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NAUJI POGRINDŽIO 
LEIDINIAI 

1. 1980 m. balandžio mėn. pa
sirodė „Tautos kelio" pirmasis 
numeris, apimantis 37 psl. Nu
meryje gvildenami tautiniai klau
simai. Įžangoje redakcija rašo: 
„Vis plečiasi ir didėja gretos tu, 
kurie kovoja ir aukojasi, kad tau
toje neužgestų ryžtas atgauti lais
vę. Sis besiplečiantis sąjūdis pa
skatino ir „Tautos kelią" pasiro
dyti... Jo noras — paremti tau
tiečius, kurie veda nelygią kovą 
ir stoti vieton tų, kurie buvo pri
versti iš kovos lauko pasitraukti. 
Okupacinė valdžia ne amžina, 
išsivadavimo valanda ateis ir Lie
tuva bus laisva ir savarankiška. 
Tokio įsitikinimo skatinami ir 
pradedame pirmąjį žingsnį". 

2. „Aušra" Nr. 21. Numeris 
išėjęs kovo mėnesį. 

Lietuvi, nepamiršk! 
Petras Plumpa (Permės sr.) 
Petras Paulaitis (Mordovija), 
Nijolė Sadūnaitė (tremtis Bo-

gučanuose. 

Sergiejus Kovaliovas (Mordo 
vija), 

Viktoras Petkus (Čistopolio ka 
įėjimas), 

Balys Gajauskas (Mordovija), 
Vladas Lapienis (Tremtis Tė

jo je), 
Julius Sasnauskas (Laukia teis 

n o KGB kalėjime), 
Antanas Terleckas (Laukia 

teismo KGB kalėjime), 
Povilas Pečeliūnas (Laukia teis 

mo KGB kalėjime), 
Vytautas Skuodis (Laukia teis

mo KGB kalėjime-, 
Algirdas Statkevičius (Laukia 

teismo KGB kalėjime), 
Anastazas Janulis (Laukia teis

mo KGB kalėjime), 
Povilas Buzas (Laukia teismo 

KGB kalėjime), 
Ona Vitkauskaitė (Laukia teis

mo KGB kalėjime), 
Genovaitė Navickaitė (Laukia 

teismo KGB kalėjime) 
ir kiti 

neša nelaisvės pančius, kad tu 
galėtum laisvai gyventi ir tikė
ti! 

(Pabaiga) 

SUNKU PATENKINTI 
PAŽADUS UNIJOMS 

Lenkijos darbininkai grasina streikais 

Irakas skelbia 
karo paliaubas 

Irano "Fantomai" daužo Irako miestus 

Vaizdas iš Pabaltiečių Laisvės žygio New Yorke Demonstracijos, kuriose dalyvavo apie 3,000 lietuvių, latvių 
ir estų, įvyko prie Jungtinių Tautų ir prie Sovietų Sąjungos pasiuntinybės. Nuotr. Vytauto Maželio 

Knyga apie JA V 
etnines grupes 
Platus žvilgsnis į Amerikos mažumas 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Graikijos užsienio reikalų 
ministeris Mitsotakis pareiškė, jog 
Graikija visiškai pasitrauks iš 

i NATO, jei nebus rasta jos sugrį- j 
New Yorkas. „Time" žur- i „manksai" (imigrantai iš Man i ž i m u i ^ ^ "formulė". Tada į 

nalas skelbia, jog šią savaitę iš, salos), .arba „vendai", atvykę B; Amerikai teks išvežti keturias 
spaudos išeina nauja knyga apie į Vokietijos rytinių provincijų dar i Graikijoje laikomas karines ba-
Amerilcos etnines mažumas, i 19-tame šimtmetyje. Pastarie- į z e s 
Harvardo Universiteto leidyklos ; ji Amerikoje jau baigia išnykti, I Lenkijos laisvųjų unijų va-
„Harvard Encyclopedia of Ame-1 tačiau Texas valstijoje dar yra t ̂  paskelbė, jog vyriausybei 
rican Ethnic Groups" turi 1,076 į žinių apie jų kalbą ir papročius.! priešįnantis ir atsisakant įgyven-
puslapius. Iki sausio 1 d. knyga j Knygos autoriai supranta, kadj d i n t i darbininkams duotus paža-
kainuos 45 doi., o vėliau 60 Į jie susilauks įvairių* kaltinimų ir1 dUSj spalio 20 d. vėl bus skel-
dol. Knygos redaktorius, istorijos; kritikos. Autorius, rašęs apie ma-1 b j a n i a s generalinis streikas. Vals-
profesorius Stephan Thernstrom, j kedoniečius, net atsisakė pasira- į tybįnė televizija, po 10 metų per-
švedų kilmės, pradėjo medžiagą | syti savo pavardę, nes dėl tos I t r a uko s \r oficialios tylos, parodė 

tautos vyksta ginčai tarp dabar 

tą dr. Vangelzist, paklausė, ko
kia čia pavardė. Dantistas atsa
kė, jog jis albanas. Pacientė pra-

Varluva. — Naujosios Lenki- į priešą", neskelbia apie unijų veik-
jos darbininkų unijos ir komu-.į lą, nutyli naujus įvykius, turi pa-
nistinė vyriausybė žengia į neiš-' grindą. Valstybinė televizija ve-
vengiamą susikirtimą, mano už Į da kietą propagandą prieš unijų 
sienio stebėtojai. Penktadienį vi- j šalininkus. Policija vėl suėmė Ja 
durdienį unijos žada paskelbti i cek Kuroną, Savigynos komite 
vienos valandos streiką. Trečia-! to veikėją. Prieš suėmimą Lenki-, 
dienį vicepremjeras Mieczyslav i jos televizija pasmerkė jo pasi- **f*JfB* **m_ 1 * *** 

rinkti 1974 m. Knygoje sakoma, 
kad viena knygos redaktorių I tinės Bulgarijos, Graikijos ir Ju-j 
Ann Orlov, nuėjusi pas dantis- goslavijos, kurios visos laiko ma-

kedoniečius savos tautos dalimi. 
Šioje knygoje yra 29 atskiri 

straipsniai apie Amerikos „tirpi-

Jagielski buvo nuvykęs į Gdans
ką, kur ilgai derėjosi su unijos va
dais. Darbininkų atstovai reika
lavo vyriausybės pradėti vykdy
ti rugpiūčio mėnesį duotus paža
dus: pakelti algas ir traktuoti vai 
diškoje spaudoje naująsias unijas 
bešališkai. Iki šiol darbininkų 
reikalavimai nebuvo patenkina
mi. Po ilgų derybų "Solidar-
nosc" prezidiumo narys Andzej 
Gwiazda pareiškė koresponden
tams, jog darbininkų atstovai ban 
dė taikingai išspręsti problemas, 
tačiau nepavyko ir penktadienį 
turi sustoti darbai 36-se įmonė
se, jei vyriausybė nepakeis savo 
laikysenos. 

Šeštadienį susirenka Lenkijos 
komunistų (Jungtinės darbinin
kų) partijos centro komitetas, 

kalbėjimus su V. Vokietijos ir 
Švedijos televizijų programomis, 
kuriose jis kalbėjo apie reikalą 
pašalinti komunistinį režimą. 

dėjusi klausinėti, kiek Amerikoje I nimo katilą", mišrias vedybas, 
albanų (apie 70,000), kur jie gy- į mažumų sunkumus, pergyventus 
veną. Iš to ir kilusi mintis pa-1 neteisingus, išankstinius nusista

tymus prieš atskiras grupes. Nu 
Amerikoje gyvenančias tautybes. I rodoma, kad ilgą laiką kinai bu-

Pradžioje planuota apimti Į yo laikomi prietaringais, sukta 
apie 50 ar 60 tautinių grupių, I žmonėmis sąmojin-
tačiau knyga apima 106 tauty-

Darbininkų vadas VValesa įspėjo! bes. Mažiausia vietos, 13 eilučių, 
Lenkijos valdžią, kad unijos drau Į skirta Indonezijos kilmės žmo
gų šmeižimas laužo Gdanskoį nėms, daugiausia Amerikos 
susitarimus. ! indėnams (55 puslapiai). Rašo-

Lenkijos teismas Varšuvoje jau Į ma apie atskirų grupių kilmę, 
paskelbė pirmos naujosios unijos | emigracijos priežastis, tradicijas, 
legalinį pripažinimą. Teisėjas | kalbas, net kulinarinius skirtu-t 
Zdislaw Koscielniok pareiškė, 
kad Lenkijos aviacijos LOT tar
nautojų ir lakūnų unija lega
liai veikia. Darbo unijos centre 
"Solidamosc"' bus atstovaujamos 
36 nepriklausomos unijos. 

Paskutiniame darbininkų — 
vyriausybės pasitarime VValesa 
reikalavo spaudos patarnavimų 
unijoms, o vicepremjeras Jagiels 

kuriame yra 142 nariai. Jiems I ki ragino unijų vadus mobili-
teks, kaip pareiškė "Interpress" j zuoti darbininkus į ekonominio 
direktorius Miroslavv VVojciechovv j atsigavimo kovą. Pasitarimai, 
ski, "derintis prie naujos situaci 
jos, ieškoti nauju veidų, naujų 
planų. Teks įgyvendinti partijos 
viduje demokratinius sprendi
mus". 

Pasikeitus partijos vadams, 
dar tebevyksta viršūnių valy
mas. Pašalinus iš pareigų Macie 
jų Szczepanskį, radijo ir televizi
jos viršininką, kuris kaltinamas 
lėšų eikvojimu, korupcija ir ki
tais nusižengimais, jo vieton bu
vo paskirtas Josef Barecki, tačiau 
ir tas po keturių savaičių paša
lintas, nes jis žinomas, kaip ge
ras buvusio partijos vado Gie-
reko bičiulis ir artimas bendra
darbis. Naujasis vadas Stanislaw 
Kania į vadovaujančias vietas 
įstatys savo parinktus asmenis. 

Naujųjų unijų nusiskundi
mas, kad valdžia spaudoje trak
tuoja unijas kaip "socializmo 

kaip minėta, nepasisekė. Laukia
ma naujų varžybų ir kovų, ku
rių rezultatų niekas Lenkijoje 
negali pramatyti. 

Reaganas atšauks 
SALT sutartį 

New Yorkas. — Respubliko
nų partijos kandidatas į preziden 
tus Ronald Reagan pareiškė, kad 
tapęs prezidentu, jis tuoj panai
kintų SALT n sutartį, kuri jau 
14 mėnesių laukia ratifikavimo 
senate. Prezidento Carterio pasi
rašyta nusiginklavimo sutartis, 
pareiškė Reaganas, turi daug trū
kumų ir nėra Amerikai naudin
ga. Jis sustiprintų Amerikos gy 
nybos jėgas ir vėl siūlytų sovie 
tams derėtis dėl ginklų apriboji 
mo. 

mus. Knygoje rašoma apie tokias 
mažai žinomas grupes kaip 

Karsti ginčai 
Irano parlamente 

Teheranas. — Irano premjeras 
Ali Rajai pareiškė gavęs dar vie
ną laišką iš valstybės sekreto
riaus Muskie. Jis tą laišką studi
juosiąs ir atsakysiąs jo autoriui. 
Žinių agentūra paaiškino, jog 
— perduodamas laišką, Šveicarų 
diplomatas pasakęs, kad Ameri
ka rėmė Iraną per 35 metus. 

o airiai 
gaiš ir „peštukais". 

Vienas autorių, Notre Dame 
universiteto istorijos prof. Philip 
Gleason, įrodinėja, kad Amerika 
nėra vien tik didelė etninių gru
pių kolekcija, grupių, kurias spau
džia ir dominuoja „Wasp" (bal
ti anglosaksai protestantai). Et
niškumas, gerai ar blogai, buvo 
ir pasilieka svarbiu Amerikos so
cialinio audinio veiksniu, sako
ma knygoje. 

Saudi Arabija 
vilks ledkalnius 

Londonas. — Saudi Arabijos 
princas Mohammed ai Feisal 

j įsteigė bendrovę, kurios uždavi-
! nys bus transportuoti iš Antark-
į tikos milijonus tonų svorio led-
Į kalnius, kad būtų galima aprū-
į pinti vandeniu Artimųjų Rytų 

Irano parlamente vienas faną-1 [a>f™s: 1° • ' • " • " • ' ' 1 9 8 5 , . m ' 
tiškas atstovas pareiškė, jog Tra_ Į ledkalniai ^ gali tapti pagrindiniu 
nas su Amerika kariauja, todėl šaltiniu sausrin-
su ja negalima kalbėtis. I tai at
siliepė nuosaikesnis narys, buvęs 
ministeris Sahabi, nurodęs, kad 
Amerika laiko dideles sumas Ira
no pinigų. Kaip juos atsiimsime, 
jei nesikalbėsime su VVashingto-
nu, klausė jis. Parlamente kilo 
triukšmas, būtų įvykusios muš
tynės, tačiau pirmininkas de
batus nutraukė. 

Irano nuotaikas gerai iliust
ruoja jo diplomato Beirute pareis 
kimas. Mehdi Amer Rahai pa
sakė korespondentams, kad Ame 
rikai įsikišus į konfliktą tarp Ira
no ir Irako, visi įkaitai bus sušau 
dyti. 

gėlo vandens 
goms sritims. 

Ateinančiais metais bus ban
doma atvilkti į Saudi Arabiją 
100 milijonų tonų svorio ledkal
nį. Viena tona vandens iŠ led
kalnio gali būti pristatyta į Sau
di Arabiją už 50 centų. Tai ma
žiau, kaip vienas dešimtadalis iš-
gėlinto jūrų vandens kainos. 

— Vakarų Vokietijoje prasidė 
jo 5 naujųjų nacių, vadinamos 
"Braunšveigo grupės" teismas. 
Grupei vadovauja 56 m. Paul Ot 
te, kuris planavęs viešųjų įstaigų 
Hanoveryje ir Flensburge sprog
dinimus. 

filmą, kaip 1970 m. streikuose 
kareiviai šaudė į darbininkus. 

— Senatas atšaukė daugelį 
JAV geležinkeliams taikytų su
varžymų. Spėjama, kad bus pa
keltos prekių ir keleivių vežioji
mo kainos. 

— Prancūzijos atominės ener
gijos komisija įsakė išvežti iš 
Irako ten dirbusius prancūzus. 
Paliekami tik savanoriai, kurie 
prižiūrės atominių tyrimų cent
rą ir branduolinį reaktorių ne
toli Bagdado. 

— Paragvajus nutraukė diplo
matinius ryšius su Nikaragvos 
vyriausybe, nes tardymai parodė, 
kad atentate prieš Anastasio So-
mozą dalyvavo ir du Nikaragvos 
diplomatai, ištremti iš Paragva
jaus rugpiūčio 20 d. 

— Karo aviacijos vadovybė 
patvirtino spaudos žinias, kad 
Libijos karo naikintuvai bandė 
trukdyti JAV žvalgybos lėktuvui, 
skridusiam tarptautinėje oro zo
noje virš Viduržemio jūros. Libi
jos lėktuvus nuvijo iš lėktuvne
šio „Kennedy" pakilę F-14 lėk
tuvai. 

— Zimbabvės premjeras Mu-
gabe pasiuntė kariuomenę į tris 
miestus sustabdyti kovų tarp dvie
jų buvusių partizanų grupių. Bu
vę Mugabės partizanai dažnai 
susikerta su vidaus reikalų mi-
nisterio Nkomo rėmėjais. 

— Senato pakomitetis, kuris 
aiškino Billy Carterio skandalą, 
jo ryšius su Libija, šiomis dieno
mis paskelbs raportą, su kuriuo 
nesutinka dalis komiteto narių, 
pažadėjusių paruošti savo atski
rus raporto papildymus. De
mokratų veikėjai kaltina senato 
respublikonus, kad jie planuoja 
pakenkti prezidentui Carteriui, 
nuvilkindami jo brolio skandalą 
iki rinkimų. 

— Puerto Ricos salos valdžia 
kreipėsi į teismą, kad jis uždraustų 
perkelti į salą 4,500 kubiečių 
pabėgėlių. Puerto Rica esanti ne 
turtinga, tirštai apgyvendinta sa 
la, jai nereikia kubiečiu smurto ir 
nusikaltimų, sakoma skunde. 

