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DĖL LAIŠKŲ VYSKUPAMS 
IR VALDYTOJAMS 

(Tęsinys) 
Anonimas rašo, jog "nekurie 

konf ratrai per daug nori visur 
ir visus mokyti ir nurodinėti, 
statyti save pavyzdžiu kitiems". 
Atrodo,, kad šįkart ir anonimas 
nori "mokyti ir nurodinėti" ir 
"save stato pavyzdžiu kitiems"... 
Iš tikrųjų tai yra sveikintinas 
dalykas, kad iniciatyvos parodo 
ir kunigai — Bažnyčia turi juk 
visiems rūpėti, nes visi mes esa
me atsakingi už jos likimą. 

Anonimas tvirtina, kad šių 
kunigų veiklai stinga "kilnių 
tikslų" ir kad jiems "nerūpi Baž
nyčios ir sielų gerovė". Kas 
gali {žvelgti kito vidų? Ar tokį 
tvirtinimą padiktavo "kilnūs 
jausmai", ar tai nėra — nepa
grįsta prielaida kurią garbin
gos etikos žmogus sau nelei
džia?! 

Anonimas teigia, kad šie kon* 
fratrai "nori nešioti "didvyrio" 
ar "kankinio" aureolę"... Man 
atrodo, kad jie tik nori būti iš
tikimi Bažnyčiai Pagaliau, ir 
anonimai gali būti "didvyriais" 
ir "kankiniais" — niekas jiems 
netrukdo. 

Šių metų "Komjaunimo tiesa" 
12 numeris rašė, kad Pietų Ro-
dezijoje per šešerius pilietinio 
karo metus nužudyti 33 katalikų 
misijonieriai, o Naujųjų metų 
išvakarėse be pėdsako dingo dar 
du misijonieriai. Ar šie žmonės 
norėjo pagarsėti, didvyrių aure
ole pasipuošti? Jie nepaliko sa
vo uostų, nors situacija buvo 
labai nepalanki, jie neieškojo 
mirties ir lengvabūdiškai nerizi
kavo savo gyvybe — jie buvo 
ištikimi savo pašaukimui, ištver
mingi savo pareigose ir drąsūs. 
Taip pareiškė šių metų Šveicari
jos vyskupų konferencijoje aukš 
tas Pietų Rodezijos dvasininkas, 
paminėjęs, kad to krašto nera
mumai pareikalavo iki šiol 47 
misijonierių aukos, priklausan
čių įvairioms krikščionių konfe

sijoms. — Reikia manyti, kad 
panaši charakteristika tiktų ir 
tiems žmonėms, kuriuos užsi
puola anonimas. 

Laiškuose skaitome apie 
"dirbtiną ieškojimą konfliktinių 
situacijų su valdžia ir ateis
tais", apie "netaktą", apie "pi
gų ir pavojingą populiarumą". 

Vykdant evangelizavimo dar
bą konfliktai yra neišvengiami 
— "jei jbūtumėte pasaulio, jis 
mylėtų jus, kaip savuosius" (J. 
15, 19). Gyventi be konfliktų 
nevisuomet yra garbinga: "Jei 
norėčiau visiems įtikti, aš ne
būčiau Kristaus tarnas" <sv. 
Paulius). Gyventi be konfliktų 
— tai dažnai reiškia "stovėti po 
medžiu". Kristus toks nebuvo: 
Jis suėjo į konfliktą su savo 
tautos vadais. 

Mūsų laiškų autoriai, be abe
jo, apkaltintų ta pačia nedory
be — "didvyrio" ir ''kankinio" 
aureolės siekimu — ir apaštalus, 
kurie, kai jiems buvo uždrausta 
veikti, atsakė: "Mes negalime 
tylėti" (Apd. 4, 20). Kliūtų 
nuo anonimo ir šv. Pauliui, ku
ris, primuštas akmenimis, atsi-

Į gauna ir vėl ieško naujos "kan-
1 kmystės" (Apd. 14, 20). 
j Reikia manyti, kad "netaktiš-
• kurnu ir pigaus populiarumo sie
kimu" anonimas apkaltintų ir 
kankinį šv. Stanislovą, kurs pa
kėlė balsą prieš karalių Boles-

! lovą I I . . . Bet to laiko liaudis 
nepalaikė karaliaus, kurs turėjo 

į bėgti iš krašto ir mirė svetimoj 
šaly, o palaikė vyskupą, kurs 
stojo prieš žiaurų ir amoralų 
karalių, spaudžiantį žmones di
desniais mokesčiais, vedantį gro
bikiškus karus Ukrainoje ir try
piantį Bažnyčios teises. Kaip 
žinome, Jonas Paulius n pager
bė Boleslovo H nužudytąjį šv. 
Stanislovą kaip žmogaus teisių 
gynėją . . . 

(Bus daugiau) 

KISSINGERIO UŽSIENIO 
POLITIKOS KRITIKA 

Gresia Viduržemio jūros užblokavimas 
Austta, Tesąs. — Buvęs val

stybės sekretorius Henry Kissin-
ger pasakė kalbą respublikonų 
valstijų gubernatorių suvažia
vime Austin, Teacas. J is kalbėjo 
apie JAV užsienio politiką ir 
jos uždavinius. Kartu jis pa
stebėjo, kad per praėjusius 17 
metų Sovietų Sąjunga pasivijo 
Ameriką strateginėje ginkluotė
je, tačiau pralenkė branduolinių 
ginklų srityje ir toli paliko kon
vencinių ginklų srityje. Kissin-
geris nurodė, kad SALT II su
tartis, be Amerikos pasiryžimo 
didinti savo karines jėgas, sti
printi gynybos potencialą, ne
priimtina. 

Kissingeris patarė ateities vy
riausybėms kreipti didesnį dė
mesį į politinį balansą Centri
nės Amerikos respublikose, Af
rikoje ir Viduriniuose Rytuose. 
Amerika turi numatyti, kokių 
vyriausybių ji nori ir siekia, 
prieš sutikdama su esamų vy
riausybių nuvertinimu. 

Nurodęs, kad Irano draugiš
ko šacho praradimas buvo di
džiausias Amerikos užsienio po
litikos pralaimėjimas šioje kar
toje, Kissingeris įspėjo, kad 

panašių krizių ateityje bus dau
giau, jei Amerika neatgaus sa
vo tarptautinės įtakos. Pralai
mėjimai, kaip Irane, sumažina 
nuosaikių valstybių pasitikėji
mą, kad mes norime ir galime 
apsaugoti juos nuo vidaus su
krėtimų ar nuo užsienio jėgų, 
pasakė buvęs sekretorius. 

Kissingeris nurodė, kad So
vietų Sąjungos ir Kubos nuoty
kiai užsienio politikoje simboliš
kai mažina Amerikos įtaką už
sienyje, kada Amerika bando 
pataikauti radikalioms grupėms 
h* iš to negauna jokios naudos. 
Kubos karinės jėgos i š Etiopi
jos ir Adeno laiko apžergusios 
Adeno sąsiaurį. Marokui gresia 
sovietų ginklai ii Alžiro ir Li
bijos. Šitoks spaudimas gali pri
vesti prie Viduržemio juros už-
blokavimo, uždarant įplaukimus 
į tą jūrą iš Atlanto ir iš Indi
jos vandenyno. Tokiu atveju 
Amerikos įtaka šioje srityje 
dingtų, neliktų kontrolės ir 
VI-sis karo laivynas Vidurže
mio jūroje nebegalėtų prižiūrėti 
toje srityje taikos. 

Kissingerio kritikai primena, 
kad ne kas kitas, bet jis pread-

Vaizdas iš Saudi Arabijos, kur buvo okupuota svarbiausia musulmonų meče
tė Mekoje. Irano revoliucijonieriaj skelbia, kad mečetę puolė "Amerikos ir 
Izraelio agentai". Tuo siekiama sukurstyti prieš Ameriką viso pasaulio mu
sulmonus. 

FANATIKAI PU0LE 
MEKOS MEČETĘ 
Pakistane nušautas JAV marinas 

Rijadas. — Musulmonų pa
saulį antradienį sukrėtė žinia, 
kad ''religiniai išsigimėliai", 
kaip paskelbė Saudi Arabijos 
spauda ir radijas, puolė Mekos 
mieste Didžiąją mečetę, vadina
mą Al Haram, kuri yra musul
monų švenčiausia pasaulyje 
vieta. Joje yra nedidelis Kaaba 
pastatas, musulmonų tikėjimo 
šventa vieta, pastatyta Abrao
mo ir jo sūnaus Ismaelio ranko
mis, pačiam Alachui įsakius. 
Pastate yra nedidelis Juodasis 
akmuo, švenčiausia musulmonų 
relikvija, kurią kiekvienas mu
sulmonas nors kartą gyvenime 
turi paliesti ar pabučiuoti. 

Mečetės puolimas įvyko mu
sulmonų šventės proga, paskuti
niąją jų kalendoriaus 1399 me
tų dieną. Vakar prasidėjo 1400 
metai. Kuwaito laikraštis pa
skelbė, kad mečetę puolė apie 
200 "netikėlių", nušovė du Sau
di Arabijos policininkus ir pa
ėmė 90 žmonių įkaitais. Egipto 
laikraštis Al Akbar paskelbė, 
kad mečete puolė "Khomednio 
gaujos nariai". Dar neaišku, ar 
užpuolikai buvo šiitų sektos na
riai, revoliucijonieriai iranie
čiai, kurių nemažai dirba Saudi 
Arabijos naftos pramonėje. 

Šis puolimas sukėlė reakciją 
Pakistane, kur minia puolė ke
liuose miestuose Amerikos iš
taigas. Sudegintas Amerikos 
kultūrinis centras, prie amba
sados Islamabade nušautas vie
nas JAV marinas. Musulmonai 
kaltina Ameriką, nes jos atsisa

kymas išduoti iranui buvusį ša
chą išprovokavo ir šventyklos 
puolimą Mekoje, šis šventas 
miestas musulmonams labai 
svarbus. Jie penkiskart į dieną 
melsdamiesi turi atsisukti į Me
kos pusę. Mirusieji musulmonai 
irgi taip laidojami, kad būtų at
sisukę į Meką. 

Po užpuolimo įvykusiame mū
šyje žuvo daug žmonių mečetę 
užėmusių tarpe ir taip pat ją va
duoti atvykusių kareivių. Saudi 
Arabija tuoj nutraukė telefono, 
telegrafo ryšys su pasauliu. 
Saudi Arabijos "gynybos minist
ras iš sostinės atskrido į Meką 
vadovauti mečetės vadavimui. 
Musulmonų legendos sako, kad 
šventasis Juodasis akmuo buvo 
Alacho duotas Adomui, kai jis 

TRUMPAI 
1$ VISUR 
Pabėgęs sovietų baletinin-

kas Godunovas siūlėsi pasi
traukti iš Amerikos Baleto teat
ro, nes baleto nariai pradėjo 
streikuoti, reikalaudami dides
nių algų. Kai kurie amerikie
čiai šokėjai priekaištauja, kad 
jiems mažai mokama todėl, kad 
teatro vadovybė turi daugiau 
mokėti baleto žvaigždėms, jų 
tarpe pabėgusiems sovietų šo
kėjams. 

— Britanijos princas Čarlis 
slaptai atvyko į šiaurinę Airiją, 
kur aplankė tris britų kariuo
menės pulkus. 

— Filipinų katalikų kardino
las Jaime Sin kritikavo prezi
dento Marcos įvestą diktatūrą 
ir žmonių teisių varžymus. 

— Japonijos gynybos ministe
rija paskelbė, kad Iwo Jima sa
loje bus įrengtas karinis poligo
nas, šioje aštuonių kvadratinių 
mylių saloje paskutinio karo 
metu vyko aršios kautynės. 

— Sen. Kennedy savo rinki
mų kampanijos garsinimų vedė
ju pakvietė pagarsėjusį naftos 
bendrovių reklamų agentą Her-
bert Schmertz, Mobil Oil vice
prezidentą. Kennedžio oponen
tai pabrėžia, kad senatorius 
dažnai kritikuoja naftos ben
droves, tačiau dabar naudosis jų 
vadų patarnavimais. 

— Pekino sieninis laikraštis 
pradėjo puolimus prieš aukštą 
partijos pareigūną, politbiuro 
narį Wu De, buvusį Pekino bur
mistrą, kuris bandęs sugrąžinti 
į valdžią "keturių gaują'. 

Iš Filipinų atplaukia 
JA V karo laivai 

Prezidentas reikalauja paleisti JAV piliečius 

Hali 1972 m. rinkiniuose gavo 
buvo varomas iš rojaus. Visiems 25,434 balsus 13 valstijų, o 

dento Nocono laikais derėjosi su 
sovietais dėl SALT I sutarties 
ir ją pasirašė. Prieš jį Ameri
kos strateginių ginklų pranašu
mas buvo aiškus ir visi užsienio 
politikos vairuotojai lankėsi 
"superiority" principo strategi
niuose ginkluose. Tik Kissinge
ris sugalvojo "pakankamumo" 
principą. Pasipriešinimas Ame
rikos senate SALT II sutarčiai 
tėra pavėluota amerikiečių reak
cija prieš Kissingerio pradėtą 
"ginklų lygybės" su sovietais 
teoriją. 

tikintiesiems, kurie septynis kar
tus apeina aplink tą akmenį ir jį 
paliečia, atleidžiamos visos nuo
dėmės. Saudi Arabijos karaliai 
priklauso konservatyviai vahabi 
sektai, kurios svarbiausias už
davinys yra saugoti Meką, Me
diną ir jų šventoves, šiitų sek
tos tikinčiųjų Saudi Arabijoje 
beveik nėra, tačiau Irake, Jeme
ne, Pakistane ir Omane #e su
daro daugumą, šiitų tarpe Ira
no ajatola Khomeini yra laiko
mas svarbiausiu dvasininku, — 
imamu. 

Saudi Arabijos princas Fah-
das užpuolimo metu buvo Tunise, 
Arabų lygos viršūnių konferen
cijoje. Jis pasisakė prieš Irako 
siūlymą panaudoti "naftos gin
klą", baudžiantį Izraelio drau
gus ir rėmėjus. Lygos vadų kal
bose buvo smerkiamas Egipto 
prezidentas Sadatas. tačiau di
džiausią darbotvarkės dalį užėmė 
Libano padėties svarstymas. 
Lygos vadovybė dar prieš kon
ferenciją atmetė Irano prašymą 
leisti dalyvauti konferencijoje 
stebėtojo teisėmis. Irano reika
lavimą parėmė Sirija, Libija ir 
Palestinos laisvinimo organiza
cija, tačiau prieš Iraną pasisa
kė ne tik nuosaikieji arabų va
dai, bet ir Irakas, kuris su Ira
nu turi teritorinių ginčų. 

Komunistai siekia 
prezidento vietos 

New Yorkas, — JAV komu
nistų partijos centro komitetas 
paskelbė kandidatu į prezidento 
vietą savo generalinį sekretorių 
Gus Hali. Į viceprezidento vietą 
pirmą kartą pasiūlyta Angelą 
Davis, sausio mėn. sulaukusi rei
kiamo amžiaus — 35 metų. 

Prezidento rinkimuose komu
nistai 1968 m. gavo 1,075 bal
sus, tas pats kandidatas Gus 

1976 m. už jį 19 valstijų bal
savo 56,992 žmonės. 

šalia komunistų partijos sa
vo kandidatus į prezidentūrą iš
statė ir Workers World, troc-
kistų partijos atskala. Komu
nistas Hali vadovauja partijai 
nuo 1959 m., jis už planavimą 
jėga nuversti JAV vyriausybę 
kalėjo 8 metus. Savo rinkimi
nėje kalboje Hali pasisakė už 
SALT U sutarties ratifikavimą 
ir pasmerkė Amerikos planus 
siųsti Europos sąjungininkams 
naujų raketų. 

H'ashington&s. — Amerikos 
— Irano "nervų karas" vyksta 
toliau. Antradienį prezidentas 
Carteris posėdžiavo su valsty
bės departamento ir gynybos 
departamento pareigūnais. Po 
pasitarimų paskelbta, kad Jung
tinių Tautų charta leidžia Ame
rikai panaudoti jėgą ginant savo 
piliečius. Prezidentas, pasitaręs 
su gynybos sekretoriumi Brow-
nu ir Jungtinio štabo pirminin
ku generolu David Jonės, įsakė 
lėktuvnešiui "Kitty Hawk" ir 
penkiems karo laivams plaukti 
iš Filipinų į Indijos vandenyną. 
Čia Arabų jūroje jau yra lėk
tuvnešis "Midwav" ir šeši kiti 
laivai. Baltieji Rūmai paskel
bė, kad Amerika buvo užpulta 
Irano valdžios ir turi teisę gin
tis. 

