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Sovietinė valdžia, 
11LKB Kronika " ir 
Bažnyčia Lietuvoje 

3. Kunigų vienybes klausimas 
(TęsinyB) 

suprasti tikrą Lietuvos Kaip 
kunigu vienybę? Tai besąlyginė 
ištikimybė Kristui, Bažnyčiai ir 
popiežiui. Vienybė reikalauja, 
kad Ordinarai bažnytiniais rei
kalais tartųsi ir su kunigais, ne 
tik su sovietiniais pareigūnais, 
kad kunigai apie Bažnyčios vi
daus problemas ir planus žino
tu daugiau negu KGB, kad už 
tikėjimo laisvę, lenkų primo kar
dinolo Višinskio pavyzdžiu, ko
votu visi, o ne 70—80 procen
tu kunigu. Vienybė reikalauja, 
kad kunigai, padarę klaidą ir ta
pę saugumo kolaborantais, tuo
jau viešai nutrauktu šį gėdingą 
sandėrį, o jeigu šito nepadaro, 
jie privalo žinoti, kad nė pats 
Kristus nereikalavo apaštalų vie
nybės su Judu ir fariziejais. 

Siektina vienybė tik tarp geros 

valios kunigų, besisielojančių Baž
nyčios reikalais, bet ne visada su
tariančių dėl veiklos metodų. Cia, 
be abejo, reikalingas dėmesys ir 
pagarba kitaip manantiems. Vis 
dėlto ir čia pabrėžiame, kad ir 
KGB kolaborantai — kunigai tei
sinasi turį gerą valią, o savo 
bendradarbiavimą su KGB vadi
na „kitokia taktika". Todėl tei
singą nuomonę apie kunigus ga
li susidaryti tik tie, kurie pasto
viai mato jų gyvenimą ir veiklą, 
ir lengvai gali suklysti Vakaru 
žmonės, pabendravę su vienu a 
kitu kunigu keletą savaičių. 

Mes esame įsitikinę, kad Apaš 
talų Sostas supras, kodėl nėra 
Lietuvoje pilnos kunigu vienybės 
ir kodėl jis gauna tiek daug tar
pusavyje prieštaraujančios infor
macijos. 

Amerika įspėjo 
Jorda ną nesL [kišti 

Bani Sadras sako: Iranas izoliuotas 
Amanas. — Jordano karalius, i ją Bani Sadras pasakė, kad Ira-

Argentinos sostinėje įvyko kariuomenes paradas, kurį priėmė nuotraukoje matomi karines vyriausybes vadai. Iš 
kaires: prezidentas Jorge Rafaei Videla, armijos viršininkas gen Leopoldo Galtieri, kariuomenes štabo viršininkas 
gen. Jose Vaquero ir būsimasis Argentinos prezidentas gen. Roberto Eduardo Viola, kuris pareigas perims kovo 
mėnesį. 

4. Kontaktai su Vakarų pasauliu 
Kovojančiai už savo laisvę Lie. o į Lietuvą atvyko maža tokiu 

tuvos Katalikų Bažnyčiai yra gy i užsienio turistų, kuriems rūpėjo 
vybiškai svarbūs kontaktai su; ne tik į Gedimino pilį pasižiūrėti. 
Vakarų pasauliu be KGB žinios 
Jeigu ne šie kontaktai, jeigu ob
jektyvi informacija apie Bažny
čios padėtį nepasiektu laisvojo 
pasaulio kova už tikėjimo laisvę 
būtų dešimteriopai sunkesnė, 
nes brutali valstybinės bedievy
bės prievarta nebijotų, jog jos 
darbai kada nors išeis į dienos 
šviesą. Gaila, bet šiais metais 
kontaktai su Vakarais labai su
silpnėjo: KGB sulikvidavo Mask-
voje ir kitur daug gerų žmonių, 

oet ir nusivežti naugiau įnrorms 
cijos apie Bažnyčios padėtį. 

Mažiausiai pageidautini yra Lif 
tuvos kunigų važinėjimai į užsie 
nio šalis. Kodėl? KGB į vadina
mąsias kapitalistines šalis išlei
džia daugumoje kunigus — sau 
gumo bendradarbius; vieną — 
kitą išleidžia ir gerą, tikėdamiesi, 
kad ir netiesioginės naudos, pvz., 
sukelti tarpusavio nepasitikėjimą, 
pakirsti kunigo autoritetą ir pan. 

(Bus daugiau) 

PRANCŪZAI SMERKIA 
ANTISEMITIZMĄ 

Jį iššaukia arabams palanki politika? 
Paryžius. — Antradienį apie, prieš Izraelį nukreipta politika 

100,000 žmonių demonstravo Pa-Į skatina antisemitinius išsišoki-
ryžiuje, smerkdami antisemitiz- mus. Jis pasakė žinąs, kad nau-
mo atgimimą ir teroro veiksmus jiesiems Europos fašistams pade-
prieš Prancūzijos žydus, De- da Palestinos Laisvinimo organi-

Tremtinio vyskupo 
šventimų jubiliejus 

Vysk. Julijono Steponavičiaus sukaktis 
(Tęsiny*) 

Pasirodo, kad gindamas repre 
suojamus kunigus, buvau teisus, 
nes šiandien įgaliotinio įstaiga 
neatiminėja iš kunigų registraci 
jos pažymėjimų ir nereikalauja 
iš vyskupijų palikti be kunigiš
kų pareigų. 

Kunigų seminarijos tikrieji šei 
mininkai pagal Bažnyčios Tei
sę ir Apaštalų Sosto dekretus 
yra vyskupijų ordinarai. Todėl 
Lietuvos vyskupijų ordinaram 
priklauso teisė nevaržomai, lais
vai skirti Tarpdiacezinės Kunigų 
Seminarijos Kaune vadovybę ir 
dėstytojus, priimti ir atleisti auk 
lėtinius. Tuo tarpu be jokio įsta
tyminio pagrindo tas teises pasi
savino Religinių kultų įgalioti
nis. Kandidatų galutinį atrinki
mą daro ne dvasinė vyresnybė, 
bet įgaliotinis ir kiti pareigūnai, 
kurie patikrina tiek norinčių įsto 
ti į Seminariją, tiek besimokan
čių Seminarijoje jaunuolių tin
kamumą ir juos pagal savo nuo-
ziurą išsijoja . 

Toliau savo pareiškime Lietu 
vos TSR Ministrų Tarybos pir
mininkui vyskupas Julijonas Ste
ponavičius išdėstė dar d'iug kitų 
neleistino valdžios pareigūnų sa 
vivaliavimo bei kišimosi į religi
nio tikinčiųjų gyvenimo sferą 
faktų ir išvadose pabrėžė: 

"Kaip Katalikų Bažnyčios vys 

kupas, aš privalau kelti tikinčių 
jų pasauliečių ir kunigų religi
nį bei dvasjnį gyvenimą, o ne jį 
stabdyti bei griauti... Turiu ra
ginti visus tikinčiuosius be am
žiaus skirtumo, kad dalyvautų 
pamaldose ir uoliai naudotųsi 
išganymo priemonėmis — mal
domis ir sakramentais. Nežinau 
tarybinio įstatymo, draudžian 

nonstracijoje dalyvavo visos po
litinės partijos, ko nebuvo jau 
nuo 1945 m., kada Paryžius 
džiaugėsi, dalyvaujant visoms po
litinėms grupėms, Hitlerio pra
laimėjimu ir karo pabaiga. 

Demonstraciją iššaukė Pary-
ryžiaus sinagogos išsprogdinimas. 
Tuo metu. kai sprogo bomba, si
nagogoje buvo apie 200 žmonių. 
Policija nustatė, kad galinga 
bomba, apie 25 svarai sprogme
nų, būtų pareikalavusi daug dau
giau aukų, tačiau pamaldos sina
gogoje kiek užtruko ir bombos 
sprogimas užmušė tik 4 praei
vius, rimtai sužeidė septynis. Jei 
sprogimas būtų įvykęs po pamal
dų, aukų galėjo būti apie 200. 

Šis Paryžiaus sprogimas, kurį 
pasigyrė įvykdžiusi Europos Na
cionalinių Fašistų organizacija, 
yra tik vienas iš paskutiniais mė
nesiais pasirodžiusių, prieš žydus 
nukreiptų veiksmų. Grenoblyje 
tą pačią dieną, kai Paryžiuje vy
ko demonstracijos prieš fašizmą, 
buvo įmesta padegamoji bomba 
į žydo parduotuvę, Marselyje po
licija rado bombą žydo laikomo
je kavinėje. Kituose miesteliuose 
ir miestuose buvo užpulta kelios 
dešimtys žydų namų. Per pasku
tinius tris mėnesius vien Pran-

zacija. 
Tel Avive Izraelio parlamen

to narys Samuel Flatto-Sharon 
paskelbė, kad jis organizuos jau
nus izraelitus, atsarginius karius, 
kad jie vyktų į Prancūziją ir pa
dėtų gint! ten gyvenančius žy
dus. Prancūzijos ambasada Tel Av 
ve pareiškė, kad tai kvailas su
manymas. 

Komentatoriai nurodo, kad 
prieš žydus nukreipta naujųjų 
nacių veikla pasireiškia ne tik 
Prancūzijoje, bet Italijoje, Ispani
joje, Britanijoj ir kitur. 

Irano uoste 
užsilikę laivai 

Bagdadas. — Irano miestas 
Kharramshahras yra svarbus 
uostas. Jis stovi prie iš šiaurės per 
Iraną ateinančios Karuno upės. 
Tiltai per ją daugiausia sunai
kinti. Pačiame uoste dar stovi ke 
Ii užsienio prekiniai laivai: ita
lų, jugoslavų, graikų ir kinų. 
Italų laivas sužalotas artilerijos 
sviedinių ir jo įgula persikėlė į 
graikų laivą. Du laivus įgulos 
dėl karo veiksmų paliko ir išsikė 
lė į Basros, kitoje Shatt ai Arab 
upės pusėje, viešbučius. Kinų 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Šiandien Švedijos Nobelio 
premijos komitetas turi paskelb 
ti 1980 m. literatūros premijos 
laimėtoją. Po to seks kiti laimėto 
jai, o spalio 13 d. paaiškės Norve 
gijos parlamento specialaus ko
miteto tvarkomos Taikos premi
jos laimėtojas. 

— Salvadoro komunistinių 
grupių teroristai paleido 10 įkai 
tų ir pasitraukė iš okupuotos 
Amerikos Valstybių Organizaci
jos įstaigos, kurią laikė nuo rugsė 
jo 17 d. 

— Britanijoje prasidėjo val
dančios konservatorių partijos 
metinis suvažiavimas. Vyriausybė 
puolama iš dešinės ir iš kairės dau
giausia dėl ekonominių sunku
mų. 

— Venecuelos energijos mi-
nisteris paskelbė, kad naftą eks 
portuojančių valstybių konfe
rencija, planuota ateinantį p ir-
rnadienį Londone, greičiausia 
bus atidėta dėl dviejų naftos 
valstybių: Irako ir Irano karo. 

cūzijoįe įvyko apie 40 ^ puolimų | jurgį^aj j a u pritrūko geriamo 
čio vaikam eiti į bažnyčią ir daly P n e^ žydus. I tą statistiką neįei- v a n d e n s , kurį semia iš upės ir ap 
vauti liturginėse pamaldose.'. I °a grasinantieji laiškai, svastikų i v } r i n c n a u d 0 j a . 
Pagaliau, tiek TSRS Konstituci
ja, tiek tarybinės vyriausybės pa
sirašyti įsipareigojimai pripažįsta 
sąžinės ir religinių kultų atliki-
nėjimo laisvę visiem piliečiam be 
amžiaus skirtumo"... 

Atsisakius įvykdyti neteisėtus, 
antikonstitucinius ir antihuma 
niŠkus reikalavimus, vyskupas 
Steponavičius 1961 metų sausio 
24 dieną buvo suimtas ir prie
varta išvežtas už Vilniaus arki
vyskupijos ribų į Žagarę, Joniš
kio rajone. 

Taip Lietuvos Bažnyčiai buvo 
padaryta dar viena skaudi, neuž
gydoma -žaizda. Visos pastangos 
atitaisyti šią Lietuvos Bažny
čiai padarytą skriaudą iki šiol 
nedavė jokių vaisių. Vilniaus vys 
kupo Julijono Steponavičiaus nie 
ku nepagrįsta tremtis ir po de
vyniolikos metų tebesitęsia. 

