REALTY C0. 
4243 W. 63rd Streei 

Tel. — 767-0600 

iivada: "Cesiūnas turėjo būti 
specialistų "perplukdytas" (vo
kiškai "gescbleust"). 

Politinių nusikaltimų reikalų 
Dortmundo prokuroras Wolf-
gang Speeht korespondentui 
sako: "šioje byloje viskas yra 
keista, nepaprasta". 

Kriminalinė policija dariusi 
prielaidą, kad VI. Cesiūnas, at
siradęs svetimoje aplinkoje, 
puolė j nusiminimą ir nusižudė. 
I tai atsako Ferdinand For
kert, pas kurį lietuvis gyvenęs: 
' N e g a l i m y b ė - VI. Ceanlnas 
Mbuvo t a s tipas. Ir tikrai aa-1 goslavija, Rumunija ir Ven-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitnmiitiiiiii 
VLADAS VAILIONIS 

"LIKIMO AUDROSE" 
Romane aprašoma Dstikrjoa 

partizanų veikla. Knyga 844 
pual., kietais viršeliais. įtrauk-
U i U.S. Kongreso biblioteka 
Kaina $7.00. 

Uisakymus siųsti 'Draugo' 
adreso, ūlinois valstijos gyven
tojai prideda 8% m o k ė s i u 

»>»-» 

V A L O M E 
KHJMUS IR BALDUS 

vlss rSM| grindis. 
BUBNYS — Tel. RE 7-61S8 

Marinis 6 loambsrtą. 3 miegami ir 
valgomasis. Kabinetini virtuvė. 
Keramikos vonia. Platus sklypas. 
Prie 73-tios ir California. Geras. 
Nebrangus. 

BROKERIS P- 2 U M B A H S 
Tel — 778-6916 

Apsimoka skelbtis i 

ass Jie plačiausi 

tuvhj dssarastls, st 

DRAUGS, 
Ue-

RJminitms apsimoka skelbtis 
dienraštyje "Drauge". 

Perskaitė "Drangą" 
jį kitiems pasiskaityti 

duokit* 

niniiiiiiiiiiiiiiiiMirniiiiiiiinmnniiiiiin 
I namai ant 1 sktvse. Vienas na

mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb. 
Brigbton Parke. 

Garą-

SCHAUMBURG OPENINGS 
VMATBRIAL HANDLER 

Day Sbift 

V MECHANICAL ASSEMBLERS 
Day Shift 

V DRUL PRESS OPERATORS 
Night Shift 

V MULING MACHDNE OPERATORS 
Night Shift 

V ELECTRICAL SUB-ASSEMBLER 
Day Shift 

VWELDER 
Nlght Shift 

V Experiencec{ Hydraulic Tube Fitter 
Day Shift 

AppUeants mušt read and spsak EagBsfe, 
Current Work Schedule 45-Hour Week. 

Days 7 t* 4:11 f M. 
Nlfhts 4:» P JI. te 2 AJH. 

Our growing company offers SECURITY, GOOD WAGES and 
an oppoit'y for ADVANCEMENT. Also an exceH. company paid bene
fit package ind. PROF1T SHARING and PAID DENTAL INSURANCE. 

COME IR 0R CiUL — 397-5155 

HUNTER AUTO MATE D 
MACHINERY CORPORATION 

2222 HAMMOND ORIVE • SCHAUMBURG, ILLINOIS 60196 
(H mile East of HOM11« Rd. off AUronųuln Rd.) 

As Eoasl Opportunity Emptoysr 

BBLP f A i f i e - M A L I e r m 

Marinis I kamb 
ias. Marųuette Parka. 

ŠIMAITIS RULTY 
Insaranee — Ineome Tas 

Notary BssskMe 
2951 W.63rdSt.. 436-7878 

•JS>17S4 arba t H l t S l 
nmiNiiiiiiiinniiiiiuiiiiniiiiiiuiiiftmnii 

DUE TO A WORX 8TOVPAOB WB HAVE THE F0fXOWTNG 
posrnoNs AV ATLABLE ON BOTH A PEBMANENT AND 

ll 

These poeitlons are available Immediately. 
HOUSEKEEPDfO AIDUS LATJNDBT AIDE8 
DAT JAN1TOBIAL FOOD PBEPABATION 
NIGHT iANlTOBlAI« FOOD 8EBVE*M 

Apply ln person or phone to arrange an lnterview. 

P I C K - L I S L E 
S20S S, RMto M , Uito, IL Tai. SSS-tlSI 

Aa Sqna4 Opportunity Emptorar 



kalba. Viera iŠ tėvu apsiėmė su- Į N e W l X i g t O n , C o n n . I P R A U G A S . p irmadienį 1979 m. gpalio mėn. 22 d. 
rasti lietuvj kunigą, kuris galėtu 

TORNADAS AfcTNA SMAR
KIAI PALIETE CONN. VALST. i 

Gary, Ind., lituanistinė mokykia. Viduryje vedėjas Stasys Rudys 

M ŪSŲ KOLOHIJOSE 
Gary, Indiana 

MOK. ST. RUDŽIO 
IŠLEISTUVĖS 

Rugsėjo 30 d. Gary lituanisti
nė mokykla atsisveikino su mo-1 
kyklos vedėju mok. St. Rudžiu, 
kuris išvyksta į Worcester, Mass. 
Jis dešimt metų dirbo šioje mo
kykloje, kaip jos vedėjas ir mo
kytojas, su dideliu pasiaukojimu, 
mokiniu gerbiamas ir mylimas. 