Ajatola Khomeinis Irane atsi
liepė, jog įrodyta, kad suimti 
JAV ambasadoje amerikiečiai 
nebuvo diplomatai, kaip sako 
Amerika, bet šnipai. Jie bus tei
siami. Ajatola pašaukė iranie
čius demonstruoti prieš Ameriką 
ir vakar Teherane demonstravo 
keli šimtai tūkstančių piktų 
žmonių. Jų šūkavimus girdėjo 
ir JAV ambasadoje laikomi 49 
amerikiečiai. 

Khomeinis pareiškė, kad Car
teris buvo nugalėtas, kai šachas 
turėjo palikti Iraną, dar didesnė 
gėda jam bus, kai bus teisiami 
jo šnipai. Carteris grasina sa
vo ekonomine ir karine jėga, 
kalbėjo Khomeinis, tačiau Car
teris puikiai žino, kad jis daužo 
tuščią būbną, nes jis neturi nei 
karinės jėgos nei įtakos. 

Revoliucijonieriai, kurie laiko 
įkaitus, pagrasino, kad Ameri
kai panaudojus jėgą, tuoj bus 
nužudyti visi "šnipai", ambasa
da sudeginta ir nukentės visi 
Irane esą amerikiečiai. 

Valstybės sekretorius Cyrus 
Vance planavo Padėkos dieną 
pats sutikti atvykstančius 13 
amerikiečių, kuriuos Iranas iš
leido. 

Wa9hingtone, sovietų diplo
matiniai šaltiniai, kurie neskel
biami, pareiškė, kad Sovietų Są
junga pati turi sunkumų su aja-
tolos valdžia Irane. Sovietų Są
junga laiko amerikiečių diplo
matų pagrobimą neleistinu tarp
tautinės teisės laužymu, tačiau 
Maskva labai rimtai pažiūrėtų į 
Amerikos bandymus panaudoti 
Irane karinę jėgą. Amerikiečių 
kalinimas rodo, kad ir kiti di
plomatai gali to paties susilauk
ti, pareiškė "sovietų šaltiniai", 
tačiau Maskva nepritaria gink
luotai intervencijai. 

Tarp Pentagono planų panau
doti jėgą, jei amerikiečiai Ira

ne būtų nuteisti, ar ilgiau kan
kinami, yra Persijos įlankos už-

blokavimas, nepraleidžiant Irano 
naftos. Pripažįstama, kad toks 
žygis nuskriaustų ir Amerikos 
draugus Europoje, Japonijoje. 
Minimas Izraelio helikopterių 
puolimas Beirute 1986 m. gruo
džio mėn. Puolime izraelitai su
daužė 18 Libano keleivinių lėk
tuvų, sužalojo aerodromą. Pa
našus puolimas Irane galėtų 
sudaužyti naftos įrengimus, 
Irano karines bazes, ginklų 
sandėlius. Buvęs Izraelio užsie
nio reikalų ministras Dayanaa 
lapkričio 18 d. siūlė Amerikai 
pasinaudoti Izraelio bazėmis ir 
net Izraelio karinėmis jėgomis, 
baudžiant Iraną. 

Zambijos jėgų 
mobilizacija 

Lusaka. — Zambijos prezi
dentas Kaunda įspėjo baltuosius 
krašto gyventoju*, kad Rodezi
jos kariuomenės puolimai gali 
sukelti Žambi jos juodųjų neapy
kantą ir kerštą visiems baltie
siems. Zambija paskelbė ka
riuomenės mobilizaciją ir paža
dėjo gintis. Paskutiniuose puo
limuose susprogdinti keli svar
būs tiltai, padaryta žalos Zam
bijos jėgų kareivinėms. Prezi
dentas pasakė, kad nušautas 21 
Rodezijos kareiva, žuvo 8 Zam
bijos gynėjai. 

Naujas rumunų 
naftos šaltinis 

— Rumunijos 
prezidentas Nicolae Ceausescu 
paskelbė lapkričio 18 d., kad 
Juodojoje jūroje po trijų metų 
ieškojimo buvo rasti nauji 
naftos šaltiniai. Rumunija jau 
seniai turi naftos savo Ploesti 
rajone, tačiau ji baigiasi, per
nai rumunai pagamino 14 mfl. 
tonų naftos ir turėjo naftą im
portuoti iš Irano, apie 5 nul. to
nų. Gręžimai Juodojoje juroje 
pradėti 1976 m., naudojant Ame
rikoje statytą platformą. Ceau
sescu pareiškė viltį, kad šalti
niai bus nemaži ir palengvins 
Rumunijos energijos krizę. 

Nesaugi Kanados 
vyriausybe 

Ottawa. — Du papildomi Ka
nados parlamento rinkimai su
mažino vyriausybės turimą par
lamente daugumą iki vieno ats
tovo. Opozicijos vadas Tru-
deau pareiškė nereikalausiąs 
naujų rinkimų, tačiau vyriausy
bei gresia netikėtas pašalinimas 
iš pareigų. Konservatorių vy
riausybė Kanadoje pradėjo pa
reigas gegužės mėn. 

— Naftą eksportuojančių val
stybių (OPEC) vadovybė pa
skelbė, kad, nežiūrint Irano ra
ginimų neimti už naftą Ameri
kos dolerių, o reikalauti mokėji
mo vokiečių markėmis ar švei
carų frankais, naftos valstybės 
toliau priims dolerius. 

Išbadėję Kambodijos pabėgėliai Tattandijoje. Vyriausybės ir tarptautinių or
ganizacijų pastangomis Tailandijoje b*.-> pastatyta nauja pabėgėlių stovyk
la, kurioje tilps 900,000 Žmonių. Antradienį bėgliai buvo pradėti vežti į šią 
naują gyvenvietę nuo Kambodijos pasienio, kur pasidarė pavojinga dėl pri
artėjusio karo veiksmų. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 22 d : Padėkos die

na, Filemonas, Cecilija, Stei-
kintas, Dainė. 

Lapkričio 23 d.: Klemensas, 
Lukrecija, Dobiltas. Liubarte. 

Saulė teka 6:47. leidžiasi 4:28. 
ORAS 

Nedideli krituliai, rūkas, tem
peratūra dieną 4$ L, nakų 35 L 



DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 23 d. 

( U * . Vytautą* GrybMftkms. 
Teleffl 

4144 So. M»pl»wood. GMoago. IL 606U 
847-1729, darbe M»-75ff7 

FUTBOLAS 
R. RLTVEČKA PASILIEKA 

COSMOS TRENERIU 

Kaip jau esame rašę, New 
Yorko Cosmos, pernykštis Ame
rikos vicemeisteris, pereito se
zono viduryje iš pareigų atleido 
s a v o trenerį E. Firmanį. Jo 
pavaduotojas Raimundas Kli-
večka tuo metu perėmė jo pa
reigas, bet tik laikinai, iki bus 
surastas naujas treneris. Tačiau 
neperseniausiai įvykusiame klu
bo direktorių posėdyje Raimun
dui buvo išreikštas pasitikėji
mas ir pasiūlytas kontraktas 
1980 metų sezonui. 

Tai ir buvo viena iš priežas
čių, kodėl Klivečka nevažiavo 
gastrolėms su Cosmos koman
da. Jis tuo metu važinėjo po 
Europą, ieškodamas klubui nau 

ir smulkesnė informacija yra 
išsiuntinėta klubams. 

Neužsiregistravę, bet norį 
dalyvauti, klubai gali dar skam
binti A. Bielskiui, telef. 216 — 
481-7161. 

OLIMPINIS KAMPELIS 
SU-DVIRAČIAIS l MASKVĄ... 

Iš Montrealio į Maskvą kelias 
yra tolimas, ypač dviračiais, i 
Tačiau du jauni kanadiečiai B. 
Laforge ir M. Mauzo jo nepa
būgo. Sužavėti Montrealio olim
piados, jie pasiryžo šiam žygiui, 
o ypač dar kai gavo Montrealio 
olimpinę vėliavą nugabenti ir 

Į Įteikti Maskvos olimpiniam ko-
I mitetui. 

Jie iškeliavo 1977 metu spalio 
mėn. 3 d. ir per Ameriką, Japoni
ją, Tailandą, Malaziją, Australiją, 

WS0 
ŽT'i.iįį..-

Pabiola Toronto scenoje. Matyti L. Balaišis, M. Matusevi čienė, M. Juzumienė, Al. Totoraitienė "t. Ramanauskas, 
Eug. Abromaitis, M liilaiSytė, T. Jurėnaitė, T. Šleinienė, G. Adomaitienė. 

LRBUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Second ctau postage paM at Chicago, Dl. Publlshed daily 
acept Sundaya, Ugal Holldays, day* after Christmas 

«nd Eastar by the Lithuanian Catholic Press Society 
PubUcatioo Number (USPS — 161000) 

Subscription Rates $37.00 — ChicafO, Cook County. 
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Foreign 
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palto išlaidas •sjfasft, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad-
mo, gavus ii jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama hl anksto 

KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont. 

"FABIOLA" VfiL BUS 
SUVAIDINTA 

Ontario provincijos lietuviai 
. . turi tris vaidybos sambūrius: 

jų žaidėjų, tokių, kurie, jo nuo- j Graikiją, Turkiją, Italiją. Austriją , H a m i l t o n e l a b a i pagarsėjęs "Au-
mone, klubui būtų naudingi. 
Taip pat žinodamas, kad juos 
jam pačiam reiks treniruoti. 

N e w Yorko spauda gana pla
čiai pažymėjo šią žinią, pažy
mėdama, kad Raimundas yra 
38 metų lietuvis, žaidęs už Long 
Island universitetą ir ilgus me
tus dirbęs su lietuvių sporto 
klubu. 

KOM. KINIJA PRIIMTA Į 
FIFA 

Pasaulinės futbolo federaci
jos (Fifa) sekretorius Šveica
rijoje pranešė, kad Raud. Kinija 
oficialiai priimta į federacijos 
narių tarpą. Su tuo R. Kinijos 
futbolo rinktinė automatiškai 
gauna teisę dalyvauti 1982 m. 
preliminarinėse pasaulio futbolo 
pirmenybių varžybose. 

Iš savo pusės Kinijos federa- naudojasi laimėtojai. 
cija išreiškė padėką irjsiparei- 0 K ( j p U 0 T 0 S UETUVOS 
gojimą laikytis visų federacijos. *" w n w r w v i w a * n * v v u « 
nuostatų, dėti pastangas futbo- j — Futbolo pirmenybėse Lietu-
io išvystymui Kinijoje ir bendrai i v oje pirmauja Kauno Kelininkas. 
Azijoje ir bendradarbiauti su vi-1 p 0 sunkios pergalės Klaipėdoje 

ir V. Vokietiją pagaliau šiuo metu 
randasi Prancūzijoje. Tikėdami 
dar daug laiko ir nei cento kiše-
niuje, jie šiuo metu dirba Bour-
gundijos vynuogių laukuose. 

PINIGINĖS PREMIJOS 
LAIMĖTOJAMS? 

Zuricho dienraštis Blick pa
skelbė, kad šveicaru slidininkai, 
žiemos olimpiadoje laimėję me
dalį, gaus pusę 60.000 šveicarišku 
franku premiją. Kita pusė eis į 
federacijos fondą. 

Baisu, kad užkietėję pasenusių 
mėgėju principo gynėjai negautu 
širdies smūgio... Oficialiai, žino
ma, toks dalykas nebus olimpinio 
komiteto leistas, tačiau neofi
cialiai gerai žinoma, kad įvairaus 

| pobūdžio premijomis jau senai 

kuras", o Toronte — "Aitvaras" 
ir trečiasis, naujausias, tai 

Prisikėlimo parapijos vaidybos 
sambūris. Šis paskutinysis, sa
vo pirmuoju vaidinimu "Fabi-
ola", visus nustebino, sutrauk
damas didesnį žiūrovų skaičių, 
negu kiti. Gal būt tautiečius 
patraukė tai, kadangi toks di
delio masto religinis veikalas, 
buvo suvaidintas pirmą kartą. 

Tas sėkmingas spektaklis bu
vo š. m. birželį pastatytas To
ronto Prisikėlimo parapijoje, iš 
remiantis gausiu atsilankiusiųjų 

skaičiumi, nutarta pakartoti 
šių metų lapkričio 25 d., sek
madienį, 4 vai. p. p., to je pačioje 
salėje. S. Kapris 

metams 
Chicago ir Cook apekr. $37.00 
Btur JA.V 35.00 
Kanadoje U.SA 37.00 
Užsienyje 37.00 
Savaitinis 25.00 

6 men. 3 mfin. 
$19.00 $15.00 

18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

13.00 
15.00 
15.00 

9JOO 

• Administracija dirba kas- A • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- K vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 0 nių nesaugo. Juos gražina tik iš 

• Redakcija dirba kasdien y anksto sušiurus. Redakcija už 
8:30 — 4:00, šeštadieniais V skelbimų turinį neatsako. Skel-
8:30 — 12KK). 7. bimų kainos prisiunčiamos gavus 

X prašymą. 

sais FTFA nariais. 

PRIEŠ 39 METUS 

6 — 4 jis pajėgia išlaikyti savo 
poziciją. Kelininkui 'ant kulnų 

| lipa Mažeikių Atmosfera, kuri 
Kalbant apie amerikietišką j Vilniuje taip pat ištempia sunkią 

futbolą, neperseniausiai Detroi- pergalę 2 — 1 ir lieka antroje! 
t o "Free Press" laikraštis rašė, į vietoje. 
kad prieš 39 metus stambus 
lietuvis Vincas Banionis, Ame-' 
rikos Ali Star futbolo žaidėjas.! 

baigė Detroito universitetą iri 
gavo kontrakto pasiūlymą iš 
Chicagos Cardinals 2500 dol. 
sumai. 

Šiandien Burkart - Randall 

Sąjungos pirmos lygos pirme
nybėse Vilniaus Žalgiris laimėj.0 
prieš Voronežą užtikrintai 3 — 0 
ir laikosi 6-je -vietoje- Klaipėdos 
Atlantas turėjęs laisvą savaitgalį, 
tebestovi 8-je vietoje. 

— Krepšinio antros lygos pir-

AR NEĮDOMU, KAD 

— Šiuo metu Amerikoje vieši 
18 užsienio krepšinio komandų, 
įvairių, kraštų rinktinių ar šiaip 
pavienių klubų. Tos visos koman 
dos čia siekia pasimokyti ameri
kietiško krepšinio meno, o ret
karčiais pasiekia ir vieną kitą 
pergalę. Žinomo, laimi tik pa
čios geriausios ir daugiausia tik 
prieš vidutiniškas ar silpnesnes 
universitetų komandas. 

— Kom. Lenkijos olimpinė 
rinktinė geresnių universitetų 
net negauna ir laimėjo vos porą 
rungtynių. Jugoslavijos meiste
ris žaidė e i lę rungtynių Chica
go je ir visas gana skaudžiai pra 
laimėjo. Jugoslavijos rinktinė, 
eilę metų pasaulio meisteris, lai
mėjo vos keletą rungtynių. Ge
riausiai, žinoma, laikosi Sov. Są 
jungos rinktinė. Tačiau ir jai 
duona šiais metais labai sunki. 
Po dviejų pirmųjų pergalių ji 
sunkiai įveikė Louisianą 98-90 
ir dar sunkiau San Francisco 77-
72, po to krenta prieš Brigham 
Young un-tą 89-81. Toliau leng
vai įveikia Iową 90-66, bet pra
laimi prieš Notre Dame 86-96 ir 
gauna tikrą krepšinio pamoką 

Momentas iš tinklinio rungtynių 
tarp Neries ir Vokietijos jaunių meis
terio. 

kompanijos viceprezidentas Vin-1 menybėse dalyvauja ir Kauno Po
litechnikos komanda. Pirmąsias 
rungtynes žaidė Minske ir pralai
mėjo abejas 95 - 65 ir 66 - 53. 