(Pabaiga) 

tepliojimas, prieš žydus nukreip
tų lapelių mėtymas. 

Ekspertai nesutaria, kokios 
priežastys iššaukė šį antisemi
tizmą. Kairiosios grupės kaltina 
dešiniuosius. Sociologai tvirtina, 
kad nedarbas ir infliacija verčia 
radikalus ieškoti atpirkimo ožių. 
Dešiniosios grupės tvirtina, kad 
tai Palestinos teroristų darbas ar 
sovietų KGB agentų veikla. 

Kai kurie stebėtojai nurodo, 
kad Prancūzijos vyriausybės jau 
nuo de Gaulle laikų nusi
stačiusios prieš Izraelį ir jo poli
tiką. Tuoj po šešių dienų karo. 
prezidentas de Gaulle pasakė: 
„Žydai tai elitas, kuris labai pa 

Krize Lenkijoje 
dar nepraėjo 

Varšuva. — Pasibaigus Lenki 
jos komunistų partijos centro ko 
miteto posėdžiams partijos vadas 
Kania įspėjo klausytojus, kad kri-

, zė dar nepasibaigė. Ekonomi
niai sunkumai dar gali sukelti 

' gyventojų neramumus, iš jų ga 
Ii kilti grėsmė ne tik mūsų vidaus 

j ramybei, bet ir socializmui. O 
I grėsmė socializmui reiškia grės 
i mę tautiniam saugumui, pasa

kė Kania. 
I Rytų Vokietijos komunistų 

sitiki savo jėgom ir linkęs domi-' vadas Honeckeris pasakė, kad Ry 
nuoti". Nuo de Gaulle laikųj tų Vokietija negali būti indefere 
Prancūzija visada vedė arabams; rentiška Lenkijos įvykiams. Iš už 
palankią politiką. Tą priminė i r sienio finansuojami socializmo 
Izraelio užsienio reikalų nrnis- priešai bando pakirsti Lenkijoje 
teris Liuksemburge, sakydamas, j komunistų partijos vadovavimą, 
kad Europos Rinkos valstybių i pasakė R. Vokietijos Honeckeris. 

Nigerijos svečias 
Washingtonas. — Prezidentas 

Carteris priėmė Nigerijos prezi
dentą Alhaji Shehu Shagari, Bri
tanijoj mokslus baigusį ekonomis
tą. Nigerija yra didžiausia juo
dosios Afrikos valstybė, su dau-
g'au 100 mil. gyventojų. Valsty
binė kalba yra anglų, o tai da
ro Nigeriją trečia didžiausia ang
lų kalbą vartojančia pasaulio 
valstybe po Indijos ir JAV. Po 
Saudi Arabijos Nigerija yra ant
ra didžiausia Amerikoje suvarto
jamos naftos tiekėja. 

Šio vizito tikslas yra aptarti 
Nigerijos prekybą su Amerika, 
kuri mažai eksportuoja į Nigeri
ją ir prekyboje 'uri 11 bil. dol. 
deficitą. Prezidentas Shagari siekia 
išvystyti Nigerijos žemės ūkį, o 
tam reikės elektrinių jėgainių, 
užtvankų, kelių, cemento, staty
bų medžiagų. Nigerijoje Ameri
kos biznio bendrovėms gali atsi
daryti svarbi rinka. 

Turkija nuteisė 
teroristus pakarti 

Ankara. — Turkijos karinė 
valdžia patvirtino kariuomenės 
teismo sprendimą, kuriuo keturi 
teroristai: du kairiųjų grupių ir 
d u _ dešiniųjų, nuteisti pakar
ti. Du nuteistieji sėdi kalėjime, 
o du slapstosi. 

Mirties bausmė Turkijoje ne
buvo vykdoma jau 8-ni metai, 
šį kartą bausmės bus įvykdytos. 
Istambule prasidėjo 42 teroristų 
teismas. Elazigo mieste suimti 
63. 

arabų spaudos žiniomis, siunčia 
savo kariuomenę į Irako pasienį. 
Į Jordano uostą Akabą nukreipti 
prekiniai laivai, kurie turėjo 
plaukti į Irako Basrą, tačiau dėl 
karo veiksmų pasuko į Jordano 

I uostą. Spėjama, kad laivai gali 
gabenti ir karinę medžiagą. Pa
skelbta, kad ginklus Irakui suti-

Į ko parduoti Šiaurės Korėja. Kal-
I bama ir apie sovietų laivus su 

karine medžiaga Irakui. Jordanui 
aiškiai pasisakius už Iraką, jo 
kaimynas Sirija pasmerkė Irako 
invaziją ir tuos arabus, kurie re-
mir- Iraką. Sirijos valdžios laikraš
tis pavadino Irako prezidentą im
perializmo agentu, kuris siekiąs 
vaidinti šachą. 

Valstybės departamentas įspė
jo Jordaną nesikišti į šį karą, 
ypač nesiųsti Irakui iš Amerikos 
gautų ginklų. Teherane Irano j 
aviacijos vadas įspėjo, jog "išda
vikas karalius Husseinas gali bū
ti sunaikintas". 

Irako artilerija toliau daužo 
refinerijų miestą Abadaną, kuris 
dar ginasi, nors liepsnoja jau 16 
dienų. Kharramshahre pačiame 
miesto centre dar ginasi užsispy
rę revoliucijos sargybiniai. Irako 
kareiviai nebando užimti tų pa- . 
statų, kur dar laikosi iraniečiai. | 
Miestas jau v:sas irakiečių ranko
se. 

Užsienio stebėtojai mano, kad 
Irako kariuomenės uždavinys yra 
nutraukti naftos liniją, einančią 
iš Khuzestano provincijos į Ira
no šiaurę. Užėmus Abadaną, 
naftos tiekimas sustotų. Svarbiau
si naftos linijos mazgai yra Aba-
danas, provincijos sostinė Ahva-
zas ir transpo>to centrinė Dezfu-
las. Šie miestai puolami jau nuo 
karo pradžios. 

Irano prezidentas Bani Sadras 
dažnai pasirodo televizijoje. Jis 
tapo labai populiarus. Iraniečiai 
šimtais stoja savanoriais ginti tė
vynės, civiliai stovi eilėse duo
dami kraują ar aukodami pini
gus karo reikalams. Prezidentas 
dažnai matomas fronte su karei
viais, jis lanko vietas, kurias Bag
dado propaganda skelbia užim
tomis. Savo kalboje per televizi-

nas visiškai izoliuotas, o dėl to 
kalti patys iraniečiai. Jis pasakė, 
kad pirmą kartą istorijoje tokia 
padėtis, kad kraštas yra užpul
tas, tačiau niekas visame pasau
lyje jo neparemia. Šitokia izolia
cija turėtų mums atidaryti akis, 
kalbėjo Bani Sadras. Mes turi
me suprasti, kad mūsų žodžiai, 
mūsų šūkiai patenkina tik mus 
pačius. Jis siūlė vėl įsileisti užsie
nio korespondentus, nes propa
ganda kare esanti svarbus gink
las. 

Korespondentai pripažįsta, kad 
Irano radijas neslepia nuo savo 
klausytojų ir blogų žinių. Mies
tuose prie sandėlių žmonės lau
kia žibalo, aliejaus, žvakių. Pre
zidentas ragina gyventojus pasi
ruošti blogiausiam atvejui. Ka
ras būsiąs sunkus ir ilgas. Kas
dien Irano radijas perduoda ir 
ajatolos Khomeinio atsišaukimus: 
kovoti, ginti tikėjimą ir Irano te
ritoriją, nepadėti ginklo, kol be
dievis Husseinas bus sumuštas. 

Jordanui besirengiant įstoti į 
karą Irako pusėje, Sirijos delega
cija lankosi Maskvoje, kur lau
kiama draugystės ir kooperavi-
mo sutarties pasirašymo su So
vietų Sąjunga. 

Kabule aidi šūviai 
New Delhi. — Iš Afganistano 

atvykę keleiviai pasakoja, kad kraš 
to sostinėje Kabule laisvės kovo
tojai veikia, padedami a fganų 
policijos ir kareivių, kurie įspėja 
sukilėlius apie planuojamus puo 
limus. Miesto gatvių kryžkelė"0 

vis stovi sovietų tankai. Naktį 
mis pačioje sostinėje aidi šūviai. 
Net pačių afganų komunistų 
tarpe vis auga nepasitenkinimas 
dabartine padėtimi ir sovietų oku 
pacija. 

Irano įkaitai 
sveiki ir saugūs 

Teheranas. — Irano „studen
tai, kurie seka imamo liniją" pa
reiškė amerikiečiams korespon
dentams, kad įkaitų klausimas su
rištas su dabartinio karo likimu. 
Jei Iranas laimės, b us galima 
įkaitams parodyti daugiau nuo
laidumo, o jei ne, — jie bus nu 
bausti pagal nusikaltimų rimtu
mą. Visi amerikiečia 3są saugūs, 
karui prasidėjus turį dar daugiau 
patogumų. Kai kurie mokosi apie 
islamą ir tapo palankesni islamo 
revoliucijai, pasakė „studentų" 
atstovas. 

Vokiečiai prekiaus 
ir tarsis su rusais 

Bnnna. — Naujai perrinktas Va
karų Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt pasakė kalbą socialde
mokratų partijos vadams. Jis siek
siąs „žingsnis po žingsnio" įtem
pimų mažinimo ir ginklų kont
rolės. Tie du klausimai būsią jo 
užsienio politilcos pagrindinėmis 
gairėmis. Jo vyriausybė toliau pa
stoviai sieks „prekiauti ir tartis" 
su Sovietų Sąjunga. Bus bando
ma sumažinti valstybinę skolą ir 
bus dedamos pastangos integruo
ti valstybės 4 milijonus svetim
šalių, pasakė kancleris. 

Belgijos krize 
Briuselis. — Belgijos karalius 

Baudouinas priėmė vyriausybės 
atsistatydinimą, tačiau naują ka
binetą pavedė sudaryti tam pa
čiam premjerui Wilfriedui Mar-
tens. Pasitraukusią vyriausybę su
darė Šešių partijų koalicija, o 
naująją premjeras bandysiąs su
daryti iš keturių partijų. 

Portugalu rinkimai 
Lisabona. —Portugalijos par

lamento rinkimai sustiprino prem 
jero Francisco Sa Carneirj val
džios koaliciją — demokratinę 
santvarką, kuri praėjusiame 250 
narių parlamente turėjo 128 at
stovus, o dabar turės 134. Palygi
nus su praėjusių metų gruodžio 
mėn. rinkimais, vyriausybė ga
vo 2 nuoš. daugiau balsų. 

Portugalijos komunistai, vado 
vaujami Aivaro Cunhalo. turėjo 
parlamente 47 atstovus, dabar tu
rės 41. Socialistai su Mario Soares 
išlaikė savo pozicijas. Už ją pra 
eityje balsavo 27.4 nuoš., o dabar 
— 28 nuoš. 

KALENDORIUS 

Spalio 9 d.: Denis, Publija, 
Dalius, Branguolė 

Spalio 10 d.: Pranciškus, Eu-
lampija, Gilvydas, Auksė 

Saulė teka 6:55, leidžiasi 6:21. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 70 

1.. naktį 50 I. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. spalio mėn. 
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79 KUOPA IR VYČIŲ SEIMAS 

Vyčių seimas prabėgo, dabar 
jo prisiminimais gyvename. 
Seimas buvo Bostone, kuris 
švenčia 350 metų sukaktį. 
Posėdžiai vyko Boston Park 
Plaza viešbutyje rugpiūčio 6-10 
d. 

Vidurio—Centro apygardą 
seime atstovavo Pranas Zager. 
Atstovai iš 79 kuopos buvo 
Berta Janus, Marija Kasė, 
Magdalena Smailienė, Zofija 
Zager, Julija Belickienė, Anta
nas Dainius, Jurgis Kasė ir 
Jonas Newberry. Iš jų, Marija 
Kasė dirbo sveikinimų komi
tete, Berta Janus — mandatų 
ir Magdė Smailienė — rezoliu
cijų komitete. 79 kuopos pirmi
ninkas Pranas Zager įėjo į 
seimo prezidiumą kaip nomi
nacijų komiteto narys. Zofija 
Zager užbaigė eiti centrinio 
ritualų komiteto pirmininkės 
pareigas. Per paskutiniuosius 
metus jos vadovaujamas komi
tetas 353 vyčius pakėlė į aukš
tesnius laipsnius, iš jų 19 į ket
virtąjį. Tie 19 buvo: Ona 
Abromaitienė, Aleksandras 
Akule, Patricija Akule, Jonas 
Aukščiūnas, Eleonora Mantz, 
Pranas Markuns, Virginija 
Markuns, Marija Mickevičie
nė, Ona Norinkavičienė, Viole
ta Panavienė, Haris Petraitis, 
Judita Petrokienė, Milda J. 
Pietz, Marčia Rogers, Juoza
pas Sleder, Jovita Sleder, 
Eleonora Služienė, Elena 
Tucker ir Juozapas White. 