Mokyklos motinų komitetas su
rengė atsisveikinimo pietus, ku
riuos pradėjo komiteto pirm. Bi
rutė Ruzgienė pakviesdama kun. 
J. Urboną tarti žodį ir vadovau
ti šiam pobūviui. Jis priminė, 
kad tie, kurie sulaukę pensijos 
amžiaus, nepasitraukia į šiltus 
kraštus laukti mirties, yra labai 
brangūs lietuviškom parapijom, 
lietuviškom mokyklom, liet. or
ganizacijom ir visam liet. kultū
riniam gyvenimui. Mok. Rudys 
yra vienas iš tu, kuris nepasitrau
kė, o dirbo gražų jaunimo auklė
jimo darbą mokykloje. U z tai jam 
priklauso mūsų pagarba ir padė
ka. Birutė Ruzgienė ir Milda Ja-
"gelienė tėvų vardu gražiai padė
kojo ir Įteikė dovanėlę. Mokinių 
vardu gražius padėkos žodžius 

pasakė mokiniai: Loreta Raudo-
nytė — buv. mokiniu, o Diana 
Mačytė ir Jonas Tavaras — da
bartinių mokinių vardu. Seselė 

lia Špokienė — vicepirm., Al 
fonsas Navardauskas — sekr., 
studentas, ir Uršulė Tavarienė 
— ižd. Buv. pirmininkė ir šios 

Janina Galubickaitė atsisveikino! kuopos atgaivintoja Milda Jage 
mokytojų vardu. Pabaigoje kalbė- į lienė perdavė vadovavimą jauni-
jo pats mok. Rudys. Jis padėkojoi mui, pati likdama kuopos globė-
parap. kleb. kun. Urbonui, Šv. 
Kazimiero liet. parapijai už su 
darymą gerų sąlygų mokyklos 
darbui ir visiems tėvams bei mo
kiniams už nuoširdumą ir geru
mą jam. Visi sugiedojo „Ilgiau
sių metų". Ačiū ir sudie! 

Saplio 7 d. Gary lituanistinė 
mokykla, nors ir sumažėjus, pra
dėjo savo 21-sius mokslo metus. 
Šiais metais mokykloje dirba: 
mok. seselė Janina, Kristina Ta-
varaitė, Loreta Raudonytė. Taut 
šokių mokytoja — čia visu ger
biama ilgametė mokytoja — Ka-
tarina Pečkaitienė sutiko padėti 
ir šiais metais. 

VYČIŲ NAUJOJI VALDYBA 

Gary kuopos Liet. Vyčių susirin
kimas įvyko rugsėjo 23 d., kurį 
atidarė ir jam vadovavo pirm. 
Milda Jagelienė. Po įvairių pra
nešimų, buvo išrinkta nauja val
dyba šiems metams: Loreta Rau
donytė — pirm., jauna tik ką 
pavasarį baigusi gimnaziją, D a -

ja ir patarėja. Dvasios vado pa
reigas ir toliau eis kun. Ign. Ur
bonas. 

- AR PASIKARTOS SPALIO 9 JI 
(Atkelta i i 3 paL) 

Vyčių kuopa, vadovaujant Mil
dai Jagelienei, kiekvieną sekma
dienį po 10 vai. Mišių salėje da
vė visiems kavą ir pyragaičius. 
Tai didelė tarnyba bei pagalba 
parapijai ir parapiečiams. Nau
joji pirmininkė, Mildai Jagelie
nei padedant, tą darbą tęsia ir 
toliau. Sėkmės jai ir naujai val
dybai! 

krp. 

Lement, HL 
UTUANISTNfi MOKYKLA 

PRADĖJO MOKSLO METUS 

Šiais metais mūsų lituanistinė 
mokykla Lemonte mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 15 d. šeštadienį, 
apie ką jau buvo „Drauge" ra
šyta. Mokyklos tėvų komitetą su
daro pirm. Rasa Sarauskienė, vi
cepirm. Jolanda Zubir'enė, sekr. 
Aldona Mačienė, ižd Romas 
Kankus, korespondentą^ Algis 
Mockaitis, parengimams ruošti 
Kleopatra Buinevičienė ir Alina 
Truly. Mokinių tėvų susirinkime 

pravesti tikybos pamokas ir pa
ruoštų pirmajai komunijai lietu
vių kalba. 

Muzikė Rasa Soliūnaitė prane
šė, kad Lemonte veikia tautinių 
šokių grupė „Spindulys", kuri vi
su stropumu ruošiasi dalyvauti 
ateinančiais metais pykstančioje 
Chicagoje Tautinių šokių šven
tėje. 2adėy> paruošti 4 poras iš 
vyresniųjų ir tiek pat iš jaunes
niųjų. Jai padės stud- Kęstutis 
Laukaitis. 

Susirinkime dalyvavo ir naujo
ji mokyklos direktorė Milita Mi
lašienė, tas pareigas perėmusi iš 
Laimos Trinkūnienės. Direktorė 
tėvelių prašė save vaikus prižiū
rėti, kad jie mokyklą lankytų 
kiekvieną šeštadienį ir be svar
baus rerkalo nepraleidinėtų pa
mokų. 

Susirinkimą sklandžiai prave
dė dr. Vytenis Darnusis, sekreto
riavo Jolanda Zubinienė- Šiais 
metais lituanistinėje mokykloje 
dirbs šie mokytojai: Jolanda Zu
binienė, Laima Ardickienė, Onutė 
Fieldingienė, Jadvyga Penčylienė, 
Kosta Mašiotienė, Vilija Mancher-
tienė, Grasilda Reinytė, Agnė Ka-
tiliškytė, Albina Kašiubienė, Jo
nas Gausas, Birutė Navickienė, 
Bronius Juodelis ir specialias kla
ses —Laima Braune ir Linda 
Underienė. Dainas ir šokius — 
Rasa Soliūnaitė. Knygyno vedėja 
— Karolina Dagr.evičienė. Mo
kykloje įvestas paprotys: po visų 
pamokų, prieš iŠsiskirstant namo, 
visi mokiniai su direktore ir mo
kytojais susirenka mokyklos salėn 
ir sustoję, muzikei Rasai Soliūnai-
tei pritariant akordeonu, sugieda 
Lietuvos himną. 

Andrius Laukaitis 

Spalio 3 d., tuoj po pietų, 
labai didelė audra, tornado Aet-' 
na, smarkiai palietė Windsor-1 
lacks, Vvindaer, tarptautinį ae-
rodromą. Namų sugriauta 87,1 
jų tarpe daug ir lėktuvų. Iš! 
viso medžiaginių nuostolių pa-
daryta už 214 milijonų dolerių. J 
Du žmonės užmušti šeši su
žeisti kritiškai, 118 asmenų pa-į 
guldyta ligoninėn, 300-tams dar į 
duota medicinLsAa pagalba. 