— Bokso rungtynes Maskvoje 
tarp Kauno Rezervo ir Maskvos 
Trudos laimi kauniečiai 17 - 16. 
Pergalę nulėmė sensaciška perga-

i lė kauniečio J. iSlevičiaus prieš 
! sąjungos sunkaus svorio meisterį 
1 J. Visockį. 

cas Banionis su plačia šypsena 
prisimena tą momentą ir pasa
koja; 

— Nesutikau su tuo pasiūly
mu ir pareikalavau 2.500 dol. 
Keletą savaičių, užtraukęs kva
pą, laukiau telefono, kurs paga
liau suskambėjo, ir mano rei
kalavimas buvo priimtas. Įsi
vaizduokit, už 100 dol. arba už 
8 dol. 36 centus už rungtynes 
stačiau savo visą karjerą ir atei
tį ant kortos . . Šiandien ge
resnis žaidėjas už 2.600 dol. nei
na net skersai g a t v ę . . . 

Kalba iškrito, kai neperse
niausiai vienas Baltimore Colts 
žaidėjas nesutiko su klubo pa
siūlytu kontraktu, reikalauda
mas 250.000 dol daugiau. Jo 
reikalavimas taip pat buvo iš
pildytas, tik kito klubo. 

PABALTTEČIŲ TINKIJNIO 
PIRMENYBES [VYKS 

Iš Clevelando gautas praneši
mas, kad pabaltiečių klubinėms 
tinklinio pirmenybėms užsire
gistravo pakankamai komandų 
ir jos tikrai įvyks gruodžio 
mėn. 1 d. Clevelande. Jas orga
nizuoja lietuvių sporto klubas: 
žaibas Preliminarinėj registra
cijoj jau buvo 19 komandų: 9 
lietuvių, 7 latvių ir 3 estų. Var- j M o m € n t a s « finalinių spartakiados 
žybos vyks vyrų, moterų, jaunių Į rungtynių Vilniuje. Latvija su 7 pėdų 
ir mergaičių klaacT. Taisyklės i Seinionova laimėjo 54-50. 

dalyvaujant). Komandoje tik
riausiai bus ir lietuvaitės A 
Rupšienė ir V. Rezelienė, abi iš 
Vilniaus Kibirkšties. 

— Lapkričio 24 d. Princetono 
u-to komandoje debiutuos Ričar
das Šimkus iš New Yorko Lie
tuvių Atletų klubo. Komandos 
treneris Carrill nekartą pareiš
kė, kad Ričardo puikus žaidi
mas, ypač pasuotės, turėtų ko
mandą iškelti j geresniųjų tarpą. 
Rungtynės bus prieš Lenkijos 
olimpinę komandą. 

MŪSŲ kolonijose 
Cape Cod, Mass. 

MŪSŲ VEIKLA 

Cape Cod, kaip ir kitos kuror
tinės vietovės, privilioja dau
giausia pensininkus praleisti gy
venimo rudenėlį. Cape Cod se
nai lietuvių pamėgta vieta, bet 
pastoviai apsigyventi pradėjo 
maždaug prieš 10 metų. Pra-
vedus gerus greitkelius, atva
žiuoti į Cape Cod pasidarė labai 
patogu, todėl kasmet vis dau
giau apsigyvena lietuvių. Šian
dieną jie jau prašoko 100. Cape 
Cod vilioja lietuvius geru kli
matu: labai lengvos, beveik be 
sniego, žiemos, ne per karštos 
vasaros, geri paplūdimiai, šutas 
jūros vanduo (golfo srovės pa
šildomas), ypatingai gražūs ru
denys ir netoli didelių lietuviš
kų centrų. Daugiausia apsigy
vena lietuviai iš šiaurės rytų 
valstijų, pradedant N . Jersy. 

Visa lietuviška veikla sukasi 
apie Lietuvių Bendruomenę. 
Vengiama kitokių junginių ar 
organizacijų. Visi sutelpa Lie-

•iirtiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmimi 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos i i WOPA 

Lietuvių kalba: kasdien nuo 5:30 iki 
6:00 vai. vakaro. 
Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 8:30 
vai. ryto iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM. 

7159 S. MAPLETOOOD ATE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllt 

tuvių bendruomenėje. Apylinkė 
savo veikla labai aktyvi 

Bendruomenei vadovauja vei
kli apylinkės valdyba. Valdybos 
pirmininkas Ernestas Bliudni-
kas, prityręs organizatorius ir 
vadovas. Apylinkė ruošia įvai
rius minėjimus, gegužines ir ki
tokius subuvimus. 

Lapkričio 10 d. didelis LB 
narių būrys susirinko Bliudnikų 
namuose pasveikinti Ernestą 
ir Bliudnikienę — Teofilę jų var
dadienių proga. Bendruomenės 

——— _ - . 
nariai, įvertina Bliudniko suge
bėjimus, rūpestingą vadovavi
mą Bendruomenės apylinkei, o 
Bliudnikienę kooperuoja jo dar
be. Pora suruošė puikias vai
šes, palinkėta jai ilgiausių, svei
kiausių ir kūrybingų metų. 
Draugiškai praleistas vakaras, 
malonių šeimininkų namuose. 

M. • 

— Kas aš esu ir kuo gali ti
kėtis būti, už viską esu dėkingas 
savo motinai Lincobns 

V. Banionis 

nuo Indianos net 78-50! Indiana 
prieš sezono pradžią jau nubal
suota kaip No. 1 komanda Ame
rikoje, tai gal nėra ko stebėtis. 
Tačiau Indiana State un-tas, per
nykštis finalistas, bet netekęs 
Larry Bird, išėjusio pas profe
sionalus, dabar laikomas tik 19-
je vietoje. Sovietų rinktinei ir 
Čia buvo daug bėdos, ji laimėjo 
89-88. š i o se rungtynėse A. Pavi
lionis iš Vilniaus ir S. Jovaiša iš 
Kauno pelnė po 4 taškus. Ir gal 
dar įdomiau, kad šios išvykos 
vyr vadovas yra R. Ragelis, Lie
tuvos krepšinio komiteto pirmi
ninko pavaduotojas. 

— Po eilės rungtynių rytų 
Amerikos pakraštyje sovietų 
rinktinė išvyksta namo. O po 
keletos dienų, lapkričio mėn. 
pabaigoje atvyksta sąjungos 
moterų rinktinė. Ji čia žais 10 
rungtynių, kurių vienerios bus 
prieš Amerikos rinktinę, pereitą 
vasarą laimėjusią pasaulio mie-
sterio titulą (Sov. Sąjungai ne-

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2657 W.69th Street TeL 778-4363 

J.&J.PHARMACY 
>M^vttafl*alktvortuo6kv^ialaLaytfomoaloi6aka 

Važiuojamo* k**, ramantaJ Ir kt, pirkti ar nuomott 
Nemokamai! 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. F R E S T O N E T R E S . 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Muffleri 
and pipes. Tune-upa. Lubrication. 
Change of oil and fllters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wttff 591h Itrtft — Tol. M 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 va i vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLA2YS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6 1 3 2 S o . Kedzie Avenue 

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

Ofiso telef. WA 5-2670 
Rezid. tei. VVAIbrook 5-3048 

Tel . of i so HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr . Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2 7 0 9 VVest 51st Street 
Te l . — GR 6-2400 

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

Of i s . tel . 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6 4 4 9 So . Pulaski Road 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskvrus 
treč. Sešt 12 iki 4 v.il popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKiy IR VAIKV LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

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

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Te l . — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3 9 0 7 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2 6 5 6 VVest 63rd Street 

Valandos pagal 
susitarimą 

Ofs . P O 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS - CHIRURGIJA 

V a l a n d o s pagal susi tarimą 

į s ta igos ir buto tel . 652-1381 

DR. FERO. VYT. KAUNAS 
BENDROĮI MEDICINA 

1407 S o . 49th Court , Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskvrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTCIAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7 l s t Street 

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

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGI1A 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

• 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susit.irimo Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
Of iso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

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

6 9 5 8 S. Talman Ave . 

Ofiso tel. HF 4-2123, namų GI 8-6195 

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

2454 VVest 71 st Street 
Vai : pirm . antr.id , ketv ir penktad 2-5 ir 

" — iš ank-to susitarus. . 

Ofs . tel. 586-3166; namu 381-3772 " 
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lteiolhicija Kr. 200 

WASHIN6T0NAS UŽ PABALTSCIŲ LAISVE 
Jamsioje mūsų tautos vergijos kitaip patekti i Sov. Sąjungos 

naktyje yra ir viltingu proSvais- kontrolę. 
čių. Viena i5 j v — lapkričio 13 d. Dėl viso to rezoliucija reika-
JAY Atstovų rūmu priimtoji re- lauja, kad JAV prezidentas ins-
zojiucija Pabaltijo valstybių lais- traktuotu JAV delegaciją Madri-
vėsCklausimu. Tai laimėjimas, ku- do konferencijoje, kad būtų pil-
ris buvo pasiektas bendromis lie- nai laikomasi Helsinkio susitari-
tuviu, latviu ir estų pastangomis, mu užtikrintų lygiu teisiu, lais-
radusiomis palankų atgarsį tei- vo tautų apsisprendimo dėsnio, 
sinaumą ir laisvę palaikančiuose Prezidentui primenama, kad jis, 
Amerikos krašv> atstovuose. panaudodamas JAV informacijų 

Si rezoliucija turi savo istoriją, agentūrą ir kitas vyriausybės a-
siekiančią Vasario 16-tos išvaka- gentūras, atkreiptų visų tautų de
rės! Kongresmanas L. Coughlin mesi j Pabaltijo valstybių likimą, 
(rep. Pa.,) pasiūlė rezoliuaiją Nr. tam panaudojant radiją ir spau-
50;- turėjusią darį dabartinės re- dą. 
zoliucijos. Balandžio 4 d. kong- Kongresas primena reikalą, 
Tesmanas Edv. Derwinski (resp, kad JAV prezidentas Įspėtų Sov. 
111.) drauge su kitais trimis kong- Sąjungą prieš ėmimąsi bet kokių 
resmanais pasiūlė rez. 96, kur priemonių pagal tą naują Sov 
buvo labiau išryškintas žmo- Sąjungos įstatymą, kad būtų ža 
gaus teisių paneigimas Pabaltijo linga JAV ir jų piliečių intere-
valstybėse. Pagaliau Denvinskis sams. 
su 46 kitais kongresmanais pa- 0 
siūlė rezoliuciją 147. Prie tų 
kongresmanų prisidėjo dar dau
giau, kol su nedidelėmis pataiso
mis rezoliuciją tada gavusią nu
merį 200, parėmė 91 kongresma
nas* 

Ši rezoliucija buvo priimta 
vienbalsiai 290 posėdy dalyvavu
sių kongresmanų. Prieš ją nebal
savo nė vienas kongresmanas. 
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Vis dėlto nepavyksta JAV išvaryti ii tos juros 
J. VAICELIŪNAS Maskvos noras dominuoti VI 

duržemio jūroje yra sena svajo 
nė. Dar Rusijos carai norėjo karo laivai, esantieji Viduržemio jūro-
laivais iš Juodosios jūros išplauk- je, sudaro JAV 6-jį karo laivyną, 
ti j Viduržemio jūrą, bet tai jiems o Maskvos karo laivai sudaro tik 
nepavyko. Komunistiniai Mask- j eskadrą. Suprantama, abi pusės 
vos carai turi geresnes sąlygas: jie čia demonstruoja savo jūrų ka-
pagal 1936 m. Montreaux kon- ro pajėgų dalį. Abiejų pusių 
vencijos nuostatus karo laivais iš laivai dalyvauja savo kariniuose 
Juodosios jūros gali išplaukti į! manevruose, kurie atliekami At-
Viduržemįo jūrą ir grįžti, bet tik 
taikos metu Karo metu tuos var

ianto ar Indijos vandenyne. 
Maskvos karo laivai Vidurže-tus saugo turkų galingo kalibro . .- . , . . . , 6 »» i • • u i A; mio juroje varo komunistinę pro-pa trankos. Maskvai gi svarbu bet j K • X~L ••• 

C l u ,~ i.:.-:. «!L,W; ; v: Ugandą, kai užsuka i jiems pa-

Rezoliucija mums svarbi. Pabrė
žiama, kadangi JAV atstovauja 
laisv,o apsisprendimo teisei ir, bū
damos Jungtinių Tautų nariu, JA 
V yra įsipareigojusios saugoti 
žmogaus teises ir pagrindines 
laisves, kadangi JAV pasirašė 
Helsinkio susitarimus, kur pa
sisakoma už žmogaus teises ir už 
laisvą tautų apsisprendimą, A-
merika stoja ginti Pabaltijo tautų 
laisvo apsisprendimo teisę, nes 
Sovietų Sąjunga yra vienašališ
kai prievarta Pabaltijos valstybes, 
kur;,os buvo Tautų Sąjungos na-

Tokie yra pagrindiniai nuosta
tai naujosios N r. 200 rezoliucijos. 
Ji mums labai svarbi. Tai laisvo
jo pasaulio žodis, paneigiąs 
Maskvos melus, kad Pabaltijo 
valstybės savo noru pasiryžo ver
gauti Maskvai. Tai iškėlimas Lie
tuvių teisės laisvai savo likimą 
spręsti, Jungt. Tautų priežiūroje, 
išvedus okupantų karinius dali
nius ir jų agentus. 

Žinoma, ši rezoliuaiją nėra į-
statymas, bet tai stiprus primini
mas JAV prezidentui, rekomen
duojąs ginti Pabaltijo tautų laisvę 
ir raginąs šį reikalą iškelti artė
jančioje Madrido konferencijoje. 
Sis Atstovų rūmų vienbalsis nu
tarimas jau yra paskelbtas "Con-
gressional Record" lapkričio 13 d-
laidoje, įjungiant ir tas kongres
manų kalbas, išryškinančias Sov. 
Sąjungos okupacijos neteisėtumą, 
dabar vartojamą prievartą, iške
liant lietuvių ir kitų pabaltiecių 
teises laisvuose rinkimuose, išve 

kada karo laivais išplaukti į Vi
duržemio jūrą. Be tokių sąlygų 
jai sunku vykdyti savo viešpata
vimą. Dėl to Maskva ir deda pa
stangas pasidaryti Viduržemio jū
ros šeimininke. 

Po antrojo pasaulinio karo 

lankų uostą. Stalinas tą propa
gandą varė per atskirų kraštų 
komunistų partijas. Betgi 1943 
m. jis buvo priverstas panaikinti 
Kominterną, o vėliau ir kai kurių 
kraštų partijos nuo Maskvos nu
sisuko. Net ir maža Albanija už-

Maskva norėjo savo dispozicijoje' darė savo uostus Maskvos karo 
turėti vieną kitą valstybę, esan- /laivams. Dabar Maskva į Vidur-
čią prie Viduržemio jūros. Pro Į žemio jūrą neturi jokio korido-
jas Maskva galėtų laisviau ir bet riaus, kuriuo galėtų įplaukti į tą 
kada įsiveržti į Viduržemio jūrą 
Ji tikėjosi savo dispozicijoje pasi 

riai okupavo, o JAV kongresas d u $ ^ ^ ^ v g . 
19D4 nenustatę, kad ta okupa- ^ ^ ^ ^ A t s t o v v r Q m u o s e 

laikyti Jugoslaviją, Albaniją, Grai
kiją, Turkiją. Bet tos valstybės 
greitai išslydo iš Maskvos rankų, 
nes jos žinojo, kas yra Sovietų Są
junga. Tą prasiveržimą Maskva 
vykdė net ginklu pro Graikiją, 
bet ir čia jai nepavyko. 

Bet kada įplaukti į Vidurže
mio jūrą karo laivais Maskvai 
sunku ir pro Gibraltarą ar Suesą, 
nes ir tuos vartus saugo jai nepa
lankios valstybės. Tiesa, dabar 
po Viduržemio jūrą plaukioja 
Maskvos karo laivai, bet karo 
metu jie liktų izoliuoti ir jų vei
kimas būtų apsunkintas arba ir 
visai sustabdytas. Ir karo laivas 
be palankaus uosto yra silpnas 
ginklas. Maskvos karo laivai ir 
lėktuvnešis Kiev plaukioja Vidur-

jūrą bet kuriuo metu. 
Chruščiovo laikai 

to rajono išstumti vakariečius, 
kad arabų pasaulyje dominuotų 
tik Sovietai. Jis manė arabų ra
joną ekonominiu atžvilgiu pririš
ti prie Maskvos. Nesigailėjo ir 
propagandos prieš kolonistus, 
imperialistus, sionistus, kalbėjo 
už tautų išsilaisvinimą, o jis 
pats neišla«svino nė savo tėvynės 
Ukrainos. Betgi ta propaganda 
buvo labai palanki "trečiajam 
pasauliui". Komunistai bandė 
veržtis ir į kraštų vyriausybes, 
bet nesėkmingai, išskyrus kiek 
Siriją ir Alžyriją. 