Buvo penki seimo posėdžiai 
ir trys simpoziumai. Simpo
ziumų temos buvo: Lietuvos 
reikalai — pravedė kun. 
Kazimieras Pugevičius iš 
Brooklyno, Lietuvos vyčių isto
rija — pravedė Loreta Stu-
kienė iš Newarko ir Lietuvos 
vyčių organizacijos paskirtis 
— pravedė dr. A. Budreckas iš 
Bostono. 

Visi pranešimai seime buvo 
pilni ir išsamūs. Centro valdy
bos pirmininko Pilypo Ska-
beikio pranešimas buvo toks 
stiprus, kokio seniai nebu
vome girdėję. Pilypas Skabei-
kis buvo išrinktas pirmininku 
tretiems metams. 

Ne tik posėdžiai buvo, bet ir 
pramogos. Buvo banketas, ba
lius ir kultūrinis vakaras. 

Bankete auksiniu „Lietuvos 
draugo" medaliu apdovanotas 
buvo kun. Mykolas Bourdeau 
iš Anglijos, kuris parašė ir 
išleido knygą: „Kryžių šalis — 
kova už religijos laisvę Lietu
voje 1938-1978". Garbingų 
svečių tarpe bankete buvo ir 
Robertas Brieze su ponia. 
Brieze prieš keletą metų 
apdovanotas buvo „Lietuvos 
draugo" medaliu. Pef jį buvo 
išlaisvintas Simas Kudirka. 
79-tai kuopai ir Vidurio-centro 
apygardai svarbiausioji dalis 
bankete buvo, kai i organizaci
jos garbės narius buvo kelia
mas 79-tos kuopos narys Anta
nas Dainius. Garbės narys 
prof. Aleksandras Aleksis iŠ 
Waterburio, pats prieš keletą 
valandų pagerbtas. papa
sakojo keletą neužmirštamų 
momentų iš Antano Dainiaus 
veiklos. Jam vadovaujant 
buvo atgaivinta 79 vyčių 
kuopa, ir jis visuomet laikėsi 
vyčių obalsio: „Dievui ir Tėvy
nei". Daug nuveikęs yra jis, bet 
vienas iš didžiausių jo darbų 
yra suorganizavimas statybos 
fondo perkelti į kitą vietą Die
vo Apvaizdos bažnyčią Detroi
te, kai senoji buvo nugriauta, 
pravedant per tą vietą plentą. 
Ir lietuviškas pakelės kryžius 
jo rūpesčiu pastatytas buvo 
prie bažnyčios. Daug laiko ir 

darbo pašventė Antanas Dai
nius tiems darbams, ir dar 
daugeliui kitų, kuriems sumi
nėti neužtektų čia vietos. 

Daugiau kaip pusketvirto 
šimto atstovų ir svečių 
dalyvavo seime ir jo paren
gimuose. 

Jo ekscelencija Bostono 
vyskupas Jonas Mulcahey 
dalyvavo seimo užbaigimo 
mišiose, kurios buvo rugpiūčio 
10 d. lietuviškoje Šv. Petro 
bažnyčioje Bostone. Po Mišių 
buvo atsisveikinimo užkan
džiai. 

1981 m. seimas bus Scran-
tono mieste Pennsylvanijoje. 
Jis vyks Scrantono univer
siteto patalpose. 

Sophie M. Zager 

J . IR A. ADOMĖNAI 
Jonas Adomėnas, kuris jau 

antrus metus pirmininkauja 
110 Maspetho vyčių kuopai, ir 
jo žmona Antuanetė, buvo 
pakelti į trečią vyčio laipsnį 
per šios vasaros Atlanto 
Pakrančių apygardos suva
žiavimą Philadelphijoje. 
Adomėnai į Maspetho vyčių ' 
kuopą įstojo 1977 m. sausio-
mėnesį. Jonas pradžioje buvo' 
kuopos vicepirmininku, paskui 
buvo išrinktas pirmininku. Jis 
kartu buvo centro valdybos 
vicepirmininku ir Atlanto 
Pakrančių apygardos narių 
verbavimo komiteto sekre
toriumi. Jo žmona Antuanetė 
jau antrus metus yra Ritualų 
k o m i t e t o p i r m i n i n k ė . 
Maspetho kuopa, anksčiau 
turėjusi tik 30 narių, Jonui 
vadovaujant išaugo, dabar turi 
171 narį. Jam sekasi orga
nizuoti pasilinksminimus ir 
religinius bei kultūrinius pobū
vius, kaip reikalauja organi
zacijos tikslai, išreikšti šūkiu 
„Dievui ir Tėvynei". 

Petras Juškevičius 

J A U N I E J I VYČIAI 
Jaunųjų vyčių kuopos dabar 

yra dvylikoje miestų: Brock-
tone, Pietiniame Bostone, 
Newarke, Westfielde, Chica-
goje, Daytone, Amsterdame, 
Providence, Maspethe, Wa-
shingtone, St. Clair ir Scran-
tone. Jos yra gana veiklios. 
Jaunieji dalyvavo Švento Tėvo 
priėmime, kai buvo jis atvykęs 
į Jungtines Valstybes, ruošė 
Kūčias, dalyvavo Šv. Kazimie
ro švenčių programose, padėjo 
leisti ir platinti Lietuvos 
Reikalų komiteto biuletenį ir 
daug kitų darbų dirbo. Kai 
kurios jaunųjų kuopos daly
vauja sporte, kitos šoka tauti
nius šokius, dar kitos turi 
dainavimo grupes. Daly
vaudami vyčiuose jie sužino 
apie Lietuvą, jos žmones ir 
papročius ir susipažįsta su 
organizacijos veikla ir tiks
lais. Vyčių kuopos tuose mies
tuose, kur dar nėra jaunųjų vy
čių kuopų, turėtų pasistengti 
suburti po vyčių vėliava savo 
apylinkės lietuviškąjį jauni
mą. Jauni nariai yra kiek
vienos organizacijos tęsti
numo pagrindas. Jaunieji 
vyčiai yra gyvybinė mūsų 
organizacijos dalis. 

(Iš vicepirmininkės 
pranešimo vyčių seime) 

Clevelartdo studenčių vokal in is vienetas "Nerija" išpildys programą Amer. Liet. R. Katalikų federacijos 
kongrese spalio 17-18 d ienomis Soutfield, Mich., Dievo Apvaizdos parapijoje. Nuotr. Jono Urbono 

ŽURNALISTINĖ P O P I E T Ė 

DONELAIČIO GARBEI 

įvyko sekmadienį, rugsėjo 
28, Kultūros centro mažojoj 
saliukėj. Prasidėjo tuoj po 
v idud ien io ir Užtruko 63 
minutes. Bet jau be jokių 
diskusijų, nugėrimų, bet kokių 
vaišių ar pasiplepėjimų. 

LŽS Detroito skyriaus v-bos 
pirm. Balys Gražulis trumpoje 
įžangoje priminė, kad susi
rinkome pagerbti Kristijoną 
Donelaitį, 200 metų sukaktu
vių nuo jo mirties proga. Ir 
išvardijo nesėkmes, kurios 
Donelaitį po mirties ištiko: din
go iš gimtųjų žemių jo numy
lėtų būrų palikuonys, gražus 
Tolminkiemio vardas pakeis
tas į šlykštų "Cistyje Prudy", 
kiloti - perkiloti - visaip lipdyti 
jo kaulai, kad atkūrus por
tretą. O Detroite bandant su
rengti platesnės apimties 
minėjimą, kreiptasi į kelias 
organizacijas, bet pritarimo 
nerasta. Kai minėjimą ėmė 
organizuoti LZS skyriaus 

aptarimo bei panagrinėjimo. 
Referatas buvo įdomus, ryš
kinąs Donelaitį — poetą bei 
moralistą. Beje, pats neatkrei
piau dėmesio, bet po paskaitos 
vienas asmuo priminė referate 
sakius, jog K. Donelaitis jo
kios naujos literatūrinės sro
vės nepradėjęs... Jeigu tikrai 
taip V. Alantas parašė, tai 
jokiu būdų^ sutikti negalima, 
nes kas gi .kitas romantizmo 
laikotarpy pus pradėjęs apie 
vargšus žemdirbius, beveik 
vergus? Bet tai tik tarp kitko. 

Rita Čyvaitė — Kliorienė, "Neri
jos" vadovė 

valdyba, dar du kartu reikėjo 
keisti datą (trauktis iš kelio ki
tiems), o savaitei iki minėjimo 
belikus, susirgo ir atsidūrė 
ligoninėje angažuotas paskai
t ininkas Vytautas Alantas... 
Gerai, kad paskaita buvo anks
ti paruošta ir minėjimo dar 
kartą atidėti nebereikėjo. 

Kad paskaita neskambėtų 
ta ip sausai, publikai apšildyti, 
sudominti pakviestas Karolis 
Balys. Jis vaizdžiai padek
lamavo ilgesnę "Pavasario 
linksmybių" ištrauką. 

— Apvaizda 100 metų kaupia ge
nijus valstybei atkurti, o paskui 
100 metų ilsisi. 

— Praleistą turtą vėl galime už
dirbti darbštumu, blogą sveikatą 
dar kartais galima atgauti vais
tais, ir dieta, tačiau nesunaudotas 
laikas dingsta amžinai. 

Vyt. Alanto paskaitą, pava
d in tą "Ka i Tolminkiemio 
klebonas juokauja", skaitė 
pa ts B. Gražulis. Nors, gal prie 
p a s i r i n k t o s t e m o s ta i 
kydamasis, referato autorius 
kiek ryškiau akcentavo ir 
citatomis iliustravo Done
laičio "juokavimus", bet neap
siėjo nei be biografinių duo
menų, nei be platesnio 

Kad referatas dar patrauk
liau atrodytų, vienu metu jis 
buvo nutrauktas, kviečiant K. 
Balį įsiterpti su rinktinių pos
mų deklamacija ir tik po to 
užbaigtas. 

si K. 
Atvangai pakviesta solistė 

Danutė Petronienė, sopranas. 
Vidui Neverauskui akom
panuojant, padainuotos ke
turios dainos: St. Šimkaus 
"Kur bakūžė samanota" ir "Ko 
vėjai pučia". J. Gruodžio (žo
džiai K. Binkio) "Aguonėlės", 
J. Tallat - Kelpšos (žodž. L 
Giros) "Ne margi sakalėliai". 
Visos dainos nuskambėjo ne
paprastai puikiai. Nors įverti
nu tik vienu banaliu sakiniu, 
bet sakau tai iš širdies ir, tikiu, 
tą patį pasakytų kiekvienas 
klausytojas. 

Užsklandai dar kartą 
sugrįžo Karolis Balys su il
gesne "Rudens gėrybių" 
ištrauka apie būrų puotą. 
Kadangi toje ištraukoje labai 
daug nesuprantamų žodžių, 
deklamuotojas prieš pradė
damas visus juos mums "iš
vertė" į šiandieninę mūsų kal
bą. Su malonumu klausėme 
geros K. Balio interpretacijos 
ir negalėjome nesišypsoti, tar
tum ekrane ar scenoje regė
dami tuos vargdienius, bekem-
šančius visokius vėdarus bei 
lašinius, o jų neglupas moteris 
slaptai besiurbiančias brang-
vynį... 

Ak, dar primintina, kad 
siena už paskaitininko galvos 
buvo papuošta Albino Grigai
čio pieštu K. Donelaičio por
tretu (tušo ar pieštuko techni
ka). 

Štai ir viskas. Kas atėjom -
nenusivylėm. Pr ieš ingai , 
išėjom turtingesni, su didesne 
pagarba Kristijonui Donelai
čiui. Deja. tebuvome tik 33 
žmonės... 

Alfonsas Nakas 
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tai vienam, tai kitam kandi
datui paremti. 