New Yorkas. — Irakas paskel
bė, kad jis pradės karo paliaubas 
šį sekmadienį ir nutrauks kari
nius veiksmus iki spalio 8 d. Ira
ko karinės jėgos tik ginsis, jei bus 
puolamos. Šį vienašališką paliau 
bų sprendimą Irakas skelbia to
dėl, kad visi jo užsibrėžti tikslai 
pasiekti. Be to, Irakas nori duoti 
laiko Jungtinėms Tautoms ir is
lamo valstybių atstovui, Pakista 
no prezidentui Ziai, susitarti su 
Irano vyriausybe. Kaip žinoma, 
Irano vyriausybė jau kelis kart 
atmetė visų tarpininkų siūlymus 
ir jokių karo paliaubų nesirengia 
laikytis. Savo rašte Jungtinių 
Tauty sekretoriui VValdenhei-
mui Irano prezidentas Bani Sad-
ras rašo, kad jokios diskusijos, 
tiesioginės ar netiesioginės, neį
manomos, Irano vyriausybė ne
galinti svarstyti jokių paliaubų, 
kol jo žemė yra okupuota. 

Teherano radijas paskelbė, jog 
Irako jėgos kelis kart bandė už
imti Khorramsharo miestą, bet 
buvo atmuštos kruvinuose mū
šiuose. Irako jėgos buvo išmestos 
ir iš Mehrano, skelbia Irano ra
dijas. 

Užsienio korespondentai, ap
lankę fronto linijas Irane, pri
pažįsta, kad Irako šarvuočių 
brigados ir artilerija nėra užėmu 
šios puolamų Irano miestų. Ko
respondentai neranda karo ženk 
lų ir tose vietose, kurias Irakas 
skelbė kaip "įnirtingų kovų" vie 
toves. Nesimato nei sudegusių 
tankų, nei pastatų griuvėsių. 

Irakas pripažino, kad Irano ka
ro lėktuvai puolė septynis Irako 
miestus. Tie puolimai esą iranie
čių kerštas už pralaimėjimus fron 
te. Sostinėje Bagdade du ameri
kiečių gamybos Irano "Fanto
mai" sudaužė elektrinės jėgai
nės kuro sandėlius. Liepsnos per
simetė į gyvenamus kvartalus, žu 
vo daug civilių, miestui padary
ta daug nuostolių. Irako radijas 

skelbė, kad žuvo 12 žmonių, ta
čiau vietiniai teigia, jog žuvusių 
daug daugiau. Kuro sandėliai de 
ga jau dvi dienas. 

Komentatoriai Jungtinėse Tau 
tose mano, kad vienašališkas Ira 
ko karo paliaubos reikalingos ko
nsoliduoti laimėjimus. Korespon
dentai iš Ahvvazo fronto prane
ša, kad Irano karieviai, pasiro
džius Irako tankams, tvarkingai 
pasitraukė į gretimus kalnus, iš 
kur dabar apšaudo miestą apsu
pusius irakiečius. Pačiame mies 
te liko "revoliucijos sargai", ku
rie ginasi gatvių kovose. Irako 
tankai užėmė šimtų kvadratinių 
mylių plotą, tačiau tose žemėse 
esą miestai dar neužimti, o pati 
žemė — mažai naudinga dyku
ma. 

Islamo valstybių parinktas 
tarpininkas, Pakistano preziden
tas Zia pasakė Jungtinėse Tauto
se kalbą, kurioje pabrėžė, kad šis 
karas yra didžiųjų pasaulio ga
lybių varžybų rezultatas. Jis kai 
tino Ameriką, kuri remia Izrae
lio agresyvumą ir veda prieš 
arabus nedraugišką politiką. 

Naujas ilgo 
skridimo rekordas 

Maskva. — Du sovietų kos 
monautai, skrieją "Saliut 6" la 
boratorijoje — erdvės stotyje, su
mušė ilgo skridimo rekordą 
Pulk. Įeit. Leonid Popov ir navi 
gatorius Valery Rijumin išbuvo 
storyje 175 dienas. Anksčiau bu
vęs ilgo skridimo rekordas buvo 
irgi Rijumino, kuris už dviejų sa 
vaičių bus erdvėje išbuvęs išti
sus metus. 

Andersonas kenkia 
prezidentui Carteriui 
Chicaga. Viceprezidentas VVal 

ter Mondale pareiškė, jog nepri
klausomas kandidatas John An 
derson rinkimuose jokių šansų 
neturi ir, greičiausiai, nelaimės 

Detroito teismas 
smerkia surašymą 

Detroitas. — Federalinio teis
mo teisėjas pritarė Detroito mies
to skundui, kad paskutinis gyven
tojų surašymas neįrašė tūkstan
čių miesto gyventojų, jų „nepa
stebėjo". Dėl to Detroito mies
tas turės daug nuostolių. Miesto 
meras Coleman Young teisme 
aiškino, jog Detroitas ir kiti mies
tai dėl neteisingų gyventojų skai
čių praras atstovus Kongrese ir 
mažiau lėšų gaus iš federalinės 
vyriausybės. 

Teisme dalyvavo ir gyventojų 
skaičiavimą vykdžiusio census 
biuro direktorius Vincent Ba-
rabba. Jis kalbėjo, kad visi gy
ventojų surašymai padaro klai
dų, tačiau dabar tas klaidas iš
taisyti neįmanoma. Panašiai dėl 
surašymo skundžiasi New Yorkas 
ir kiti didmiesčiai. 

Žiauriai malšina 
laisves kovotojus 

Washingtonas. — Žvalgybos 
sluoksniai pareiškė, jog sovietai 
Afganistane naudoja "išdegintos 
žemės" taktiką. Nors Afganista
no karinei prievolei sumažinti 
šaukimo amžiaus metai ir atšauk 
tos įvairios prievolės išimtys, jau 
ni vyrai geriau jungiasi prie lais
vės kovotojų, bet kariuomenėn 
nestoja. Iš buvusių 80,000 karei 
vių Afganistanas šiuo metu turi 
apie 35,000. Vis daugiau karo žy
gių turi imtis patys sovietai. Va 
dovybė labai padidino helikopte
rių skaičių. Yra ženklų, kad 
sovietai rengiasi pasilikti Afga

ne vienoje valstijoje. Vienintelė | nistane ilgesnį laiką. Statomi san 
jo reikšmė rinkimuose ta, kad jis! dėliai, ligoninės, tiltai, degalų 
gali padėti laimėti Reaganui, pa- vamzdžių linijos. Sovietų dah-
sakė Mondale. n5*i l a b a i ž i a u r i a i m a l s m a su/ 

kilėlių kaimus, pareiškė parei
gūnas. — Ateinantį pirmadienį susi

rinks Kanados parlamentas, savai
tę anksčiau, negu numatyta. Jam 
teks svarstyti konstitucijos pakeiti 
mo klausimus, kurių neišsprendė 
provincijų premjerų suvažiavi
mas. 

— Kinijos vyriausybė įsakė 
partijos nariams duoti pavyzdi 
visiems kinams ir neturėti dide
lių šeimų. Komunistinė šeima 
gali turėti tik vieną vaiką, įsa
kė partijos centro komitetas. 

KALENDORIUS 

Spalio 3 d.: Evaldas, Marija Jo
zefą, Milgintas, Alanta 

Spalio 4 d.: Pranciškus Asyž., 
Aura, Mąstautas, Eivyde 

Saulė teka 6:48, leidžiasi 6:31. 
ORAS 

Saulėta, šalčiau, temperatūra 
dieną 60 1., naktį 45 1. 
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1980 m. Š.A. Pabaltiečių ir lietuvių 
lengvosios atletikos pirmenybės 

Rugsėjo 6-7 d., Estų vasaros 
stovykloje " Joekaa ru" , Udora, 
Ont . , ap ie 50 mylių į š iaurę 
n u o Toronto, įvyko 1980 m. Š. 
Amerikos pabaltiečių leng
vosios a t le t ikos pirmenybės, 
kur ias p ravedė Toronto Estų 
sporto k lubas "KALEV". 

Šal ia pabalt iečių, varžybų 
rengėjai pakvie tė dalyvauti , 
k a i p svečius, i r Toronto suo
mius , lenkus ir ukrainiečius, 
tuo būdu p a d a r y d a m i kvies
t ines va r žybas , iš kurių buvo 
išvestos pabal t iečių pirmeny
bės. Ši kombinaci ja buvo la
ba i vykusi , k a d a n g i beveik 
padv igub ino dalyvių skaičių, 
gerokai pad id ino kompeticiją 
i r suteikė pi rmenybėms tarp
taut in ių varžybų atspalvį. 
Varžybos vyko vyrų, moterų ir 
visose pr ieaugl io klasėse. 

V a ž y b o s s u t r a u k ė a p i e 
2 0 0 d a l y v i ų , i š k u r i ų 
daug iau ka ip 80 lietuvių, 40 
suomių, 30 lenkų, o likusius 
sudarė la tv ia i , estai ir ukrai
niečiai. G a n a ironiškai skam
ba , kad pačių šeimininkų, estų 
buvo maž iaus i a . 

Žaidynių organizacija buvo 
gera. Stovyklos sportiniai 
į rengimai t iesiog stebėtini: 
pilno d idumo s tad ionas lengv. 
at let ikai bei futbolui, 50 m 
p laukymo base inas ir aikš
t y n a s tenisui , krepšiniui bei 
t inkliniui . J a u ištuštėjusios 
stovyklos pa ta lpos buvo pa
n a u d o t o s s p o r t i n i n k ų 
a p n a k v y d i n i m u i už simboliš
ką 1 dol. kainą, 
v a l g y k l o j e m a i s t a s buvo 
g a m i n a m a s beveik savikaina . 
Še imininkų nuoš i rdumas jau
tėsi visur , k a s sudarė ypat in
gai j aukią nuotaiką. 

R e n g ė j a i į d ė j o d a u g 
p a s t a n g ų š ias varžybas suor
ganizuoti , sute lkdami apie 60 
asmenų š tabą, kurio dideshė 
pusė buvo p a n a u d o t a varžybų 
pravedimui s tadione. Organi
zacinio komiteto vadovas 
buvo E S C Kalev pirmininkas 
Riki Ras s . stipriai talki
n i n k a u j a m a s vicepirmininko 
H. J a a g u s t e . 

Pačių varžybų pravedimas 
buvo pusė t ina i sklandus, tu
r in t galvoje, k a d nelengva bu
vo koordinuot i 108 rungčių 
p raved imą 11-koje klasių. 
T rumpos a t idarymo ceremo
nijos buvo pradėtos įspūdingu 
paradu . įžygiuojant 6 tau
tybių spor t in inkams su savo 
vėl iavomis. Deja, dėl kaž
kokio nesus ipra t imo, lietuviai 
savo vėl iavos neturėjo. Vie
nok lietuvių grupė buvo pati 
didžiausia ir gerai apsiren
gusi, dominuojan t Clevelando 
" 2 a i b o " žaliosioms ir Toronto 
"Aušros" raudonosioms uni
formoms. Dalyviams išsi
r ik iavus ir sugrojus Kanados 
himną, va r žybas at idarė ESC 
Kalev p i rmin inkas R. Rass. 
Estų spor t in inkas perskaitė 
žaidynių priesaiką. Pabal
tiečių Sporto federacijos var
du da lyvius sveikino vicepir
m i n i n k a s ir lengv. atletikos 
vadovas Algirdas Bielskus, 
kar tu įž iebdamas fakelą su 
kuriuo k i tas estų sportinin
kas , apibėgęs apie stadioną, 
uždegė žaidynių ugnį. Tau
tybių vėliavos buvo iškeltos 
specialiai paruoštuose stie
buose ir sport ininkai apleido 
aikštę. 

Lietuvių pirmenybės buvo 
išvestos iš šių varžybų, taigi 
l ie tuviams šios žaidynės buvo 
trejopos. Iš 80 lietuvių dalyvių 
Clevelando "Žaibo'* buvo — 38 
ir Toronto "Aušros" — 32. iŠ 
likusių dalyvių po keletą turė
jo Chicagos Lietuvių Lengv. 
k lubas , Hamil tono "Kovas" , 

Londono "Tauras" ir Toronto 
"Vytis" . Taigi, išskyrus pa
saulio lietuvių žaidynes 1978 
m., šios lietuvių pirmenybės 
buvo skaitlingiausios per 
paskutinį dešimtmetį. Malonu 
pastebėti , kad labai suak
tyvėjo Toronto "Aušra" , sugrį
žus treneriui Algiui Mali
nauskui . Pagyrimo verti 4 
C h i c a g o s v y r u k a i , vado
vaujami Aliaus Meilaus, ne
pabūgę ilgos kelionės. Iš kitos 
pusės yra gaila, kad pri
tyrusiais vadovais pertekusi 
Toronto "Vytis" vis da r nepa
jėgia atgaivinti kadaise gra
žiai veikusios lengv. atletikos 
sekcijos. Daugiau buvo tikė
t a s i ir iš Hamiltono "Kovo". 
Nežiūrint pastangų, nepavy
ko sulaukti dalyvių iš Det
roito ir Rochesterio. Yra ne
m a ž a aktyvumo lengvojoje 
atletikoje ir Atlanto pakraš
tyje, tačiau dėl tolimų ats
tumų, gal ir neperdaugiausia 
buvo ko tikėtasi. 

Pabaltiečių pirmenybėse, 
la tviai ir estai buvo labai silp
n a i atstovaujami, todėl lietu
viai , su mažomis išimtimis, 
laimėjo beveik visas rungtis. 
Taigi, jeigu nebūtų, buvę pa
kviesti suomiai, lenkai ir 
ukrainiečiai, šios varžybos bū
tų buvę lietuvių pirmenybės, 
suruoštos estų. Ypatingai bu
vo pasigesta latvių, ta ip stip
r ia i pasirodžiusių Laisvės 
Olimpiadoje, liepos mėn. pra
džioje. 

Lietuvių pirmenybėse ryš
kiai dominavo Clevelando 
"Žaibas", laimėdami 64 iš 97 
lietuvių pirmenybių rungčių. 
Lietuvių varžybose buvo ge
riausia pasirodyta prieauglio 
klasėse, ypatingai jaunesnė
se. Vyrų ir moterų klasėse su 
pora išimčių, dalyvių buvo la
bai mažai. To pasėkoje, išve
d a n t lietuvių pirmenybes, dau
gumoje rungčių jaunių A ir 
vyrų klasės buvo sujungtos 
kartu. Dauguma mūsų iškiles
nių lengvatletų vyrų bei mo
terų klasėse varžybose neda
lyvavo, kadangi jų sezonas 
yra pavasarį ir šiuo laiku nėra 
paruoštyje. 

Iš nemažo mūsiškių būrelio, 
pravartu paminėti mūsų rutu
lio ir disko rekorditą Arvyda 
Barkauską (Londono Tauras) 
vyrų klasėje ir visapusišką Rū
tą Maželytę ("Žaibas")— mo
terų. Jaunių A klasėje ryškiai 
išsiskyrė sprinteriai Tadas 
Kijauskas ir Algis Zylė (abu 
"Žaibas"). Jaunių B klasėje 
stipriai pasirodė sprinteriai 
Gytis Barzdukas ir Darius 
Motiejūnas (abu "Žaibas") ir 
visapusiškas Tomas Dundzila 
(Chicagos LLK). Jaunių C 
klasėje pažymėtinas buvo 
visapusiškas R. Novak ("Žai
bas"), pagerinęs ne t 4 pabal
tiečių pirmenybių rekordus ir 
Danius Barzdukas "Žaibas"), 
universalus bėgikas. Iš skait
lingo pačio jauniausio prie
auglio išskirtini J o n a s Nat
kevičius ir Petras Taraška 
(abu Žaibas) bei Rimas Čup-
linskas ("Aušra") — berniukų 
D klasėje ir Aleksandras 
Ž a l i a u s k a s ( " A u š r a " ) — 
berniukų E klasėje. 

Iš mergaičių prieauglio 
neabejotinai geriausia pasi
rodė Indrė Cuplinskaitė (Auš
ra) ir Adria Motiejūnaitė 
("Žaibas") — abi mergaičių D 
kl. 

P a s e k m ė s 

Žemiau duota laimėtojų pa
sekmės. Jei laimėtojas ne
lietuvis, duota aukščiausią vie
tą užėmusio lietuvio vieta ir 

A. Rupšienė ir R. Beselienė rungtynių metu 

pasekmė. Tuo būdu yra pa
tiekta ir lietuvių pirmenybių 
laimėtojai. 

* Žvaigždutė prieš rungtį, 
reiškia naują pabaltiečių pir
menybių rekordą. 

# Prieš lietuvio pavardę, 
r e i š k i a n a u j ą l i e t u v i ų 
pirmenybių rekordą. 

(E) Po pavardės — reiškia 
estą; (LA) - Latvį; (F) — 
Suomį; (P) - Lenką; (U) -
Ukrainietį. 