Brežnevo laikai 

Miasissipi valstijoje, Faulkner 
apskrityje, valdžios yra įsteig
tas 5.6 akrų ūkis, kuris angina 
apie 100 rūsių marihuanos ir 
laboratorijose tiria cheminę su
dėtį ir marihuanos veikimą. Ka
dangi šituo ūkiu labai užantere-
suotl smalsuoliai turistai ir ma
rihuanos biznieriai bei vartoto
jai, tai valdžia yra aptvėrus ši
tą ūkį dviem eilėm tvorų, kad 

bai padidinamos net iki 30 gin
kluotų sargų. 

Tyrimo mokslinis chemikas 
visada yra pasiruošęs atsakyti į 
visus klausimus Washingtono 
centrinei vaistų įstaigai (Dnig 
Enforsment Administration). 
Marihuana pradedama auginti 
iš jau paruoštų daigų arba i i 
sėklų. Lapkričio pradžioje ma
rihuana nunoksta ir keičia savo 

niekas be leidimo į ūkį neįeitų į spalvą iš žalios į rudą ir sėklos 

N. Chruščiovas norėjo susida
ryti geresnes politines sąlygas Vi
duržemio jūroje, remdamas gink
lais arabus, ypač Egiptą ir Siriją. 
Maskva Egiptą ne tik apgink
lavo, bet ir ant Nilo upės pasta
tė Aswanr užtvanką. Tada Egip
tą valdė A. Nasseris. 1964 m. N. 
Chruščiovas lankėsi Egipte ir As-
wano užtvankos pirmosios sekei 
jos atidarymo proga pasakė kal
bą. J>s pasakė, kad arabams reikia 
ne tiek vieningumo, kiek klasinio 
solidarumo su Sovietų Sąjunga. 

Vėliau, kai 1967 m. Izraelis su
naikino Egipto karo aviaciją ir 
sumušė Egipto kariuomenę, So
vietai egiptiečiams mažai ką pa
dėjo fronte. Naujas Egipto val-

cija buvo neteisėta ir sudaro grės- k { j l b ė j o k o n n a j D e r w i n s . 
mę pasaulio taikau Rezohuc.jojc fc A s h b r o o k , G i l m a n > Z a b l o c k i j 
pabrėžiama, kad Pabaltijo vals
tybių piliečiai trokšta nepriklau
somybės, o Sovietų Sąjunga jas 
naikina priespauda ir trėmimais. 
"-Rezoliucija pabrėžia, kad, ei

nant Helsinkio susitarimo VIII 
principu, Pabaltijo valstybės turi 
turėti lygias teises ir laisvo apsis
prendimo teisę, jose turi būti leis
ti laisvi rinkimai Jungtinių Tau
tų priežiūroje, išvedus Sovietų Są 

žemio jūroje, bet vengia susiduri- j dovas Sadatas Sovietų įgulas iš 
mų su JAV 6-ju karo laivynu, j Egipto išvarė, Maskva nustojo 
kuris yra keleriopai pranašesnis į Egipto palankumo. Chruščiovas, 
ir turi gerą užnugarį. JAV karo | ginkluodamas arabus, norėjo iš 

Benjamin, Fithian, Biaggi, Obcr-
star ir kiti, pasmerkdami Mask
vos imperializmą, kolonializmą 
ir keldami laisvės reikalą Pabal
tijos kraštams. 

Nereiktų praleisti progos Ats
tovų rūmų nariams pareikšti pa
dėką. Si rezoliucija dabar eina į 
senatą. Ją turės priimti senato 

jungos karines jėgas ir politinį, Foreign Relations Committee, ku-
administracinį bei policijos per- riam vadovauja Frank Church 
sonalą. (dem. iš Iouos). Kiti nariai: CL 

Pabrėžiama, kad JAV pastoviai Pell, G. McGovern, J. Biden, R. 
atsisako pripažinti Sovietų Sąjun- Stone, J. Glenn, P. Sarbanes, E 
gos neteisėtai įvykdytą Pabaltijo Muskie, E. Zorinsky. Visi jie de-
kraštų />kupaciją. Toliau prime- mokratai. Iš respublikonų homi-
namas tas nelemtas Maskvos pa- teto yra J.Javits, Ch. Percy, H. 
skelbtas •pilietybės įstatymas, dėl Baker, J. Helme, S. Hayakava, R. 
kurio rezoliucijoje Nr. 200 pažy- Lugar. Laiškais, telegramomis ir j 
mima, kad JAV yra įsipareigoju- telefonais reikia juos skatinti.! 
šios ginti savo piliečius, čia gi- kad greičiau rezoliucijai pritartų; 
musius ar įsipilietinusius imi- ir perduotų senato visumos svars-
grantus. Pagal Sovietų pilietybės tymui. Jiems galima perteikti 
įstatymą, įsigaliojusį 1979 m. lie- prašymą siunčiant: Senate Fo-
pos 1 d., kiekvienas žmogus, gi- reign Relations Committee, U-
mes Sov. Sąjungoje ar gimęs iš nited States Senate, VVashington, 
tėvų, kurie buvo Sov. Sąjungos D.C. 20510. 
piliečiai, nors ir nebūtų gimęs S/> Nė viename pasaulio parla-
vietų teritorijoje, yra Sov. Sąjun- mente nėra susidariusi tokia pro
gos pilietis, kuriam nepripažįsta- ga pabrėžti Lietuvos laisvės 
ma kita, taigi, išeitų ir JAV, pi- reikalą, kaip dabar Washingtone. 
lietybė. Tokie nuostatai apimtų Mes turime reikšti dėkingumą 
ir milijonus amerikiečių, kurie kongresmanams, o JAV senato 
jau savo gimimu yra tapę JAV narius skatinti priimti tą paverg-
piliečiais. Toks įstatymas terorl- tųjų pabaltiecių laisvei svarbų 
zuoja daugeli JAV piliečių, ku- nutarimą, kokį jau padarė Atsto-
rie gali keliauti į Sov. Sąjungą ar vų rumal. !• Pr 

Kongr. Edw. Demrtoski, kurio pastangomis buvo pravesta Atstovų rūmuose 
rezoliucija 200. Cia kongresmanas E. Derwinski su žmona jų pagerbimo Chi-
cagoje metu su Irena ir dr. Leonu Kriaučeliūnais š. m. lapkričio 2 d. 

L. Brežnevui teko pamatyti, 
kad ideologinis "solidarumas" 
atsistoja priešais tikruosius inte
resus. Sovietai ir arabai pažino 
vieni kitus praktišku patyrimu, ir 
visos iliuzijos dingo. Kai Egipto 
prezidentas Sadatas 1972 m. pa
sisuko į JAV pusę, Brežnevas jį 
pavadino socializmo išdaviku. 
Sadatas pasakė, kad komunizmas 
Artimuosiuose Rytuose yra karo 
grėsmė Dabar Sadatas yra anti-
sovietinis, antiarabas, nes jis ben 
drauja su Izraeliu. Tikras jo vei
das paaiškės vėliau, nes Sadatas 
juk yra arabas. 

Maskva dar ginkluoja Siriją ir 
Alžyriją, bet tos valstybės netu
ri tiesioginio kontakto su Sovie
tų Sąjunga ar jos satelitais. Mas
kva ginkluoja ir Libiją, nors jos 
valdovas Kadafi nėra tikras ko
munistas. Arabus nuo komuniz
mo saugo jų religija. 

JugosJairi/a 
Komunistinė Jugoslavija nuo 

Maskvos pasitraukė 1950 m., kai 
Maskva pradėjo veržtis į Vidur
žemio jūrą. Tada kai kurie arabų 
kraštai, norėdami atsipalaiduoti 
nuo Vakarų ir pasiruošti kovai 
prieš Izraelį, priėmė Maskvos pa
ramą. Bet vėliau, pamatę Mask
vos užmačias, tie patys arabai 
pradėjo megzti ryšius su Jugosla
vija, kuri yra arabams palanki. 
Ypač susidraugavo Egiptas su Ju
goslavija. Nasseris ir Tito pasida
rė geri draugai. Nasseris iš Tito 
sužinojo Jugoslavijos politiką, 
ekonominę sistemą ir Tito paty
rimą su Maskva. 

Tito padėjo Alžyrijai išsiva
duoti iš Prancūzijos "globos". Jis 
pripažino Alžyrijos provizorinę 
vyriausybę, kai Prancūzija Alžy
rijai dar nebuvo suteikusi laisvės. 

Jugoslavija, solidarizuodama 
arabams, vii palinko į Maskvos 
pusę 1967 m., kai vyko žydų.— 
arabų karas. Tito leido Sovie
tams naudotis Jugoslavijos aero
dromais, kai Sovietai Egiptui tei
kė ginklus. Tas nepatiko JAV vy
riausybei, kuri buvo labai parė-

ir neišeitų. 
Ūkis dieną ir naktį yra sau

giai ir stipriai saugojamas gin
kluotų sargų. Įėjimas ūkin yra 
galimas tik per vartus ir tik su 
dr. Turnerio, ūkio direktoriaus, 
leidimu. Kiekvienas po patikri
nimo jo dokumentų turi pasira
šyti į knygą savo įėjimą ir išė
jimą. Marihuanai nunokus, prieš 
derliaus nuėmimą, kad ūkis ne
būtų apiplėštas, sargybos dvigu 

muši Jugoslaviją, kai Tito ir Sta
lino santykiai buvo labai įsitem
pę. Tito mėtosi iš vienos pusės į 
kitą, bet Maskvai nenori duoti 
laisvų rankų Viduržemio jūroje. 

Karinis spaudimas 
Maskva Viduržemio jūroje de

monstravo savo karinio laivyno 
eskadroną, norėdama daug pa
siekti — SALT sutarties pasirašy
mą, JAV įtakos sumažinimą Ar
timuosiuose Rytuose, palengvin
ti technologijos importą, išlaiky
ti detent'.. Maskva tai daro akty
viai kalniu ir diplomatiniu ke
liu: atskirų kraštų ginklavimu, 
IBKBD laivų judėjimu ir aktyvia 
diplomatija 12-je kraštų. 

Maskva tuo norėjo neutrali
uos JAV įtaką Viduržemio jūroje, 

krenta žemėn. 
Marihuanos auginimui sėklos 

yra gaunamos iš šių kraštų;: 
Indijos, Pakistano, Pietų Afri
kos, Afganistano, Brazilijos, 
Turkijos, Kolumbijos ir Meksi
kos. Pažymėtina, kad iš Mek
sikos marihuanos sėklų auga
las užauga net iki 15 pėdų aukš
čio. Kiekvienas marihuanos 
augalas, vadinamas Canabis 
Santiva L., tiriant laboratorijo-
se nustatyta, kad marihuana 
susideda iš 359 cheminių dalių 
ir tik apie 61 chemikalo yra iš
tirta jų veikla, o kitos marihua
nos cheminės sudėtys dar nėra 
laboratoriškai ištirtos. Ūkio ir 
laboratorijos tyrimo įstaigos di
rektoriaus dr. Turnerio nuomo
ne, yra daug mokslininkų, me
dicinos darbuotojų ir publika, 
kurie mano, kad marihuana 
yra paprasta vienoda medžiaga. 
Pagal dr. Turnerį, šita nuomonė 
apie marihuaną yra mirtinai 
klaidinga, nes ne visos marihua
nos cheminės dalys yra ištirtos 
ir nėra nustatyta, kuri cheminė 
medžiaga iš 359 marihuanos 
cheminių dalių yra naudinga 
medicinai. 

Dabartiniu metu 4 valstijos 
— New Meadco, Louisiana. Flo
rida ir Illinois — yra pravedu-o, laikui bėgant, visai pasalinti i . . . . _ra . . Mt5_-_ j t t . ' . , , . . . . °, . . r ~ ~ . ! šios įstatymą, kad galima aa-JAV 6-JI karo laivyną ir povande-. _. ' J. ,nnm . • riB1MltSM 

ninius laivus su atominiais už 
taisais. Maskva norėjo Vidurže
mio jūrą panaudoti išplėtimui sa
vo jėgos Artimuosiuose Rytuose, 
Afrikoje, V. Europoje ir taip pat 
išplėsti savo jėgą per visą pasaulį 
"socializmo" vardu. Maskva save 
skaito Viduržemio jūros valstybe, 
nes ta jūra yra netoli Juodosios 
jūros. JAV nesanti Viduržemio 
jūros valstybė. 

Maskva kiekvienoje valstybėje 
veikė skirtingai: išnaudojo Tur
kijos ir Graikijos nepastovumą ir 
jų tarpusavio ginčus. Propagavo 
esamus nelygumus Kipre, Maltoje, 
Tunisijoje, Moroke, kad atitrauk
tų tuos kraštus nu .akarų, kad 
į Varšuvos paktą grąžintų Jugo
slaviją, veržtis į V. Europą, kad 
butų suskaldyta karinė NATO 
organizacija. 

Nežiūrint karinio ir diplomati
nio spaudimo, Maskva Vidurže
mio jūroje strateginių laimėjimų 
nepasiekė, nes jai palankumo ne
rodė net komunistiniai kraštai, 
kaip Jugoslavija ir Albanija. 

ryti medicinos eksperimentus 
su marihuana. Kadangi yra 
apie 100 rūšių marihuanos, tai 
viena rūšis marihuanos veikia į 
smegenis stipriai nuodingai, o 
kita rūšis mažiau nuodingai. 

1974 m. Jungtinės Tautos 
New Yorke pripažino ir reko
mendavo, kad JAV Mississipi 
marihuanai tirti ūkia yra pasau
linio masto, labai vertinga 
analytinė įstaiga. Kai kurie 
marihuanos derivatai jau dabar 
pradedami naudoti akių ligų 
gliaukomos gydymui ir kito* 
kioma ligoms. 

Dr. K. 

KRISTAUS FILMAS 
Daugybėje Chicagos miesto 

teatrų dabar rodomas religinis 
filmas "In Search of Historic 
Jesus". Filmą sukūrė 9unn 
bendrovė. Filmas spalvotas, su
darytas iš daugelio Kristaus 
gyvenimo scenų — nuo gimimo 
iki mirties. 

KAIP ATEITYJE ATRODYS 
RYGA? 

DMftiausias dėmesys skiria
mas Laisvės (dabartinei Und-
no) gatvei. Ten 1985 metais 
numatyta pastatyti Pergales 
paminklą. Kurioje vietoje, tik
rai dar nežinoma, bet kalbama 
apie gatvės "centrine a«T. Pa
minklo projektą sudarė skulp-
toriai L. Bukovskis, A. Buga-
jevas ir architektas E. Balins. 
Suplanuotas paminklas yra mil
žiniškas penkių spindulių (pa
grinde žvaigždė) suderinimas, 
kuris sudaro dinamišką spirale. 
Greta tai su ranka liečiąs žemę 

"iSlsisvin-

KRISTALINĖ VAZA 
Atsiminimai iš tarnybos prezidentūroje 

laikų 

POVILAS SKARDŽIUS 

Adjutanto galva Užugirio kieme būdavo pilna 
rūpesčių. Jis planuodavo kiekvieną prezidento dieną 
ir organizuodavo visus jo tarnybinius ir privatinius 
susitikimus. Daug laiko užimdavo laiškų ir raštų 
atrinkimas. Dalį tekdavo išmesti, dalį grąžinti į 
Prezidento kanceliariją Kaune, kad jiems būtų 
duota eiga arba į juos atsakyta. Adjutantas negalėjo 
nekreipti dėmesio ir į preazidentienę ir jos norus. 
Laimei jie būdavo nedideli, nes jos galva, nuo saulės 
patekėjimo iki nusileidimo, būdavo užimta ūkio ir 
virtuvės reikalais. Negalima buvo išleisti iš akių ir 
telefono, kuris kiekvieną minutę galėjo atnešti 
svarbias žinias. Visus tuos reikalus adjutantas 
turėdavo atlikti jų neatidėliodamas nors jis, kaip ir 
visi mirtingieji, turėjo tik dvi rankas. Mano buvimas 
Užugirio kieme turėjo palengvinti jo naštą. 

yra simbolinis kario 
tojo" atvaizdas. 