Kai kurie audros metu netį 
verkė. Jie sakėsi, kad tuose į 
namuose jau gyvena po 30 ir į 
daugiau metų ir tokios audros 
dar nėra matę. 

Bet aplink Hartfordą, New 
Britainą, Newingtoną ir kitas 
vietoves praėjo tik smarkus 
lietus, nepadarydamas nuosto
lių. Jonas Bernotas 

M O V l N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kftus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauds. 

TeL — WA 5-8068 

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

Visos programos ii WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo 5:30 iki 
6:00 vai. vakaro. 
Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 8:30 
vaL ryto iki 9:30 vaL ryto. 

Tslsf. 4S4-M1S 
1490 AM 

7199 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 6M29 

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS! 
Užsakvdami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas, moka

te tik $10.00 ir $2.00 ui persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00. 
ANGLŲ NOVELE. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų rašytojų novelių 

antologija. 400 psl. 
PIETŲ KRY2IAUS PADANGĖJE. Sudarė PovHas Gaučys. Lotyny 

Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi. 
VYSK. P. P. BOCIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda

gavo J. Vaišnora, MIC. I ir n dalia. Dvi knygos. 580 pusi. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bate, Žmogus ir Suo ir 

kitos novelės. 213 pusi. 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. 2vugsnts į mūsų laiko

tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi. 
BREKSMES NAŠTA Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. CSrd Street, Chicago, IL IM2t. 
Ulinojaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio. 

Perskaitę "Draugą", duokite j i kitiems. 

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

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

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

4330 -34 S o . Ca l i forn ia A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

A. + A. 
DANUTEI JUODIKIENEI mirus, 

jos vyrą Petrą, sūnus Petrą ir Joną, brolį Juozą su šei
ma, tėvą Vytautą Kregždį, visus artimuosius ir gimines 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

A. V. Pafikevičiai, 
J. V. Vasrakevičiai, 
A. V. Suopiai, 
A. Vasonienė, 
A. J. Vasiukevičiai 

su šeimomis. 

centualiai jie dominuoja. Dabar 
Vilnius artėja prie pusės milijono! dalyvavo 76 tėvai, užregistruoda-

Klausimas komplikuotas. Kiti, gyventoj u. Šiemet atlikto naujo imi mokyklon 139 mokinius Pers-
kurie anksčiau nėra Vilniuje bu- gyventojų surašymo duomenys j kaitytas praeito susirinkimo pro-
vę, gyvenę, kai dabar nuvažiuoja, dar nepaskelbti. Maskva juos ga-' skolas. Apie nuveiktus darbus 
ypač keliom dienom, nuliūsta, \į "pakoreguoti", bet žymiai pa- pranešimus padarė: pirm. Rasa 
nes paviršutinis vaizdas dar nėra ^e[sti vargiai gali. Esu linkęs pri- Šarauskienė, iždininkas ir kontro-
visai toks, kokio mes norėtume, leisti, kad dabar lietuvių sbičius lės komisijos narys- Iš praneši-
Bet man Vilnius pažįstamas iš Vilniuje jau siekia, o gal ir virsi-' mu matyti, kad mokykla praėju-

Imant ateities santykių su len 
kais klausimą, šie du motyvai, 

seniau. 1916-18 m. t.y. po rusų Ja 50 proc., taigi sudaro absoliu 
aaugiau šimtmečio valdymo, vo- gją daugumą. 
laečių okupacijos metu, lankiau 
Vilniaus lietuvių gimnaziją. Vė-
Ijau jame vėl gyvenau 1939 — 
43 m., profesoriaudamas Vilniaus . . , , . , 
Universitete, kada Vilnius buvo J L ' E l J I ^^^ul^J^f?' ' komitetui skolingi ir delsia užsi-*n\>5;o; ••-- - • ;x T—L,. ~ w rną taip pat sudaro lietuviai, Lie-f . . . . . , . $" „ . . _ 

šiais mokslo metais turėjo 19 
tūkst. dol. pajamy ir išlaidų per 
10 tūkst. Kasoje dar grynais tu
tinti virš 10 tūkstančių dol. Bet 

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

kad Vilnius yra lietuvių rankose b ū t a i r nusiskundimo: esą dar esa-
ma tėvu, kūne uz mokslą tėvu 

giežiai atgautas iš lenkų oku
pacijos. Jį aplankiau po 35 metų. 
Hano įspūdžiai yra, kad Vilnius 
Jalaipsniui daro didžiulę atlietu-; . skaičiumi, tiek žemes 
vejtmo pažangą. Lietuviškumo _!_„.._ ... 
atžvilgiu jis seniai tėra toks bu
vęs. 1916 — 18 m. Vilnius buvo 

tuvos padėtį labai sustiprina. Ir 
nežiūrint, kad dabartinė Lenkija 
yra nepalyginti stipresnė tiek gy-

plotu ir turėjimu savo kariuome
nės, ateity pasikartojimas spalio 

.•»•• - 1 1... . . .... «. ;9-sios ir blogiausiu atveju vargiai 
ft-sai lenk,škai žydiškas ar at- , Ju<f,aW Q fr ^ 
jrkseta. nes ir žydai Vilnių lai- l e n k ] a u k i a d i d e l ė s k l i k a c i . 
m antrąja Jeruzale. Kartu didele . „ . . ... ,.__. ... r 

•nemaišą gudų, rusų ir visokių 
J t ų "tuteišų" (vietinių). L i e - i v i a i , ė ^ ^-^ m ^ 
g v i ų , palyginti, buvo.tik sauje-. ^ ^ U i s v ė s n j e k a d n j e k a $ n e 
Į * sekmadieniais t.lpdavo nedi-, d a y . ^ p a s t a 
(fetej, vienintele, l'etuvjsko, 5 v . , d n u l e m i a ^ ^ nQ_ 

jos su jų kaimynais. 
Tačiau tai nereiškia, kad lietu 

Mikalojaus bažnytėlėj. 1942 m., ras ir ryžtas, kaip tai buvo 1918 
kai žydiškasis elementas naciui . • r> i- • 1 - J I_ v L 1 t i .7 , , . i . i metais. Pasaulio įvykių raidą bebuvo beveik likviduotas, VilniausI ^ U ; _ , _ _ . ^ J . / %r*„Z .„. 
Statistika rodė: lenku 53 

. . . _„ stebint, pagrindinis lietuvių tau-
rodė: lenkų 53 proc., uldavi t i e k k r a § t C ) t l e k iš. 