L i e tuv i ams : (Ž) — reiškia 
Clevelando Ž.aibą; (A) — 
Toronto Aušrą; (CLLK) — 
Chicagos lietuvių lengvatletų 
klubą. Kitiems lietuviams duo
ta pilnas klubo pavadinimas. 

Vyrų k l a s ė 
-
100 m: T. Kijauskas (ž);200 

m: T. Kijauskas (ž); 400 m: T. 
Kijauskas (ž); 800- m. M. 
Ylinen (F); 1500 m: 1)M. 
Ylinen (F); 4)L. Choromans-
kis (A); 5000 m: 1)M. Ylinen 
(F; 5)T. Dundzila (CLLK); 
10000 m: 1)M. Ylinen (F); 3)M. 
Turk (E); 7)L. Kedys (Z); Į tolį: 
1)A. Reidmeyer (P); 2)A. Zylė 
(Ž); Į aukštį: A. Reidmeyer (P); 
Trišuolis: A. Zulė (Z); Rutulys 
(16 LB): A. Barkauskas (L. 
Tauras); Diskas (2 ka): A. 
Barkauskas (L. Tauras); Ietis 
(800 g): 1)R Vessmann (E); 
2)P. Staniškis (Ž); 4x100 m: 
Žaibas; 4x400 m: l)Suomiai; 
2)Žaibas; 

(Tęsinys sekantį kartą) 

I Š A U S T R A L I J O S 
P A D A N G Ė S 

ir kad sport ininkai tikrai at
vyks. Tik nesupran tama ir net 
neramu kodėl mūsų sportui 
valdžia iki šiol vis dar ne
gauna jokio oficialaus prane
šimo. Taip pa t sunkoka su
prasti, kodėl lyg ir per jėgą 
mums nor ima įpiršti mer
gaičių ir berniukų tinklinį, ku
rio mes kaip ir nekultyvuo-
jame. Tačiau gavus oficialų 
pranešimą, šis klausimas bus 
bandomas kaip nors išspręsti, 

ižo6 Sidabras, 
Adelaidė 

P R A N E Š I M A I 

— P a b a l t i e č i ų S p o r t o 
f e d e r a c i j a p r a n e š a , k a d 
paba l t i eč ių t i n k l i n i o pir
menybės įvyks Toronte lapkri
čio mėn. 29 d. J a s organizuoja 
Toronto estų sporto klubas 
Kalev. 

— P a b a l t i e č i ų k r e p š i n i o 
varžybos įvyks taip pat To
ronte lapkričio 8 ir 9 d. J a s 
organizuoja lietuvių Kanados 
sporto apygarda . Pabrėžiama, 
kad šios varžybos bus tik vy
rų klasei. 

— Tuo pačiu metu Toronte 
planuojamos šachmatų ir sta
lo teniso pirmenybės. 

— C l e v e l a n d e gruodžio 6 d. 
numatomos plaukimo pir
menybės. Jos tačiau dar nėra 
galutinai patvir t intos. 

— M e t i n ė s paba l t i eč ių 
spor to federac i jos suva
žiavimas įvyks lapkričio 22 d. 
Toronte. 

Smulkesnės informacijos 
bus paskelbtos vėliau. 

Vilnietė Angelė Rupšienė, Sovietų 
S-gos motery krepšinio kapitonė, 
antrą karta iškovojusi olimpinės 
čempionės titulą. 

greitame puolime, vikriai 
a t i m i n ė j a iš p r i e š i n i n k ų 
kamuolius, sumaniai skirsto 
kamuolius. Maskvoje pasi
puošė antru olimpiniu aukso 
medaliu. 

Lietuvių - latvių jungtinė ko-
m a n d a P . A u s t r a l i j o s 
aukščiausios lygos apygardos 
pirmenybes baigė su dviem 
pralaimėjimais. Prieš Glenelg 
rungtynės pradėtos lengvabū
diškai ir tuoj priešininkai užsi
varė 10 taškų persvarą. Vė
liau geresnės pas tangos jau 
buvo pavėluotos ir pralaimėta 
63-75. Prieš No. Adelaidę žais
ta be J . Blicavs, kuris išvyko į 
Melbourną ir vėl pralaimėta 
74-82. 

Komandos p a s i r o d y m a s 
šiose p i rmenybėse buvo 
nekoks. Tam svarbiausia prie
žastis buvo trenerio pasikei
timas. Vienintelis pasitenki
nimas, kad šios komandos 
primame penkete užtikrintai 
įsitvirtino du jauni Vyčio 
žaidėjai Petras Urnevičius ir 
A lg i s V i e r a i t i s , p a d a r ę 
didžiulę pažangą. Su pan
ašia komanda moterų lygoje 
prieš West Torrens an t r ame 
kėlinyje 14 taškų persvara 
išnyko ir rungtynės pralaimė
tos 67-69. Prieš So. Adelaidę 
sužaista be priekaištų ir lai
mėta 63-47. Bendras koman
dos pasirodymnas buvo pasi
gėrėtinas ir komanda buvo 
pakviesta į visos Australijos 
geriausių komandų turnyrą 
Sydnėjuje. Jis įvyks šm. spa
lio mėn. pabaigoje. Komandos 
pirmame penkete puikiai žai
dė Virginija Juciūtė ir Regina 
Rupinskaitė. 

Su džiaugsmu skaitėme 
"Draugo" sporto skyriuje, kad 
Amerikos lietuvių sportininkų 
kelionės į Australiją orga
n i z a v i m ą p e r ė m ė p a t i 
SALFAS s-gos centro valdyba 

M I Š R A U S D V E J E T O 
T U R N Y R A S 

Chicagos lietuvių teniso 
klubas organizuoja mišraus 
dvejeto turnyrą spalio 12 d., 
sekmadienį. J i s prasidės ly
giai 19 vai. ry to Marąuette 
Parko aikštėse prie 67-tos ir 
St. Louis gatvių. Skubiai regis
truotis reikia pas Antaną 
Kušeliauską 6636 So Fran-
cisco, Chicago, 111. 60629, 
telef.: 434—2265. 

Registracijos mokests 5 dol., 
įskaitant sviedinius, užkan
džius ir gėrimus. 

L I E T U V O S M E D A L I A I 
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Lituanicos k o m a n d o s stebėti
na i puikiu kamuol io v a l d y m u 
ir s tebėt inu jos nepavoj in-
gumu prie pr ieš ininko var tų . 
Gynimo iškovotas no r s i r 
v ienas t a š k a s gal i bū t i l a b a i 
p rava r tu s sezono pabaigoje . 

Rezervas sužaidė 1:1 pr ieš 
Schwaben rezervą. 

J.J. 

S E K M A D I E N I P R I E Š 
L I G H T N I N G 

Šį sekmadienį, spal io m ė n . 5 
d., Li tuanicos vyrų k o m a n d a 
žais pi rmenybių r u n g t y n e s 
prieš lenkų k o m a n d ą Light-
n ing Marąe t te P a r k o aikštėje. 
Rungtynių pradž ia 3 vai . po 
pietų. Rezervas ža is 1 vai . 

Nors L igh tn ing šiuo m e t u su 
9 t a ška i s stovi paskut inė je , 
šeštoje vietoje, be t d a r tu r i 

žaisti penker ias rungtynes ir 
ma tema t inę galimybę ne t ik 
neiškris t i iš major divizijos, 
bet d a r t ap t i net sekcijos 
meisteriu, jei visas rungtynes 
laimėtų ir ki tos komandos pra
laimėtų Lituanicos komanda 
žais pačiu geriausiu savo šiuo 
metu tur imu sąs ta tu ir, kaip 
atrodo, nesiruošia kapituliuo
ti. Ar k o m a n d o s vadovui pa
vyks suras t i kokią stebuk
lingą formulę, kad sudarytų 

(Nukel ta į 5 psl.) 

Advokatų Draugija. 
VALDEMARAS BYLAITIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago, III. 

Visi teL 778-8090 
Va.la.nd03 pagal susitarimą 

(Tęsinys) 

Lietuvos sportininkai Mask
vos olimpiagoje laimė net 11 
medalių, kurių 7 yra auksiniai 
(ne 5, kaip pereitame skyriuje 
per klaidą buvo pažymėta). 
Pereitą kartą susipažinome su 
jauniais plaukikais R. Zulpa ir 
L Kačiušyte. 

Šiandien susipažinkime su 
krepšininkėmis. 

A n g e l ė R u p š i e n ė — 28 
metų amžiaus, 168 cm. ūgio, 
Vilniaus Pedagoginio Insti
tuto 4-to kurso geografijos ir 
fiz. lavinimo studentė. Nuo 
1971 m. sąjungos rinktinės pa
grindinė žaidėja ir kapitonė. 2 
kartus pasaulio meisterė, 3 
k a r t u s Europos meis terė , 
l a i m ė j u s i a u k s o m e d a l į 
Montrealio olimpijadoje, žai
džia už Vilniaus Kibirkštį, su 
kuria iškovojo sidabro medalį 
tautų spartakiadoje ir du bron
zos medalius šalies pirmeny
bėse. Puiki gynėja, efektinga 

V i d a B e s e l i e n ė , gimusi 
1956 m. Šiauliuose, 191 cm. 
ūgio, žaidžia taip pat už Vil
n iaus Kibirkštį, o nuo 1975 
metų ir sąjungos rinktinėje. 
Du kartus laimėjo Europos 
meisterės titulą ir Sidabro 
medalį spartakiadoje. Studi
juoja Vilniaus, universitete 
ekonomiką. Žaidžia centro ar 
krašt inės puolėjos pozicijoje, 
turi puikų metimą šuolyje ir 
veržlumą su kamuoliu. Jos 
užtikrintas žaidimas Mask
voje daug prisidėjo prie lai
mėjimo ir pelnytai papuošė ją 
aukso medaliu. 

F u t b o l a s 

L Y G I O S I O S P R I E Š 
S C H W A B E N 

P r a ė j u s į s e k m a d i e n į 
Lituanicos vyrų komanda žai
dė pirmenybių rungtynes prieš 
major divizijos pirmaujančią 
komandą vokiečių Schwaben. 
Jei prieš rungtynes kas iš 
Schwaben atstovų būtų pasiū
lęs lygiąsias Lituanicos ats
tovui, pastarasis tokį pa
siūlymą būtų priėmęs su 
džiaugsmu, nes Schwaben tu
ri pavojingiausią puolimą vi
soje divizijoje, kuris yra įkir
tęs dvigubai daugiau įvarčių 
už mūsiškius. Po rungtynių, 
kurios baigėsi lygiomis 0:0 ir 
be pasiūlymų, Schwaben pa
grįstai džiaugėsi. Lituanicos 
šalininkai ko neverkė iš gai
lesčio, kad jų vyrai nė baudi
nio neišnaudojo, neskai tant 
kelių mirtinų progų. 

Pirmame puslaikyje Litu
anicos komanda nežymiai 
vyravo aikštėje ir paleido kele
tą menkučių šūvių į vartus. 
Antrame — beveik visą laiką 
grūdėsi prie Schwaben vartų 
aplink baudos aikštę, lyg bijo
dami pasitraukti į kraštus , 
kad neįklimptų Leono Jurai-
čio nebaigtoje piauti žolėje. 
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Madrido konferencijoje 

JAV GINS LIETUVĄ 

I 

7 

Mums reikia kiekvieną gali
mybę panaudoti keliant Lie
tuvos laisvės reikalą. Besikrei
piantiems su skatinimu 
Pabaltijo reikalus iškelti 
Jungtinėse Tautose, Washing-
tonas atsako, kad toje insti
tucijoje dabar nesudaro dau
gumą tos valstybės, kurios 

• norėtų laikytis JAV skel
biamos politikos — nepri
pažinti Pabaltijo kraštų inkor-

i poracijos. Tačiau artėjančioj 
Madrido konferencijoj galima 

• tikėtis daugiau prielankumo 
Pabaltijui. Reikia tik siekti, 
kad ten Pabaltijo reikalai būtų 

•* iškelti. 
Mums reikia siekti, kad ir 

JAV veiktų ta pačia kryptimi, 
kaip ir Kanada yra pasi
žadėjusi savo užsienio reikalų 
ministerio lūpomis. Baltieji 
.Rūmai atsiuntė latvių vado-

. . vaujančiam veikėjui Riekstinš 
raštą, kur užtikrina, kad JAV 
yra nusistačiusios Madrido 

i, konferencijoje kelti žmogaus ir 
. .plautų teises. Raštas pasi-
. , grasytas prezidento patarėjo 

etniniams reikalams — Aiello. 

AR LIETUVIAI PASIRUOŠĘ MADRIDUI 
R. Česonio pranešimas apie Madrido konferenciją 

Lietuviai šiam reikalui ruo
šiasi. Ruošiamas lietuvių poli
tinių kalinių leidinys su papil
doma medžiaga. R Cesonis 

. — įtrauktas į JAV delegaciją, 
vyksiančią į Madrido kon
ferenciją. Kai neseniai į Chica-

' ga buvo atvykusi Valstybės 
departamento atstovė Meg 
Donavan, ji buvo paklausta, 
kokios bus teisės tų delega
cijos narių, kurie priklauso vi-
sučameninių organizacijų gru
pei. J i paaiškino vyriausybės 
nusistatymą, kad jie galės 

^ dalyvauti JAV delegacijos 
posėdžiuose Madride, jie bus 
renkami į komisijas, kurioms 
bus pavesti atitinkami Helsin
kio susitarimų punktai svars
tyti, žvelgiant kaip susitari
mą pasirašiusios valstybės jų 
laikėsi. Tačiau visuomeninių 
organizacijų atstovai negalės 
bendroje tautų konferencijoje 

u ^ sakyti kalbų ar daryti pareiš
kimų, nors galės dalyvauti 
sesijose. Taigi delegacijon 
paskirtam lietuviui bus gali
mybių ir Pabaltijo — Lietuvos 
reikalus kelti. 

Mūsų viltis stiprina ir šios 
vasaros pabaigoje išleistas Eu
ropos saugumo ir bendradar
biavimo komisijos Washing-
tone raportas JAV kongresui: 
"Implementation on the Finai 
Act of the Conference on Se 
curity and Cooperation in 
E u r o p e : F i n d i n g s a n d 
Recomendations Five Years 
After Helsinki". Šiame leidiny 

iškeliama labai daug faktų, 
kaip Varšuvos pakto vals
tybės laužė Helsinkio susi
tarimus, ypač liečiančius žmo
nių ir tautų teises. Ši komisija, 
vadovaujama pavergtiesiems 
palankaus kongresmano Dan
tės B. Fascell, buvo sudaryta 
1976 m., susideda iš šešių kong-
resmanų, šešių senatorių ir po 
vieną narį iš Valstybės, Gyny
bos ir Komercijos departa
mentų. Taigi jos svarstymai ir 
sprendimai apima plačias 
centrines Washingtono įstai
gas. Komisija džiaugiasi, kad 
Sovietų Sąjungoje ir kitose 
Varšuvos pakto valstybėse 
atsirado piliečių grupės, ku
rios budi, kad Helsinkio susi
tarime priimtos žmogaus ir 
tautų teisės būtų gerbiamos. 
Komisija pabrėžia, kad, jeigu 
tikintieji dar vis bus diskri
minacijos ir priespaudos 
aukos, jeigu piliečių teisės bus 
mindžiojamos, jeigu kultū
riniai Rytų Europos gyventojų 
reikalai bus ignoruojami, jei
gu disidentai bus kalinami psi
chiatrinėse ligoninėse, jei šei
mų nariai negalės sueiti į 
vienybę, jei radijo programos 
bus trukdomos, jei spausdiniai 
vis bus cenzūruojami, tai JAV 
turi protestuoti Madride dėl šių 
žmogaus teisių laužymo, ir tai 
protestuoti griežtai. 

Mums ypač malonu, kad šios j 
Washingtono komisijos rapor
te pakartotinai keliami L ie | 
tuvos reikalai. Pabrėžiama, \ 
kad ilgai užsitęsęs Lietuvos, Į 
Latvijos ir Estijos incorpo- į 
ravimas ir jose dominavimas 
yra ilgai užsitęsęs tautų apsis-1 
prendimo laisvės laužymas, j 
Prisimenama, kad nuo 1979 m. j 
rugpiūčio mėnesio Pabaltijo j 
valstybėse buvo paskelbtos Į 
nemažiau kaip šešios dekla- j 
racijos, reikalaujančios laisvo | 
apsisprendimo ir nepriklauso
mybės įgyvendinimo. Įsak
miai primenami lietuviai poli
tiniai kaliniai, kaip Terleckas, 
Sasnauskas, Čechanavičius, ! 
Statkevičius, pabrėžiant, kad 
k a i k u r i e jų l a i k o m i 
psichiatr inėse l igoninėse. 
Pakartotinai pabrėžiama, kad 
Maskva, neteisėtai okupuo
dama Lietuvą, Latviją ir Esti
ją nesilaiko Helsinkio susi
tarimų pirmo padalinio. 