Praėjus konvencijoms, o 
Respublikonų partijos vėliau-
nešių, kandidatų į prezidentus 
išrinkus gubernatorių Ronald 
Reagan ir į viceprezidentus — 
ambasadorių Goerge Bush, 
tiek amerikoniški, tiek lietuviš
ki komitetai, buvo sukonsoli-
duoti į bendrą Reagan ir Bush 
komitetą. Daugumoje tie patys 
asmenys, kurie darbavosi 
Reagan ar Bush rinkiminėje 
akcijoje, persitvarkius bei pasi
dalinus organizacinius pos
tus, liko dirbti ir toliau. 

Panašiu būdu buvo sujung
tas ir Lietuvių Respublikonų 
jėgos. Atskirai veikusieji komi
tetai apsijungė į vieną bendrą 
komitetą — kurio pava
dinimas angliškai skamba 
sekančiai: "National Com-
mittee of Lithuanian Ameri
can Voters for Reagan & 
Busch". Jam pirmininkauja -
Amerikos Lietuvių Respubli
konų federacijos p-kas Anato
lijus Milūnas. Kiti komiteto 
nariai: Jonas Talandis ir 
Eugenijus Ziurys.— vicepirmi
ninkai, Kazimieras Oksas — 
sekretorius, Pranas Jurkus -
iždininkas. Kiti vicepirminin
kai yra; Eugenijus Bartkus — 
Indiana, Alfonsas Dzikas — 
Connecticut, dr. Jonas Genys -
Maryland, Lilija Grumulaitis 
— Texas, V.P. Janušonis - Wis-
consin, Raymondas Kudukis -
Ohio. Liucija Mažeika — 
California, Algis Regis - Il
linois, Zigmas J. Strazdas -
Florida, Jonas Urbonas -
Michigan ir Aušra Zerr - Penn-
sylvania. 

Komiteto direktoriai yra: dr. 
Juozas Briedis — 111., Vytau
tas Jokūbaitis — Ohio, dr. F. V. 
Kaunas - 111., Vladas Pleč
kaitis - Ohio, Irena Regis -111., 
ir Juozas Sulaitis -111. 

P a s k u t i n i u me tu į 
komitetą dar yra įsijungę — 
dr. Kazys Ambrozaitis - India
na ir Kazys Laukaitis - Il
linois. Malonu pastebėti, kad 
tiek lietuviai respublikonai, 
tiek demokratai yra aktyviai 
įsijungę į prezidentinius rinki
mus ir savo dalyvavimu rinki
minėje akcijoje populiarina 
lietuvių vardą. O kad Ameri
kos didžiosios partijos yra pa
stebėjusios lietuvių aktyvumą 
bei organizuotumą, matome iš 
jų kandidatų kreipiamo dėme
sio: lietuvius, lankantis jų 
tirščiau apgyventose vieto
vėse - kaip Marąuette Parke — 
Reaganui, o Carteriui kvie
čiant Lietuviu B-ės atstovus į 

Baltuosius rūmus bei State 
departamentą, dėl mūsų atsto
vybių išlaikymo bei naujų dip
lomatų patvirtinimo klausimų 
bei skiriant lietuvius į atsa
kingus postus — Rimą Česonį 
— patarėjų į Madr ido 
konferenciją 

Nors šiuo metu, pagal 
apklausinėjimus, rinkimus lai
mėtų - gubernatoius Ronald 
Reagan, bet iki rinkimų dar 
yra daug laiko. Karas tarp 
Irako ir Irano, Amerikonų 
išleidimas Irane gali labai 
greit pakeisti visuomenės 
opiniją ir labai greitai pre
zidento Carterio populiaru
mas gali pakilti. Gerai, kad lie
tuviai nestovi už durų. 
Nesvarbu kas laimės, svarbu, 
kad mes turėtume ryšį su vi
sais. 

Jonas Urbonas 

P A R A P I J O S BALIUS S U 
R O C H E S T E R I O 
D A I N I N I N K A I S 

Me t in i s , t radic in is Dievo 
Apvaizdos parapijos balius įvyko 
rugsėjo 28 Kultūros centro didžio
joje salėje. Su kokteiliais, gerais 
k a r š t a i s užkandžia i s p a g a l 
užsakymą, Rimo Kaspučio nar
s iu " R o m a n t i k o s " o rkes t ru . 
Puotautojų tesusirinko mažiau nei 
t rys šimtai , ir tai toli gražu ne visi 

(Nukelta j 4 psl.) 
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Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
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JAV saugumo ir bendradar
biavimo Europoje komisija bu
vo įsteigta 1976 birželio 3 
Helsinkio sutarimų įgyven
dinimui stebėti. Pagal stei
gimo įstatymą tai yra daroma, 
atkreipiant išskirtinį dėmesį į 
humanitarinius reikalus. Nese
niai (rugpiūčio 1) komisija įtei
kė JAV Kongresui savo prane-
š i m ą " S a u g u m o i r 
bendradarbiavimo Europoje 
konferencijos Baigiamojo ak
to įgyvendinimas: Nuospren
džiai ir rekomendacijos pen
keri metai po Helsinkio". 
Pranešime apžvelgiamas pa
starųjų trejų metų Helsinkio 
sutarimų įgyvendinimas So
vietų Sąjungoje ir kituose Ry
tų Europos kraštuose, nes ten, 
pasak pranešimo, "su retomis 
išimtimis, daugelio sričių 
gyvenimo lygis yra bauginan
čiai žemas, o kai kuriais atve
jais yra net smukęs". 

Bene sunkiausias smūgis 
saugumo Europoje sąjūdžiui 
buvo Afganistano įvykiai. 
Komisijos pranešimas tuos 
įvykius apibūdina kaip už
puolimą ir okupaciją. Sovietų 
Sąjungos elgesys pažeidė bent 
penkis iš dešimt Baigiamojo 
akto principų, ir vienintelis bū
das Sovietų Sąjungai atstatyti 
Helsinkio sutarimų signatarų 
pasitikėjimą yra atitraukti vi
są savo kariuomenę. 

Toliau, aptardama tautų 
laisvo apsisprendimo principų 
įgyvendinimą, komisija pa
reiškė, kad Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos užėmimas ir okupaci

j a - yra bene ilgiausiai besi-
. T tęsiantis tautų laisvo apsis-

. , prendimo teisės pažeidimas. 
Komisija taip pat pabrėžė, kad 
JAV tiepripažįsta tų kraštų 
inkorporavimo į Sovietų Są-

..r^Jungą. 
Pranešimas pažymi, kad 

Pabaltijo respublikose pa
skutiniu metu pagyvėjo laisvo 

' ' " apsisprendimo^ ir nepriklau
somybės - sąjūdis. Paminėta 
Lietuvos Helsinkio sutarimas 
stebėti grupės veiklą, pabal-
tiečių pareiškimas dėl Molo-

" tovio - Ribentropo pakto ir kt. 
- ^Aptariant žmogaus teisių 

įgyvendinimą, išryškėja skir
tumas tarp viens kitai prie
šingų žmogaus teisių sąvokų. 
Varšuvos pakto kraštuose 
žmogaus teises apsprendžia 
valstybė. Kaip išaiškina sovie
tų teisės specialistas dr. S. 
Cerničenko, valdžia "suteikia 
specifinį turinį ir kiekybę žmo
gaus teisėms". Tuo tarpu 
Vakaruose asmuo džiaugiasi 
neliečiamomis teisėmis. 

Iš tų dviejų sąvokų skirtumo 
ir išplaukia didžiausias nesu
tarimas tarp Vakarų ir Rytų. 
Tas nesutarimas yra labai pla
čios apimties , į s k a i t a n t 
"naujoviškus" būdus repre
suoti disidentus ir rezistentus 
— "ekonominius nus ika l -

r.„ timus" (pvz., Romas Ragaišis, 
kuris buvo nuteistas už akinių 
padirbimą), suklastotų kalti
nimų ir liudijimų vartojimas 
(pasak pranešimo popu
liariausias kaltinimas yra iš
prievartavimas), baudimas už 
religinę arba "antisovietinę" 
veiklą (tai gali būti taikoma vi
siems d is ident in iams — 
rezistenciniams sąjūdžiams 
Sovietų Sąjungoje), tautų ir jų 
kultūrų niokojimas (pvz. Taš
kento konferencijos spren
dimas stiprinti rusų kalbos 
mokymą net ir vaikų dar
želiuose arba Krymo totorių 
legalizuotas persekiojimas) ir 
pan. 

Komisijos nuomone, Helsin
kio sutarimas davė Rytų Euro
pos disidentams ir rezisten
tams pagrindo reikalauti iš 
valdžios daugiau pagarbos 
žmogaus teisėms. Tai. gal būt, 
ir buvo vienas svarbiausių Hel
sinkio sutarimų laimėjimų. 

*• Tuo pačiu komisija pastebi, 
kad Varšuvos pakto kraštų 
žmogaus teisių įgyvendinimas 

PAKELIUI Į PRAGARĄ 
Tokios kelionės \ bausmės lagerius 

yra nevienodas. Vienur, kaip 
Čekoslovakijoje ir Sovietų 
Sąjungoje, padėtis yra gan 
liūdna, o kitur, kaip Lenkijoje 
ir Vengrijoje, yra žymiai gied
riau. Vengrijoje, kuri yra ap
lamai viena nuosaikesnių Var-
š u v o s p a k t o k r a š t ų , 
gyventojams net leidžiama 
traukti policiją į teismą už 
žiaurų elgesį. Pranešama, kad 
1979 m. vienam net pasisekė 
laimėti bylą. 

Ekonominio ir mokslinio 
bendradarbiavimo bei kultūri
nių ir mokslinių mainų srityse 
yra atsiliepę Afganistano įvy
kiai. Nuo 1980 m. pradžios 
JAV taiko suvaržymus prieš 
Sovietų Sąjungą ekonominėje 
ir kultūrinių mainų srityse. 
Afganistano įvykiai taip pat 
yra labai sumažinę mokslinio 
bendradarbiavimo ir studentų 
apsikeitimo galimybes tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos. 

Gyventojų ryšių ir infor
macijos sr i tyse įgyvendi
nimas taip pat yra nevie
nodas. Aplamai, Varšuvos 
pakto kraštai varžo gyventojų 
ir informacijos ryšius, bijo
dami "ideologinio užteršimo". 
Išvykimas užsienin bei emi
gravimas yra labai varžomas 
Sovietų Sąjungoje ir kitur. 
Laisvės radijo ir Laisvos Eu
ropos radijo programos tebe-
trukdomos. Taip pat Čekoslo
vakija ir Sovietų Sąjunga yra 
pradėjus vartoti radijo prog
ramų klausymą kaip įrodymą 
prieš asmenis, apkaltintus 
politiniais nusikaltimais. 

Nežiūrint visų neigiamų reiš
kinių, komisija yra nuomonės, 
kad žmogaus teisių, tautų apsi-
prendimo ir panašių klausimų 
gvildenimas, pradėtas Hel
sinkio konferencijoje, yra nau
dingas, siekiant tikros taikos 
Europoje. Tiesa, nėra įealis-
tiška tikėtis staigių pasikeiti
mų, tačiau Helsinkio sutarimų 
įgyvendinimų peržvalgos, ko
kios vyko Belgrade ir vyks 
Madride, yra reikalingos šiems 
klausimams viešai iškelti ir 
p i lnesn iam sutar imų įgy
vendinimui užtikrinti. 

Patekus į sovietinio sau- jingi" kaliniai talpinami į sky-
gumo rankas , kiekvienas rių po 3. Važiuojama dienų 

pergyvena suimtasis pergyvena t r i s 
periodus: kalėjimas iki teis
mo, po teismo nugabenimas į 
bausmės ar tremties vietą ir 
pagaliau gyvenimas kon
centracijos lageryje ar kalėji
me, kol atliks skirtą bausmę. 