Latvijos spauda jau skelbta, 
kad "Rygai su milijonu gyven
tojų" reikia turėti ne mažiau 
2100 ha miško parku, sodų ir 
medžiais apsodintų bulvarą, 
Tačiau dabar nesą nei sodų nei 
sodinkelių, tinkamų didmiesčio 
reikalavimams. Miesto rajo
nuose pastatų plotas daugkart 
viršija žalumynų plotą. Rygos 
centre vienam gyventojui ten
ka tik 2.6 kv. m. žalumynų, 
nors mažiausias plotas yra 12 
kv. m. Tai esąs klaidingo pla
navimo rezultatas. A. T. 

Zuericher Nachrichten, Lietuvos Aidas, Lietuvos 
Žinios, Dvidešimtas Amžius, Vairas, Gimtoji kalba, 
Tautos mokykla. Prezidentas gaudavo savos ir 
užsieninės spaudos jau paruoštas apžvalgas, bet jis 
jom nepasitenkino. Valandų valandas jis 
praleisdavo savuosius ir užsieninius laikraščius 
skaitydamas, nes norėjo kasdieninius įvykius ir 
nuomones plačiau ir išsamiau patirti. Dažnai, 
pusryčių metu, svarbesnes naujienas jis garsiai 
paminėdavo, nors prie stalo, be manęs, daugiau 
nieko nebūdavo. Jis tai darė ne kad jas su manim 
apkalbėtų, bet kad taip papratęs buvo. Prezidentas 
pasakydavo, nutildavo ir susimąstydavo... 

Kai adjutanto vedamas pirmą kartą peržengiau 
prezidento darbo kambario slenksti antrame rūmų 
aukšte, man į akis krito kambario paprastumas. 
Vidury stovėjo nedidelis knygom, raštais ir 
laikraščiais apkrautas rašomasis stalas. Pasieny, 
prie durų buvo knygų spinta, maža ir nepilna. Trys 

Būna dienų, kurių, dėl vienos ar kitos kėdės, viena prie stalo, kitos dvi Šone. užbaigė 
priežasties, laikas neįstengia išstumti iš mūsų prezidento darbo kambario apstatymą. Durys į kitą 
atminties ir jos pasilieka neužmirštamos. Tokios kambarį, kuriame prezidentas miegojo, buvo 

pasiėmė adjutantą pik. Stepą Žukaitį ir gailestingąją dienos vidudienio metu, prezidentui ir jo adjutantui atidarytos. Kitos durys, einančios į mažą 
seserį Ilgauskienę. Adjutanto pirmutinė pareiga su svečiu, ministeriu S. Leonu, išėjus pasivaikščioti atvirą, ovalinės formos balkoną, buvo uždarytos 
atostogų metu buvo palaikyti ryšį su Kaunu, o ir apžiūrėti prezidento ūkį, sėdėjau jo darbo Pulkininkas priėjo prie jų, jas atidarė ir mes išėjome 
gailestingoji sesuo turėjo žiūrėti, kad prezidentas, kambary, norėdamas ant stalo išsklaidytus raštus į balkoną. Užugirio kiemo trobesiai gulėjo prieš mus 
būdamas Užugirio kieme, neužmiritų prisilaikyti sutvarkyti ir senus laikraščius naujais pakeisti, kaip ant delno. Už jų prasidėjo laukai, žali ir saules 
gydytojų nurodymų, nes jo sveikata nebebuvo labai Laikraščiai ant prezidento rašomojo stalo būdavo apšviesti. Prieš mus ir trobesių dešinėje pusėje jiems 
gera. Retas ir žemesnio rango asmuo valstybinėje sudedami tam tikra tvarka, kuri buvo pačio nebuvo daug vietos. Juos miškas sulaikė. Bet kairėje 
tarnyboj būtų pasitenkinęs tokiu mažu Stabu. Bet prezidento nustatyta. Juos reikėjo dėti dešinėje stalo laukai bėgo nuo mūsų toiyn ir tolyn, kol tolumoje 
prezidentui to užteko. Jis nemėgo būti apsuptas ir pusėje vienas ant kito taip, kad tik jų pavadinimai melsvam rūke savo žalumo netekę, susiliejo su 
daugelio akių stebimas. Prezidentas nemėgo ir būtų matomi. Pirmuoju ėjo anų dienų įtakingas dangum. Maža Lėno ežero dalis, matoma 
iškilmingumo, kuris jam, kaip valstybės galvai, angliškas dienraštis. Jį sekė žinomi Prancūzijos ir balkono, žėrėjo saulėje, 
priderėjo. Visada ir visur, kur tik buvo galima, jis Šveicarijos dienraščiai ir visi trys lietuviški. Gale 
vengė viešumos ir stengėsi likti nepastebėtas. Tą buvo prezidentą dominantys trys lietuviški žurnalai. 
vasarą prezidentas iSvažiavo iš Kauno taip tyliai, Laikraščiai, padėti ant stalo pagal prezidento norą, 
kad jo išvykimo nė laikraščiai nepaminėjo. atrodė taip: Manchester Guradien, Le Temps, (Bus daugiau) 

Prezidentas Antanas Smetona, važiuodamas 
atostogų į savo ūkį prie Lėno ežero, su savim 

nuo 
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DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 23 d. 

. 

S 

Lietuvos kariuomenes atkūrimo šventes minėjime Clevelande pagerbti sava-
DOriai kūrėjai. Jiems J. Budrienė prisegė gėles. Matyti J. Barniškis, V. Sen-
bergas, S. Lozoraitis, šalia Ramovės atstovas £. Pranckus. 

Nuocr. VL Bacevičiaus 

ataiafše 
KONCERTAS 

PTJTNAMO SESELĖM 
PAREMTI 

,phony in VVasbington, DC, Ghi-
cago Symphony, Symphony of 
the Air in New York, Manhei-
mer National Tlneatre Orchest-

Daugumas žinome apie Nekal- j ra, San Diego Symphony Or
tai Pradėtosios Marijos seserų j chestra, Cleveland Phillharmo-
kongregaciją, Putname, seselių Į nic Orchestra, Cleveland Wo-
darbfitumą, nuoširdumą, jų dar- Į mena Orchestra, Stuttgart Kam-

mer music Kreis in W. Germa-

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
Malonus Redaktoriau, 

Bučiau dėkingas, jei galėtu
mėt "Drauge" paskelbti sekan
tį mažą patikslinimą: 

& m. lapkričio 8 dienos '-Drau 
ge" B. Vaškaičio straipsnyje 
"JAV Liet. Bendruomenės tary
bos sesija" pažymėta, kad JAV 
Lietuvių Bendruomenė "Dr. B. 
Kaslui už parašymą knygos 
prancūzų kalba — Lietuvos do
kumentacija — paskyrė 15,000 
dolerių". 

g i s u m a yra paskirta ne dr. 
Kaslui už knygos parašymą, bet 
Prancūzijos leidyklai už išlei
dimą ir techniškonis knygos 
parengimo išlaidoms padengti 

Dr. Kasias knygą parengė 
veltui ir taip pat dar asmeniš
kai prisidėjo ir prisideda prie 
kai kurių su knygos parengi
mu susijusių išlaidų padengimo. 

Su geriausiais linkėjimais Jū
sų kilniam spaudos darbe. 

Su pagarba 
Dr. Bronis Kasias 
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NAMŲ APSITVAKKYME 
Ruošiate* ką perstatyti. pakeisti, 

atnaujinti. Gantą. Viduje ar ii lauko 
namo. ROpinatės? Visuomet čia Jums 
•u patyrimu, ui prieinamą kainą pa
dam, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TELEFONU 47t-SSM 
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Lietuva bolševiku 
okupacijoje 

JUOZAS PRUNSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kelintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų saulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, l£79, 240 psl. Spau
dė Draugu spaustuvė. Viršelis ir 
aplankas dail. P. Aleksos. Kaina 
su persiuntimu $6.73. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 6Srd S t . CUcago, m. 

C L A S S I F I E D GU I DE 
B E A L E S T A T E • • A L l l l l l l 

Savininkas parduoda mūr. namą su 
krautuves patalpa. 5% kamt. užpakaly 
ir 3 kamb. viršuj. Gazu — karstu van
deniu apsild. Naujas 20 x 22 p. alumi-
num apkaltas garažas. Pilnas rūsys. 
Apyl. 59 ir Homan. Apie $45,000.00. 

Skambint 778-852* 

lllllillllllllllllllllllllllllllllljllllillllllllllll 
2 namai ant 1 sklypo. Vienas na

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

Mūrinis 6 kamb. bungalow. Garažas. 
Marąuette Parke. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tas 

Notary Public 

2951 W. 63rd St.# 436-7878 
TeL 889-1784 arba 889-5568 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiummi 
i iy2 aukšto medinis. 6 kamb. Atski-

Hl. gyventojai prideda 30 centų'. ros 2 vonios, 2 virtuvės. Garažas. Arti 
valstijos mokesčio. • 09-os ir Rockwell. $24,900.00. 
IIHIII!IIIHillllMMi;illiUUlU!ll!IUUUil'llt | 2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37 

i p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $27,900. 

PIRKĖJO LAIMEI 
Apie $10,000 pa

jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

2jų aukštų asirai. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46.900. 

bus jaunimo stovyklose, sene
lių namuose ir lietuviškoje spau
doje, leidžiant vienintelį laik
raštėlį vaikams "Eglutę". 

Seselių pasiryžimus išlaikyti ir 
jų darbus įvykdyti, padedant 
finansiškai, o taip pat ir dvasiš
kai susidarė rėmėjų būreliai. 

BAUSME — 500,000 DOL. 

American Airlines bendrovė, 
kurios DC-10 lėktuvo nelaimėje 
O'Hare aerodrome, Chicagoje 
žuvo 273 žmonės, nubausta 
500,000 mil. dol. už nepakan
kamą lėktuvų priežiūrą. 

Apsimoka skelbtis diau. DRAUGE, 
i no* yra n a t m i prieinamos 

nas jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai 

Perskaitę "Draugą" duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 

ny, Sinfonica de Colombia in 
Bogota. Be to nesuskaitomai 
daug koncertavus su "Čiurlio
nio" ansambliu. Viso apie 1,000 
koncertų. 

Muzikas Jonas š v e d a s gimė 
Lietuvoje, Vilkaviškyje. Muzi
kos mokintis pradėjo Vilniaus 
konservatorijoj, vėliau Detmol-
do muzikos akademijoj. 1968 m. 
baigė "American Conservatory 
of Music" Chicagoj. Dabar dės
to fortepioną Cleveland Music 
School Settlement. Jo kūriniai 
buvo atlikti Modernaus Meno 
festivalyje Clevelando Meno 
muziejuje, Jordan Hali, Bosto
ne, Town Hali New Yorke, Chi
cagoje. Toronte, Montrearyje 
ir Pietų Amerikoje. Kūriniai 
"Pokalbis su mirusiais vaikais" 
ir dainos "Maras" bei "Sonata 
Breve" buvo transliuojamos per 
Clevelando Fine A r t s s tot i s 
WCLV FM. 

Geriausias 
pasaulyje konjakas* 

Marteli. 

Sol. Aldona Švedienė 

Putnamo seselių rėmėjų bū
relis Clevelande kviečia visus j 
koncertą, gruodžio 2 d , 4 vai. 
p. p. D. M. N. P. parapijos sa
lėje. Programą atliks Aldona 
Stempužienė - Švedienė, mezzo 
sopranas ir Jonas Švedas — 
kompozitorius - pianistas. Vi
sos koncerto pajamos skiriamos 
N. P. M. seselių centrui Put
name. 

Programoje: Purcell, Monte-
verdi. Mozart, Sasnausko, 
Brahma, Tallat - Kelpšos, Verdi, 
Schubert, Juzeliūno, Švedo, Vil
ią, Lobos kūriniai. 

Sol. jau 25 metai savo daino
mis žavi mūsų visuomenę. Gas
trolėmis aplankė lietuvius Siau
rės ir Pietų Amerikoje, Kana
doje ir Europoje. Dainavo Chi-
cagos lietuvių operoje ir Cafa-
relli operoje, Clevelande, Rigo-
letto, Hofmano pasakos, Faust, 
Trubadūrai, Aida, Carmen, Ca-
valeria Rusticana, Kaukių ba
lius, Jūratė ir Kastytis, Lapins
ko "Lokys" ir "Maras". Taip 
pat dainavo su National Sym-

MYLI LIETUVIŲ K A L B Ą 

Helena Jokubauskienė (Ja-
cobs) nors yra slovėnė, labai 
gerai kalba lietuviškai. Jau trys 
metai lanko lietuvių kalbos kur
sus ir dar žada toliau lavintis. 
Tai gražus pavyzdys visiems. 

D . 

AUTOBUSAI VAIKAMS 

Illinois parlamentas buvo pri
ėmęs nuostatą, kad ir privačias 
mokyklas lankantiems vaikams 
būtų duodama naudotis valdi
nėmis. Gubernatorius Thomp
son šį nuostatą vetavo. Illinois 
valstijos katalikų vyskupai pa
reiškė protestą gubernatoriui, 
nes susidaro skriauda katali
kams vaikams. Vyskupai pa
reiškė, kad jie veiks prieš šią 
neteisybę. 

— Visa, kas aš esu, kas ma
nyje yra gera ar bloga — visa 
tai mano motinos nuopelnas. 

Napoleonas 

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Narni) pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — locome Taz 

Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

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

Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Malamai praiau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti tavo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estete 
2625 Wnt Tlst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

O £ M E S 1 0 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
BEIKM.Ū 

Visitinių kortelių naudojimas yra 
grasus paprotys. Bisnieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias TUB-
tines korteles. _ „ A 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsit* patenkinti mūsų pataraavi* 
mu. 

BUSINESS SERVICES 

TIRED OF BEING MFPET> OFF 
BY SUPPOSED FROFESSlONAliS 

FOR UVPROFESSIONAL WORK? 
Uookins- for a good man to do » 
axx>d Job? Call CHA.RLIE COB for 
weather atripping, cauUcinr. aeners.1 
maintenance. conservation upe — 
475-4057. Ineured. No. suburba only 

KKEVIL ENTERPRISES 

10% — 20% — 30% pigiau mokestt 
n i apdmuda nuo usn ies Ir automo
bilio ps mus, 

F R A N K Z A P 0 L I S 
M a t 6A 

W. »5th Street 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2MI W. ftth St., te*. 77t-148t 

iiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuuiiiiiin 
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P L U M B I N G 
IJceased, Bonded, Insnred 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plyteles. (Hass btoeks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis 
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai. 
vakaro. 

SERAFINAS — 636-2960 
i l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Naujesnis *-Jų miegamų bungalow. 
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52.900. 

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

5S-ta ir Whipple. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta muro rezidencija. Gazo 
šilima. Rūsys. Nebrangus. 

•5-ta ir Kedsr. Stiprus 1% auki
to mūras. Tinka giminingom šeimom 
ar iinuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb. 
$72,000. 

NEIOHBORHOOD 
Realty Group U.SJL 

BUDRAITIS REALTY 00. 
4243 W. 03rd Straet 

Tel. - 767-0600 

8 BUTŲ MŪRINIS 
Idealus investavimui. 2 butai po 4 

kamb. ir 6 po 3 kamb. Viri $16,000.00 
brutto pajamų. Panas rūsys. Arti 65-
os ir California. A-1SI7 

WOLSKI REALTY GO. 
TeL — 5864040 

IŠNUOMOJAMA — F O R RENT 
^**>>""«*Ve*SBMaaveaMSMSnWs^BMeBBV»««BBWa«assM*sv»^B>» 

ISNUOM. naujai atremontuota 2-jų 
kamb. patalpa ofisui arba tinka gy
venti vyrui. 71-os ir Rockwell apyi. 

Skambint §25-7612 

MLSCELLANDOU8 

HELP WANTED — VYRAI 

GENERAL MAIRTERARCE 
Full time. 136-room motei. 
SKOK1E HOWARD JOHNSON'S 

MOTOR LODGE . . . . 
$333 SkoUe Bh/d. 