W a s h i n g t o n o komis i j a 
primena Liet. Kat. Bažnyčios 
kroniką ir kitą pogrindžio 
spaudą ir reiškia nepasiten
kinimą, kad Maskva nuo 1979 
m. areštavo ne mažiau kaip 
100 kovotojų dėl religinių, poli
tinių, tautinių teisių. 

Laukiame, kad JAV atsi
žvelgs į visas pastangas ir 
duos instrukcijų savo delegaci
jai Madride iškelti Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių lais
vės reikalą. J. Pr. 

Visuomeninės komisijos, 
vykstančios drauge su JAV 
delegacija į Madrido konfe 
renciją, narys Rimas Česonis komisijoje dalyvaus ir 5 etni-

BRONIUS VAŠKAITIS 

metiniame LB apylinkės 
susirinkime, įvykusiame 
Lietuvių namuose, Phila-
delphijoj, gana išsamiai pra
nešė paskutiniąsias žinias 
apie minėtą konferenciją. 

Konferencijos tikslas, pagal 
pranešėją, yra peržiūrėti 
Helsinkio baigiamojo akto 
nuostatų vykdymą ir surasti 
bendrą susitarimą šio proceso 
pagerinimui. Amerikos dėle 
gacija bus pati didžiausia. Į ją 
įeis ir 30 iš visuomenės parink-

nių grupių atstovai: lietuvis, 
armėnas, lenkas ir 2 vengrai. 
Visai delegacijai vadovaus 
Griffith Bell, teisėjas, buvęs 
valstybės prokuroras, a s m e 
ninis prez. Carterio draugas. 
Jo dešiniąja ranka bus dr. 
Max Kampelman, tarptau
tinės teisės žinovas. 

Dar neaišku kokią įtaką 
konferencijai turės visuo
menės atstovai . Lietuvio 
uždavinys yra ryškus — 
įtaigoti konferencijos narius, 

tų asmenų. Visuomeninėje kad jie nesibijotų iškelti tautu 

čių. Jiems sprogus, vielytės dažniausiai prisijungia prie 
pažeriamos didžiuliame plote, sukilėlių. Pabėgusių kariškių 
įstrigdamos į Afganistano 
kaimiečių kūnus ir sužeis-
damos gyvulius. 

Naudojant šiuos žiaurius 
ginklus prieš laisvę pamė-

šeimos atsako už tariamus šei
mos nar io nus ika l t imus 
kolektyvinėmis ir sunkiomis 
bausmėmis. Įtartini kariškiai 
nieko nelaukiant siunčiami į 

gūsius afganistaniečius, sovietinę Mongoliją perauklė-
padėtis negerėja, bet blogėja, jimui. Ką tik įsibrovus Sovietų 
nes žuvusiųjų vietoje stoja kiti Sąjungai į Afganistaną, dau-
prieš invazinę kariuomenę, 
kalnuose užblokuodami kelius 
rusų tankams, sprogdinant 
uolas ir pan. Jau tryliktą kartą 
Afganistano sukilėliai sėk
mingai apsiaučia Panjšir 
kalnų perėją, sustabdydami 
jo je ru sų t a n k u s ir 
pridarydami jiems milžiniškų 
nuostolių. Rusai keršydami 
partizanams paleidžia virš 
kalnų parašiutininkus, kurie 
yra geras taikinys parti
zanams. Paskutinėmis žinio
mis šioje perėjoje buvo užblo
kuota apie 400 tankų iš kurių 
20 tankų, daug sunkvežimių ir 
karių buvo sutraiškyti uolomis. 

Afganistaniečių kova dėl 
laisvės yra nepaprastai sunki 
ir reikalauja daug aukų. 
Lietuvos pogrindis paskelbė, 
kad Afgan is tane buvo 
sušaudyta 15 lietuvių, mobili
zuotų į Raudonąją armiją, atsi
sakius žudyti nekaltus afga
nistaniečius. Žinią patvirtino 
Valstybės departamentas. 

Lietuviai puikiai žino kokių 
priemonių griebėsi Sovietų Są
junga okupavus Lietuvą — 
deportacijų, areštų, žudymų, 
įkalinimų, papirkimų, šnipi
nėjimo ir kt. Šios priemonės 
naudojamos ir Afganistane, 
ypač paperkant jaunuolius, 
kurie prisidengę patriotizmo 
skraiste infiltruojami į parti
zanų eiles. Jų tikslas — rinkti 
žinias ir jas perduoti milicijai. 

» O k u p a n t a s spaudž iamas 
, pasaulio viešosios opinijos 
į vengia galutinai likviduoti 
; Afganistano paskutinius 
i nepriklausomybės simbolius 
I — kariuomenę. Bet ji yra neiš

tikima kovoje su partizanais ir 

gumą kariškių, vengdami 
areštų, netekimo tarnybos, 
metėsi į Socialdemokratų par
tiją — Khalgi. Dabar jos vietą 
užėmė Komunistų partija , į 
kurią jie nenori įstoti. Tokiu 
būdu jie atsidūrė tarp kūjo ir 
priekalo ir turi paklusti atsiųs
tų politrukų indoktrinacijai. 
Bet politrukų aiškinimu: dum 
dum šoviniai yra skirti JAV 
imperialistams ir Kinijos šovi
nistams, bet ne Afganistano 
liaudžiai. 

Amerika gal nesupranta ko
munistinių žiaurumų ir rafi
nuotų žmonių žudymo būdų ir 
netiki, kad Stalinas kirviu 
smogė Trockiui į pakaušį. Mat, 
Amerika nepr iklausomybę 
įgijo lengvesniu būdu — tik 
arbatos siuntos ir ant jos anglų 
uždėtų mokesčių išvertimu į 
Bostono uostą. Amerikos kolo
nistai — anglai XVIII a. gale 
dar nebuvo išradę dum-dum 
šovinių, todėl Amerikos nepri
klausomybės karas buvo daug 
žmoniškesnis. Antra, Anglijos 
kolonijų valdymo pagrindas 
buvo humaniškumas, nes 
karalius ar karalienė niekam 
netroško blogo. Tuo tarpu, 
dabartinis Sovietų Sąjungos — 
Kremliaus valdovų klikos 
pagrinde glūdi terorizmas, nes 
kitaip jie valdžioje neiš
silaikytų. 

Bet pastangas išplėsti komu
nizmą visame pasaulyje šian
dien jau pastoja marksizmo 
auklėtiniai, kaip, Lenkijos dar
bininkų sąjūdis, kuris rodo, 
kad komunistinėje sistemoje 
darbininkas ir pavienis in
dividas yra tik vergas ir jam 
neteikiama jokio respekto. 

laisvo apsisprendimo klau
simą, kad drįstų pagvildenti 
žmogaus teisių reikalus, poli
tinių kalinių problemą, mui
tus, šeimų susijungimą ir 
panašiai. Medžiagos šiam 
reikalui, Cesonio manymu, 
yra daug, gal net ir per daug. 
Jo rūpestis bus surasti geriau
sią būdą jos į t e i k i m u i 
Amerikos ir kitų valstybių 
delegatams. Pasak pranešėjo, 
reikia numatyti ir galimas 
kliūtis. Pvz., JAV-bių dėle 
g a t a m s k e l i a n t l a i s v o 
apsisprendimo klausimą, tuo
jau gali pasipriešinti ir kai-
kurios Vakarų valstybės, ku
r i o s e y r a a k t u a l u s 
separatizmo reikalas. 

Norint įtaigoti, sakysim, 
laisvojo pasaulio delegatus, 
reikia, kad jie jau būtų pa
ruošti iš anksto. Neužtenka tik 
nusiųsti memorandumą ir tuo 
tenkintis. R. Česonis apgai
lestavo, kad jam nežinoma,ar 
kieno nors iniciatyva yra mez
gami kontaktai, pažintys su 
laisvojo pasaulio delegatais, 
ypač valstybių, kuriose yra 
didesni ar mažesni lietuvių tel
kiniai. (Šia proga norėtųsi 
pridėti, kad mūsų veiksniai, 
apimantieji viso išeivijos 
pasaulio lietuvius, šiuo svar
biu reikalu skubiai turėtų susi
rūpinti ir padaryti viską, kad 
lietuvis Madrido konferencijoj 
turėtų galimai daugiau drau
gų). 

Tęsdamas pokalbį toliau, 
Cesonis pastebėjo, kad jau yra 
užmegzti glaudūs kontaktai su 
kaikuriais delegacijos nariais 
ir bendromis jėgomis bus ban
doma ginti tautinių grupių 
opiuosius reikalus. 

R u o š d a m a s i s Madr ido 
konferencijai, jis palaiko glau
džius ryšius su JAV Lietuvių 
Bendruomene, Lietuvos atsto

vu Washingtone dr. St. Bač-
kiu bei Bendruoju pabaltiečių 
komitetu. Ypač stiprios para
mos jis susilaukia iš Lietuvių 
Bendruomenės. 

Paminėjo, kad labai rūpes
tingai konferencijai ruošiasi 
latviai. Jie jau dabar Madride 
turi savo būstinę ir jų žmonės 
bandys įtaigoti įvairių valsty
bių delegatus. 

Paskyrus Česonį į Visuome
ninę komisiją, jis gauna viso
kių prašymų bei pageidavi
mų iš kitų etninių grupių, ypač 
iš pagrindinių žydų organiza
cijų. Jų prisiunčiama medžia
ga yra kondensuota ir gerai 
paruošta. Cesonis nuo jų nega
li atsiriboti, nes oficialiai nėra 
lietuvių atstovas, o JAV 
delegatas. 

Cesonis konstatavo, kad jau 
dabar Sov. Sąjunga bei jos 
satelitai Madride, sudarant 
konferencijos darbotvarkę bei 
sprendžiant kitus procedūri
nius klausimus, daro įvairius 
apsunkinimus. Jie nori daug 
kalbėti apie nusiginklavimą, 
Europos saugumą, kultūrinį 
bendradarbiavimą ir kuo 
mažiau liesti juos inkriminuo
jančius klausimus. Be to, ban
do apriboti konferencijai 
laiką, kad, užsitęsus ilgoms 
diskusijoms, svarstant paša
linius reikalus, nebūtų kada 
nagrinėti kankinamų resis-
tentų, elementarinių žmogaus 
teisių bei laisvo apsisprendi
mo reikalų. Bėda yra ir ta, kad 
visi nutarimai turi būti priim
ti vienbalsiai. 

Į konferencijos eigą gali 
turėti šiokios tokios įtakos ir 
p r e z i d e n t i n i a i r i n k i m a i . 
Pirmoji konferencijos dalis 
tęsis nuo lapkričio 11 d. iki 
maždaug gruodžio 19 d., o 
antroji prasidės ateinančių 
metų sausio pabaigoje po 
prezidento inauguracijos, ir 
tęsis apie 4 savaites. 

Baigdamas pranešimą, 

Cesonis klausytojams primi
nė JAV prez. Carterio liepos 
29 d. Baltųjų rūmų priėmime 
pateiktas mintis. Prezidentas 
t ada kalbėjo, kad sovietai 
išniekino Helsinkio susi
tarimus, okupavo Afganista
ną, dar dažniau paneigia žmo
gaus teises, daugelį Helsinkio 
grupėms priklausančių asme 
nų sukišo į kalėjimus bei 
koncentracijos stovyklas. 
Rezistentų balsas gal ir prislo
pintas, bet už juos Madride 
kalbės kiti. 

Po pranešimo atsirado gana 
daug klausimų, į kuriuos išsa
miai atsakinėjo kalbėtojas. 
G a b r i e l i u s M i r o n a s , 
susirinkimo pirmininkas, 
Rimui Česoniui palinkėjo sėk
mės Madride. 

RAUDONIEJI VILKAI 
Retųjų gyvūnų gelbėjimo tar

nyba JAV išskyrė iš bendros 
sumos 40,000 dolerių Ameri -
kos raudonajam vilkui išsau
goti, kurių laisvėje dabar gyve
n a ne daugiau kaip šimtas. 
Kažkada šių vilkų arealas 
siekė net 2.6 milijonų kvadra
tinių kilometrų, o dabar vos 
7800 kvd. kilometrų. jm. 

GĖLO VANDENS NAUJAS 
REZERVUARAS 

4.5 mil. Honkongo gyven
tojų įsikūrę nedideliame, vao 
1000 kv. km plote. Kasmet 
jiems vis daugiau reikia van
dens. Dėl to jie ryžosi prie jūros 
statyti milžinišką 590 mil. 
kubinių metrų talpos gėlo van
dens rezervuarą. Saugykla jau 
yra įrengta, pakrantės salą 
pylimais sujungus krantu. 
Prieš pradedant pilti pylimus, 
buvo pastatytas specialios 
užtvaros. Bitumu aplieti ak
mens skaldos pylimai, kurie 
iškilę net 65 cm aukščiau jūros 
lygio. 7000 betono luitų, kurių 
kiekvienas sveria apie 1 toną, 
atstoja bangolaužius. Tai įvyk
dytas milžiniškas darbas. 
Rezervuaras šiemet bus galu
tinai įrengtas. Gyventojai gėlo 
vandens turės užtektinai. . 

jm. 

Neramumų Turkijoje metu kariuomenė su tankais saugo Bosforo sąsiaurį 

SPROGSTAMOSIOS KULKOS PRIEŠ 

AFGANISTANO SUKILĖLIUS 
Komunizmui plisti trukdo 

kaip t ik darbininkai 
P. INDREIKA 

J buvau įtakingas. Tai ryžausi, 
visada buvau pasirengęs. 

nors pasitraukti 

KOVOTA UŽ 
LIETUVIUKĄ 

IGNAS MALĖNAS 

10 
Spaudoje pasklido žinios, 

kad Sovietų Sąjungos kariai 
kovoje prieš Afganistano parti
zanus pradėjo naudoti dum-
dum šovinius. Šoviniai užtai
syti dum-dum kulkomis 
pasižymi tuo, kad dum-dum 
kulkai pataikius į taikinį, 
kulka sprogsta padarydama 
didelę žaizdą, iš kurios labai 
sunku sulaikyti plūstąs krau
jas. Sužeistasis dėl didelio 

--*- kraujo netekimo dažniausiai 
;- miršta sužeidimo vietoje. 

Dum-dum šov in ius su 
nupjautų kulkų galvutėmis 
pradėjo gaminti ir naudoti 
anglai kolonialiniuose karuose 
XIX a. Indijoje, Kalkutos prie
miestyje — „Dum dum". Nuo 
priemiesčio pavadinimo ir šo
viniai gavo vardą. Kadangi šie 
šoviniai sukelia sužeistajam 
labai dideles kanftas, kilo 
reakcija prieš jų naudojimą, ir 

1907 m. Hagoje buvo sušaukta 
44 valstybių konferencija, kuri 
tarp kitų dalykų, nutarė pa
smerkti šių kulkų naudojimą 
kare. Visos valstybės laikėsi 
šio nutarimo, kurį buvo pasi
rašiusi ir caristinė Rusija. 

Dabartiniai sovietinės Ru- , . . . . . . „ -
sijos valdovai, beplėšdami v o k i e t e Jie daug klausinėjo. Su vokiečiu ne taip b u v Q k a m a . . . p a t o g i aus ia buvo remtis mokyklos 
savo imperijos ribas griebiasi 1 ^ g V a j f " * * * **! ****** k l l ę S k a r a 8 vadovybe, nes ja daugiausia pasitikėta. 

Dabar mūsų studijozai turi atrinkti, kurie žodžiai 
paimti iš kaimynų ir bando pasilikti mūsų kalboje. 

Buvo malonu su komisarais dirbti, nors greit 
pastebėjau, kad jie domisi daugiau politika, ne 
kalba. Jie norėjo greit išmokti dėti rezoliucijas ant 
raštų, bet reikia išmokti ir suprasti patį raštą. 

Dievo p i r š tas gina 
Galite ir netikėti, bet tikruma ką kita kalba. 

Ypač, kai atsiduri aiškioje bėdoje ir nematai jokios 
išeities iš jos. Aš savo gyvenime tokių atvejų turėjau. 
Juk gelbėti save visiškai nekalto žmogaus sąskaiton 
— tikrai negarbinga. O aš tokių atvejų esu turėjęs. 
Paskutiniuoju metu toks įvykis turėtas vokiečių 
okupacijos metu. 