Iš ten ištrukusieji kitamin-

dienomis. Kaliniai vedami į 
vienintelę išeinamąją vietą po 
vieną, kartą ar du per dieną, 
pagal sargybinių nuožiūrą. 
Pagal taisykles, kaliniai 
vandens turėtų gauti kas 4 
v a l a n d a s , bet v a n d e n s 
teikimas yra nereguliarus, re

čiai yra smulkiai papasakoję, tas, kas sudaro kaliniams bai-
kokios sąlygos kalėjimuose ir sią kančią, ypač dėl to, kad 
ištrėmimo bei bausmės vie
tose. 
Kiek mažiau yra žinomas 
gabenimas į teismo paskir-

"Stolypino vagonai" yra 
metaliniai, juos saulė baisiai 
įkaitina. Be to kaliniai mai
tinami sausa sūria žuvimi ir 

tąją vietą O juk ir toji kelionė duona. Porcija duodama trims 
yra ne kas kita, kaip žmogaus dienoms. Kas ketvitą dieną tu-
didžiausias pažeminimas, jo 
kankinimas . Apie tokias 
"keliones" gana daug žinių 
surinko Amnestijos Interna
cionalas ir paskelbė savo ra
porte "Sovietų Sąjunga; Baus-

rėtų duoti karšto maisto, bet 
tokiu niekas nesirūpina. Pre
kių traukiniai važiuoja labai 
lėtai. J ie ilgai stoviniuoja 
mažose stotelėse ir kaliniai 
minėtose sąlygose, sargybinių 

mės dėl skirtingų įsitikinimų", rankose kartais išbūna ištisą 
Iš to raporto čia kai ką pa- mėnesį ir ilgiau, 
duodame. 1972 metais, liepos mėn. 

Visi pripažįsta, kad perga- karščiuose keli šimtai kalinių, 
benimas į bausmės vietą yra kurių tarpe buvo nemažai poli-
vienas iš baisiausių pergy- tinių, buvo pergabenti iš Mor-
venimų. Žydas Uja Glezer, bu- dovijos lagerių daugiau į šiau-
vęs sąžinės kalinys, sako, kad rę, į Permės sritį. Traukinys 
"tai siaubas, kuris žmogų važiavo tik naktimis; die-
sugyvulina". Pasibaigus teis- nomis stovėjo. Vienas sąžinės 
mui ir paskelbus sprendimą, kalinys apie tą kelione pasako-
sąžinės belaisvio perga- ja: 
benimas į bausmės vietą (kuri " P e n k i o l i k a a s m e n ų 
vadinama "pataisos vieta"), viename vagono skyriuje, visi 
jei nuotolis yra ne didesnis nuo prakaito šlapi. Dvi dienas 
kaip 100 km , vyksta garsiai- kalinių nevedė į išeinamąją 
šiais "Voronok" (varnas)) vietą. Skyrių durys užantspau-
automobiliais. Tai metalinis, duotos. Tik į kelionės galą du-
dengtas sunkvežimis, viduje rys buvo kiek pravertos, bet ir 
padalintas į pusantro metro tai mažai padėjo. Žmonės 
didumo vienutes.Prie trijų sie- gulėjo an t grindų nuogi. Mėš-
nų yra mediniai suolai. Dvi las, smarvė, dusinantis oras. 
mažutės vienutės yra skirtos Vienas kalinys toje kelionėje 
"ypatingai pavojingiems", mirė. Baisi kančia". 
dažniausiai politiniams kali
niams. Tokiame sunkveži
myje turėtų būti ne daugiau 11, 
asmenų, tačiau to nepaisoma. 
Vienas liudininkas papa
sakojo matęs Mordovijos vie
name pataisos lageryje iš 

O kitas pasakoja: "Mažiau
sia 'malonė' — lašas vandens, 
tyro oro gūsis buvo gaunama 
tik tada, kai kaliniai, trau
kiniui važiuojant per apgy
ventas vietas, visi kartu im
davo šaukti. Kai kurie kaliniai 

O I 

Belgrado konferencija, vyku
si nuo 1977 m. spalio iki 1978 
m. kovo mėn., nusprendė ma
žai konkrečių dalykų. Tačiau, 
Vakarams spaudžiant ir ne
žiūrint Sovietų Sąjungos ir ki
tų Rytų Europos kraštų aiš
kinimų, kad tai yra kišimasis į 
vidaus reikalus, žmogaus tei
sių klausimas tapo tarp
tautinės taikos klausimo dali
mi. Konferencijos dalyviai taip 
pat nustatė kitam peržvalgos 
susirinkimui vietą ir laiką, tuo 
būdu užtikrindami klausimų 
gvildenimo tęstinumą. 

Besiruošiant Madrido kon
ferencijai, JAV komisija siūlo 
JAV ir jų sąjungininkų dele
gacijoms laikytis šių mini
malių gairių: Sutarimų 
įgyvendinimo peržvalga yra 
svarbiausias Madrido kon
ferencijos tikslas. 

Kad būtų naudinga, per
žvalga turi atvirai ir išsamiai 
aptarti visas Baigiamojo akto 
dalis. 

Išskirtinis dėmesys turėtų 
būti skiriamas žmogaus teisių 
reikalams, kaip integraliai 
daliai saugumo Europoje. 

Sovietų Sąjunga turi būti lai
koma atsakinga už Afganis
tano užpuolimą. Šiuo Šaltai ap 
galvotu ėjimu Sovietų Sąjunga 
pažeidė bent penkis iš dešimt 
Baigiamojo akto principų. 

Išsaugojant saugumo Eu
ropoje sąjūdžio patikimumą 
bei garbingumą, kiekviena 
Baigiamojo akto dalis turėtų 
būti lygiai traktuojama. 
Pavyzdžiui, jei yra pažangos 
militarinio saugumo srityje, 
tai turėtų taip pat atsispindėti 
ir kitose srityse, įskaitant Žmo
gaus teises. 

Madrido konferencija turėtų 
nustatyti sekančios peržval
gos vietą ir laiką. IT. 

"Voronok" iškraujant 25 mo- neteko sąmonės. Visos kelio-
teris, kurių viena turėjo ant nės metu nebuvo jokios medi-
rankų kūdikį. Taigi kelionės cininės pagalbos. Bemoksliai 
baisumą ir kančią sudaro bai- sargybiniai dalindavo tuos pa
sus sukimšimas, kratymas va- čius miltelius visiems be jokio 
žiuojant mažais duobėtais ke- skirtumo", 
l i a i s ir oro t r ū k u m a s . Kai kaliniai vežami labai to-
Kazanėje 1979 m. 17 kalinių Ii, jie paprastai vieną ar ke-
užduso, kai sunkvežimis buvo lias naktis praleidžia vad. 
paliktas saulėje. "pereinamuose" kalėjimuose, 

Jei bausmės vieta yra dau- esančiuose didesniuose mies-
giau kaip už 100 km, tada tuose, MVD (Vidaus reik. 
kaliniai vežami traukiniais ministerijos) žinioje. Tokie 
arba net lėktuvais, jeigu prie sustojimai davė labai svarbių 
paskyrimo vietos negalima ki- šiaip nežinomų žinių Amnes-
taip privažiuoti. Vežamiems tijos internacionalui apie Sov. 
geležinkeliais yra specialūs Sąjungos kalėjimus. Apie juos 
vad. "Stolypino vagonai". 
Kiekviename tokiame vagone 
yra 10 skyrių, kur turi būti 8-
10 asmenų, bet paprastai 

papasakojo ten buvusieji. Pvz. 
kai kurie kaliniai buvo lai
kinai uždaryti į mirtininkų 
vienutes, ir tas atskleidė vie-

sukemšama 15-30. "Pavo- ną iš labiausiai Sov. Sąjun

goje saugojamų paslapčių. 
Leningrado inžinierius geo

logas Georgij Davydovas, nu
teistas septyneriems metams 
už "agitaciją ir antisovietinę 
propagandą" , vežamas iš 
Permės lagerio į Vladimiro 
kalėjimą, Kirove buvo paso
dintas į mirtininkų vienutę. 
Davydovo vienutė požemyje 
turėjo apvalias lubas ir buvo 
galima stovėti tik viduryje. Vi
duje žemas suolas, mažutis 
suklypęs stalelis ir "parašką" 
(gamtos reikalams) be ant
vožo. Vienutė buvo drėgna ir 
sienomis laipiojo juodvaba-
liai. Šviesa tik pro mažutį lan
gelį, bet už tai 40 žvakių lem
pa degė visą laiką — dieną ir 
naktį. 

Paprastai "pereinamieji" 
kalėjimai yra perpildyti, pur
vini, pilni gyvių. Po 12 metų 
kalėjimo už tautinę veiklą 
ukrainietis Mikola Gandzju-
kas, 1976 metais buvo veža
mas į tremtį. Sverdlovsko 
"pereinamajame" kalėjime bu
vo sugrūstas su 80 kalinių, kai 
kamera buvo skirta tik 20 
asm. Kaliniai, kaip jis vėliau 
rašė, turėjo rasti vietos net po 
suolais, po lovomis ir sugulti 
net aplink "parašką". Buvo 
veik neįmanoma prieiti prie 
durų, kada dalindavo maistą. 

Ni jo lė S a d ū n a i t ė i rg i 
pasakojo savo patirtį, kai ji 
buvo gabenama iš Lietuvos į 
Mordoviją ir praleido 7 dienas 
Pskovo kalėjime, purviname, 
drėgname, šaltame ir tam
siame požemyje. Gavo pur
viną matracą, jokios antklo
dės , nė p a k l o d ė s . Ka i 
nusišaldžiusi susirgo, negavo 
jokios medicininės pagalbos. 
Bet tai dar buvo geriau, negu 
sekančiame kalėjime, kur turė
jusi miegoti ant grindų, nes 
matracas tiesiog judėjo nuo 
blakių 

Savo pergyvenimus pasako
ja ir ukrainietė poetė Irina 
Stasiv - Kalinec apie kitą kalė
jimą, kai ji 1978 m., po 6 metų 
kalėjimo, buvo tremiama į Si
birą. Biologas Uja Glazeris, 
1972 m. nuteistas šešeriems 
metams kalėjimo, prideda, kad 
viename "pereinamajame" 
kalėjime, kameroje, skirtoje 4 
kaliniams, buvo drauge su 25 
kaliniais. 

Gali atrodyti keista, bet 
"laimingesni" yra tie sąžinės 
kaliniai, kurie yra nuteisti už 
ypatingai sunkius nusikal
timus prieš Sov. Sąjungą (vis 
už "antisovietinę agitaciją ir 
propagandą"), nes jie pap
rastai pakeliui yra laikomi 
vienutėse po vieną, kartais 
drauge su 1 ar 2 panašiais 
kaliniais. J ie bent nekenčia 
dėl kalinių sugrūdimo į kalė-

LIETUVIAI 
"AMNESTY INTERNATIONAL" 

VEIKLOJ 
Rugsėjo mėn. 24 d. 

Washingtono Amnesty Inter
national grupė 34 susirinko 
savo pirmam rudeniniam susi
rinkimui. Tenai buvo oficialiai 
visiems pranešta, jog tos 
grupės adoptuota sąžinės 
kalinė, Nijolė Sadūnaitė, liepos 
mėnesį baigė jai užkrautą 
tremties bausmę ir dabar yra 
grįžusi į Lietuvą. 

Tuo pačiu metu susirinku
sieji nariai buvo painformuoti, 
jog naujai šios grupės adop-
tuotas kalinys yra kitas 
lietuvis, Arvydas Chekana-
vichius (taip angliškai rašoma 
jo pavardė), 31 metų amžiaus, 
buvęs medicinos studentas ir 
kovotojas už lietuvių žmogaus 
ir tautos teises, kuris jau ir 
anksčiau buvo kalinamas už 
savo įsitikinimus. Trumpai 
pateikta jo biografija išspaus
dinta susirinkimą pranešan
čiam aplinkraštyje šitaip savo 
nar iams pristato Arvydą 
Cekanavičių: 

„Arvydas buvo areštuotas 
Lietuvoje 1979 m. lapkričio 6 
d. ir teistas 1980 m. sausio 4 d. 
Jis buvo neteisingai apkaltin
tas įvairiais kriminaliniais 
nusikaltimais ir valdžios 
įsakymu prievarta uždarytas 
specialioj psichiatrinėje ligo
ninėje (pačioje žiauriausioje) 
ne r ibo tam l a i k o t a r p i u i . 
Amnesty International tiki, 
jog jis buvo persekiotas ir nu
teistas dėl to, kad bandė pasi
naudoti išsireiškimo laisvės 
teise (his right to freedom of 
expression); kitaip sakant — 
dėl politinių, o ne dėl medi
ciniškų priežasčių. Arvydas 
buvo pirmą kartą areštuotas 
1973 metais ir praleido 6 metus 
psichiatrinėse ligoninėse. 1979 
m. birželio mėnesį jis buvo 
antrą kartą areštuotas ir turė
jęs kentėti nuo stiprių „vaistų" 
įskiepinimų. Jis taip pat yra 
adoptuotas vienos Amnesty 
International grupės Austrijo-
je". 