Cal Mrs. Powers 67V42M Weekdays 

TOOLMAKERS 
Eacperienced all around toolmaker 
who likęs variety and challenge to 
work on tools, jigs and fintures. 
Excellent opportunity. Good pay 
and benefits. Apply in person 
only. Mušt speak English. 

WEN PBODLCTS 
5810 Northsvest Hwy, TeL 7654066 

VEMDINfi MECHARICS 
Lfsvdsng Food Service Oompany 

seeks self starting supervisors and 
snechanks with VENDING ezperi-
ence. This ia an ezcellent opportu
nity to advance by joining- our ex-
panding organization. We offer a 
good benefit pkg., liberal vacation, 
siek leave & ezcell. starting salary. 

CALL PERSONNEL 255-9100 

SNIPPING - RECEIVING 
0RDER MOKINO 

Erperienced in uniforms or men's 
clothing. Advancement opportunities. 
Mušt drive. 

FELDMAN BROS. UNIFORMS 
600 W. Jackson Bhrd. 

• e e e e e e e e e e e e e e ę e e ST-ąrę > t »•» 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaSkuejama 
visų rOUų grindis. 

BUBNYS — Tei RE 7-5168 
į • » » « » » » • • » » » * • > > » » > • » > « » » • 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkrauitymas 
{•airių atstumų 

Tei 876-1882 a r t e 376-5996 
liillllllilillilliiilllllliilllllliiliiiiiliiiiiiiiii 

M A K E T O U R 0 W N 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Ir kitas kraštus 

NEDZINSKAS, 4169 Archer Ave. 
Chicago, HL MC32, tel. t27-5t»t 

SMSSSHBOSB 9mmnf***Tr" ̂ .̂  --l^TfBrrrnVT"mtn 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 

Tei — WA 5-8063 

Lifhuanian Christmas 
Tree Ornamente 

- b y -
KELENPIUS 

FRANK ZAPOLJS 
Iliustruotos ssr/ges knisa — 

m 62.66 

HELP WANTED — MOTERYS 

C ASHEER - RECEPTJONIST 
We are eeeklng- a frtendly. efficient 
person to work our front desk. Mušt 
be ca.pa.ble of minor bookkeeptnsT, 
as well as effectivley deallng- with 

the public. 
Ooataot Mr. Vonssr or Mr. O'Brlen. 
1146 Northbrook CC — TeL 272-S800 

Užsakymus siųsti DRAUGO ad
resu: 4546 W, 63rd St. , Chicago, 
Illinois 80629. Illinois gyventojai 
prideda 6% taksų. 

SKHLBKTTES "DRATJGir. 

WA1TRESSES 
DAY AND NIGHT 
COOKS — NIGHT. 

Apply In Person 
WAGS RESTAURANT 

Lsneota Malį, Lowsr Level 
Mattaaoo, VL PHONE: 461-6310 

«%KA1 IK MOTERYS 

D I S N W A $ H E R $ 
P I Z Z A M A K E N 

Full or Part Time " 
NANCY'S RISTORANTE 

660 N. York, Flmhuist, DL 
Ask For Maaager — 8S4-4374 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
I dienraštyje "Drauge". 

L P W A N T E D — M A L Z 

R E A L R 8 T A T R 

Rezidencinės ir Komercine* l**o»«»yb*» 
Apertmentai • Kondomaniumai • ftruomavimas 

Ramovėnų choras, vad. J. Kazėno, atlieka programą kariuome-
nss sukakties minėjime. Nuetr. VL 

FLORIDA m ^ „ „ _ . 
RFAI Q Angelė E. Kamiene 
ESTATE 

RSALTOft • • • BROKM e • • NOTART 
5?Oi Goif Soutcvard.u. Peler^bvrą s«ach,P-i. >^706 

T«i*fona« (S lV > 0 ~ 2 4 4 « . *ak.are (S»» }45-27}6 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i irtnii 
fTstrhi prekių paslilBiliusa ac. 

hranaisi tf ssasa —aiVBln 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

sm w. m su eucaga, m. mm 
SIUHTIIIIAI I LIETUVą 

Teist, • • f36>2737 
Vytautas VaJantinas 

1IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIU1IIIIIIIIIIUIII1J 

•HlttHIHIIIIIIIIIUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIllluii 

M. A. i I M K U S 
OfOOtfE TAX SERVICB 

NOTARY P C B U O 
6266 So. Man|ewood. teL 254-7466 

Taip pat dai-omj VERTIMAI. 
GIMINŲ iikvteUmsi. pildomi 
P I U E T T B e s PRAŠYMAI Ir 

kitokie b r a k š t 
sHHIIlllllMlItlIi 

• HONING MACNINI 
OPIRATOR 

Apply in parson e r call: 
P. PATARI—647-0450 

•i 

iJlOOULD *I«*M Cemponsnt t 
DlvUien 

6S65 W. HOWARD STREET—NILES 
rM/t/m 

tllllllinitlIlIHMHtIMIIIHII 

K 

OWNER - OPERATORS 
O.O.T. ąudlitied with tandem axle tractor for piggy 
back op6rAtion. Pick up nd deUvery within 400 miU 
radius. ChicAgo-baisd. £xcsil«nt pėj psekaga. 

TEL - 3 1 1 - 1 2 6 - 7 8 2 8 

/ < 

http://ca.pa.ble


A. A. I N I JONĄ RUGĮ PRISIMENANT 
Kas yra susipažinęs su "Švėkš

nos" monografija, negali užmirš
ti didžiojo Švėkšnos švietėjo, žy
maus gydytojo ir skurstančiu 
žmonių ekonominės gerovės ska
tintojo dr. Juozapo Rugio. Nors 
jis buvo kilęs iš Zanavykų kraš
to, bet su šia vietove taip susigy
venęs, kad jos istorijon yra įsira
šęs aukso raidėmis. Taip pat ne
išdildomai jis įrašė Švėkšnos is
torijon ir savo neužmirštamą 
šeimą. 

Nuo vieno šios šeimos nario 
a. a. prof. inž. Jono Rugio 

mirties kaip tik šio mėnesio 24 d. 
sueina vienuolika metų, kai jis 
staigiai, netikėtai, gydytojams 

. skaitydamas paskaitą, sustojo ir 
daugiau neatsikvėpė. Tačiau jo 
staigi mirtis neišdildė jo prisimi
nimo, jo aristokratiškos bet visuo
met nuoširdžios, nepaprastai drau 
giškos laikysenos su visais, ne
paisant, kokių kas pažiūrų buvo 
ir kaip galvojo. Net ir po dešimt
mečio su viršum jis su pagarba 
minimas visų, kurie jį pažino, ku 
tie pas jį mokėsi Lietuvoje, Vo
kietijoje ar studijavo Amerikoje. 

damas pageidavimą ir ateityje | Pilipavičiai. Julija ir Adolfas 
kasmet rengti Vėlinių minėjimą Šalkauskai, Monika Gincienė, 
— mirusiųjų pagerbimą. Šios Apolionija Pažėrienė, Gaja Gi-
gražioe Vėlinių apeigos baigtos niotytė-Richter, Antanas Rugys 
giesme Marija, Marija. 

KAPŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

A. a. M. Jonas Rugis 

Velionis inž. Jonas Rugis gyve
nimui ir profesijai buvo tinkamai I 
pasiruošęs nuo jaunystės. Gimęs j 
1901 m. vasario 4 d. Švėkšnoje. 
Bet jo mokslo kelias, prasidėjęs 
Švėkšnoje, nusitęsia per Palan
gą, Mogiliavą, Vilnių, Kauną ir 
Gento universitetą. Jo specialybė 
buvo chemija, bet jo pomėgis ne-
siribojo tik matematika ir che
miniais tyrimais. Jis taip pat ge
rai buvo susipažinęs su istorija, 
pasauline literatūra, net filosofi
ja, kad galima buvo jį laikyti dau
gelio sričių specialistu. Dėlto jam 
gyvenime ilgiausiai teko mokyto
jauti ir dirbti administracinį ar 
inžinerinį darbą nepriklausomo
je Lietuvos valstybėje. O jaunimą 
mokyti jis mėgo, tam jis buvo pa
siruošęs, turėjo plačiu pedagogi
nių sugebėjimų ne tik tinkamai 
išdėstyti savo kursą, bet ir moki
nius sudominti net sausomis che
mijos formulėmis, kai jis padary
davo įdomiu intarpų iš kitų 
mokslo, meno ar literatūros sri
čių. Tai buvo pedagogas iš pa
šaukimo ir specialistas savo dar
bu ir sugebėjimais. 

A. a. Jono Rugio kelias nebu
vo lengvas nuo pat jaunystės. Jis 
dar buvo tik jaunuolis, kai reikėjo 
trauktis pirmojo karo metu į Ru
siją ir ten sunkiausiose karo sąly
gose mokytis. Nelengvas buvo 
kelias ir atgal į besikuriančią Lie
tuvą. Kai grįžo Lietuvon, jausda
mas mokytoju stoką, jis ėmėsi 
mokytojo darbo, o tik vėliau pra
dėjo studijuoti. Kai atsirado są
lygos, išvyko studijoms į Belgiją, 
kur pasiekė aukščiausio specialy
bės laipsnio. 

Nepriklausomoj Lietuvoj ėmė
si darbų, kuriems jis jautėsi rei
kalingas ir kuriuose jis galėjo pa
rodyti savo sugebėjimus. Tik vie
no jis niekad neapleido, — jis ne
nustojo jaunimo auklėjimo ir mo
kymo darbų, nes jautė čia savo 
pašaukimą. Dėl to jis ilgai buvo 
Aukštesniosios Technikos mokyk
los mokytojas ir vicedirektorius, to 
darbo nesikratė ir Vokietijos sto
vyklose, kol, mokėdamas daugelį 
kalbu, pradėjo dirbti prancūzų 
ir amerikiečių įstaigose. 

1949 m. persikėlė į Ameriką. 
Pradžioje dirbo laboratorijose, da
rydamas įvairius cheminius tyri
mus, bet jau nuo 1958 m. buvo 
pakviestas profesorium Rosary 
College, River Forest, HL, kur dar 
bavosi iki 1965 m., tai yra iki pen
sijos amžiaus. Ir čia jis nebuvo 
tik eilinis dėstytojas, bet paliko 
studentų tarpe savo mokslu ir sa 
vo pokalbiais gražų pavyzdinį 
vardą, kaip mokytojo, kaip lie
tuvio ir kaip gilios minties krikš
čionio. 

Pagal amžių per anksti a. a. 
m l Jonas Rugis iškeliavo amži
nybėn, palikdamas liūdesyje žmo- Į 
Aą Aldoną, seserį Aliciją ir Jani- i 
ną Račkauskienę bei kitus arti
muosius. Tačiau jis paliko ir dau
gybę savo gerbėjų, kurių ilgai 
neužmirš su juo susitikinėję, su 
Juo turėję pokalbius, klausę jo gi
lių, gerai išmąstytų ir įdomiai 
perduodamu minčių. Jie visi šiuo 

metu tegali tik pasimelsti ir nuo
širdžia pagarba prisiminti tikrą 
intelektualą, gily patriotą, nuo
širdų žmogų, visuomet spren
džiantį gyvenimo problemas, kaip 
palengvinti savo artimųjų ir 
žmonijos gyvenimą, kad jis būtų 
gražesnis, geresnis ir šviesesnis. Jo 
prisiminimas tikrai dar ilgai švies 
ūkanotoje išeivijos aplinkoje 

P. Stakys 

UFTUVIAI 
FLORIDOJE 

Palm Beach, Florida 
PRISIMINTI MIRUSIEJI 

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktis 

Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems už atvykimą, fantų ir 
maisto aukotojams, visiems tal
kininkams, mž. Sauliui Jamei-

Po to į įvyko kapų savininkų' ^ ^ ^ parūpmimą i§ burmistro 
susirinkimas. Buvusi sekcija iš 
pirm. Jakubausko, ižd. Paulinos 
Banienės ir sekr. Vinco Mickaus 
atsistatydina Jiem pareikšta pa 
dėka už jų darbą. Vienbalsiai 
perrinktas sekcijos pirmininku 
Jonas Jakubauskas. Jis pareiš
kė, kad šios L«B sekcijos vardu 
ui čia palaidotus lietuvius yra 
užprašęs šv. Mišias, kurias atna 
šaus kun. Senkus ateinančių me
tų sausio 6 d., sekmadieni, 2 v. 
p. p. šv. Povilo bažnyčioje, o 
po pamaldų įvyks koncertas Ho-
liday Inn pokylių salėje, Singer 
Island. Toje pačioje salėje iš 
anksto užsisakiusiems bus tei
kiami pietūs. Koncerto išlaidas 
apmoka jis ir jo žmona Albina 
Maloniai prašo visus dalyvauti 
pamaldose ir koncerte. 

Šių naujų, didžiulių Royal 
Palm kapinių administratorius 
Mr. Lee Barger padėkojo LB už 
talką, jam rengiant gegužės 27 
d. visos Floridos veteranų šven
tę ir įteikė padėkos lakštus Lie
tuvių kapų sekcijos pirm. Jaku
bauskui, apylinkės pirm. Straz
dui, Julijai Stankūnaitei, Danu
tei Valotkienei ir Alfonsui Pili
pavičiui 

leidimo nemokamai naudotis šia 
parengimų vietove. 

Balfo vajus veiks visą lapkri
čio mėn. Valdyba visus prašo 
būti dosniais. P. Mikšys 

— Visą pasaulį padėk ant 
svarstyklių — mano motina at
svers. LongfekKv 

DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 23 d. » 

Mielai mokytojai 

A. t A. ONAI SAULAITIENB mirus, 
liūdinčią tZSMĄ ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Augsburgo Gimaazijos Mok Lalai 

Kazimieras 
Atkočaitjs 

Vėlinių dieną, lapkr. 2, 2 vai. 
p. p. daug lietuvių atvyko ir iš 
tolimesnių vitovių į Royal Palm 
kapines, kuriose yra ir lietuvių 
kapų sekcija Sekcijos pirm. Jo
nas Jakubauskas pareiškė, kad 
jau penkti metai kaip mes renka 
mės prisiminti ir pagerbti mirų 
sius. Čia jau yra palaidoti šie lie
tuviai: Juozas Papievis, Anta
nas Petraitis, Jonas Zimatravi-
čius, Sofija Dundulienė, Eleono
ra Renkin, Vladas Stoškus, Mar 
tynas Jokūbaitis. Vienos minu
tės susikaupimu jie buvo pagerb 
ti, o ant jų kapo padėta gėlių. 
Sugiedotas tautos himnas, Kun. 
Antanas Senkus paskaitė Vėli
nių dienai skirtas maldas ir pa
sakė pamokslą, visus prašyda
mas savo maldose prisiminti mi
rusius ne tik čia bet ir Lietuvo
je, Sibire ir visur kitur. 

LB Palm Beach apylinkės pir
mininkas Zigmas Strazdas trum 
pu žodžiu apibūdino Vėlinių gra
žias, kilnias tradicijas, pareikš-

Mirft 1978 spal. 30. Palaidota Clevelande Visų Sielų kapinėse. 
Mirties metinėse už jo sielą buvo atnašaujamos iv. Mišios Lietu

voje, Italijoje — Romoje ir Clevelande Dievo Motinos Nepaliaujamos 
Pagalbos bažnyčioje. Sv. Milių metu giedojo sol. Nora Braziulienė. 
Dalyvavo daug artimųjų. 

Po SV. Mišių Lietuvių Namų salėje buvo vakarienė, kurią pra
dedant, kuo. Ged. Kijauskas maldoje a. a Kazimien; taip pat prisi
minė. 

Mielas Kazimierai, skauda man Širdį, kad per anksti Viešpats Ta
ve pasisaukė. Mūsų jaukiuose namuose visur Tave matau, Tave jau
čiu ir sapnuoju. Meldžiuosi, kad Dievas Tave globotų. 