Su Ambrazevičium visada buvau kontakte, svar
besniuose dalykuose net pasitardavom. Trumpai 
sakant, mūsų bendradarbiavimas veik nenutrūk-
davo, nes reikėjo gelbėti Lietuvos jaunimą, kurį 
vokiečiai visokiais būdais viliojo. Vienur tekdavo 
gintis autoritetu, kitur naudoti būsimą įstatymą, bet 
beveik visur tautos valią. Tačiau šitiem argu-

Gal daugiausia juos domino mūsų kaimynas m e n t a m i š d ė s t y t i trūko „tinkamų sąlygų, nes visa 

žiauriausių priemonių ir 
ginklų, kuriuos visas kultūrin
gas pasaulis buvo pasmerkęs. 
Dum - dum šoviniai nebuvo 
naudojami net I ir II pasauli
niame kare. 

Sovietai dum - dum šovi
niams naudoja patobulintus 
šautuvus — AK-S ir AK-47, 

mūsų tolimesnius santykius nutraukė. 

Laikinoji vyriausybė 
Dabar vėl norėta atstatyti Nepriklausomą 

Lietuvą. Paskubom daryta visa, kas buvo įmanoma. 
Bet Hitleris varė slaptą totalitinę politiką. Laik. 
vyriausybė turėjo atsistatydinti. Dvi vyriausybės, 
dar nedideliame krašte būtų tikrai juokinga, kurios 

Visa bėda, kad ir tarp mūsų atsirasdavo iš
davikų, kurie pataikaudavo vokiečiams. Jie skųs
davo savus, nuo kurių nelengva buvo gintis. 

Negaliu pamiršti vokiečiams Genio skundo, 
kuris mane skundė vokiečiams, nes jis man sudarė 
daug vargo. Tas raštas visiškai netyčia pakliuvo į 
mano rankas, nes buvo adresuotas įgal. dr. 
Refenstah. Užnešiau netikėdamas netyčia ar sumai
šius mano laiškus. Pastebėjau jas skaitydamas, kad valdžios klausyti? Tad Ambrazevičiaus vadovau 

kuriais dabar yra apginkluota jama vyriausybė buvo priversta po 6 savaičių, įteik- ne man rašo. Bet kartu nudžiugau, kad tai skundas 
Raudonoji armija. Be šių dama Hitlerio vyriausybei protestą, kad ji tai daro prieš mane, jog apgaudinėju vokiečius ir vartau savo 

priversta atsistatydinti — pasitraukti. „politiką". Praneša tas pat, kuris seniau rašęs. Prieš 
Pasitaręs su Ambrazevičium, aš palikau, nes šitą skundiką reikia gintis. Rašo neabejotinai 

Germantas-Meškauskas mane kvietė likti. Mat, kunigas, kuris moka gerai vokiškai. 
reikėjo saugoti Lietuvos jaunimą, o aš tuo metu Einu pas vysk. Reinį. Duodu jam paskaityti laifi-

šovinių, yra naudojamos ir 
specialios bombos ir artilerijos 
sviediniai, užtaisyti adatos 
smailumo tūkstančiais viely-

ką. Perskaito ir sako: „Kunigas negali taip rašyti, 
jam ranka nudžiūtų"! „Yra ir tokių kunigų, kuriems 
nenudžiūsta". Pakviečia kun. Avižą, ištiria rank
raštį — nėra! Reikia kreiptis į Kauną, ten tikrai bus 
surasta. 

Kaune einu stačiai į vysk. kanceliariją, nes visi 
pažįstami. Kun. Ūsoriui saVau: noriu surasti mano 
skundiką — kunigą! Padėk man! Turi duomenis, 
duok šen! Jis pašaukia kun. Bylą ir skaito skundą. 
„Tai tikro skundiko darbas!" Paduoda skundą Bylai. 
Pasišnekėkim apie kitus reikalus, o jis suras. Mes 
kalbamės apie 10 min. Pasigirsta — yra" Tai 
rafinuoto skundiko darbas. 

— Jis laimės čempionatą! — sako Csoris. Jis 
skundęs apie 70 asmenų, tai tikras ligonis. Kas nuo 
jo nekentėjęs? Jis skundęs Maironį, Jakštą ir daugy
bę kitų... Dabar jis yra vysk. Staugaičio žinioj. 

Nutariau kreiptis į savo buvusį mokinį dabar 
gimn. dir. A. Rinkūną. Jis — ne plepys, pasitikėjimo 
vertas vyras. Pakalbintas sutiko, reikia gelbėti savo 
buvusį mokytoją. Perdaviau laišką ir išleidau. O tuo 
metu buvo kietas žygis. 

Sugrįžęs A. Rinkūnas pasakoja: vysk. Staugai
tis, paskaitęs gautą raštą, reikalą gerai supratęs. Jis 
tuoj telefonu išsikvietė altaristą Genį, nes tik žodžiu 
tokie dalykai aiškinami. Ir pateikė jam skundą. 
Genys tik tylėjo ir verkė. Vyskupas kalbėjo: Jau 
mažai laiko liko gyventi, bet blogų darbų nemeti! Kur 
sveiką dėti? — nežinau! Jau pats turėtum suprasti, 
kad dalyko visiškai neišmanydamas, neturėtum į jį 
kištis, kitus kaltinti — šmeižti. O turėtum prieš juos 
nusilenkti ir atsiprašyti, vietoj šmeižęs. Juk pats esi 
niekas prieš juos. Paskutinis prašymas — Viešpatie, 
leisk ramiai numirti!" 

s Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. spalio mėn. 3 d. 

St. Petersburg, Fla., tautinių šokių grupė, dalyvavusi šių metų Tautinių šokių šventėje, Chicagoje. Priekyje iš kairės 
S. Vaškienė, buvusi šokių grupės vadovė, dešinėj — dabartinė tos grupės šokių vadove M. Sandargienė. 

gaisrą. Degė apšviečiančių nak
timis bokštą prožektorių laidai. 

Kai kuriuose leidiniuose nu
rodoma, kad Pizos Bokšto ar
chitektūroje yra armėnų archi-

1 tektūros motyvų. Spėliojama, 
kad vienas ansamblio autorius 
— Busketo — buvo išeivis iš 

j Armėnijos. 
Karštomis vasaros dienomis 

prie Pizos bokšto pastatomas 
metalinis maudymosi baseinas. 
Atsargumo dilei baseinas stovi 
priešingoje bokšto pasvyrimui 
pusėje. 

Vienas apsukrus italas ėmė 
iš automašinų savininkų mokes
tį. Mat, jie statė automobilius 
prie bokšto įrengtoje aikštėje. 
Tik po kurio laiko automobilis
tai pastebėjo, kad jų mašinos 
stovi saugioje nuo bokšto griu
vimo pusėje. jm. 

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

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE 
Kas gali dar dabar pasakyti, 

kad St. Petersburg, Fla., tik se
nių miestas? 

Matėme ir girdėjome, kokia 
graži, Lietuvių klubo globojama, 
tautinių šokių jaunimo grupė iš 
St. Petersburg, Fla., puikiai pa
sirodė šių metų Tautinių šokių 
šventoje, Chicagoje. 

Dabar tos grupės vadovė yra 
M. Saudargienė. Tai jauna ener
ginga ponia, nesigailinti nei 
savo vargo, nei laiko. Ji turi 
du mažus vaikučius, dirbantį 
vyrą, gyvena net 80 mylių nuo 
St. Petersburgo, bet, nežiūrint 
viso to, ji suranda laiko atva
žiuoti į tautinių šokių repetici
jas. 

Šokių grupei ji sumaniai ir 
gražiai vadovauja, nes pati yra 
šokusi kelerius metus tautinius 
šokius ir studijavusi baletą Cle-
velande, Ohio. 

Labai svarbu, kad šokėjai ją 
myli ir labai noriai dalyvauja 
repeticijose ir vis naujo jaunimo 
prašosi priimami į šokėjų eiles. 

Mes visi St. Petersburgo gy
ventoja.! esam laimingi ir džiau
giamės, kad turim tokią gražią 
jaunimo grupę savo klube, kuri 

; rės muzikiniame vaidinime "Ci-
| gonų Taboras" ir atliks čigonės 
! — šokėjos rolę. 
Į 

Taigi M. Saudargienei taip 
aktyviai įsijungusiai į mūsų 
klubo veiklą, esame labai dėkin
gi ir linkim ištvermės. Br. Z. 

Įkom-ja: A. Gylienė ir M. Kudir-
' kienė. 

Waterburio ir apylinkių lie
tuviai maloniai kviečiami paben 
drauti ir linksmai praleisti laiką, 
sykiu paremti savąji jaunimą. 

Valdyba prašo stalų pasirin
kimą pasirūpinti iš anksto "Spau 
dos" knygyne, 10 John St. Water 
bury.tel. : (203) 756 — 5173. 

MŪSŲ kolonijose 
Waterbury, Conn. 

"BIRŽELIS" LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBO BALIUJE 

L. M. K. Federacijos YVater-
burio klubo visos narės kruopš
čiai ruošiasi savo tradiciniam ru
dens baliui. Tiesias — papildyti 
iždą. 

Per daugelį metų šis klubas 
savo veiklos baruose, aukomis bei 
darbu pirmenybę teikia jaunimo 
reikalams, todėl ir į šį balių pa 
sikvietė talkon, programos išpil
dymui, šaunią Hartfordo tauti
nių šokių grupę "Berželį", va
dovaujamą Dalės Dzikienės. Ši 
grupė sėkmingai dalyvavo Vl-je 
šokių šventėje Chicagoje, to
dėl ju pasirodymas šiame baliuje 
pradžiugins vakaro svečius. 

Savininkas parduoda 4 butų kam
pinį mūr. namą 68-os ir Maplewood 
apyl. Skambint 476-6399. 

ĮDOMYBES IŠ PIZOS BOKŠTO 
G. Galilėjus, darydamas ban

dymus nuo Pizos bokšto su lais
vai krintančiais kūnais, mėty
davo iš viršaus ritulius. Jo mo-

— Visuomet lengva kritikuo
ti, kaip prie darbo prakaituoti. 

S. Rubikauskas 

ifiiMiuiiiiiniHHiiiumiiniuuiiiiiimiiii 
S O P H I E BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

,,iet'..vių hi»».>a: aeio i,u ;:,;i.;.eMu *«J 
peiiKtadiem.i pemuoda-ina nuo 4.t:I 
vai. p p. iki 5 : i J vai. p.p. per tą pa
čią stutį. Šes 'adieniais ir se^ma 
cbe.il*!.- n <; ̂ ..iu IK: d'M> vu.. j-y.. . 

Telef. 434-2413 
1490 A M. 

7159 S. MAPLEWOOD A V E . 
CHICAGO, ILL. 60629 
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U.S.AT 
We'll help you make fhe right movė. 

JEI G A L V O J A T E 
PIRKTI A B P A R D U O T I 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Inaependently owned and operatel 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Laoai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maple-
vvood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Mūrinis bungalow Brighton Parke 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par-
iuoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tei. 436-7878 ar 839-5568 

mus gražiai reprezentuos savo ' Minimas balius įvyks spalio 18 d., 
pasirodymais ne tik tarp lietu
vių, bet ir tarp svetimtaučių. 

M. Saudargienė, maloni, jau
na, į mūsų klubą įneš daug gy
vumo ir jaunatvės dvasios. 

Šių metų klubo žiemos sezo
no atidarymo proga, spalio 5 d.. 
M. Saudargienė sutiko atlikti 
dr. Bronės Zelbienės inscenizuo
tą pasaką "Raudonkepuraitę" ir 
vėliau dalyvaus tos pačios auto-

Perskaitę "Draugą", duokite 
kinys Piko dela Miradola, ture- j jį kitiems pasiskaityti, 
damas fenomenalią jėgą ir ne- "^ZIIII^^^^^^^^~~~~~ 
norėdamas, kad mylimas jo mo-; f ^ v • • • . 
kytojas kiekvieną kartą nusi- j ^ H H LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
leistų ir vėl liptų j viršų du šim- Į B I 2557 W.69th Street Tel. 776-4363 
tai devyniasdešimt keturiais į • H ^ ^ 
laiptais, 1 kg. svorio ritulį už- j M M J. & J . P H A R M A C Y 
mesdavo į bokštą (54.5 m.). J^k fl 

Jau ke l io l ika m e t ų į P i z o s \ B • ^ta!,vftamh^lmportuotI kvepalaiI, gydomos žoles Irti. 
. . . . J ' ^ H M Važiuojamos kėdes, remontai ir kt, pirkti ar nuomoti; 
bOKStą n u k r e i p t a apie lOO au- • m Nemokamai supakuojame dovanas, 
temat inių f o t o a p a r a t ų , j a i s no- B ^ ^ f I I "''VH • 
rimą užfiksuoti bokšto griuvi- M/^M PHstatymas nemokamai 
mą. 1969 m. kovo 19 d. vienas • ^ K ^ V ANGELĄ ir VYTENIS DIRKiAl savininkai 
aparatas įamžino bokšte kilusi , ^ 

S E A L E S T A T E 

H l C K O R Y H I L L S 
BY OW.VER — IMMEDIATE 

POSSESSION 
Ranch. 3 bedroom, ceramio tile bath, 
2 H car heated garage. Appliances, 
draperies and rūgs stay. Middle 60'a. 

Call — 430-3384 

V Y KAI U i „OZ—K-St 

šeštadienį, 8 vai. vakare, Šv. Juo
zapo parapijos salėje. 

Geram orkestrui grojant, sve
čiai bus vaišinami įvairiais klu 
bo narių namie gamintais valgiais, 
taipgi bus pravedamas vertingų 
daiktų laimėjimai. 

Dabartiniu metu klubo sudėt-
tis: pirm. D. Venclauskaitė, sekr. 
B. Aukštuolienė, ižd. A. Paliuiie 
nė, narė G. Valiulienė. Revizijos 

CLEVELANDO ŽINIOS 

Baigusiųjų lituanistines mokyklas mokinių simpoziumas su mokytojais ir tė
vais. 15 k.: moderatorė N. Lenkauskaitė; sėdi — Vyšnionytė, Juodišiūtė, 
Miškinis ir Bankaitytė. Rengė LB apylinkė. 

\uotr . V. Bacevičiaus 

FRANO GAILIAUS MENO 
PARODA CLEVELANDE 
Spalio 18-19 dienomis pirmą 

kartą Clevelande turėsime pro
gą pamatyti dailininko Prano 
Gailiaus meno parodą. Pranas j 
Gailius gyvena Paryžiuje ir ten j 
pasižymėjęs savo meno darbais. 
Dalis jo darbų — akvarelės ir j 
grafika — bus išstatyta Dievo j 
Motinos parapijos salėje, kur j 
vyks jo paroda. 

Paroda prasidės šeštadienį, | 

spalio 18 d., Pranas Gailius pri
statys savo darbus ir praves 
pašnekesį "Modernioji bibliofi
lija". 

Bus kavutė, prie kurios pu
blika turės progą susipažinti su 
Pranu Gailium, kuris Europoje 
labai žymus savo srityje. Paro
da tesis iki sekmadienio, spalio 
10-tos. Ją organizuoja Cleve-
lando akademikai skautai-ės. 
Visi maloniai kviečiami atsilan
kyti. 

FOR SALE BY OWNER 
2 bedroom ranch. Aluminum siding. 
2 car garage. Fruit trees on corner. 
Y2 aere. Near Orland Sąuare. TeL — 
448-8061. 

Mūrinis — 28 metų. ll/2 aukšto: 5 
kamb. su 3 miegamais ir 3 kamb. su 1 
miegamu. Namas arti 72-os ir Fair-
field. Geras. Nebrangus. 

BROKERIS P. 2LMBAKIS 
TeL — 778 6916 

ORLAND PARK 
Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 

spalio 5 d. 

15425 ORLAN BROOK DRIVE 
(8700 į vakarus) 

2560 kvad. pėdų namas. 3 miegami, 
3 vonios. 40 p. poilsio kamb. Akmens 
židinys. Kilimai, užuolaidos. Centr. 
oro vėsinimas. Daug priedų. 2 Vi maš. 
garažas. Labai didelis sklypas, pil
nai apsodintas. Apleidžiame miestą. 
$116,900 arba geriausias pasiūlymas. 
Kreiptis į savininką 

TEL. 349-1347 

Florida Real Estate 
Namų pirkimo reikaluose: Cle«urwat£r, 
Largo, BeUealr, Semioolc apylinkėse 
(Netoli St. Petersburg: piliečių klubo) 

Prašau kreiptis: 

LIUCIJA VAIčAITIENt 
Realtor - Associate 

Rodgers & Cummings, Inc. 
TeL Dieną 813—581-9*11 

Vakare 813—585-2738 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
Nanra pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
miiniiimiiinmimi'iiiiiiiii»uiuiiiiiuii 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiniinnui 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplew;>od, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
inninniHnuiHiiuiuiunttimniinuimni 

JEWELRY SALES 
TOP SALES OPPORTUNITY 

Our beautiful new stares throusltaout 
the Chicago area ha ve excellent tu.ll 
and part tane opportunitiea for 
fashion numied individuals. 