Susirinkime buvo pateikta ir 
daugiau detalių apie Čekana-
vičiaus bylą, paryškinant jojo 
bandymą pranešti ir paliudyti 
užsieniui apie psichiatrijos 
mokslo šakos klastingą nau
dojimą politinių kalinių kan
kinimui. 

Apie psichiatrijos piktnau-
dojimą valdžios užmačioms 
papasakojo vienas Washing-
tono grupės narys, kuris buvo 
šią temą nuodugniai ištyri

nėjęs. Apie Lietuvos istoriją ir 
jos dabartinę padėtį susirinku
siems papasakojo tos grupės 
vienintelė lietuvė narė, Elena 
Bradūnaitė. 

Amnesty International yra 
pasaulinio masto organiza
cija, kurios centrinė įstaiga yra 
Londone, Anglijoj. Organiza
cija sudaro politinių kalinių 
sąrašus, kurie nuteisti už savo 
sąžinės įsitikinimus, o ne už 
kriminal ius nus ika l t imus . 
Įvairiuos kraštuos veikia narių 
grupės „adoptuojančios" kali
nius ir besirūpinančios jųjų 
būklės pagerinimu. Vieno 
kurio krašto nariai negali 
adoptuoti kalinius savame 
krašte, pvz. amerikiečiai gali 
adoptuoti čiliečius, afrikiečius, 
Sovietų Sąjungos kalinius, bet 
ne amerikiečius. Centrinė įstai
ga labai gerai ištiria kiekvieno 
pasiūlyto kalinio bylą, kad 
tikrai nebūtų kaliniui jokio 
kriminalinio užmetimo. 

Amnesty International rate
lių nariai, adoptavę kalinį, 
imasi įvairiausių žygių su
teikti kaliniui moralinės, o 
kar ta is ir mater ia l inės 
paramos: rašo jam laiškus, 
siunčia siuntinius, praveda 
kortelių rašymo vajus. Taip 
pat rašo laiškus valdžios parei
gūnams, primindami kalinio 
vardą, bylą ir neteisėtą įkali
nimą; reikalauja greito jo 
išlaisvinimo. Jie taip pat ban
do pa informuot i plačiąją 
publiką apie nekaltus nuteis
tuosius. 

Šiemet Amerikos Amnesty 
International yra paskelbusi 
specialią kampaniją, gar
sinant Sovietų Sąjungos poli
tinius kalinius. Tam reikalui 
yra net paruošę specialų pla
katą, kurį galima užsisakyti už 
$1.00 prašant plakato „Amnes
ty International, USA, Cam-
paign on The Soviet Union. 

Rašyti šiuo adresu: 
Amnesty In te rna t iona l 

U.S.A. 
304 West 58th Street 
New York, New York 10019 
Ten pat galima užsisakyti 

knygą „Prisoners of Con-
science in The U.S.S.R. Their 
Treatment and Conditions" už 
$5.95. 

Lietuviai turėtų pasistengti 
daugiau sužinoti apie šios 
organizacijos ratelius įvai
riose vietovėse ir kiek galima 
prisidėti prie jų veiklos. 

EI. B. 
jimo kameras. 

Prie politinių kalinių kan
čių prisideda dar ir sargy
binių žiaurus elgesys su kali
niais. Devyni kitaminčiai, 
1977 m. uždaryti į ypatingojo 
režimo lagerį Mordovijoje. pa

reiškė, kad pervežimo metu du 
kaliniai: Michail Osadčyj ir 
Bogdan Rebrick buvo sargy
binių sumušti iki sąmonės 
netekimo, o kitas įmestas į 
kalėjimo kamera. 

(Nukelta į 5 psl.) 

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS 

MINISTERIU LIKIMAS 
L.KERULIS 

apsigyveno Madagaskare. Mirė 1967.VII.24 Aix-les-
Bains, Prancūzijoje. 

G e r m a n a s Kazys, g. 1897.X.9 Svetošino dv., 
Paežerių vis., Šakių aps., LU Kaune baigė 1929 m., 
inžin., XIX - XX kab. 1938.XII.5 - 1030.XI.21 
susisiekimo ministeris. Nuo bolš. rusų okupacijos 
1944 m. išbėgo į Vokietiją, atvyko į JAV, mirė 
1980.IV.18 St. Charles, 111. 

G ied ra i t i s Balys, s. Marcijono, g. 1890.1.14 
Rygoje, 1916 m. Maskvoje baigė karo mokyklą. 
savanoris, pulkininkas, XV kab. 1930.VI.28 -
1934.VI.8 krašto apsaug. ministeris. 1940 m. bolš. 
areštuotas, kalintas Kauno sunk. darb. kai., 

° 1941.VI.23 išvežtas su kitais kaliniais į Minską, 
Fr idmanas Bernardas , g. 1859.XI Panevėžyje, nuvarytas į Červenę (Gudijoje) ir teii miške 

teisininkas, nuo 1920 m. Kauno apyg. teismo narys, enkavedistų sušaudytas 1941.VI.26—27 naktį. 
VIII kab. 1923.11.23 — 1923.VI.29 ministeris be 
portfelio žydų reikalams. Mirė 1929.IX.22 Panevėžy- Gr in ius Kazys, g. 1866.XII.17 Salemos - Būdos 
je. k., Sasnavos vis., Marijampolės aps., 1887 - 93 

studijavo Maskvos univ. medicinos fak., gydytojas, 
Galvanauskas Ernes tas , g. 1882.XI.20 Zizonių visuomenės veikėjas, seimų narys, redaktorius, buv. 

k., Vabalninko vis., Biržų aps., 1902-04 ir 1906-08 Lietuvos valst. prezidentas 1926.VI - 1926.XII.17; VI 
lankė Petrapilio kalnų institutą, 1908-13 m. Belgijoje kab. 1920.VI.19 - 1922.II.2 ministeris pirm. Nuo Sov. 
Liege įsigijo kalnų ir elektros inžin. diplomus, Rusijos okupacijos 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 
visuomenės veikėjas, politikas. V kab. 1919.X.7 — 1947.1.24 atvyko į JAV. Mirė 1950.VI.4 Chicagoje. 
1920.VI.19 ministeris pirm., finansų, prekybos ir G u d a u s k a s J o n a s , g. 1890 m. Šauduvos k., 
pramonės ministeris; VI kab. 1920.VI.19 - 1922.II.2 Laukuvos vis., Tauragės aps., Kaune baigė LU teisių 
finansų, prekybos ir pramonės ministeris ir einąs fak., teisininkas, buv. Apeliacinių rūmų pirm., XIX 
susisiekimo ministerio pareigas; VII kab. 1922.II.2 - kab. 1938.XII.5 — 1939.III.27 teisingumo ministeris, 
1923.11.23 ministeris pirm. ir nuo 1922.IX.28 užsienio Bolš. X1.8 areštuotas, 6 sav. kalintas Kauno NKVD 
reik. ministeris; VIII — IX kab. 1923.11.23 - būstinės rūsyje, vėliau Kauno sunk. darb. kai., 
1924.VI.18 ministeris pirm., užsienio reik. ministeris 1941. VI.23 išėjo į laisvę. Vėl 1944 m. rusams Lietuvą 
ir ministeris be portfelio gudų reikalams; XXI kab. okupuojant pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. atvyko j 
1939.XI.21 1940.VI.17 finansų ministeris. JAV, mirė Chicagoje 1980.IV.4. 
1940.VI.15 Sov. Rusijai Lietuvą okupavus liko Ind r i š iūnas Ju l ius , s. Igno, g. 1901 m. 
"liaudies vyriausybėje" finansų min.., bet greit Peluodžių k., Pašvitinio vis., Šiaulių aps., savanoris, 
atsisakė ir slapta išbėgo į Vokietiją. 1947 m. 1927 m. baigė LU teisių fak., teisininkas, visuomenės 

veikėjas, XVIII - XIX kab. 1938.11.24 - 1939.111.27 
finansų ministeris. 1940VII.12 bolš. areštuotas, 
kalintas Kauno sunk. darb. kai., niuteistas 8 met., 
perkeltas į Vilniaus Lukiškių kai., išvežtas į Sibirą 
kone. stovyklon 1941.VI.3. Sibire mirė 1943m. 

Yčas J o n a s , s. Martyno, g. 1880.VII.21 Šim-
peliškių k., Biržų vis. ir aps., 1903 m. Petrapilio univ. 
baigė istorijos - filologijos fak., filos. dr., prof., 
istorikas, pedagogas, I kab. 1918.XI.11 - 1918.XII.26 
švietimo min-jos valdytojas; III kab. 1919.11.12 — 
1919.IV.12 švietimo ministeris. Mirė 1931.XII.17 
Kaune. 

Yčas Martynas, g. 1885.XI.13 Šimpeliškių k., 
Biržų vis. ir aps., Tomsko (Sibire) univ. teisių fak. 
baigė 1911 m., teisininkas, visuomenės veikėjas, I 
kab. 1918.XI.11 - 1918.XII.26 prekybos ir pramonės, 
finansų ministeris bei ėjo sus-mo ministerio par.; II -
III kab. 1918.XII.26 - 1919.IV.12 finansų ministeris 
Sov. Rusijai Lietuvą okupavus, 1940.VII pasitraukė į 
Vokietiją, iš ten j Portugaliją, mirė 1941.IV.5 Rio de 
Janeiro m., Brazilijoje. 

Jankevičius J u o z a s , s. Jono, g. 1890.X1.2 
Vėbrių k., Panemunėlio vis., Rokiškio aps., 1915 m. 
baigė Kijevo politechnikos institutą (Statybos skyr.), 
inžinierius, docentas, XIV kab. 1926.XII.19 - 1927.V.3 
susisiekimo ministeris. Rusų okupantų 1940.XI 
suimtas, kalintas Lukiškių kai. Vilniuje, 1941.1V 
išvežtas į Vorkutos kone. stov. ir ten mirė 1945.IV.22. 

J o k a n t a s Kazimieras , s. Jono, g. 1880.X.23 
Valiukiškio vnk., Kupiškio vis., Panevėžio aps.. 
medicinos mokslus išėjo Tartu univ., kurį baigė 1908 
m., gydytojas, seimų narys, pedagogas, redaktorius, 
XI - XII kab. 1925.II.4 1926.V.31 ir XXI kab 
1939.XI.21 - 1940.VI.17 švietimo ministeris. 
1941.VI.14 iš Kauno rusų išvežtas į Sverdlovsko 
konc.stov. prie 5. Uralo-Sibire mirė 1945 m. 

. (Bus daugiau) 

http://1030.XI.21
http://1980.IV.18
http://1929.IX.22
http://1866.XII.17
http://1926.XII.17
http://1922.IX.28
http://1939.XI.21
http://1918.XI.11
http://1918.XII.26
http://1931.XII.17
http://1885.XI.13
http://1918.XI.11
http://1918.XII.26
http://1918.XII.26
http://1926.XII.19
http://1939.XI.21


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. spalio mėn. 9 d. 
PHILADELPHIA IR APYLINKES 

15 S. Amerikos lietuvių golfo pirmenybių Detroite. 
gieBius, V. Mitkus ir dr. R. Čerškus. 

Is k.: J. Baris, A. Ru-

DETROITO 2INI0S 
(Atkelta iš 3 psl.) 

iš s a v o s parapijos, gal apie tu
zinas net iš kanadiškio Windsoro. 

Kiekvienais metais parapijos 
komitetas parūpina ir kultūrinę 
programą. Šį kartą pakviestas žo
džio ir dainos šešetukas iš Ro-
c h e s t e r i o , N . Y . , p a s i v a d i n ę s 
"Sntartine". 

Dailųjį žodį tr is kartus kalbėjo 
vienintelė sakytoja Izabelė 
dzinienė. Tai buvo: H. N a g i o "Dai
na", V. Mykolaičio - Put ino 
"Vestuvių muzikantas" ir N e l ė s 
Mazalaitės "Mįslė". 

Penkiese, keturiese arba duetus 
dainavo Ona Adomait ienė, Ange lė 
Dziakonienė. J o n a s Adomai t i s 
(muz. vadovas) , Andrius Cieminis 
ir V y t a u t a s 2m ui džinas. V i e n a s i š 
jų (turbūt - p. Adomaitis?; prog
ramoje nepaaiškinta) a k o m p a n a 
vo akordeonu, bet dažnai ir s a v o 
balsu į dainą jungėsi. Tarp tuzino 
atliktų kūrinių, dvi buvo l iaudies 
dainos, o kitos lietuvių kompozito
rių: J. STrolios, St. Š imkaus , A. 
Bražinsko, V. Telksnio, V. Jur-
gučio, A. Raudonikio, V. Janč io E. 
Bals io , B. Gorbulskio. 