Detuvių 18,3 proc, *ydų 6.6 proc. 
gudų ir rusų apie 20 proc. eivijoje kaupti ir konsoliduoti 

jėgas, neeikvojant jų tarpusa-
Vėliau šie skaičiai labai keitė- Iviems smulkiems reikalams. Ga-

si lenkų nenaudai. Cia daug lė- lėtų daug padėti ateity Lietuvai 
mė antram bolševikmečiui įsiga- išvengti didesnių nesutarimų 
Unt lenkų repatriacija į Lenkiją, bei konfliktų su jos kaimynais, 
1959 n. Vilniuje lietuvių buvo jei dabar, kad ir išeivijoj, būtų 
jau 42.8 proc, rusų 24.5 proc, ieškoma kelių su jais atitinka-
lenkų 18.3 proc Faktinai per mam santykių derinimui. Gyve-
tuos 11 metų rusų padaugėjo nimas parodė, ,'OR tokie, kad ir 
21,500, o lenkų 21,000, bet lietu- j netiesioginiai pasiruošimai daug 
vių padaugėjo net 80.000 ir pro- Į padeda, kai ateina laikas. 

mokėjimą. Algirdas Reivytis pa 
klausė, ar gali būti tokiu, kurie 
nepajėgtu susimokėti, kai moki
nys 3 šeimos tik moka 85 dol., 
du — 100 dol., trys — M0 dol. 
O jau iš šeimos keturi ir dau
giau —120 dol. Kalbėtojas, pa
siūlė, kad tėvai, negalį užsimokė
ti už vaiko mokymą lituanistinė
je mūsų mokykloje, tepaduoda 
prašymą, kad jie būtu nuo mo
kėjimo atleisti, kaip neturtingi. 

Diskusijose iškilo tikybos moky
mo klausimas ir paruošimas vai
ky pirmajai komunijai lietuvių 

CALIFORNIJOJE 
(Atkeltais 2 psl.). 

Win-
A. A. 

ANTANAS RIPSKIS 
Jau suėjo penkiolika metų, kai negailestinga mir

tis atskyrė i i mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio 
netekome 1964 m. spalio mėn. 24 dieną. 

Nors laikas greitai bėga, bet mes jo niekados 
negalėsime užmiršti. Tegul gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios spalio mėn. 
24 ir 25 dienomis, 8 vai. iš ryto St. Agnės parapijos 
bažnyčioje, Chicago Heights, Illinois. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir 
pažįstamus prisiminti velioni savo maldose. 

Nuliūdę: žmona Ir aunas 

mins susirinkusius. ^ 
Radijo valandėlė kiekvieną sa

vaitę oro bangomis su lietuvišku 
žodžiu ir daina aplanko jūsų na
mus, palaikydama lietuvišką tau
tinę dvasią. 

Jūs, mielieji radijo klausytojai, 
kviečiami atvykti į šį parengimą, 
tuo prisidėdami prie jos išlaiky
mo. 

Valduba 

KUR TAS ŠALTINĖLIS 
Kosdb Ir fenas Girijstat Įdainavo 27 popuHariąsiai 

harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda. 
Išleido dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programot 

vedėjas, gyv. Mountainilde. N. J. 
Dviejų ptokSteUų albumas su persiuntimu kainuoja $14.95. IU. gyv. 

prideda 70 c. valstijos mokesčio. 
USsakymus »ių*i: DRAUGAS, M f f . M Sttest, CUeafS, AL 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

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

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TR>< MODi RMSKOS KOPI YClOS 

2 5 3 3 VVest 7 1 St., C h i c a g o 
1410 So . 50 th Av. , C i c e r o 

Tel . 4Tt>-2345 
AIKŠTF AlTOMOBIl IAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO LITU ANKA AVE. Tel. V\rds "-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W 23rd PLACE Tel. VTrąinia 7-ot>72 
2424 VV froth STRF F T Tel. REpublic 7-1213 

1102" Southvvest Higrmav. PJIOS Hills. III. Tel. 074-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. C AI IFORMA \ \ F . Tel. LAfavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
331«> SO. I I ĮLANKA ANE. Tel YArds 7-ll3&-3<» 

POVILAS J. 
3354 SO. H A l S i m SFRIFT 

VASAITIS -
I44<. S., <0«h \v, . ( K.LHO, I I L 

RIDIKAS 
Tel. YArds 7-1©Il 

BUTKUS 
Tel. Olvmpii 2-1003 



DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. spalio mėn. 22 d. 

x Chicagos lietuvių styginio 
ansamblio metinis koncertas 
lapkričio 18 i 3 v. p. p. Jau
nimo centro salėje. Bus pagro-Į 
ti du nauji lietuviški kūriniai 

x šve. M. M. Gimimo para
pijos bažnyčioje rožančiaus pa
maldos vyksta vakarais 6:30 
vai. 

x Lietuviu Istorijos draugi-
X "Draugo" romano konkur

so jury komisiją šiemet sudaro 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

rašytojai ir kritikai iš YVashing- į J<» narių ir jų bičiulių susirin 
tono ir jo apylinkių. Į jury kc- i kimas įvyks spalio 25 d. 6 vai. | 
misiją įeina: Marija Almenienė,I v*k. A. Rūgytės bute. Paskaitą' 
Virginija Gureckienė, Antanas į "Lietuviškos spaudos draudimas 
Vaičiulaitis, Jurgis Bradūnas | Lietuvoje 1864—1904 metais" j 
ir Vladas Būtėnas ("Drau- j skaitys A. Rūgytė. 
go" redakcijos atstovas). Į x Patikslinimas. "Draugo"! i * J %r»em^mrm»%, m 
Tūkstantinės mecenatas yra "Draugo spaho 19 d. laidoje; j ^ . Angeles po jamimo kongreso buvo padaryti pranešimai. Matyti jaunimo prezidiumas ir pranešėja Asta Gra-
Aleksas Plėnys iš Mississauga, paskutiniame puslapyje, kur iš- kauskaits. Nuotr. A. CulMmko 
Ont.. Kanados. Rankraščius j spausdinta korespondencija "D. 
reikia atsiųsti komisijai iki lap- i Stankaitytės plokštelės ir reči-
kričio 1 d. (pašto antspaudas). j t*1*0 belaukiant", koresponden-