We provide a top starting salary, 
health benefits and liberal eraployee 
merchandise discount-

Please call: 
PETER MAKKS — 782-6800 

TheWhitehall Co. 
An Eąuai Opp'ty Employer M./F. 

M I S C E L L A N E O U Š 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauke 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jum* 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

T E L . — 476-3950 

už apdraudę nuo ugnies Ir automo-
10% — 20% — 30% pigiau mobeatt 
bUio paa m m . 

FRANK 2 A P 0 L I S 
3 2 0 8 1 2 W e « 9 5 t h Stree t 

Telef. — G A 4-8654 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 

ALBIN BANYS, TeL 447-8806 

M O V I N G 
SERfiNAS perkraus to baldus ir 
kitus daiktus . Ir U to l i mies to lei
dimai ir p i lna apdrauda. 

TeL — W A 5 - 8 0 8 3 

uiiiiiiiiiHMimiiiiiiiiiiiinmiiihniimnii 
!; įvairią prekių pasirinkimą* ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS P A R C E L S E X F R E S S 

2501 W. 69 S t . , Chicago, I1L 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
- Telef. — 925-2737 ', 

P A R D A V I M U I 

Parduodama graži palme, Lietuvos dai
lininkų paveikslai, gintaro dirbiniai, 
audiniai ir liustros. Skambint nuo 2 
iki 6 vai. vak. (galima kreiptis ir sek
madieni) tel. 737-5177. 

IŠNUOMOJAMA — FOR B E N Į 

Išnuomojamas, vieno aukšto name, 
įrengtas beismante butas vienam as
meniui. Gražus salionas, ramus mie
gamasis, didelė drabužinė. Virtuvė ir 
valgomasis bendrojo beismanto dalyje. 
Vieta: Artesian tarp 61-os ir 62-ros. 
Teirautis vakarais po 4-os vai. vak. 

TEL. WA 3-6128 

ISNUOM. « kambarių butas Brighton 
Parke. Skambint — 

B I 7 - 3 9 9 8 

ISNUOM. 6 kambarių butas 3-čiame 
aukšte. 3443 S. Lituanka Avenue, 

TeL — 927-1308 

ISNUOM. 4,<2 kamb. butas 2-me aukš
te, vidutinio amž. porai. Atskiras šil
dymas. Prie pat Marąuette parko. 
Skambint po 6:30 v. v. teL 471-1425. 

Vytautas Valantina* 
lumiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiHiiiiitiiii 

iinmiiiimiiuiHiiimiimimmiiiiujiiiiii 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pata i symai . Vir
tuvės ir v o n i o s kabinetai . Kerami
kos ir kt. p ly te lės . Glass blocka. 
Sinkos vamzdžiai i švalomi elektra. 
Į automatą ga l i t k a l b ė t l ietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
HIH I im i l l l l lH l l l l l l l l iH i i iM i im j tm^mHH 

Hiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
1IIII1IIIHIIIIIIIIIIIIII1IIII1IUUI1IUIIIIIIIHIV 

V. S A S N A U S K A S 
Atlieka Įvairius CEMENTO DARBUS: 

šaligatvius, laiptus ir kitokius. 
Skambint telef. — 

GR,6-8402 
• 

ISNUOM. 6 kamb. butas 2-me aukšte. 
3441 So. Lituanica Avenue 

TeL — 927-1308 

SKELBKITES "DRAUGE" 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirmiiiiiiiiiiiiiniinmiiiit 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos . Radijai , 
Stereo ir Oro Vės intuvai . 

Pardavimas ir Ta i symas . 

M I G L I U A S TV 
2346 W. 69 St., teL 776-1486 
iitmimiuimimiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiii 

. 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue 
Chlcago. III 90632, tel. 927-5990 

F * 

V A L O M E 
K I L I M U S I R B A L D U S 

Plauname ir v a š k u o j a m e 
viaq rflihj grindis. 

B U B N Y S — T e L R E 7 - 5 1 6 8 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą ' 
* 

< » 

http://cbe.il*!.-
file:///uotr
http://tu.ll


Balfo darbuotojai, Balfo aukų rinkimo vajų Chicagoje pradedant. Iš k 
G. Giedraitytė, VI. šakalys, J. Jokubka, M. Rudienė ir Mackevičius. 

Nuotr. P . Maletos 

Socialine gerovė, surašymas, veikla ir vertybės 
LFB savaite Dainavoje (4) 

Po trisdešimt mėty paga-1 ratą teigiama kryptimi, 
galiau įsitikinom, kad senstame LFB centro valdyba savo studi-
ir kad mūsų vyresniajai kartai 
reikalinga pagalba. Lietuviuose 
socialiniai reikalai buvo nustu
miami į paskutinę vietą, pirmu
mą atiduodant politikai, kultū
rai ir švietimui. 
• I šią padėtį visu rimtumu pa
žvelgė dabartinė LB krašto val
dyba, kai socialiniams reikalams 
tvarkyti pakviestas dr. Antanas 
Butkus, kuris, sudaręs didelę ir 
pajėgią komisiją iš šios srities ži
novu ir kitų pajėgių talkinin
kų, pasuko socialinių reikalų 

SPORTAS 
(Atkelta ii 2 paL). 

pavojingesnę puolėjų liniją — 
sunku atspėti. Tenka tik 
palinkėti jam sėkmės. 

J.J. 
IS PASAULIO 

KVALIFIKACINIŲ 
« p VAR2YBŲ 

Atrodo, kad Olandijos galy
bė liko praeityje. Po nesėk
mingo pasirodymo Europos 
pirmenybėse, olandai pra
laimėjo pirmas kvalifikacines 
varžybas pasaulio pirmeny
bėms prieš Siriją 1-2. Toje pa
čioje grupėje dar randasi stip
rios Belgija ir Prancūziją. 

Liūdnokai atrodo ir^.-Svedi-
jai. Netikėtai pas save su Izra
eliu padarė tik 1-1 ir pralai
mėjo Škotijai. Toje grupėje dar 
randasi Š. Airija ir Portu
galija. Sunku tikėti, kad Švedi
ja išsikovotų dalyvavimą 
Ispanijoje. 

Geriau atrodo Europos meis-* 
teriui V. Vokietijai, kuri 
Baselyje laimi prieš Švei
cariją 3-2. Formą atgauna 
Anglija, nugalėjusi Norvegiją 
net 4-0. Jugoslavija lengvai 
tvarko Luksemburgą 5-0, o 
Rumunija įveikia stiprią 
Bulgariją 2-1. 

O. Gešventas 

IS EUROPOS 
TAURĖS VARŽYBŲ 

Kai kurios pirmo rato pirmu
tinių rungtynių pasekmės: 

— Meisterių t au rės varžy
bose: FC Limerick — Real 
Madrid 1-2, Olum. Pireaus — 
Bay. Muenchen 2-4, Arm. 
Sofia — Nottingham 1-0, FC 
Bruegge — FC Basei 0-1, Int. 
Milanas — Univ. Graiova 2-0, 
Jeun. Esch — Sp. Maskva 0-5, 
FC Aberdeen — Austria Vie
na 1-0, L. Belfast - FC Nan-
tes 0-1. 

— Taurės laimėtojų varžy
bose: AS Rom. — FC Jena 3-0, 
FC Valencia — AS Monako 2-
0, F. Duesseldorf Austria 
Salzburg 5-0, Slavia Sofija — 
Legia Varšuva 3— 1, Malmoe 
FF — Partisani Tirana 1-0, FC 
Castilla — West Ham United 
3-1, Kastoria — DynamoTiflis 
0-0, Din. Zagreb — Benfica 
Lissabon 0-0. 

— Dėl UEFA taurės : Ham-
burg SV — FC Sarajevo 4-2, 
Juv. Turin — Pan Athen 4-0, 
Manchester Utd. — W. Lodz 1-
1, SC Lokeren — Dyn. Maskva 
1-1, PSV Eindhoven — 
Wolverhampton 3-1, FC 
Kaiserslauten — Anderlecht 1-
0, Sach. Donezk — Etr. Frank-
furt 1-0, RWD Molenbeek — 
AC Turin 1-2, Dyn. Kievas — 
L.S. Sofia 1-1, S. Wanderers — 
FC Barcelona 0-2. 

jų ir poilsio savaitės paskaitų 
bei pranešimų ciklan įtraukė ir 
JAV mūsų tautiečių socialinius 
reikalus ir pakvietė prelegentus 
specialistus painformuoti stovyk 
los klausytojus, kurių dalis jau 
buvo pasiekusių pensininkų am 
žiaus ar artėjančių į jį. 

Dr. Antanas Butkus, dirbąs ži
nomų Clevelando klinikų tyri
nėjimų centre, yra parašęs apie 
40 įvairių mokslinių straipsnių 
amerikiečių spaudoje, o lietuviš
koje ,̂ periodikoje yra gvildenęs 
mūsų gyvenimo socialinius, po
litinius bei kultūrinius klausimus. 
Su dideliu entuziazmu jis apsiė
mė apleistą socialinį reikalą. Jis 
savo pranešime kalbėjo apie sa
vitarpinę pagalbą, apie lietuviš
ką šeimą, vėl priminęs didžiąja 
rakštį — mišrias vedybas, apie 
tautinio solidarumo išlaikymą, 
apie pagalbą seneliams, kuriems 
kalbos nemokėjimas pastato juos 
į apgailėtiną padėtį, negaunant 
paramos, į kurią turi pilną teisę, 
organizuoti lietuvių sodybas, iš
mėginti visus būdus gauti federa 
linės valdžios paramą. 

Komisija sudaryta iš įvairių 
miestų pajėgių žmonių: dr. V. 
Bieliausko, klinikinės psichologi
jos profesoriaus Cincinati, prof. 
dr. Reginos Kulienės, sociologi
jos, Illinois universitete, Jono 5o-
liūno, sociologo, ilgus metus dir
bančio šioje srityją R. Kudukio, 
J-. Neimanienės, Br. Snarskio, Ga
linos Sužiedelienės, P. K Šukio, 
V. Staškaus, C. Venclovo, Vir
kaus Volerto, J. Laučkos ir A. Šir 
vaičio. 

Po jo kalbėjo dr. R. Kulienė, 
kuri buvo neseniai sugrįžusi iš 
liepos mėn. įvykusios Baltųjų 
rūmų konferencijos socialinės ge 

rovės reikalu, čia buvo paliestas 
socialinės gerovės klausimas bend 
rai, fizinė ir ekonominė sveikata, 
kaip išnaudoti vyresniųjų žmo
nių žinias, pravesti tyrinėjimus 
ir t t Etninėms grupėms šioje 
konferencijoje buvo gausiai at
stovaujama. JAV gyventojų 11 
procentų sudaro asmenys 65 me
tų ar vyresni žmonės. Kita kon
ferencija šaukiama Clevelande 
lapkričio 20 d. 

Profesorė puiki kalbėtoja, so
cialinių reikalų žinovė, kokių 
lietuviai nedaug teturi, didžiau
sią dėmesį kreipė į duomenų su
rinkimą apie mūsų vyresniąją, 
senelių, 65 metų ir vyresniųjų 
asmenų kartą. Kad lietuviai ga
lėtų efektingai veikti, reikia tuos 
duomenis turėti. Spėliojama, kad 
turime 300,000 lietuvių (1960 
metais skaičiavo 400,000), iš jų 
99,000 buvo atvažiavę, kiti čia 
gimę. Norint rimtai su įstaigo
mis kalbėti, negalime operuoti 
iš oro paimtais duomenimis, to
dėl socialinių reikalų komisija 
pradeda surašinėjimą mūsų pen 
sininkų amžių pasiekusius žmo
nes. Jau paruoštos anketos. Bus 
smulkiau informuojama per spau 
dą, radiją, parapijas. Tokie duo
menys padės mums palyginti 
bendrai mūsų tautiečių sociali
nę padėtį su kitais amerikiečiais, 
gauti federalinės valdžios para
mą įvairioms programoms, pa
naudoti duomenis ateities pla
nams ir t. t. 

Jonas Soliūnas savo konden
suotame pareiškime teigė, kad 
mes mažiausiai rūpinamės socia
line gerove. Jo kaip komisijos na 
rio, pagrindinis uždavinys suor
ganizuoti redakcinį kolektyvą, 
kuris specialiuose laikraščių sky
riuose (Drauge, Darbininke, Dir
voje ir kituose) teiks įvairių ži
nių socialiniais klausimais. Gal
vojama išleisti informacinį žiny
ną. 

Įvykusiose diskusijose į šią te
mą pažiūrėta iš visų pusių. Prof. 
Kulienė, dėkodama už pakvieti
mą šiame simpoziume dalyvau
ti, niekada netikėjusi, kad turės 
tokią gražią auditoriją — per 100 
žmonių. 

Lietuvių išeivijos problemati
kos tema penktadienį kalbėjo ra
šytojas, visuomenininkas inž. Vy
tautas Volertas. Kokią dabartinę 
padėtį čia turime, dėl kurios skun
džiamės, esame kalti mes patys. 
Pati veikla dar į vertybes nesiri-
kiuoja, dažnai išplėšiamas laikas, 
rezultatai menki. Jis mano, kad 
ši išeivija baigsis už kelių lai
kotarpių. Ateis kitoniška karta, 

jau čia augusi ir išsimokslinusi. 
Kad tarp šių kartų neišsivysty-
tų tuštuma, reikia greit veikti ir 
dar giliau galvoti. Daug proble
mų. Ar nejuokingai atrodo, kad 
pvz. tautinio išlikimo rūpestis 
paliktas lituanistinėms mokyk
loms. Pristatėm paminklų, išplė-
tėm laikraščių ir žurnalų tink
lą, bet skaitytojai ir rašeivos 
tirpsta. Mišrios sodybos, išsiskirs 
tymas po visus Amerikos kampus 
mūsų jėgas silpnina. Šių proble 
mų kompleksą gali spręsti spe

cialistai. 
Dr. A. Šmulkštys po paskaitos' 

pastebėjo, kad bičiulio paskaita 
buvusi pesimistiška ir parafrazuo 
damas Šv. Pauliaus žodžius "Jūs Į 
turėsite būti nauji žmonės" — 
nauja tauta, kvietė įžiūrėti Dievo 
Apvaizdos ranką ir ieškoti naujų 
kelių. Rašytojas A. Kairys teigė, 
kadv užtenka prisiminti Washing 
tono demonstracijas ir pesimizmo 
šešėlis neturėtų būti toks tirš
tas. 

V. Rociūnas 

S T A T E M E N T O F O W N E R S H I P , 
MANAGEMENT A N D 

C I R C U L A T I O N 
(Requi red by 39 U.S .C. 3685) 

1. Title of publication. Draugas — 
The Lithuanian Daily Friend 

A. Publication No. 161000. 
2. Date of filing, October 2, 1980. 
3. Freąuency of issue. Daily except 

Sundays, legal holidays, the day after 
Chrietmas and Easter. 

A. No. of issues publishes annual-
ly, 306. 

B. Annual subscription price. 
$40.00 and $38.00 

4. Location of known office of 
publication — 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, 111. 60629. 

5. Location of the headąuarters or 
genėtai business offices of the 
publishers. 4545 W. 63rd Street, 
Chicago. 111. 60629. 

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

Publisher — Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, 111. 60629. 

Editor — Rev. Frank Garšva, MIC, 
4545 W. 63rd Street. Chicago, 111.60629. 

Managing editor — Rev. F. Garšva, 
MIC, 4545 W. 63rd Street. Chicago, 111. 
60629 

7. Owner — l i t huan i an Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, 111. 60629, Non-profit Cor
poration of 111. 

8. Known bondholders, mortgagees, 
and other security holders owning or 
holding 1 percent or more of totai 
amount of bonds, mortgages or other 
securities. — None. 

9. For completion by nonprofit 
organizations authorized to mail at 
special rates (Section 132. 122, PSM). 

The purpose, function, and nonprofit 
s ta tus of this organization and the 
exempt status for Federal income tax 
purposes. 

fX] Have not changed during 
preceding 12 months. 

[ ] Have changed during preceding 
12 months. 