Nubudusi anom ANTANINA 

SĖKMINGA BALFO 
GEGUŽINE 

Palm Beach Balfo skyriaus 
valdybos surengta spalio 28 d. 
gegužinė buvo gana sėkminga 
Orui esant labai gražiam, daly 
vavo daug svečių iš toliau atvy
kusių, ypač iš Lake, Worth ir 
Lentanos, Ten, nesant Balfo sky 
riaus, Antanas Rugys surenka 
nario mokestį ir atlieka visas ki 
tas Balfo Įgaliotinio pareigas 
Kaip ir ankstyvesniais metais, 
valdyba dalyviams pateikė šil
tus, lietuviškus pietus ir kavutę 
su pyragais, kuriuos pagamino 
ir Balfui paaukojo Apolonija Pa 
žėrienė. Laimės šulinys labai 
daug ką apdovanojo gražiom do
vanom, kurios buvo suaukotos 
tų pačių Balfo rėmėjų. Valdybai 
esant tik iš trijų žmonių, — 
pirm. Vytauto Biliūno, sekr. 
Katriutės Giniotienės ir ižd. Sta 
sio Slaboko, — jiems talkininka
vo Aldona Biliūnienė, Albina Ja 
kuhauakienė Albina ir Alfonsas 

A. f A . 

DR. POVILUI ŠEPEČIUI 
m i r u s , 

žmonai Vandai, dukrelei Astai, sūnums 
Arvydui ir Manvydui ir giminėms reis-
kiava gilią užuojautą ir kartu liūdiva. 

J. 9. Kaunaitfe 
Surfside Florida 

Pedagogei 

A. t A. ONAI SAULAITIENB mirus, 
jos vyrui ANTANUI SAULAICIUI, dukrai MARIJAI SAU-
LAITYTE2-STANKUVIENEI ir JAV LB švietimo Tary
bos nariui kun. ANTANUI SAULAIČIŲ!, SJ reiškiame 
gilią užuojautą. 

JAV LB Švietimo Taryba 

A. t A. ONAI SAULAITIENB miros, 
visai SAULAIČIŲ ŠEIMAI — vyrui Antanui, sūnui 
kun. Antanui, dukrai Marytei Stankienei bei jos 
vyrui, sesutei Fridai Vilkienei ir visiems artimie
siems išreiškiame mūsų šeimos giliausią užuojau
tą. Liūdime ir mes 

Anelė žemaitaitis** 
Algis ir Gintas itmttaičlal 

ir ju seimo* 
Akkma žemaiUHytė 
Dalia JasiukonlM* ir stirna 

A. t A. ONAI SAULAITIENB mirus, 
jos skautiškai šeimai — vyrui ANTANUI, sūnui 
kun. ANTANUI, dukrai MARIJAI ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

K. Grigaitis 
A. ir A. Karniai 
A. ir B. Kilom 

St. Petenborg, Florida 

N. UkaittrcJus 
V. ir K. Paltiajiskal 
I . Ir A. Urbonai 

Taip staiga netekusią brangaus vyro 

A. f A. ALEKSO KUNDROTO, 
mielą ELENUTĘ, dukterį su šeima Lietuvoje, gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Jonas ir Ona KaaperaUiai 
Krikšto duktė Rita Kasperaitytė 
Marija Antmucci su Seimą. 
Alberta* Stočkua 
Stosi Stočkutė 
Steponas Satkūnas 

A. f A. MARY SIMONELIS 
STATKEVKIOTt 

Gyveno 8050 S. S*wyer Ave., Chicago. Illinois. 
Mirt lapkr. 21 d., 1979, 9 vai. ryto, sulaukus 87 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 86 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Sylvia, žentas Alex Kilkus, 

sūnus Peter. marti Stephanie, 5 anūkai: James ir £dward Kilkus, 
Phillip SimoneUs su žmona Maryetta, Michael SimoneUs, Caro! Bar. 
nes su vyru Ross, 3 proanukai, sesuo ir 2 broliai Lietuvoje, ir kiti 
gimines, draugai ir r*f*—** 

Kanas pašarvotas Mažeikos-Evmns kopi., 6845 S. Western Ave. 
Laidotuves Įvyks Wtad. lapkr. 24 d. B kopi. 9 vai. ryto bus at

lydėta i SvC. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, kurioje Jvyks 
ged. pamaldos už veikmes sielą. Po pamaldų bus nulydėta i Sv. Ka
zimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiams visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti iiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Meta, SOJMB, ssarti, žsssss, aaOksi Ir Į — M 

LakL direkt. Jonas Evans, Jr. ir Stasys Evaną Tet. 737-8800 

Brangiai motinai 

A. t A. ONAI SAULAITIENB mirus, 
PLA Globos Komiteto narį KUN. A. SAULUTĮ. SJ. 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Pasaulio Uatinritj Archyvo 
Globot Komrfetas 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DA1MID 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. California A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
-

Tel. 737-8601 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

330- SO. LITtAMCA AVE. T l * . YArds --3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PI ACE Tel. Virsima 7-6t>72 
2424 VN e»o,h STRFFT Tel REpublic 7-1213 

1102o Southvvest Highvvav Palos Hills, III. Tel. «74-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVF. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
331" SO. LIFLAMCA AVF. Tel. YArds 7-1138-3* 

POVILAS J. RIDIKAS 
s3354 SO. HALSTFD STREET Tel YArds 7-1*11 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. fOth W . . C ICk.RO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 

http://ICk.RO
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x Pogrindžio spaudos origi-1 
nalius egzempliorius, dabar iš-
džiamus okupuotoje Lietuvoje, 

x Inž. Vytautas, Katkus, 
naujasis JAV LB krašto valdy
bos pirmininkas, lankėsi Chica-
goję ir bendruomeniniais reika
lais tarėsi su PLB pirm. Vy
tautu Kamantų, vykd. vicepirm. bus galima pamatyti šiandieni,- , __ . ' „ . / j . . _ , . l VT * , (Vaclovu Kleiza, ižd. Mečiu 8il 

8 vai. vak. ruošiamos vakaro 
nės metu Jaunimo centro kavi- kaičiu, JAV LB Vidurio Vaka-

, , rų apygardos pirm. Kaziu Lau-neje. Apie pogrindžio spaudą L *.„sJ°. . .. \ _,. . . . • ~ • * ™ S , f • • kaiciu ir kitais. Pirmininkas 
kalbės dr. T. Remeikis, teisin 

X "Draugo" atkarpoje tre- Jonas Dainauskas, red. Br. 
čiadienį baigėme spausdinti I i Kviklys. Ruošia Akademinis 
Melniko romaną "Prie milžinų. skautų sąjūdis ir kviečia visus 
tilto", šiandien pradedame dalyvauti. 
spausdinti Povilo Skardžiaus * lietuviu Operos valdybą 
atsiminimų pluoštelį iš jo tar- į šiame sezone sudaro Irena Na-
nybos Lietuvos prezidentūrojeį vickaitė, Valerija 2adeikienė, 
laikų "Krištolinė vaza". rGailė Mačiulytė, Algirdas Pu-

X Juozas B, Laučka, nauja-1trius- Jurgis Vidžiūnas, Vacio-į 

Vytautas Kutkus jau pristatė 
JAV LB tarybai tvirtinti nau
jai sudarytą JAV LB krašto 
valdybą, į kurią pakviesti na-

iš Detroito, Clevelando, nai 
Philadelphijos ir Chicagos. 

x Zarasiškių klubo narių vi
suotinis susirinkimas šaukia
mas lapkričio 25 d., sekmadie-

-CHICAGOS ŽINIOS 
MIRTYS KELIUOSE 

Nustatyta, kad automobilio 
vairuotojai 16-24 m. amžiaus 
būna priežastis 40% mirtinų 

i susisiekimo nelaimių, nors tokių 
vairuotojų yra tik 22.1%. 

MIRĖ — 99 METŲ 

Veteranų ligoninėje Chicago-
je mirė 99 m. amžiaus sulaukęs 

; Ispanijos karo veteranas W. H. 
Neureither. Jis buvo kariuome
nėje Porto Rico, kai 1898 m. bu
vo karas su Ispanija. 

das, parėmęs lapkričio 18 d. 
pareigas iš buvusio fed. vado 
dr. Petro Kisieliaus, dar yra 
pasilikęs kelioms dienoms Chi-

džius. 
x Ses. Ona Mikalaitė, atvy-

sis Ateitininkų federacijos va- v*s Momkus ir Vytautas Ra-1 nį, 2 vai. p. p. Vyčių salėje. Na
rių dalyvavimas būtinas. Bus 
renkama nauja 1980 metams 

kusi iš Putnamo, talkininkau-1 valdyba. Kviečia klubo valdyba. 
jant kun. L Zarembai ir kun.: x Jonas Lukoševičius, "Ne-

cagoje pas dukros šeimą. P. ir Į A. Saulaičiui. Chicagoje lapkri- Į muno" tautinių šokių grupės 
R. Domanskius ir šia progajčio 7-8 ir 10-11 dienomis pra- j vadovas Sao Paulo, BrazUijoje, 
lanko ateitininkų ir kitų orga-•v e d ė š v Rašto seminarą. Se- į lankosi Chicagoje. Sia proga 
nizacijų pareigūnus, susipažin- rninaro klaus>tojai buvo supa- Į jis tarėsi su PLB pirm. Vyteu-
damas su ateitininkų veiklos žindinti su Senojo Testamento \ tu Kamantų, vykd. vicepirm. 
gairėmis. Sia proga J. Laučka i r Psalmių pagrindinėmis temo-. Vaclovu Kleiza, PLB Kultūros 

pastatytas gražus, meniškas, 
didelis paminklas, pagal žinomo 

m T* v t^- w«" I skulptoriaus Alenksandro Mar% 
Grupelė svečių ateitininkų federacijos vado pasikeitimo iš kilmėse Ateitininkų rūmuose Lemonte, 111. » « • « » • «•-1 ^jKonio nroiekta Paminklas 
ri^mbrozainenė. AlTaronas, Ni^ė Baronienė, Milda Tamuiionienė. J * V. Naudžius ir St. Tamuboms. Šventė , ̂ ° ™ * " £ * £ • j J ^ Z 
ivyko lapkričio 18 d. Į ̂ . ^ p u o & m < ) ^ ^ ^ to> 

i planuojama tuo metu surengti 
: jo akademiją. 

Buvo pristatyta išleista Po-CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
STYGINIO ANSAMBLIO 

KONCERTAS 

Chicagos Lietuvių styginis 
aplankė 'Draugo" redakciją, ™is- Buvo rodomos skaidrės ir j talkos komisijos pirm. dr. Leo- I ansamblis stengiasi įtraukti vis 
padėkojo už paramą, informuo- istorinės žinios apie vėliausius i nu Kriaučeliūnu, VI Tautinių į naujas jėgas. Sekmadienį, lap-
jant apie ateitininkus, ir prašė ^cv- Rašto tekstų radinius. '«-**- * •*- • :*~*~ •*— ,--:"~ - ° J T-— : * 
paramos ateity jo atsakingose1 x ,4Tn« National Catholk 

šokių šventės komiteto pirm. 
Jonu Talandžiu ir programos 

kričio 18 d., Jaunimo centro sa-

pareigose. L ir J. Laučkai iš- Register" savaitraštis lapkričio vedėja Nijole Pupiene apie rei-
vyksta penktadienį į Bethesdą, 2 5 d- laidoje trumpai paminėjo į kalingą paramą jo grupes jau 
Md., kur jie nuolat gyvena. T iof'""" ,r—«— *"~"-*^ —«-' -*—* ««*»-«-«««» »fo„«««, &«. 

X Dr. Kazys Šidlauskas po 
I Lietuvių Kunigų Vienybės sei- j nimui. "Nemuno* 'tautinių so
mą ir seimo svarstymus apie kių grupė atvyks į JAV birže 

i nui Kaminskui. Jis vedė orkes
trą sklandžiai atliekant AUegro 
(Leclair), Divertimentą K 136 
(Mozart), Rondo (Haydn). 
Stiprūs publikos plojimai, rodė, 
kad klausytojai pastebėjo ryš
kią šio styginio ansamblio pa-

Taip pat yra pakviesta a t e i - ! ^ 0 Kaupo monografija, kurią 
nančiais metais net keliose vie-1 redagavo ir meniškai sutvarkė 
tose skaityti paskaitas apie gė- dail. Bronius Murinas. Paveiks

le je įvyko jo koncertas drauge \" ,. . . A v . 
J ' * ^ * ' zangą, o dirigentas A. Kamins-

visuotinio susirinkimo pirmąja- persekiojamus Lietuvos katali-1 lio mėn. pabaigoje ir dalyvaus 

su solistais. 
Ansamblį sudaro smuikai: P. 

Matiukas (koncertmeisteris), 
P. Kapsalis, M. Madsen, R. 

kas vadovavo ansambliui su 
entuziastišku lengvumu. 

Toliau, vadovaujant dirigen
tui F. Stroliai, o A. Kaminskui 

lių išdėstymą papuošimams. 1̂ 4 nuotraukas padarė inž. Vy-
Jaunai menininkei ir profesio-' tautas Mažeika. Kelios nuotrau* 

nalei linkėtina su tokiu pat pa- k o s y*"* Vaclovo Noreikos. Vi-
sisekimu siekti vis didesnio t o - j s o s nuotraukos ryškios, at
bulumo savo mėgiamoje meno i spausdintos gerame, storame 

1 kreidiniame popieriuje. Kieti 

me posėdyje, įvykusiame lap- kus. Taip pat įdėtas Religinės Vl-oje Tautinių šokių šventėje 
kričio 16 d., buvo perrinktas I šalpos skelbimas su pop. Jono • 1980 m. 6 d. Chicagoje. 
Amerikos Lietuvių Tarybos ' Pauliaus U paveikslu ir jo žo-! x Amerikos Lietuvių Taryba 
valdybos pirmininku. Vicepir- j ožiais, kad mano pusė širdies j kreipėsi į Chicagos švietimo ta-
mininkais liko T. Blinstrubas, j J** Lietuvoje". Sis savaitraštis į rybą, kad, įvedus mokyklose į Brown, kontrabasas — P. Za-

ffrtlty^I^RayJ. Re-|;k a m b i m i n"t fortepijonu, skam 
mys, E. Sakadolskiene, Th. Ze- r 

man, violos: R. Baumgartner, 
D. Brazdžiūnaitė, B. Pakštas, 
violončelės: S. Aumiller, D. 

srityje. pa viršėliai su apalnku. Spaudos 
.darbus švariai, gražiai atliko 
I Mykolo Morkūno spaustuvė. 

P. Dargis, dr. J. Jerome, dr. L. Į v r a plačiai skaitomas Ameri- j kaip dėstomą dalyką apie žydų 
Kriaučeliūnas. dr. V. Simaitis I k o s katalikų. .genocidą nacių laikais, būtų 
ir dr. J. Valaitis. x Marijos aukšt. mokyklos įvestas dėstymas taip pat apie 

x "Lituanicos" futbolo klu- j tinklinio komanda labai gerai "^ų komunistų vykdomą ge
bąs Chicagoje, minėdami savo į sužaidė prieš Rich aukšt. mo- nocidą pavergtuose kraštuose. 
29 metų veiklos sukaktį, šiomis į kyklą. 

hiba, vargonai — L Šimutis, 
pianinas — A. Kaminskas, mu 
samieji — J. Staunton. 

LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOJE 

Lietuvių Jaunimo sąjungos I Kaina 6 dol. Parodos lankyto-
bėjo melodijos Air Varie (Ch. I Chicagos skyrius lapkričio l3;Jai monografija domėjosi ir 
Dancla). Smuiko solistei P.'d. susirinko aptarti ateities vei-idaug kas pirko po kelias kny-
Matiukas ir dr. L Ragas davė į klos kryptį. Didelė dalis susi-jgas. Knygos turinys lietuvių, 
Bacho koncertą dviem smui-1 rinkusių buvo dalyvavusi rVia nS l l l . vokiečių kalbomis, 
kam, jiems pritariant visam an-i P U kongrese Europoje ir da-j Porodos atidarymas buvo 
sambliui su fortepijonu. Pir-'bar ryžtasi gautas idėjas j trumpas, sklandus ir užtruko 

apie 15 minučių. 
Parodą atidarius buvo nu-

dienomis išleido naują leidinį, '• 
kuriame pateikė klubo 1979 me
tų veiklos apžvalgą rašiniais ir 
iliustracijomis. 20 puslapių di
desnio formato leidinį paruošė I 
leidinio komisija: Jonas Juška, 
Br. Trapikas ir Ged. Bielskus. 
Nuotraukos A. Stasiulio ir Eug. 
Butėno. Viršelis R. Cinkos. Dai-I 
liai atspausdino "Draugo" spau- •>. 
stuvė. I 
" X Martynas ir Dalia Tra
kiai, Palos Hills . atsiuntė 
auką. Ačiū. 

x Dail. P. Kaupo pomirtinė; 
dailės paroda, kuri susilaukė, 
labai didelio susidomėjimo, už- į 
daroma šį sekmad., lapkr. 25 d., Adolfas Markelis, žinomas Cicero vi 
Paroda papildyta naujais kuri- j suomenininkas, su politikos žmonėmis I jame. 
niais. Penktadienį paroda at- i susitikęs kandidatui į Illinois kongresą ] x Raimundas 

Judy B. Topinka paremti. Nuotrau-
i koj buvęs kongr. Collier ir kandidatė 
ĮJudy B. Topinka. 