Į tas per apsirikimą padarė dvi 
Rašoma: "Komiteto 

A. Paskočimas padarė I darbas užbaigiamas ne tik plokš 
X Diak. Antano Markaus rū- klaidas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
pesciu, 

JAV LB V. V AK. APYGARDOJ linskas, S. švedas, J. Baris, J. Į rinkti, dėstyti, kad derinys iš-
Valdybos posėdis įvyko spa- ? u ? i u ! ' . E ; LajfJ' J" Kubilius^|eitų gražus, patrauklus. 

' A. Smounskas, J. Baris ir 1978 j LSS skaučių seserijos suruoš-
m. vėl J. Kubilius. tą vakaronę trumpu žodžiu ati- j 

Vakarui artėjant, ALIAS na- į darė vyr. skautininke Irena Ke-

'Plokštelė leidžia 

didelį lietuvišką kryžių, kurisĮ tetelės pristatymu, bet ir iškil-
pastatytas Mundelein St. Mary j mingu solistės rečitaliu", turi I i i o 1 0 ~Kazį0~ Laukaičio namuo-
of the Lake seminarijos aikštė- Į būti: Komiteto darbas užbai- i s e B u v o a p t a r t i pianai artėjan-
je. Šio kryžiaus šventinimas; giamas plokštelės pristatymu č i a m Pabaltijo banketui ku-
bus spalio 28 d., sekmadienį, f jokio rečitalio nebus). Taip pat; r i s k s a l i o 2 7 ± j a u n i m o ! n ų š e i m o s « viešnios ir svečiai! relienė, pristatydama Nijolę — 

-•- « --•. -- -;-*.- »-.._ i™,. «8n«i». «<T>ioirSfoio ^^AZi*-\ -ėmė rmktis į netoliese esantį j skautininke, nuo mažų dienų di-
kolegos Kęstučio Biskio rezi- j dėlę knygos mėgėją. Savo žo-
dencijos sodą. Čia J. Stulpinie- dyje to meilę knygai patvirti- į 
nė su J. Martinkum visus pa-j no ir pati rašytoja. Dar vaiku 

TD~"IST'* '" CT sitiko su vaišėmis. A. Eiva pa- būdama, skaitė viską: ir lei-Programa bus, . t . . . . _ „ . , . . L - , ... -sistate stalą su šaltais gėrimais,. dziamas ir draudžiamas kny-
o šalia jo Kęstutis Biskis pa- gas; ir vaikiškas, ir labiau su-

Pirmiausia 3 vai. po pietų bus kur rašoma: noKsteie leiozia-i c e n t r e Valdyba yra gavusi 
trumpos pamaldos seminarijos ma visuomenės aukomis", o turi daug atsakymų iš amerikiečių 
didžiojoje koplyčioje, o po tolMft komitetas dalinai prisi-• g a r b ė s svečių. Taip pat jau 
kryžiaus šventinimas. Kviečia-! dėjo aukų rinkimu. Už klaidas g a u ta nemaža atsakymų iš lie-
mi lietuviai kartu su iniciato-! korespondento ir savo vardu pa- t u v i ų s v e čių 
riais dalyvauti šiose retose iš- j liestųjų atsiprašome. , tikrai įdomi ir gyva. Gros estų 
kilmėse. Juozas Šlajus, čikagiš- i p į a r u s t a s George Radosavlje-

kis, dažnai paremia savo dien-j v i c p r o g r a m ą p r a v e s Lnas I d o v a n o 3 ° ^ č i o s t a t i n « 
Jonas Talandis, su savo pa

buvo tokie: 
A U A S narių grupėje GROSS 

laimėtojai: pirma vieta ir Jo
no Evans pereinamąją taurę lai
mėjo Jonas Kubilius su 79 taš-

x Dr. Nijolė Remeikienė, ku- į raštį raštais ir aukomis. Ir da-' Rįmkus. Bus dainos iš lat-
ri yra Illinois universiteto \ °ar, sveikindamas "Draugą" su-: yįų lietuvių ir estų kalbų, ku-
odontologijos profesorė ir vieno j kakties proga, savo sveikini- į rias p r i s t a tys jaunimas. Bilie-
svarbiausių departamentų vedė-; mus palydėjo 10 dolerių auka. t u s gaiį^a užsisakyti pas Dan-
ja, plačiai aprašyta universite- j Maloniai dėkojame. j ̂ ^ Valentinaitę, teief. 434-
to laikraštyje "In Print". Ra-j x J. Vaičeliūnas, torontiškis : 0935. 
šinys mini jos darbus, primena, spaudos darbuotojas, "Draugo" i Vakaras prasideda 6 v su 
kad ji yra lietuvė, taip pat bendradarbis, užsisakė knygų ir1

 k o k t e i l i ų v a l a n d a . g o k i a m 8 ' į ̂  < 
duoda žinių ir apie jos šeimą, atsiuntė auką. Ačiū. i n«rtai i iwa« N « . T i * v , . « n ~ !. * ~~ 
Tame našiame laikraštvie na- ; « •, „ . „ _, , nuotaikingas Neo-Uthuanų or - i 3 v . _ j Talandis su 82 tąs
iame pačiame laikraštyje pa-j D a i K Broniaus Murino reda- kestras. Veiks gausus baras ir k a i a 
T S l ^ T l S S S n ^ - ^ ^ / , - n i š ^ i sutvarkyta vakarienę ruošia puiki šeimi-j V i s i t r y 8 l a i m ė t o j a i . .J o n a i„ 
Z I a r « a "• ^**L*°T. * T m ° f • : n i y k * D a n a KurauAten*. Si- buvo apdovanoti po tris golfo 
skyriau, v S j a A W u S e t 3 f^T.^Vl " P a ?°" 1

 l r ^ ! * * " V a k a * " **» t S M S v i e d i n u k u s ir visi trys Lide 
L ^ u o ^ u k t A p t S 4 R.- h 9 / ^ ^ n y g r i š y k ^ kietų proga pabendrauti ne tik su lie-!