10. EXTENT AND NATURE 
OF CIRCULATION 

A. Totai no. of copies printed dur ing 
preceding 12 months (Press run per 
issue) 7810, actual no. of copies per 
single issue published nearest to filing 
date, 7770. 

B. Paid circulation (1) sales through 
dealers, street vendors etc. 365; no. of 
copies nearest filing date 365; mail 
subscriptions 7180; single issues 
nearest filing date, 7180. 

C. Totai paid circulation: average no. 
of copies each issue during preceeding 
12 months, 7545; single issue during 
nearest filing date, 7545. 

D. Free distribution (including 
samples), by mail carriers etc. Average 
no. of copies during the preceding 12 
months, 45; No. issues nearest filing 
date, 45. 

E..Totai no. copies distributed. (Sum 
of C and D.) Average no. copies each 
issue during preceeding 12 months , 
7590). Single issues nearest filing date, 
7595. 

F. (1) Office use, left over, spoiled 
copies etc. after printing. Average no. 
copies of issue during preceding 12mos. 
130. Single issue nearest to filing date 
130. 

(2) Returns from news s tands and 
agents 90; actual no. copies returned to 
filing date 50. 

G. Totai no. copies issued dur ing the 
preceeding 12 mos. 7810. Single issue 
nearest to filing date 7770. 

1 1 . I ce r t i fy t h a t t h e s t a t e m e n t s 
m a d e b y m e a b o v e a r e c o r r e c t a n d 
c o m p l e t e . 

S i g n a t u r e and t i t l e of e d i t o r , 
p u b l i s h e r , b u s i n e s s m a n a g e r , o r 
o w n e r 

P . P . C i n i k a s , MIC, A d m . 

Apatmokar akalbtJa dien DRAUGE, 
OOB jla plačiausiai skaitomaa lie
tuvių dianraitis, gi skelbimų kai
to* JT» vlatama prieinamos 

P A D Ė K A 
AfA 

DR. JURGIS BALČIŪNAS 
Mūsų mylimas vyras, tėvelis, senelis, brolis mirė rugsėjo 6 d. 1980 

m. Palaidotas rugsėjo 10 d. Visų Sielų kapinėse Chardon, Ohio. 
Dėkojame prel. V. Balčiūnui už pravedimą rožinio koplyčioje su 

Clevelando ateitininkais ir už apeigas kapinėse Chardon, Ohio. Dėko
jame kunigams už koncelebruotas šv. Mišias, kun. B. Ivanauskui, kun. 
P. Patlabai, prel. V. Balčiūnui, tėvui G. Kijauskui, ir tėvui J . Kydikui. 

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už dalyvavimą 
koplyčioje ir palydėjimą į kapines. 

Dėkojame už pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu, už gėles, aukas 
šv. Mišiom ir specialia intencija. 

Dėkojame už atsisveikinimo pravedimą P. Razgaičiui, už atsisvei
kinimą dr* J . Meškauskui, dr. Jonui Stankaičiui, J . Laučkai, A. Kasiu-
laičiui, V. Mariūnui, P . Skardžiui, S. Laniauskui ir dr. H. Brazaičiui. 

Dėkojame karsto nešėjams dr. Jonui Stankaičiui, dr. Juozui Stan
kaičiui, dr. Alfonsui Stankaičiui, dr. J. Meškauskui, dr. S. Sviderskui ir 
dr. A. Savičiūnui. 

Ypatinga padėka dr. Jonui Stankaičiui, dr. E. Lenkauskui ir p. ake-
laitienei už rūpestingą ligonio lankymą jo sunkios ligos metu ir Romui 
Bridžiui už rūpestį ir pagelbą laidotuvių metu. Ačiū visiems įvairia 
pagelba prisidėjusiems šioje sunkioje valandoje. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui W. Jakubs už malonų patar
navimą. 

Liūdime: žmona Bi ru tė , s ū n u s J u r g i s i r m a r t i V i o 
l e t a , s ū n u s J u o z a s , d u k t ė A l d o n a , ž e n t a s R o m a s i r 
a n ū k a s Vytas , d u k t ė B i r u t ė . B ro l i a i P o v i l a s , A n 
t a n a s . P e t r a s , S i l v e s t r a s su š e i m o m i s , p r e l . V y t a u 
t a s , s e suo Elena M a s a i t i e n ė i r s v a i n i s Č e s l o v a s , 
s e se rys Lie tuvoje Marce lė . Ago ta , i r N a t a l i j a . 

A. f A. 
JUOZAPAS ZIMANČIUS 

Gyveno Chicago, Illinois, Bridgeporto apylinkėje. 
Mirė rugsėjo 30 d., 1980 m., 2:50 vai. popiet, sulaukęs 96 m. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskr., Šilalės parapijoje, Kutimų kai

me. Amerikoje išgyveno 77 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterėčia Dolores Michaiik su 

vyru Edwin, sūnėnas Joseph Pelden ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Priklausė Šv. Vardo draugijai. 
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 South 

Lituanica Avenue. 
Laidotuves įvyks šeštadienį, spalio 4 d. 15 koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėtas j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterėčia ir sūnėnas. 

Laid. d i rek t Jurgis F. Rudminas, tel. 927-1138. 

Brangiai draugei 

A. f A. 
TERESEI MILDAŽIENEI mirus, 

jos vyrą JONĄ, dukrą AUŠRĄ, sūnų GITĮ su šeimomis, 
velionės TĖVELIUS ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame. 

K. Giniotienė 
B. ir B. Oniūnai 
A- ir A. PūipaviČiai 

A. ir S. Pažėros 
J. ir A. Žilinskai 
R. ir A. Zotovai 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. spalio mėn. 3 d. 

A. f A 
KUN. KAZIMIERUI MALAKAUSKUI 

mirus, seserį ALBINĄ NORKIENĘ, jos ŠEIMĄ bei arti
muosius užjaučiame ir kartu liūdime. 

COOK COUNTY LIGONINĖS 
PATALOGIJOS SKYR. BENDRADARBĖS 

A. f A. KUN. KAZIMIERUI 
MALAKAUSKUI mirus, 

liūdinčiai seseriai ALBINAI NORKIENEI, mielai mūsų 
draugijos narei, ir kitiems velionies artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

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. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So . California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-Q852 

4605-07 Sou th H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

-• 

Mažeika y Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN A VE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

, .,: „-, ,» 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 71 St., Chicago 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av., Cicero 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 
A I K Š T Ė A U T O M O B I L I A M S STATYTI 

A. t A. TERESEI MILDA21ENEI mirus, 
reiškiame giliausią užuojautą vyrui JONUI, vaikams 
AUŠRAI ir GYČIUI su šeimomis, velionės tėvams STE
FANIJAI ir JUOZUI CESNAMS, seserims AJLDONAI ir 
SILVIJAI su šeima ir broliams JUOZUI ir LEONARDUI 
su šeimomis. 

VIKTORAS ir NIJOLĖ M AKIE J AI 
ANTANAS ir BIRUTĖ VILUČIAI 

A f A TERESEI MILDAŽIENEI 
m i r u s , 

jos vyrui JONUI, TĖVAMS, SESERIMS, BROLIAMS ir 
ŠEIMOS NARIAMS reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

ELENA ir ADOLFAS MILIAI 



X Lietuvių Opera savo 21-jam 
sukaktuviniam sezonui pasirin
ko Amilcare Ponchiell? operą 
"L/Lituani" (Lietuviai). ši 
opera yra sukurta iš prologo ir 
trijų veiksmų. Jos spektakliai 
bus kovo mėn. 14, 15, 22 ir 28 
dienomis Chicagoje. 

X Kultūrinės popietės bus 
ruošiamos Jaunimo centro ka
vinėje. Jų pirmoji bus sekma
dienį, spalio 12 d., 2 vai. p. p. 
Tą popietę išgirsime dr. J. Meš
kauską, kalbantį aktualia me
dicinos tema — "Pasiruošimas 
žiemai". 

X "Telšių vyskupijos" kny
gos sutikimas ruošiamas šian
dien, penktadienį, 7:30 vai. vak. 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. spalio mėn. 3 d. 

X Poetas Kazys Pradurtas rū
pinasi spalio 17 d. vakarone 
Jaunimo centre, kur Chicagos 
lietuviai bus supažindinti su ne
seniai Ateities leidyklos išleis
tu ir 1979 metų Lietuvių Ra
šytojų draugijos premiją laimė
jusiu Algirdo Landsbergio nove
lių rinkiniu "Muzika įžengiant 
į neregėtus miestus". 

X Dr. Pranas Zunde, Mokslo 
ir kūrybos ketvirtojo simpoziu
mo mokslinės programos ado-
vas, atvyksta šį šeštadienį į 
Chicagą pasitarti su mokslinės 
programos ir organizacinio ko
miteto nariais. Po pasitarimo 
išvyks sekmadienio rytą. Vieš
nagės metu apsistos pas Pu
žauskus, tel. 776-9575. 

X Aušros Laurušonytės ir 
Jono Paronio sutuoktuvės bus 
spalio 4 d., šeštadienį, 3 vai. p. p. 
Mišių metu. Nekalto Prasidėji
mo bažnyčioje, 2745 W. 44 St., 
Chicagoje. Vestuvinės vaišės 
bus St. Nicholas salėje. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Iš pabaltiečių demonstracijų rugsėjo 28 d. prie Jungtinių Tautų rūmų New Yorke, N. 
Lietuvos pasitraukęs Vladas šakalys, už jo — vertėjas kun. K. Pugevičius. 

Y. Kalba neseniai iš okup. 
Nuotr. Vyt. Maželio 

X Marijos Varnienės aplanky-
Jaunimo centro kavinėje. Bus \ ti iš Madrido atvyko sesers duk-
žurn. Stasio Piežos paskaitėlė, tė Olga Castro. Ji yra Jadvy-
sveikinimai, autoriaus žodis, j gos Kuraitytės duktė, ištekėju-1 
Taip pat skaidrėse rodoma | si už dr. Castro, kuris yra mi 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŠAULIŲ VEIKLOJE ! kovaitis, Pliūrienė, Paukštelis metais nepasisekė su oru, bet | 

! ir V. Janušonis. Paskaityti svei- rugsėjo I4 dienos gegužinė ne 

^ L i e t u v o s bažnyčių. S a t ^ - I ^ T tf'ym l ^ S ^ ^ m ^ \ ^ S Z ^ > Ž f ^ ^ ^ l S T f ^ ^ S T ! ^ ^ P a V y k ° - £ £ * ? * * £ ? 
. . . - T • k i r i i k i m n n i r sm in e u i m i p-errvp- 7Tnrvnin nnrs i r l nn visa rtipnn mas baigiamas pokalbiais ir ka

vute. Liet. Bibliotekos leidykla 
kviečia visus dalyvauti. 

X Sol. Algis Grigas, Henri
kas Laucius ir Kęstutis Girdvai 

tiems psichologinių problemų ir j važiavom į Racine, Wis., ten 
dirba vertėja turizmo įstaigoje. ! esančiai "Kęstučio" šaulių kuo-

X Valentinas Laurušonis, ei- \ pai patalkininkauti, švenčiant 
ceriškis, savo sveikinimus dien- 25 metų nuo įsikūrimo sukaktį 
raščiui "Draugui" parėmė 10 Į Autobusas, turintis 46 sėdynes, 

nis spalio 3 d. išskrido j Euro- i dolerių auka, kurią jis atsiuntė j prisipildė Vyt. D. šaulių rinkti-
pą prekybos ir kitais reikalais. 
Čia numato pabūti ilgesnį laiką 
ir aplankyti įvairias gražesnes 
vietoves. 

X Asmeniškas pašnekesys vi
sokiais reikalais kiekvieno lietu
vio per radijo bus galimas, jei 
visi palaikysime vienintelę tokio i £e 

atnaujindamas prenumeratą. 
Maloniai dėkojame. 

x Juozas Petkus, Kirkland, 
Wa., prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 12 dolerių auką. La
bai ačiū. 

nes, daugiausia uniformuotais 
šauliais. "Gen. Daukanto" ir 
• Klaipėdos" jūrų šauliai važiavo 
savais automobiliais. 

Pirmą valandą, gražiai išsiri
kiavę, plevėsuojant šešioms vė 

Naujausių leidinių "Drau- liavoms, ėjom pamaldoms į Šv. 
už didesnę sumą užsisakė: į Kazimiero lietuvių bažnyčią, šv. 

7e_.A. Skiparis (Segmour), P. Prei-j Mišias laikė ir turiningą pa-
damą Anatolijaus Siuto Chica-ib^s (Detroitas), J. Gretsinger | mokslą pasakė sąjungos kape-
goje. Ji dabar panaikinta dėl j ' B a r s t o n ) • 
lėšų stokos. Daugelis pageida 

kitų kuopų ir šiaip šaulių gerbė- žmonių, nors ir lijo visą dieną, 
jų. Gauta sveikinimų net su i Valdyba nuoširdžiai dėkoja vi-
šimtinėmis ir t. t. Reikia p^- šiems, kurie paaukojo tiek daug 
sidžiaugti, kad visi kalbėtoj~i laiko ir energijos, kad gegužinė 
nesileido į ilgus, varginančius pavyktų, 
pašnekesius 

Meninėje dalyje, vadovaujant 
muz. Juozui Grimskiui ir akom-
panistei Ramonai Maiet, ketu
rios gražios ponios, pasipuošu
sios tautiniais rūbais — S. Pet-
rušaitienė, O. Kazemekaitienė, 
B. Nakrušienė ir J. Pivariūnienė 
— padainavo keletą dainų. Apie 
jų gražų dainavimą galima pa-

Petruškevičius j lionas kun. J. Borevičius. Po 
(Visalia), A. Radžius (Balti-j pamaldų rinkomės į ten pat 

Vien pageidavimo I m o r e ) " V i s i e m s J i e m s knygos ! esančią salę iškilmingam posė-
negana tokiam dalykui Reikia , b u v o t u 0 3 a u P a & t u iSsiųstos. : džiui. Ilgametis, tvirtų įsitiki-
asmeniškos paramos. Išbandy-1 x Petras Juodikis, čikagiš-;r nų šaulys, "Kęstučio" kuopos 
mui ALVUDAS — J. Adomavi- . 
čius, M. D. atidarė Tolius šlu- i č i o P r i d ėJ° 
tas Radio Fondation, Nr. OI-
82215-3. Chicago Savings and' 

kis, prie prenumeratos mokės- pirmininkas Petras Petrušaitis 
dolerių auką. atidarė posėdį, pagerbtos vėlia-

Labai ačiū. i vos, sugiedotas Amerikos him-
X Jonas Rejeris, čikagiškis, nas. Tolimesnei posėdžio eigai 

Svarbiausias posėdžio tikslas', 
buvo aptarti tradicinį Rudens j 
balių, kuris šiais metais vyks i 
lapkričio 22 dieną. Balius ruo-į 
šiamas Laborers Local 288 sa-1 
lėje, 12 West Ogden Avenue, 
Westmont. Tai pirmi metai, 
kai bus balius šioje vietoje, ir! 
tikimės, kad daug svečių atsi- j 
lankys, nes vietos yra daug.' 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Detroito "lietuvių Balsas" 

veiklos 35 metų sukaktį atžy
mės spalio 5 d. 1 vai. p. p. Lie
tuvių namuose. Oficialią pro
gramos dalį praves radijo pro
gramos redaktorius ir pranešė
jas Stasys Garliauskas, o me
ninę programą atliks jaunimas. 
Visi prašomi paremti radijo 
klubą savo atsilankymu ir au
komis. Visi svečiai bus pavai
šinti kaav ir skanėstais. 

— Linas Kojelis, Washing-
ton, D. C., kartu su savo sesu
te Daiva Kojelyte, besinaudoda
mi savo vasaros atostogų laiku, j 
buvo atvykę į Los Angeles ap
lankyti savo tėvelių Juozo ir 
Elenos Kojelių. Linas ir Daiva 
Kojeliai yra jaunosios kartos 
veikėjai. Linas labai aktyviai 
reiškiasi jaunimo veikloje, o 
Laima daug savo laiko skiria I 
ateitininkams ir Lietuvių Ben-
druomenei. 

— Stasys ir Eleonora Lisec-
kai, Los Angeles, Cal., spalio 28 i 
d. iškilmingai mini savo vedybi- 1 
nio gyvenimo 50 metų jubiliejų. I 
Ta proga 10:30 vai. šv. Kazi
miero bažnyčioj turės savo pa
dėkos Mišias, o po to Tautiniu; 
namų salėje jų sūnus ir dukra S 
savo tėveliams rengia priėmi-1 
mą, kuriame dalyvaus šeimos į 
artimieji giminės, bičiuliai. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— PLB Didžiosios Britanijos 

krašto valdybos pirmininkas S. 
Kasparas gavo Britanijos kara
lienės motinos vardu padėką Lie
tuvių Bendruomenei už sveikini
mą jos 80 metų amžiaus sukak
ties proga. 