Švietimo tarybos reakcija dar 
nežinoma. 

x Elena Gimbutienė, 
Crescenta, Calif., mums rašo 

I "Atnaujindama prenumeratą į dol. auką Labai ačiū. 
į sveikinu Draugo darbuotojus ir 
į dėkoju už tobulą, apimantį vi-
[ sas lietuviškojo gyvenimo sri
tis dienraštį". Kartu pridėjo ir 
auką. Labai ačiū. 

moji koncerto dalis baigta Senu j namie įvykdyti. Daug siūlymų 
.berto Nabaigta simfonija, kur i jaunimui kilo susirinkimo me-

Koncertas buvo pradėtas di-; i - i j u l l g ė i r ^ L. gimutis su'tu, ypatingai iš tų, kurie atsto-! P"*11 26 paveikslai, o savaitga-
riguojant jaunam muzikui Arū-! v a r g o n a i s Ivavo jaunimo kongreso studijų i lv:Je **r daugiau. Dar liko ne-

Sis styginio ansambho kon- j dienose. Siūlymus jungė viena' parduota gražių įspūdingų 36 
x Kazys JukneBs, Melroselcer tag ^ 0 turtmgas prairumu. | mintis, ryški IV PLJK nuteri-

LAJPk., BĮ., dažnai paremia "Drau- ^ j j ^ ^ Magtjenė su ansam-1 muose, noras geriau susipažinti 
"" gą". Ir dabar gavome jo 10_ b l i u a t l i k o A u ( j r a j Nakties aki- su buvusia ir dabartine Lietu-

. mirką, Sapnas — visos trys 
x Koiistancija Btažas iš Wel- k o m p j ^ ^ ^ ( d v i e j ų j ^ 

land, Ont., Kanados, buvo a t - Į d ž U i K B r a d ū n o a b i e jų or-
vykusi į Chicagą ir ta proga 
aplankė "Draugą", čia apžiū
rėjo spaudos darbus ir įsigijo 

X Birutė Veselkienė iš De- į lietuviškų leidinių už 58 dol. 

kestracija F. Strolios). 

va. 
Nutarta suruošti vakarą, su 

paveikslų. Kainos, palyginti, 
žemos. Daug kas. pirko švenčių 
dovanai. 

Parodos komitetą sudaro Da
nutė Augienė, Danutė Baraus-

sipažinti su'lRK"Baž!"kronika, | k i e
?

n ė - . « L Y l ^ ! t . i S S ^ ' 
per kurią būtų pristatyta jos 

troito mums rašo: "Siųsdama 
15 dol. auką noriu pareikšti pa-

x Dėkodami už korteles, po 
5 dol. aukojo: V. Vaišvila, Vi-

dėką už tai, kad dienraštis nuo-j tas Kazlauskas, H. Vygantas, 

Vėl skambėjo ansamblio, da-įP l a t i apimtis, istorija ir jos 
bar jam lietuvių kompozitorių | reikšmė mums, plačiam pasau-
meliodijos: Neužmiršk manęs 
(Br. Jarūno), Iliuzija (V. Jan-
čio), Lėtas šokis (J. Karoso, ] k e l t o s mintys apie asmens ir 

dail. Aleksandras Marčiulionis, 
dail. Juozas Mieliulis, dail. Bro
nius Murinas, Bronius SUiūnas 

lhu ir pačiai Lietuvai. Toliau I i r j į , - ^ __ 
būtų svarstomos kronikoje iš- , s t a t a n t k o n u ^ buvo pra 

leista mž. Vytauto Mažeikos1 

darą nuo 6 iki 9 v. v., šestad. 
nuo 10 v. r. iki 9 v. v. ir sekm. 
nuo 10 v. r. iki 8 v. v. (pr.) 

x Sol Dano* S ten kairytė* 
plokštelės pristatymas su va
kariene įvyks lapkričio 25 d. 
3 vai. p. p., Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Dėl rezerva
cijų prašom skambinti p. VI. 
Stropui, telef. 737-1840. Taip 
pat bilietų galima gauti. p. Vaz-
nelių prekyboje, 2501 W. 71 St., 
ir prie įėjimo. Vakarienės me
tu bus galima įsigyti ir plokš
telę, kuri bus puiki kalėdinė 
dovana. Vakarienės pelnas ski
riamas plokštelės išlaidų suma
žinimui. Maloniai kviečiame vi
sus dalyvauti. (pr.) j 

x Prof. J. Brazaičio penke
rių metų mirties sukakčiai at
žymėti Chicagos L. Fronto bi
čiuliai rengia minėjimą š. m. 
lapkričio mėn. 25 d., sekmadie
nį. Minėjimas prasidės 1 vai. 
šv. Mišiomis, kurias laikys kun. 
J. Vaišnys, SJ, tėvų jėzuitų ko
plyčioje. Pamaldų metu giedos 
sol. M. Momkienė, vargonais 
palydint muz. M. Motekaičiui. 
Po pamaldų įvyks Jaunimo cen
tro kavinėje minėjimas. Bičiu
lis inž. P. Narutis apibūdins 
prof. J. Brazaitį. Trumpą žodį 
tars buvęs laikinosios vyriausy-

jlat kelia mūsų jaunimo reika-jL Norkūnas, L Baltušis, A 
|lus. Kartu sveikinu sukakties Masaitis, O. B. Elskus, Teklė 

I proga ir turiu vilčių, kad mano j Ivanauskienė, St. Baltrukėnas, 
jaunimas po daugelio metų vėl Į Juozas Leščinskas, G. Taoras, 

i sveikins Jus". Už viską dėko- j Vladas Kaupas, Dalia Ažubaly-
tė-Woss, Albinas Šležas, Matas 
Milušauskas. Visiems dėkoja- į 
me. 

x Aukomis po 5 dol. savo 
dienraštį parėmė: Juozas Ma-

Pečiulfa iš 
East Chicagos nuoširdžiai pa-
rveikino savo dienraštį u* įteikė 
20 dolerių auką. Labai ačiū 

tikėjimo laisvę Lietuvoje 
Taip pat galvota paimti Lie

tuvos jaunųjų krašto tyrinėtojų, , _ . , . . . . 
navvzdi skatinant susilažini- d ė t l P ^ P * 8 ' P * ^ * J"08 P c r pavyzoj, skatinant ^sipaam t a l k i m ) rooSimui ^ . 
mą su senoviškais, lietuviškais I ___, ; t , .n. « . . i _„_ 

pavardė, kuris, kaip ir kiti na
riai, daug dirbo parodą ruo
šiant, parūpino paveikslams su-

orkestracija dr. L. Rago). 
Solistė R. Mastienė su an

samblio palyda atliko Piemenė
lį (Gudauskienės), Ramunėlę 
(Gaižausko). , - - - — - - - - - - — ; - * - - - • — T j rodai, padarė monografijai nuo-

Paskutinioji programos dalia Į Jaunimo žaidimais. Paskutiniu Į ^ Z2T 
metu Lietuvos jaunimas labai 
domėjosi šiais žaidimais ir juos 

buvo ansamblio atlikti kuri 
iniai: Vengrų šokis (Brahmso), 

x V. Bielinis, čikagiškis, i tusevičius, Antenas Matulaitis, 
prie prenumeratos mokesčio pri;E. Sakalauskas, O. Pankienė, 

bės ministeris prof. M. Macke-
x Albinas Kurkulis, akcijų \ vičius. Kun. A. Kezys rodys 

brokeris, dirbąs su Rodman ii i filmą iš velionio gyvenimo. Bi-
Bradshaw, Inc., patarnauja ak-įčiuliai ir jų draugai prašomi 

dalyvauti pamaldose ir minėji
me, (pr.) 

djų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 9T7-7916. 

(ak.) 
x M SMLANMIŲ tau « k ! S k a m W n t 7 3 7 . 1 7 ^ . 

reik, tuoj pas Petrą ir užeik' 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre-

kumpiai, aviena, veršiena, 
ir t. t. Užsak>-mus siun-

psitu bet kur Amerikoje. 
M U We«t 6Srd St , Chleago. n 

Tsl. (312) 4S6-4SS7. (sk.) 

dėjo 10 dolerių auką. Maloniai 
dėkojame. 

x Mikas Lisauskas, Water-
byry, Conn., atsiuntė sveikini
mus ir 10 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

X Dr. A. Vaitiekaitis, Lex-
ington, Mich., prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 10 dol. 
auką. Labai ačiū. 

x Vacys Mitkus, čikagiškis, 
aukojo 10 dol. Esame jam dė
kingi. 

x Po 3 dol. aukų atsiuntė: 
V. Steponavičienė, T. 2ilys, Ro
mas Kasparas. P. Marūnas, S. 
2ibutienė, Stasys Bikulčius. P 

Pizzikato polka (Strauso), Mar- ;P r a v e d ė vakarais, kai jaunimas 
šas iš Athahjos (Mendelssoh- susirinkdavo. Tai buvo vietoj 
no). Koncerto dalyviai, reiškė I paprastų, vakarietiškų šokių, 
pasigėrėjimą sklandžiu progra-!B u v o manoma, kad toks bandy-
mos atlikimu ir mūsų styginio j m a s t u r ė s sunkumų, ypač iš 
ansamblio pažanga. (pradžių, dėl smarkios Ameri-

'> kos kultūros įtakos jaunimo 
Koncertą globojo LD.K Bi-itarpg ^ t y,^ gaiimybių išeivi-

rutės draugija. Si įvairių kuri- j ^ jaunimui pasisavinti tuos 
nių koncertinė muzaika buvo! paprocnis. 

Elena Banevičienė, Alfonsas 
Skiparis, Mamertas Macežins-
kas. Visiems esame dėkingi. 

x Aukų po 3 doL atsiuntė: 
K. Kuniutis, Alb. Bendžius, Z. 
Jokūbauskienė, Vincas Berge-į maloni atgaiva. Pabaigoje an-

i traukas. 
Danutei Augienei talkino daug 

nuoširdžių dail. Povilo Kaupo 
draugų, meno puoselėtojų, ku
rie dirbo registracijoje, paruo
šė parodos lankytojams vaišes, 
priėmė ir vaisino svečius. 

Vytautas Kąsnis 

lis, Nijolė Dumbrytė, Ant. Mi
kus, V. Alyte, R. Marčiulionis, 
VI. Daliboga8, Aleksandra Ki-
vėnienė, Vikt. Pauperas. Vi
siems dėkojame. 

y Po 3 dol. aukojo: Eda 
Bražėnienė, Ona Sostekienė, R. 
Senkus, J. Juodis, R. H. Rin
gys, K. Pliuškonienė, J. Saka
lauskas, Anna Glebis, G. Mato
nis. St. Navickas, V. Kubilius, 

Smaižys; 2 dol. — S. Pikūnas. K. Kubaitis, G. Budraitienė, Z. 
A £į u Rumšą. S. Užupis. Dėkojame. 

X NAMAMS PIRKTI PA 
KOUOS duodamos mažais mė-

imokėjimais ir priei-
nuosimčiais. 

Ifvtmal Federal Savings. 2212 
W«rf Cermak Road — Telef. 
yg Y.T74T (sk.) 

x Važiuojam j Sunny Hills, 
Florida. Galime paimti keleivio, i 

(sk.)l 
x Ateities Fondui (Ateitis į 

Foundation, Inc.) aukojo po 
1.000 dol. Marijos Kuprienės 
šeima — mirusio Vacio Kuprio' 
įamžinimui; dr. A. ir V. Do- j 
manskiai: 500 dol. dr. J. ir K. 
Briedžiai; 400 dol. Vysk. Mo
tiejaus Valančiaus Cicero Moks-! 
leivių At-kų kp. Po 300 doL! 
kun. K. Trimakas.J. ir I. Pabe-: 
dinskai; 250 dol. J. Dėdinas; j 
Po 200 dol. J. ir V. Žadeikiai; Į 
SARK Assoc.. Inc. — J. Vai
lokaitis; 50 dol. J. ir O. Damai. Vida Ingaunienė prie savo gėttu menisko išdėstymo ir aukštų jos meno Jver-

(sk.) ! tinimo Žymenų, 

samblio reikalų vedėjas J. Nar-
butis padėkojo dalyviams, pa
kviesdamas vaišėms į Jaunimo 
centro kavinę. J. Pr. 

LAIMĖJIMAI U2 GĖLES 

Vida Ingaunienė (Cepelytė), 
kuri turi puikiai įrengtą par
duotuvę "Natures Flowers" 
(6807 Pershing Rd.) už savo 
darbus laimėjo iš septynių ka
tegorijų net šešis atžymėjimo 
ženklus Illinois Allied Florist 
Association surengtame mode
lių konkurse, kuris įvyko spa
lio 14 d. Triton College patal
pose. 

Vida Ingaunienė už savo dar-
bus laimėjo tris mėlynus pir
mos vietos kaspinus ir vieną 
trečios vietos geltoną kaspiną 
bei garbės pažymėjimą. Taip 
pat laimėjo vadinamą Sweep-
stakes taurę už geriausią gėlių 
modelį visam konkurse. Praė
jusiais metais ji taip pat lai
mėjo pirmosios vietos mėlyną 
kaspiną ir trofėją. 

Be to, ji yra pakviesta atei
nančiais meteis Allied Florist 
mokyklos parodoje pademon
struoti gėles ir gelių modelius. 

Panašios mintys buvo iškel
tos joninių laužo reikalu. 

Valdyba 
DAIL. POVILO KAUPO 
POMIRTINĖS PARODOS 

ATIDARYMAS 

Lapkričio 16 d. buvo atida
ryta dail. Povilo Kaupo pomirti
nė dailės paroda, kurioje yra 
išstatyti 74 kūriniai. Daugiau
sia alyvinė tapyba. Yra ir ak
varelių. Vyrauja gamtos pei-
sažai. Kelete abstraktų. Dar
bai atlikti Lietuvoje, Vokietijo
je, Amerikoje. 

Parodą atidarydamas Vytau
tas Kasniūnas kalbėjo dail. Po
vilo Kaupo draugų vardu ir dė
kojo gausiam svečių būriui 
(apie 200). Po to tarė žodį 
Čiurlionio galerijos vardu kun. 
dr. Jonas Borevičius, SJ, trum
pai, gražiomis mintimis nušvies
damas dailininko-kūrėjo gyve
nimą. Dail. Bronius Murinas 
padarė įdomią apžvalgą išsta
tytų darbų, kalbėjo apie Kau
po kūrinių stilių 

Po to buvo pranešta, kad pa
rodos atidarymo dienoje ant 
dail. Povilo Kaupo kapo buvo į 

tiiiiiiiiiiiimiiiiiiliii 
S T A S Y S Y L A » 

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS Z 

Šeimos kūrimo vyksmai. Port-
folio — iliustracijos: Zita So-
deikienė, Irena Mitkutė. Išlaido 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicagoj 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
dinys dideho tormato, 180 psi.— 
Kaina su persiuntimu $21.27. 

Užsakymus siųsti: Drangas, 
4545 W. 6Srd St, Chlcsgo, BĮ. 

(imiiHiintffiinniiiimiiiiniiiitiinit 

TAUTINES 
MINTIES KELIU 

Usturių tautininkijot 
istoriniai bruožai. 

Redagavo 

Amerikos L_»tuvių Tautinės 
sąjungos leidinys 1979 n. Kisti 
viršeliai, 416 pusi. Kaina tu par
siuntimu $13.25. n. gyv. dar pride
da 60 et. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti: DBAtJOAS, 
4545 W. ttrd 81, CMssfs, a 
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