 t o j e p a č i o j e ketverių**. Ket 
ir ^uo.rauKos^ Apie ar. .v Ke viršelių įrišimui. Norintieji mo-: tuviais, bet ir su latviais ir es-
meikienę "Drauge" jau buvo; n o g r a f i j ą į s i g y t i kreipia8i į tais. Tikimės, kad daug lietu-
anksčiau rašyta. j d a i l p o v K a u p o pomirtinės pa- ; vių dalyvaus šiame vakare ir 

— ̂  ! rodos rengimo komitetą. Mono- parems pabaltiečių tautų drau-
medžioj imų S u S paTcSa ^}PS S p a U d O S * * * * * * l**** Y r a mmtm * * * — meozio šaknų skulptūrų paroda ^ , a i a t u k o M o r k ū n o f ^ ^ ^ . kvL0 daugiau susitikti ir susipa-
nesemai buvo Putnamo sesehų; _*, I a^- ! * _ : • • _^ . » . . . . _ . . . ^; vė. zmti su latviais ir estais. L&u-remejų surengta Chicagoje, sa- . . \,. , . .. y. 
vo laiške dėkoja visiems rengė- i * A b n a » V i d a * Noreflcos į ^ame daug tautiečių Jaunimo 
jams, lankytojams ir tiems, d u k t e i r s ū n u s D a n o s i r inž.; centre, spalio 27 d 
kurie pirko jo kūrinius. Chi- J u o z o N o r e i KH) kas savaitę va-. Spalio 13 d. Chicagos mies-
cagą daUininkas prisiminsiąs ir ž m o j a l š B e v e r f y Sho^es į Chi-1 to centre vyko tarptautinis pa

augusiems skirtas. Ir 'Peliukės 
Micės laiškus" ir N. Mazalai-

gelbininkais darbavosi, suves-jtės, Jankaus (ne giminė), A-
darni varžybų rezoiltatus, kurie Vienuobo kūrybą. Pastarąjį ban-

virtas, dr. Osvaldas Nakas, nors 
ir gerai sužaidė, — nieko ne-
laimėjo. 

ALIAS nariai — NET laimė
tojai: pirmą ir antrą vietas pa

de ir pamokyti, kad taip liūd
nai nerašytų ir linksmiau savo I 
kūrinius užbaigtų. Tuo pačiu! 
palaimintos vaikystės metu ir! 
pati jau bandė rašinėti; pirmie-į 
ji kūriniai, gal Vienuolio įta-| 
koje, buvo graudūs, pačiai spau
dė ašaras. Toks ypač buvo be
ne pirmasis rašinys apie seną 
žydą ir katiną. 

Nijolės — kūrėjos kelią įdo
miu pokalbio būdu mums patei
kė Titas Antanaitis. Su rašy
toja, tada vos tik iš gimnazi
jos suolo "išsiritusia" mergai
te, susipažinęs prieš maždaug 
30 metu, Nijolei laimėjus pir 

sidalino Jonas Cinkus ir Tadas mą vietą "Draugo" paskelbtame 

ateityje. 

Bukaveckas su 64 taškais. Tre
čioje vietoje pasiliko Jurgis 
Statkus su 64 taškais. 

Svečiai — NET laimėtojai: 
I v . — Leonas Kalvaitis — 61 
t., 2 v. AJfa Urba — 65 t , 3 v. 
— Gytis Juškus — 66 taškai 

novelės konkurse. Per eilę me- į 
tų recenzavęs Nijolės knygas,' 
o taip pat asmeniškai pažįstąs 
ją iš universiteto laikų, kio-, 
miais klausimais puikiai vedė' 
geroką vakaronės dalį. Štai ir 
sužinojom, kad pirmąją knygą 

cagą, lankydami lituanistinę mo- i radas. Vidurio Vakarų apy-
kyklą ir skautų sueigas. 200jgardos valdyba jau kiek laiko 

X lietuviškų knygų "Drau- ™yliu k e l i o n ė JU nebaugina ir j ragino organizacijas bei indivi-
ge" užsisakė: Fridą Kavaliūnie- j i e ^augiasi bendraudami su dualius Uetuvius šiame parade vo sviedinuką primušė Alfon-1skautės'— paukštytės* o ir pa-
nė (atsiuntė ir auką), Antanas k l t a i s ^ ^ m e t l * lietuviais. Al- j dalyvauti. Buvo net parupin- sas Lauras. Toliausiai jį numu-lčios auginama dukra! Su jo-

Arčiausiai prie vėliavėles sa-| vaikams, parašyti paskatino 

Rimkus, Kostas Sadokas. še Arūnas Dagys. 
Moterų grupėje visos savo 

ma pasižymi moksle ir sporte.' tas autobusas iš Jaunimo cen-
Apie ją dažnai rašo vietos spau- j tro. Džiaugiamės, kad dalyva-

x Cicero šv. Antano parap.! ^ Be t o A l m a i r V i d a s ren- į vo toks gražus skaičius lietuvių, 
bažnyčioj lietuviškos rožančiaus S'a n t Beverly Shores kultūri-; Agnė Katiliškytt 
pamaldos laikomos iŠ ryto prieš1 n i u s Parengimus ar minėjimus,! ALIAS GOLFO TURNYRAS 
8 vai. Mišias t. y. 7:45 iš ryto. j gyvauja programose eilėraščių ' G E G t J M N f t 
Visi raginami dalyvauti. | deklamacijomis. | 

x Petras Brizgys, Hickory | Spalio 7 d. įvyko tradicinė 
x Gertrūda Peris, kuri studi- Hills, UI., savo laiške mums ra- • Amerikos Uetuvių inžinierių ir 