— Londono anglų katalikų 
šv. Mato parapijos biuleteny 
rugsėjo 12 buvo paminėtas so
vietų (psichiatrinėj ligoninėj 
kankinamas Algis Žyprė. Duo
tas jo adresas, prašyta jam ra
šyti paguodos laiškelius ir jį 
užjausti. Pažymėtina, kad toji 
parapija Lietuvos kankiniufi 
dažnai mini. 

PRANCŪZIJOJ 

sakyti tiek, kad su mumis da- , . J ., . . ,. Valdybos nare Laima Tnnku-lyvavę du Amerikoje gimę lie-1 . f .. » , _, 
tuviai, Chicagos Dariaus-Girėno 
legionierių posto stambūs veikė
jai, buvę kamandieriai pasakė, 
kad į Racine apsimokėjo va
žiuoti, be kito ko, pasiklausyti 
taip gražiai dainuojant. Pro
grama baigta tautos himnu. 

Buvo turtingos ir skanios vai
šės. Po kultūringai ir prasmin- I 

menė pruma užsakymus sta-1 
lams ir bilietams. Valdyba ra-! 
gina visus, kad, jeigu negali su-' 
organizuoti viso stalo, prašomi 1 
vistiek užsisakyti bilietus, —j 
surasime visiems vietas. 

Baliaus rietus paruoš Danu 
tė Kurauskienė. Marąuette De-į 
licatessen savininkė. Meninę I 

— Danutė Kristo, prancūzų 
televizijos žvaigždutė, apie ku
rią iki šiol mažai begirdėjom, 
yra lietuvaitė Krištopaitytė. Ji 
turėjo pagrindinį vaidmenį 
Prancūzijoj rodytame filme per 
televiziją "Stiklinis labirintas". 
Keli televizijos programoms skh* 
ti leidiniai rašė apie mūsų tau
tietę. Iš tų aprašymų sužino
me, kad ji sceniniam darbui pa
siruošimus išėjo Maskvoje, į 
Prancūziją atvyko prieš trejetą 
metų, ištekėjusi už prancūzo. 
Kol gyveno Maskvoje, svarbius 
vaidmenis vaidinusi Šekspyro, 
Šilerio, Gorkio, Čechovo veika
luose. Brazilijos televizijos pro
gramų savaitinis žurnalas "Tele 
guide" jos atvaizdą įdėjo virše-
frjft 

With Liberty & Justice 
Amerikiečių premijuota PAU

LIAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėja 
Ho krašto negeroves bei pavo 
ius ir tiesia kelius j saugų visų 
gerbūvi. 

Kaina kietais viršeliais 
minkštais — $8,95. 

$5.95 

Loan. 6245 South Western Ave., I P r i e Prenumeratos mokesčio pakviestas vadovauti Z. Lukaus- j l e i s t o s į̂  v i s : a t ė . į programą atliks visuomenei ge-. 
„- . _ _ . _ . _. - ! T-\r^o-ii~> m d n l e r i n smlrn TT4 M . I I rns TCnn J RnrPVlMin s u k a l b ę - I c c - _ " i r a i 7 i n n m a A n t r n TTaimn o n m p i >z pa Chicago. Visi prašomi šį fondą/ P r i d ėJ° 1 0 d o l e r i ų a u k ą 

d i d i n t i I ramą esame dėkingi. 
x Aukų atsiuntė: 3 dol. — 

x Sol. O. Pliuškonienė iš Phi-Į K. Zepaltienė; po 2 dol. — St. 
iadelphijos, Penn., buvo atvyku- \ Kantautas. Vid. Sajus, Br. Ska- ! Milkovaitis, VD rinktinės pirm. 

kas. Kun. J. Borevičrui sukalbė
jus invokaciją, buvo įteikta atsi
žymėjusiems šauliams garbės | 
ženklai. Sveikino sąj. pirm. K. 1 

jo laikas, kada turėjom pasą 
kyti: važiuosim, seselės, važiuo
sim, broleliai, namo, namo. 

Kaip paprastai, gausiomis 
į Chicagą. Ta proga užsuko | beika. Liudas Sagvs, Juozas I VI. Išganaitis, Daukanto kuopos fau lų_ .1 SP ° m "l, , . : laimėjimai su įdomiom ir vertin-

__ ,. . °_, __ , „ . . . tos rūpindavosi moterų vadove; J, ė 

S. Cecevičienė. šį kartą jai po 

rai žinoma Antro Kaimo grupė. 
Šokiams gros Neo-lituanų or- Į 
kestras. Vakaras žada būti tik- Į 
rai linksmas ir nuotaikingas. 
Taip pat bus pravesti turtingi į 

į "Draugą" ir įsigijo naujausių Sakalas, H. gauklis. J. Matiu-1 pirm. E. Vengianskas. Klaipė-
leidinių už didesnę sumą. '• ^33 Visiems esame dėkingi. ; dos kuopos vardu pirm. K. Mil-1 

j 
X Feliksas Mandeikis, Cen- ~ 

terville, Mass., parėmė mūsų! 
spaudos darbus 10 dolerių auka. i 
Maloniai dėkojame. CHICAGOS ŽINIOS 

X Larry Sarsoun, Illinois vai-, 
stijos trečiosios renkiminės apy- i 
gardos respublikonų kandidatas 
į Atstovų rūmus, kalbėdamas j 
Lietuvių namų savininkų drau-'• 
gijos susirinkime rugsėjo 19 d., 
pažadėjo "suduoti smūgį už. 
laisvę". Sarsoun. kaip pranešta; 
jo rinkiminiame lapelyje, mo-; 
sikuodamas šachtininko kirtik-j 
liu, pareiškė, kad, jeigu jis bus 
išrinktas, nuvyks prie Berlyno: 

JUGOSLAVŲ 
GRAFIKOS PARODA 

MENŲ SAVAITĖ 

skaudžios operacijos sveikstant, 
šią pareigą gerai ir tiksliai atli
ko Alf. Paukštė. Esame jam 
dėkingi. J. Yla 

RUOŠIASI BALIUI VISAS 
LEMONTAS 

Illinois menų taryba Chicagos 
Chicagos Mokslo ir pramonės; pietvakariuose ateinantį savait-

muziejus rengia meno parodą', galį organizuoja menų savaitę. 
iš Jugoslavijos vardu "Nūdienė ,; Bus parodos, filmai spalio 4—12 j gegužinės reikalai. Nors šiais 
Bosnijos ir Hercogovinos graf i- į d. Akvarelių paroda bus Con-
ka". Paroda vyks nuo spalio j cordia Savings. 7601 S. Kost-
9 iki lapkričio 2 d. Parodoje j ner. Popieriaus skulptūra dail. 
dalyvauja 15 žinomų Jugoslavi- Į R. Thorsono bus išstatyta 
jos menininkų, eksponuojami! Prospect Savings, 6868 S. Pu-
82 grafikos darabi. Prieš jos : laski. Dail. A. Fisk darbai bus 

. surengimą muziejuje paroda 1 parodoj Chicago Savings. 6245 
sienos ir kirs į ją po vieną smū-1 b u v Q r o d o m a J u n g t in ių Tautų i S. VVestern, o dail. S. Prokopo 

Lemonto LB apylinkės valdy
ba posėdžiavo pereitą savaitę. 
Buvo užvesti ir aptarti praeitos 

MAŽUMŲ DAUGUMA 

gom dovanom, 
Valdyba taip pat turi įvairių 

planų paremti Lemonto Mairo
nio lituanistinę mokyklą ir su
jungti visus apylinkės narius. 
Tolimesnius planus aprašysime 
vėliau. 

Agnė Katiliškytė 

ATSIPRAŠOM UŽ KLAIDA 
Jonas Paukštis, kandidatas į 

Illinois valstijos Atstovų rūmus, 
spalio 3 d., 7 vai. vak. bus pa
gerbtas vaišių metu. Pressman 
salėje, 5717 S. Kedzie Ave. 

Buvo paskelbta, kad vaišės 

— Vita Valikonytė-Talandie 
nė, lyrinis koloratūrinis sopra
nas, at'.iks dalį programos Pa
vergtųjų tautų minėjime, kuris 
bus sekmadienį, spalio 5 d. 7:30 > 
vai. vak. Lemoyne College au-: 
ditorijoj, Syracuse. N. Y. Ats
tovai kitų tautybių bei progra
mos menininkai dalyvaus šiame 
minėjime. Pagrindinis kalbėto
jas tą vakarą yra kun. Kazimie
ras Pugevičius. Lapkričio 8 d. 
Syracuse War Memorial salėje 
Vita Talandienė pakviesta dai
nuoti Tautų festivalyje, kuria
me atsilanko tūkstančiai žmo
nių ir kuriame dalyvauja dau
giau kaip 30 tautybių, reprezen
tuodami savo meną ir kultūrą. 

Knyga gaunama ir Draug? 
.•gĮaegaįggBBgBiBMĮgiijBjj i^ėi^ 
iiimimmuiUHHiiiHiHmi'tniiiiMi.itHi 

BALYS AUGINĄS ' • ' 
_ 

Giesmes žydėjimo 
metas 

L y r i k a 
Keturi skyriai: PUMPURŲ VARPAI. 
BURTA20DZIAI PIRMAGIMIUI. BE-
SAKNE GIRIA. AMŽINYBES VYN
UOGYNAI. 138 pusi. Kieti viršeliai. 
Gražiai išleista. Spaudė Vilties drau
gijos leidykla — 1979. Kaina su per

siuntimu $5.75. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Jf5It5 W. 63rd St, 
Chicago^ IU. 60629 

•i inmmiimmiii iui i i i i i i i i i i i iMii imii i iu 

gį už kiekvieną pavergtą tautą 
už geležinės užgandos. L. Sar
soun pažadas buvo sutiktas pri
tarimo šūksmais bei aplodis
mentais. Toliau, rašoma pro
pagandiniame lapelyje, Sarsoun 

apskr. mokyklas lanko 854,848 
moksleiviai ir 5l.5Q jų yra mi
nėtų mažumų vaikai. 

PERKA KRAUJĄ 
Firma Sara, Inc., perka iš 

rūmuose ir Lake Placid, Nevv; akvarelės bus Talman Federal, 
Yorko valstijoje, olimpinių žie-! 5501 S. Kedzie. 
mos žaidynių metu. PTCEZIDENTAS CHICAGOJ 

TUNELIAI PEŠTIEMS M e r ė Byrne paskelbė, kad 
Federalinės ir valstijos įstai- b u s suorganizuotas didžiulis 

uetuvių kalba šaukė "laisvės" ir, I gos patvirtino Chicagos planą j mitingas Chicagos rotušės aikš- j kalinių kraują ir vėliau parduo-
tebemojuodamas kirtikliu, pa-'miesto centre prakasti tunelius teje pirmadienį, kai cia atvyks, d a ligoninėms transfūzijoms. Iš 
reiškė: "Teeul šis kirtiklis tam-1 pėstiems, įjungiant ir Illinois prezidentas Carteris. Bus or- ; Louisianos ir Tennessee kalėji-

Central stotį. 
NUTEISĖ POLICININKĄ 
Buvęs Chicagos policininkas 

Pirmą kartą Chicagos istori
joje mažumų vaikai, negrai, Lo-1 bus veltui, tačiau bilietai kai-
tynų Amerikos ir Azijos tautų Iriuos 25 dol. asmeniui, 
moksleiviai, sudaro daugumą! Jonas Paukštis yra tikrai 
Ccok apskr. mokyklose. Cook | mūsų draugas. Lietuvių visuo

menė turėtų parodyti daug nuo
širdumo veikėjui ir politikui 
Jonui Paukščiui. Atsiprašome 
už įvykusią klaidą. P. P. č. 

B. KREKšTOPArnS 

J U R Ų K E L I A I S 
(Jūrų kapitono atsiminimai) 

Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie
ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun
timu $11.10- Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, If5Jf5 W. 63rd Street, Chicago, m. 60629 
Dlinojaus gyventojai dar prideda 60 et valstijos mokesčio 

reiškė: "Tegul šis kirtiklis tam- • Pėst 
pa simboliu mūsų atnaujinto įsi 
pareigojimo kovotojams už lais 
vę už geležinės uždangos". 

x "Dainavos" ansamblio sta- p. Lipa. 31 m., trečiadienį nu-
tomos A. Jurgučio operos "Ci-1 teistas kalėti nuo 7 iki I4 m. 
činskas" spektakliams bilietus 1 už ginkluotą apiplėšimą sunkve-

kestrai, fejerverkai ir dar kitos 
staigmenos. Pradžia 5:15 vai 
vak. 

SUŽETDft 18 VAIKU 
Automobilis, prašokęs sustoji. 

mų ta firma yra supirkusi 
152.793 litrus kraujo plazmos, 
o dabar tą pirkimą pradeda 
Cook apskr. kalėjime. Moka po 
7.75 dol. Kalinys gali duoti 

mo ženklą, prie 15 gatvės ir j kraujo dukart savaitėje. Nors 
Spaulding. Chicagoje, trenkė į; tuo nusikalstama įstatymams, 

lapkričio 8 ir 9 dienai prašoma | žirnio 1977 m., kada buvo pa- mokyklos autobusą. Sužeista 18. bet kyla ir tam priešingų" balsų. 
įsigyti Gifts International f po- grobta apie 1CO.O0O dol. greit 
nų Vaznelių) prekyboje. 2501; kely surinktų pinigų 
W. 71st Street. Chicago. UI. 
60629. Tel. 471-1424. Taipogi 
bilietus galima užsisakyti ir 
paštu tuo pačiu adresu. Bilietų 
kaina: $15, $13, $12, $9, $6 ir 
$5. (pr.) 

SKIEPU A NEMOKAMAI 
Cook apskr. sveikatos depar-

skiepija j tamentas nemokamai 
, prieš tymus, rubelą, poliją, dif-
! teriją, tetano ir kai kurias ki
tas ligas. Įstatymas reikalau-

vaikų ir 3 suaugusieji. Sužeidi
mai nesunkūs. Automobilio šo
feriui M. Harrs, 34 m., iškelta 
byla. 

TURfiJO 17 ŠUNŲ 

KOMPIITER1S IR GAISRAI 
Chicagoje stiprinama kova 

prieš gaisrus. Planuojama pa
naudoti komputerį. nustatant, 
kuriam pastatui susidaro pade
gimo pavojus iš pelnagaudžių ar Chicagos miesto pareigūnai 

išgabeno 17 šunų ir 3 kates iš dėl kitų priežasčių 
Barboros Hummel buto, 3547 W.: RUS DAUGIAU STATYBŲ 

x šiandien, 7:30 vai. vak. ja, kad visi mokyklinio amžiaus 64 St. Moteris sakėsi priglau-; Chicagos merė Byrne, pirma-
Čiurlionio galerijoj atidaroma vaikai būtų įskiepyti. Spalio džianti be globos paliktus šu-'dienį kalbėdamasi su unijų va-
daiiininkn Antano Petrikonio ir mėnesį vaikai bus skiepijami nis. tačiau kaimynai ėmė skųs- j dais, pažadėjo mieste padidinti 
dr. J. .šalnos paroda. Visi kvie-į 9-se mokyklų Chicagos cent- tis dvokimu, ir valdžios žmonės I statybas, kad susidarytu 54,000 

LIETUVIAI, JŪSŲ LAUKIA DAYT0NA, BEACH, FLĄ.t 

čiami. (pr.). ruose. šunis iškraustė. naujų darbų. i 

Balfo vajų Chicagoje pradedant Ba!-
fo sukaktuviniu ženkleliu centro val
dybos pirmininke M. Rudienė apdo
vanoja neseniai iŠ okup. Lietuvos pa
sitraukusį Vlad^ Šakalį. 

Nuotr. P. MaJetos 

Rįyęrwood 
PORT ORANGE CITY, DAYTONA BEACH. FLA. 

Nauja, gražiai planuojama gyvenvietė. 
Ideali visais atžvilgiais vieta lietuviams gyventi. 
Iki Atlanto vandenyno tik 5 mylios. 
Planuojamas "Lithuanian ViUage". 
{vairaus išplanavimo namai. 
Aukšta namų kokybė, kainos prieinamos. 
Užtikrintas investavimas. 
Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio supamoje, aplinkoje. 
Sprendimą darykite dabar! 

Informacijas teikia ADOLFAS ANDRULIS, 
7 TALO CIRCLE, PORT ORANGE. FLA. 32018. TEL. 904—761-3625 