N e kartą esu pabrėžęs, kad v i sų 
rūšių muzika, vokalinė ir instru-
mentalinė, m a n , kaip rašančia
jam, yra tėra incognita, nors vi
sokią muziką nepaprastai mėgs tu . 
Mano vert in imas dažniausiai ribo
jasi žodžiais "patiko" arba "nepa
tiko", tad "taip" ar "ne". Roches-
terio "Sutartinės" d a i n a v i m a s 
kažkodėl m a n e užkrėtė pokario 
metų nostalgija. Pasijutau grįžęs į 
kurią išvietintųjų s tovyk lą ir 
beklausąs gražiabalsių, geranorių 
entuziastų... 

O dailusis žodis? Grakššt i , dai
li, l a i svų judesių, aksominio b a l s o 
ta interpretatorė! Dėl š ių privalu
mų publikai ir nepabodo. O jos žo
džiai, deja, mikrofono buvo išra
dingai perdirbami į garsus , kurių 
r e i k š m ę b e v e i k n e į m a n o m a 
atsekti. 

Ak, ilgoje Nelės Mazala i tės 
"Mįslėje" lengviausiai iššifruoja
m a s žod i s — " k o d ė l " , n e s 
deklamatorė g a l pusšimtį kartų jį 
ištarė. Man rūpi tą "kodėl" dar 
keletą kartų č i a pratęsti. Taigi , ko
dėl mūsų parapijos taryba neiš
meta defektyvaus mikrofono, ku
ris ne viedną kalbėtoją jau yra 
papjovęs ir nenuperka naujo, ge
ro? Kodėl, aprašomo renginio 
atveju, po pirmo išėj imo inter-
pretarorei n iekas nepranešė, kad 
mikrofonas ją žaloja or kad ver
čiau deklamuotų be mikrofono? 
Kodėl kultūros centre neveikia ar 
neį jungiamos pritemdytos švie
sos, kai scenoje at l iekama prog
rama. Koncertų atveju iš publ ikos 
tiesiai tyčiojamasi: gauni progj 
ramos turinį, bet tolaliai užtem
dytoj salėj negal i į jį pažvelgti . 

ALFONSAS Nakas 

Nauja i išdekoruota b a ž n y č i a ir no
ras turėti s a l ę p a r e n g i m a m s yra 
ženklas , kad norima pagyv in t i 
veiklą. Čiurl ionio A n s a m b l i o 
pakvie t imas , Šaul ių kuopos ir 
parapijos T a r y b o s n u o p e l n a s Det
roito l i e tuv iams , kuris kartu yra ir 
kultūrinės v e i k l o s a t g a i v i n i m o no
ras pr ie š v . A n t a n o bažnyč io s . 

S. Sližys 

DETROITO GOLFO 
ŽINIOS 

Š. Amerikos lietuvių golfo 
pirmenybes, įvykusias 1980 m. 
rugpiūčio mėn. 30 ir 31 die
nomis, RaisinRiver golfo klu
be, Monroe, Mich. suorga
nizavo ir pravedė Detroito S.K. 
"Kovas". 

Organizacinį komitetą su
darė Vytas Petrulis-, Algis 
Rugienius, Ignas Anužis, Va? 

DAILININKO TAMOŠAIČIO 
KŪRYBOS SAVAITGAUS 
Jau senokai sklido žinia, kad 

jau dvejus metus veikiantis Lie
tuvių tautodailės instituto Phila 
delphijos skyrius, susitaręs su Phi 
ladeiphijos lietuviu klubo kultū
ros skyriumi rengia platesnio 
masto dailės savaitgalį. Jau žino
ma, kad tai įvyks lietuvių klube, 
2715 E. Allegheny Ave., spalio 
mėn. 11 — 12 dienomis. Prasidės 
šeštadienį 6 v. v. Šio įvykio svar
biausia dalis bus dailininkas An
tanas Tamošaitis iš Kanados. An 
tanas Tamošaitis su žmona Anas 
tazija yra Lietuvių tautodailės 
instituto steigėjai, taigi šis rengi
nys Philadelphijos tautinio me 
no puoselėtojams turi ypatingą 
prasmę. 

Dail. A. Tamošaitis nuo pat 
savo meno studijų pradžios gi
linosi į lietuvių liaudies meną ir 
nuo 1931 m. iki 1939 m. parašė 
net 13 studijų apie lietuvių liau
dies meną. Sėkmingai pradėjęs 
dailininko karjerą, 1936 metais 
savo pirmojoje individualinėje pa 
rodoje Kaune (Kultūros muziejų 
je) debiutavo kaip gobeleno 
meistras. Po to už savo kūrybos 
darbus laimėjo aukso medalius 
Paryžiuje (1937 m.), Berlyne 
(1938 m.) ir New Yorke (1939 
m.). Nuo 1949 m. gyvena Kana
doje. Čia jau jis yra įvairiaspalvis 
menininkas — akvarelistas, grafi 
kas, surengęs daug individualiu 
parodu Kanadoje bei JAV. Jo 
darbų yra Kanados valdžios įs
taigose, muziejuose bei universite 
tuose. Tuo jis yra pelnęs lietuvių 
pagarbą. Tačiau lietuviams jis 
yra ypatingai brangus dėl savo 
tautinio meno puoselėjimo. 

Dail. Tamošaitis su savo gyve 
nimo drauge dailininke Anastazi
ja šiais metais išleido abiejų pa
ruoštą stambu, reprezentatyvų 

Ta pačia proga bus rodomas 
Kanados LB pagamintas filmas 
„Spirits of an Amber Past". 
Filmo turinį sudaro apžvalginiai 
vaizdai iš Tamošaičiu sodybos, 
kur per tris dešimtmečius susitel 
kė nepaprastai gausūs kūrybos lo 
biai. Filmas bus papildytas spal
votomis skaidrėmis. 

M. Rau&enė 

C L A S S I F I E D G U I D E 
K _ A L E S T A T E 
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cys Mitkus ir Marytė Petru- i veikalą "Lithuanian National 
i - , . » . s c i3±_ ._ . i __ i ; _ J i — . » »—_• • : _ * . _ u - M-i nenė*c Stambia auka ir darbu 
pirmenybes parėmė Rimas ir 
Izabela Korsakai. Algis Ba
nys parūpino gėrimų, pa
va i š indamas iš t roškusius 
golfininkus. Prie vaišių ir 
registracijos pagelbėjo Alfon
sas ir Danutė Velavičiai. Vi
siems jiems nuoširdi padėka. 

Pirmenybėse dalyvavo 108 
žaidėjai iš Chicagos, Toronto, 
Clevelando, Ročesterio ir Det
roito. Nežiūrint gresiančio lie
taus, pirmenybės praėjo labai 
sklandžiai ir tvarkingai. 

Detroito golfininkai pasiekė 
gražių laimėjimų. Algis Rugie
nius (jr.) laimėjo pirmą vietą 
Jaunių klasėje. Algis Petrulis 
— antrą vt. vyrų A. klasėje, dr. 
R. Čerškus — antrą vietą B. 
klasėje ir pereinamą taurę už 
toliausiai numuštą kamuolį 
vienu smūgiu. Robertas Janu-
kaitis — trečią v. B klasėje. A. 
Rugienius (jr.) — arčiausiai 
prie skylės vienu smūgiu. Det
roito vyrų komanda laimėjo 
trečią vietą tarpmiestinėse 
rungtynėse, nugalėdama stip
rias Clevelando Chicagos inži
nierių ir Toronto II komandas. 
Chicagos vyrų komanda pir
mą kartą laimėjo naują, 
Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės paaukotą, perei
namą taurę. 

Detroito golfo sezonui pa
sibaigus ir suskaičiavus visus 
sezono rezultatus, paaiškėjo 
šių metų golfo žaidynių lai
mėtojai. Pirmą vietą — Algis 
Banys, antrą — Jonas Kolins-
ke ir trečią — Kazys Nava-
saitis. Visos Žaidynės vyko pir
madienio vakarais Arrowhead 
Golfo klube. Sekančių metų 
žaidynių datos dar nėra nu
statytos ir bus praneštos atei
nantį pavasarį. V.P. 

Costume". Tai vienintelis iki 
šiolei takios rūšies ir apimties 
veikalas angliškai kalbančiam 
pasauliui. Tai iškilus informaci
nis darbas apie mūsų liaudies 
tautinius drabužius, kartu ir apie 
mūsų liaudies meną, kuris šioje 
knygoje iš pagrindų aptartas 
nuo pat žilosios senovės. Tai abie 
jų Tamošaičių sudėtinis ir be 
abejo ilgų metu triūsas, ir ne
lengva pasakyti, kurio didesnis 
įnašas, tačiau reikia pabrėžti, 
kad dail. A. Tamošaitienė, baigų 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
DIDŽIAI GERBIAMAS 

REDAKTORIAU, 
Šių metų rugsėjo mėn. 27 d. 

Draugo kultūriniame skyriuje bu 
vo atspausdinta, nors tik nuomo 
nėse ir pastabose, D. Lapinsko 
atsakymas muz. Aleksandrui Ku 
čiūnui, kuris parašė apie Tabor 
Farmoje įvykusį Lapinskų koncer 
tą. 

Tame atsakyme yra ir toks Da 
riaus Lapinsko išsireiškimas: "Aš 
pradėjau rašyti muzikos kritikas 
"Draugo" kultūriniame priede, 
kuriu paskutinioji apie Chica
gos Lietuvių operą tikriausiai ne 
patiko A. Kučiūnui, kaip ilgame-
čiui operos dirigentui. Bet ar ne 
būtų buvę garbingiau tuoj pat 
po mano kritikos, kai buvo operos 
valdybos prašomas, parašyti sa
vo nuomonę apie tos operos spek
taklius?" (Mano pabraukta). 

Į tai, kad nebūtu toliau lietu
vių visuomenė klaidinama, ten
ka pareikšti, kad tai yra ne tiesa, 
nes Lietuvių Operos valdyba nie
kada nėra prašiusi dirigentą 
Aleksandrą Kučiūną po "Carmi 
nos Buranos" ir "Pajacu" ope
ros rašyti bet kokią, kritiką ar pa 
reikšti savo nuomonę spaudoje. 

Lietuvių Opera nuo pat pir
mojo savo operos spektaklio lai
kosi principo, kad, kviesti recen 
žentą, yra kiekvienos redakcijos 
reikalas, ir todėl niekada nėra 
prašiusi, kad kas nors po operų 
spektaklių rašytų recenzijas. Kai 
laikraščio redaktorius paprašo jo 
pasirinktam recenzentui pasiųsti 
spektaklių bilietus* Operos val
dyba visada tai miegai padaro. 

Su tikra pagarbiF 
Vytautas Radaus 

Pirmininkas 

We'll help you matce Ine right movė. 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI A B PARDUOTI 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

Tel. — 767-0600 
Insependently owned and operatel 

S E A L E S T A T E 

H I C K O R Y H I L L S 
BY O W M » — MMEDLiTE 

POSSESSION 
Ranch. 3 bedroom. ceramic tlle bath. 
2 y, car beated garage. Appliances, 
dr&perlea and ruga stay. Middle 60'a, 

Osil — 4S&-SS84 

NEW PORT RTTCHEY, FLORIDA 
Isranm. 6 kamb. namas 3 ar 6 mėne
siams. Dėl informacijų skambinti B. 

Cbicagoje įelef. 476-6138 
tarp 10 vai. ryto ir 5 vai. vakaro. 

L O M B A R D , I L L I N O I S 
Parduodamas 7 kamb. mur. "ranch" 
namas (3 ar 4 miegamieji). įrengtas 
rūsys, židinys. 2y2 mašinų garažas. 
584,900. Kreiptis j Dėsnis Sluga — 

teL 312—332-9620. 

RETEŽĖLIŲ GROBIKAI 

Nuteistas 15 m. jaunuolis, 
si meno studijas, visą savo gyve- i priklausęs gaujai, kuri Chicagos 
nimą paskyrė tautinio apdaro j traukiniuose nuo moterų kaklų 

! puoselėjimui. Juk ji yra iš tų ne' 
gausaus mūsų šios srities meni 
runku būrio, turėjusiu didžiau
sios įtakos į mūsų tautinio me
no raidą. Jos dėka tautinis me
nas yra įgavęs ryškią kryptį mū
sų tautiniame apdare, kuris tiek 
pavergtame krašte, tiek išeivijo
je vaidina labai svarbu ir tei
giamą vaidmenį mūsų tautinia
me gyvenime Deja, dailės sa-
vaitaglyje Philadelphijoje dail. 
A. Tamošaitienė negalės daly
vauti dėl savo išvykos į Pietų 
Ameriką. 