javo meną, savo namus Beverly šo: "Sveikinu dienraštį jo 70! architektų sąjungos rudeninė 
Shores papuošė gražiais savo metų sukakties proga ir imkiu ^ ' ^ a "VVoodridge" golfo lau- Į Aptariant puikią vakaronę su 
dailės kūriniais. Be moderniojo dar daug metų sėkmingai dar- i k u o s e - C i a suvažiavo 36 Chi-1 rašytoja Nijole Jankute, tenka 
meno, yra daug paveikslų tradi- buotis lietuvių tarpe. Siunčiu į c a g ° s skyriaus nariai, viešnios į pastebėti, kad jos kūryboje at-
cinio-realistinio meno. ! ir 20 dolerių auką'. Už viską! i r s v e č i a i - Jonai Talandžiai va- • sispindi mūsų kasdieniškas gy-

i maloniai dėkoiame. i dovaujant, golfininkai išsisklai- i venimas, nepaprastai sklandžiai 

mis bendraudama ir dirbdama, 
pastebėjo, kaip labai trūksta 

varžoves sumušė ir be jokios j vaikiškos literatūros lietuvių 
abejonės laimėjo pirmą vietą į kalba. Tad šiam trūkumui bent 

dalinai sumažinti, atsirado "Da
nutė stovyklauja' '(skaučių sto
vyklose gimęs veikalas), "Ša
mo ežero sekliai" ir kitos kny
gos jaunimui. 

Aldona Vaitkienė. Visi laimėto
jai gavo po tris naujus golfo 
sviedinukus. P. Kiršinąs 

VAKARONĖ SU RAŠYTOJA 
N. JANKUTE - UŽUBAUENE 

rtcojame. 
x aurUonio ansamblio kon- x D r . J o n a s sidrgaudas L a l d ė ž a l i o 8 e P i e v o s e -

certas atidėtas. Staiga sunkiai j0Ua, Calif., džiaugiasi savo1 A - a. Jono Evans pereinamoji 
susirgo vadovas muz. Alfonsas dienraščiu ir dažnai ji paremia į t e u r ė b u v o pagrindinis golfo žai-
Mikulskis. BUietų pardavimas § i o m i s dienomis jis užsisakė d ė j ų t i k s l a 8 - J a U n U o 1 9 7 0 m e " 
sustabdytas. Daugiau informa- j 'Drauge" knygų, atnaujino pre- ! t ų j ą ^ m ė j o pamečiui A. Smo-
cijų bus vėliau. Rengėjai j numeratą ir atsiuntė 25 dole-; 

(pr.). irių auką. Jį skelbiame Garbės! 
Į prenumeratorium ir už viską i 

x Reikalingas lietuviškai ir Į nuoširdžiai dėkojame 
angliškai kalbantis gimnazistas w ,tc, „. . ^ 
turintis automobiUo vairavimo * s k i n d a m a Draugą joj 
leidimą, dirbti dalinį laiką - po ! ™J^ JT*!**** • J į į 
mokyklos ir Z j į t f , ! , - ^ oek, didėjarčioms išlai-| 
laidotuvių įstaigoj Marąuette Z T . f S " a ^ a , 1 ? t a ^ ' 
Parke. Turime ir kitus glmna- £ * * £ ^ ?**m ^ g f 
zistus tarnautojus. Dėl inter-, Z*T u ' ^ ° T^JŽŽ 
vių skambinkite tel. 7 3 7 - 8 6 0 0 . : ^ . ^ ° ^ l S 2 " n c v ' i 

. . Mass. už viską esame dėkingi. 
x A. Maslauskan, Hartford, 

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik Conn.. atsiuntė auką. Dėkui 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik' 

nepaprastai 
ir natūraliai patiektas skaityto
jui. Parašytas žodis, anot Ni 

I lietuvišką spaudą Nijolė at
ėjo novele. Tai mėgstamiausia 
rašytojos literatūrinė forma. 
Malonu buvo išgirsti, kad šiuo 
metu bebaigianti novelių rinki
nį suaugusiems. Kartu su An
tanaičiu paskaitė ištrauką iš šio 

FF.Krvo OPKRA 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre^ 
Me, kumpiai, aviena, veršiena,! Pekino opero« aktorė Hu 
dešros ir t. t. Užsakymus siun-; Hung-yen spalio 19 4 8 v. v. 
Siame paltu bet kur Amerikoje. Field muziejaus teatrr, Chica-

2 E V ! ! ? £ £ ! t i ! ^ T t " I g0l', ^ f 1 " 0 8 P e k i n ° ^ ^ j *W& »**> ^my^lataėtojai «T»k7rlaus"įrnr A Smoltasku u- viceplnn. •0629. T«L (312) 48e-4S37. (ak.)! veikimą Įėjimas apmokamas. ' A. Eiva. 

jolės, panašus į mozaiką: vieni 8Paudai ruošiamo rinkinio, taip 
akmenys labiau žiba, kiti ma- vakaronės dalyvius sudominda-
žiau. Juos reikia kruopščiai m a lietingą vakarą, besimezgan

čia "misterija". 
Nijolė Jankutė rašo ir eilė* 

raščius, bet, nors su savo kū
ryba yra dalyvavusi poezijos 
dienose, ir nemaža jos eilėraš
čių yra pasirodę žurnaluose, po
ete savęs nelaiko. O muzikinį 
veikalą "Kūlgrinda" parašiusi 
paprašyta "Dainavos" ansam
blio, kuriam reikėjo tokio liau 
dies motyvais dvelkiančio kū
rinio. Tai kuklus savo talento 
paaiškinimas. 

Vakarą užbaigė pati rašyto
ja, padėkodama rengėjoms, Ti
tui Antanaičiui ir visiems susi
rinkusiems, rašyto žodžio my
lėtojams. Jei kartais ir neleng
vas rašytojos darbas, smagu kai 
yra įvertinama. Yra malonu, 
kai niekieno neliepiamas knygą 
paskaito vaikas, kai sutikęs pa
dėkoja dj 

J. A. VAUTYBtSE 
— Amerikos Lietuvių Romos 

kataliko federacijos valdyba pa
skyrė į naujai sudaromą Ame
rikos Lietuvių Tarybos valdy
bą dr. J. Jerome ir inž. V. Nau
džių ir linki jiems sėkmingos 
veikloB. Sia proga Katalikų fe
deracija reiškia didelę padėką 
kun. A. Stasiui už ilgameti 
ALRKF-jos atstovavimą Altos 
valdyboje ir už jo našią 27 me
tų veiklą Altoje. Taip pat di
delė padėka priklauso inž. V. 
Kutkui už jo įdėtą darbą Al
tos valdyboje 1978-79 metų bė
gyje. Sių metų spalio 13-14 d. 
Amerikos Lietuvių kongrese įvy
kusiam Clevelande, ALRKF-jos 
centrui atstovavo Ingrida Bub
lienė, dr. A. Darnusis, dr. J. Pi-
kūnas, kun. K. Pugevičius, V. 
Rociūnas, dr. J. Stukas ir M. 
Vale. Kaip 1914 metais Ame
rikos Lietuvių Tarybos įkūrėja 
ir iniciatorė dabartinės Altos 
įsteigime, ALRKF-ja linki Altai 
kaip senoje praeityje taip ir da
bar vykdyti prasmingus darbus 
Lietuvos laisvės kovoje ir siek
ti darnios lietuvių politinės vei
klos Amerikoje. 

DIDI. BMUIIUOJ 
— Poetė Lidija Šimkutė Po

cienė lankėsi Londone, paskui 
dalyvavo Studijų savaitėje Bel
gijoje ir Jaunimo kongrese Vo
kietijoje. Praėjusių metų pa
baigoje A. Mackaus knygų lei
dimo fondas yra išleidęs jos ei
lėraščių rinkinį, pavadintą "An
trasis ilgesys". 

— Algis Silnickas, kurio tė
vai gyvena Leeds mieste, pava
sarį Cambridge universitete bai
gė chemijos mokslus. Algis da
lyvavo IV Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso stovykloje ir stu
dijų dienose. Jis pasiryžęs dar 
tęsti studijas ir siekti aukštes
nio laipsnio. 

— Vakaronė Brodforde, Rug
sėjo 29 d., surengtos Bučio eilė
raščių rinkinio sukaktuvės. Pro
gramoje: kun. J. Kuzmickis su
pažindino su A. Bučio poezija. 
E. Navickienė ir L. šilingaitė 
skaitė savo eilėraščius, R. 
Rimonis su savo mokiniais pa
šoko baletą. 

0KUP. LIETUVOJE 
—Raseiniuose viena iš pagrin

dinių gatvių neseniai buvo pa
vadinta rusų generolo leitenan
to Nikolajaus Oleševo vardu. 

• 

• • 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

VES NEMOKAMAI 

a 

s : 

; • 

Pagražintos State gatvės Chi.' • 
cagos miesto centre atidarymas ; 
įvyks spalio 29 d. Į iškilme*; 
iš priemiesčių autobusai ir mies-; 
to traukiniai veš nemokamai; 
tarp 9 ir 11 vai., bet reikės gau- l 
ti pasus ir žinoti, kad atgal j 
nemokamai neveš. 

CHICAGOS PASTATAI 
• 

Aukščiausias Chicagos dan-; 
goraižis yra Sears Towers -s-J 
110 aukštų, 1,454 pėdų. Antras; 
savo aukštumu — Standard OiT 
Building — 1,136 pėdų, turįs 80* 
aukštų. John Hancock rūmai* 
turi daugiau aukštų — 100, bet' 
jų aukštis mažesnis — 1,127; 
pėdos. Chicagoje yra daugiau 
kaip 1,200,000 butų. 

AUTOMOBILIAI CHICAGOJE 

Chicagos gyventojai turi 985,-
į 354 automobilius, 9,064 moto-' 
j ciklus, 54,127 snkvežimius. IŠ 
i viso motoriniams vežimams; 
mieste 1978 m. buvo duoti; 
1,122,742 leidimai 

DABARTIES DRAMA 

Victory Gardens teatras Chi
cagos Šiaurėje stato dramą £1 
dabarties gyvenimo "Hard Feel-
ings". šalių socialinių temų mo
telio personalo ir įnamių tarpe 
vaizduojama nuo tėvų pabėgusi 
keliolikametė. Autorius J. 
Sweet, režisorius — Lojolos 
univ. prof. D. Zacek. 

MIESTO GATVfcS 

Chicagos miestas turi 3,680 
mylių gatvių. Jose yra 175,894 
šviesos. Antrinių gatvių 1,911,-
065 mylios. Jose 45,328 švie
sos. 

IHHttlItmilMIMHlMHimillllllItlISJIIIIIHn 

Advtkatas JOMS GIBAITIS 
« 4 7 So. Kedsie Arėme 

TeL — 776-8700 
CTtieafo, ImnoU 60629 

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

miiiiiiiiiiimiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiitiit 

mmiiiiiiiKiniiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Advokatas 

GIKTARAS P. 6EPINAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
TeL 776-5162 arba 776-5168 

2649 W. 63 Street 
Chicago, BU. 60629 
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PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlines — XL 2 d 
yra jautri ir gyva proga 

«e§ mkustujų paatuliu. 

VėUoes yra dkiUoJi limtlei 
da nukrypsta 1 tuos, kurie, II1 

I veste, kortoje mat-

Marijonų koptyčto)e (prie "Draugo") pradedant Vėltolų dieną, per I 
dienas, tos atnašaujamos Iv. Mttto ir vakarala giedami gedulingi mil-
parai ui bendradarbius, getadaifca Ir risui mūsų maldom pavedamua 

Kvto&kane vtooa kdftsgd 1 
mtrustajų vardus aųaktte: 

Mariau PaflMn, CM Sa 

5ta proga praiain prlsinrinH B Į 

Savo brangh) 

l Mano vaidas ir pavardė 

Adresas 

I 
Pridedu auką beadr. iv. MiUomi $ Lrn«oau s u s ą Dcnor. • ? . minmmitm - . 
• ~m— —m — — « • • — ^ ^ ^ ^ ^ m^ — —m . ^ _ m^mm u 1 