Kas yra buvęs Tamošaičiu gy
venvietėje Kanadoje, yra išsivežęs 
neužmirštamus įspūdžius apie 
jų kūrybą: nepaprastas darbštu
mas ir kūrybingumas spindi iš ju 
gausios meno kūrybos. Čia su
kaupta gobelenai, tautiniai dra
bužiai, tapybos darbai, litografi
jos eksponatai, įvairaus laikotar
pio drožinių pavyzdžiai ir t. t. 

T R U M P A I 

— M y k o l a s A b a r i u s sutiko 
tvarkyti scenovaizdį "Sekminių 
vainiko", kurio pastatymas į v y k s 
lapkričio 15 d. Apšvietimą sut iko 
tvarkyti A l g i s Plečkaitis. 

— S v . A n t a n o p a r a p i j o s dar
bų planuose yra numaty ta su
jungti buvus ias mokyklas k lases 
ir padaryti v iet iniams re ikalams ir 
mažesniems parengimams salę . 

G y v e n i m o i šmint i s v isada giles
n ė ir p la tesnė už ž m o n i ų išmintį. 

M Gorkis 

Nigerijoje geologai surado suak
m e n ė j u s į d i d ž i u l i o krokod i lo 
kiaušą. 

T a s su tvėr imas b u v ę s apie 15 
j metrų i lgio ir g y v e n ę s prieš 90 mil. 
i metų . 

T a m o š a i č i ų namai — tai t a u 
t inio m e n o šventovė . Ph i lade l 
phijoje vykstanti paroda savo a p 
i m t i m i nors b u s ir didelė , bet, sa 
v a i m e suprantama, tai bus tik 
da le lė i i T a m o š a i č i ų m e n o 
šventovės . T a č i a u to užteks p a 
žinti ir m e n i n i n k o polėkį ir m ū 
sų taut in io m e n o dvasią, o ga 
l i m a s dalykas, daugel iui gali būt i 
paskut inė proga žvilgterėti į m ū 
sų taut in io m e n o aukšto lyg io 
kūrybingas apraiškas indiv idua 
lioje kūryboje. 

S i a m e renginyje apie dail. A . 
T a m o š a i t į bei jo kūrybą kalbės 
skulpt . P. Vaškys , o su T a m o š a i 
čių ve ika lu „ L i t h u a n i a n N a t i o 
na l C o s t u m e " supažindins R. 
Viesu las . 

g r o b d a v o a u k s i n i u s r e t e ž ė l i u s . 
J is b u s p o l i c i j o s p r i e ž i ū r o j ik i 
21 m. amžiaus. Kitas 14 m. 
berniukas už tuos pačius nusi
kaltimus nuteistas dvejiems me
tams būti savo bažnyčios prie
žiūroje. 

imiiniinitiiiniimiuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiitii 

RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radlo programa 

Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vaL po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių Žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programa 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo 
rista — gilių bei dovanų krautuve, 
502 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didel| pasirinkimą lietuviškų kny-

iimmmmimnmiiiuumiiiimiiiiiiiiMH: i = 

Florida ReaJ Estate 
Namų pirkimo reikaluose: Cle*rwater, 
Largo, Belleair, Semlnole apylinkėse 
(Netoli St. Petersburg piliedių klubo) 

Prašau kreiptis: 

LIUCIJA VAINUTIENE 
Realtor - Associate 

Rodgers A Cummings, Ine, 
TeL Dieną 813—581-8411 

Vakare 813—585-2738 

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

2 butai — medinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms Šei
moms. 

Mūrinis, bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Del ligos reikia skubiai par
duoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

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

iiiiiiimitHiiiiiiiiiiiiiiiimiiinmmiiiimi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas _ Pardavimas 
Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedarie Av. — 778-2233 
Hnnimntiwnntnnmnmiiiiiiiuiniiuu 
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ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

Visuose l ietuviškuose " a d u o s e 
turėtų būti l ietuviška vėl iava. Nė
ra v ie tos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet gal ima la ikyt i ma
žą vėiiavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti graž ią kom
binaciją s u Amerikos vėi iavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti t o k i a s ma
žas vėl iavukes, kad Lie tuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų r Amuose . 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 5 0 et. už persiuntimą, jei gy 
venate Illinois va l s tybėje ) . Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

D R A U G A S , 4545 W. 6 3 r d S t , 

Odcago , n , 80629 

IŠNUOMOJAMA — FOB M P f f 

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS gy
venti prie vyresnio amžiaus moters 
Marąuette Parke. TeL 925-8761. 

I5JVLOM. 4% kamb. butas 2-me 
te, vidutinio amž. porai. Atskiras šil
dymas. Prie pat Marųuette parko. 
Skambint po 6:30 v. v. teL 471-1424. 

I5NUOM. 4 kamb. butas suaugusiems. 
Lemonte. Virimui pečius, šaldytuvas 
ir apšildymas. Galima užimti nuo lap-
kričiol d. Skambint nuo 9 v. ryto iki 
3 v. popiet teL 737-8847. 

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

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

ALBIN BANYS, TeL 447-8806 

HiuiimiiimirHiiiHimiiiiiimiiiiiiiiinui 
M. A. Š I M K U S 
IXOOME TAX SERVICE 

JTOTARY PTJBLIC 
4 2 5 9 So . Maptevuod, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iakvietimai. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHJiiiiiuujujuuiuiiiiii 

SKELBKTT&S "DRAUGE". 

iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimii 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

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

Aplankykite J "Draugo" ad
ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugam*-

"Draugo" adresas: 4545 West 
SSrd S t , Oikmgo, m. 00629 
ilIlIlliilIiilIliliililIlIilIlIlililIlIlIllUIlUIIM 

M O V I N G 
Š E R Ė N A S perkrausto baldus ir 
kitus daiktus . Ir iš toli miesto lei
dimai ir pi lna apdrauda. 

TeL _ WA 5406S 
•— <— • — . . - . ^ l » . » • - ! - . • . . . II •'• 
————— _________—.______ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiui 
t; įvairia prekių pasirinkimas ne

brangiai i i ta&są sandelio. • • - / 
COSMOS PARC—LS E X P R E S S 

2501 W. 6 9 S t , Chicafo, OL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valaat inas 
lllllllllllIflIlIltlIlIlIlIllUUUlUIlUllIUUUl 

iiiiiiiiiiiiimuiHiiiiiiuiiiiuiimiuuiiimi 
P L U M B I N G 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauj i darbai ir pataisymai. Vir

tuvės ir vonios kabinetai Kerami
kos ir k t plyte les . Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra, 
Į au tomatą ga l i t kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. m g * « _ t 

S E R A P I N A S — 6 3 6 - 2 9 6 0 - u r s i 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUI] 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiii . 

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

Apdraustas peikraustymas 
Įvairių atstumi) 

TeL 376-1882 arba 376-5996 -
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUUIIIUIIUIHIIII 

VaZUINlŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių n a u d o t i n a s yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka i r visų luo
mų ats tovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais, 
Būsite patenkinti mūsų p a t a r a a * 1 

ura. 

H E L P I A N T E D - H A L E * F E M A L E 

aiimiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimii iiiiiiiiiiiiimmimmimimmiiiiimiiiiimimmi-

I AIR Ll NES I 
5 Major airlines are now hiring for the following = 
1 opportunities: = 

I 
i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i n i i i i u i i i i i i i i i 

LIK S V E I K A S 
URBANTENE atlieka 

pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GOR-
BULSKIS. 

Garso režisorius Paulius Ja-
siukonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
lywood, California, 

Kaina su persiuntimu $8.95 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, k5k5 W. 6Srd St., 
Chxcagoi IL 60629 
iiiiKiiimiiMfiiiiiuniiiiiitiiinitiuaiiutiii 

I 

FLIGHT ATTENDANTS 
RAMP AND BAGGAGE PERSONNEL 
TICKET AGENTS 
RESERVATION AGENTS 
CLERICAL POSmONS 
CUSTOMER SERVICE 
FOOD SERVICE 

Individuals interested in applying with these airUnes companies 
mušt be career oriented, have a public relations personality, be 
willing to travel if reąuired, and be in good health. For further in-
formation on how to immediately apply direetly with these major 
airlines compenies, write to: 

TRAVELEX, INC. 

ATTEN: AIRLINES APPLICATION INFORMATION 
MS5 SOUTH WASATCH BLVD. SLTTE 101 
SALT LAKE CrTY, UTAH S4109 

Please indicate briefly your background, what airlines position (s) 
you are interested in applying for and enciose a stamped, self-
addressed envelope so that you may receive further įnformation as 
to what steps to take so that possible interviews might be arranged 
by these airlines. Ail major aiflines companies are EQUAL OP-
PORTUNTTY EMPLOYERS. 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštu* 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenoe 
Chicago, HL 00632, tel. 927-5980 

rr r r— » n ^ „ 

» M H I I I I I < H > > 

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

P launame ir vaškuojame 
v i sų rol ių grindis. 

B U B N Y S — TeL B E 7 -5168 
M M M I I > u m u M 4 

ui apdrauda nuo nenies Ir 
10% — 3 0 % — 3 0 % pl«UMl 
Milo pa« m u— 

F R A N K Z A P O L I S 
S 2 0 8 H West 94th Street 

Telef. — GA 4<8654 
. 

S 
i i 
i 

*HlM#l iiuiiiiiiuiuiuaiiuiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiut;:* 

niiiiiiitiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiHiiniimiiiiiii 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 

Pardavimas ir Taisymas. 

M i G L 1 N A S TY 
2346 W. 69 St , teL 776-1486 
tu i in i i i i i iu . i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l iu i l l l l l l l l i 

PACKAOE EXPRESS AGEKCT 
MARIJA NORETJUEKt 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA •• 

p-**a . Mater^a tt Europoa MU 
MOS W. SO St . Chlcago. IL •OSli 

TEXu — WA 5-3787 " 

Apsimoka skelbtis dirn. DRAUGE, 

oos Jls pls^isusisJ skaitomas tts> 

>oa yr- v Į l s m a p r M n s n o s 

tnvhj dionras-B, gi atelbimu kai-

* -
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Praeitą savaitę nepriklausomieji 23-čio Illinois distr. demokratai susirinko 
Pressman salėje pagerbti savo kandidatą Joną Paukštį. Jonas Paukštis nu
tarė siekti Illinois atstovo pareigų be partijų pagalbos. Pagerbtuvės buvo 
didelės ir Paukščio draugų buvo daug. Iš kairės: Jonas Paukštis, nepriklau
somas kandidatas, Jonas Fary, dabartinis Illinois valstybės senatorius, DL 
valstybės senatorius LeRoy Lemke ir ni. atstovas Ed. Komowicz. 

MOŠŲ KOLONUOSE 
N e w Britam, Conn. 

Moterų sąjungos Connecticut 
apygarda šiais metais mini savo 
60 metų įsisteigimo sukaktį. Ta 
proga New Britain Moterų są
jungos kuopa rugsėjo 28 dieną su 
rengė minėjimą. Minėjimas buvo 
New Britain lietuvių parapijos 
salėje. Svečių su sąjungininkėmis 
prisirinko pilna salė, nes buvo 
atvykusių iš Waterburio, Hart
fordo ir New Haveno sąjungie-
čių su savo gerbėjais. Programo 
je pirmiausia buvo pietūs. Prieš 
pradedant pietauti, New Britain 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
Jonas Rikteraitis sukalbėjo pritai-
kytą-maldelę. Paskui New Britain 
sąjungietės pateikė puikius pietus. 

Papietavus New Britain kuo
pos pirmininkė Elena Tamošai-. 
tienė trumpu žodeliu padėkojo 
visiems už dalyvavimą ir pakvietė 
apygardos pirmininkę Julę Va-
laminienę pasakyti žodį. '•-> 

Pirmininkė Julė Valantinienė 
savo žodyje nupasakojo, apygar
dos sąjungiečiu gyvenimą. Po pir 
mininkės kalbos dar žodelį tarė 
klebonas, kun. Jonas Rikteraitis. 
PaskuT paprašyta apygardos vice 
pirmininkė tarti žodį. Vicepirmi
ninkė U. Lipčienė savo ilgame 
žodyje nupasakojo Moterų sąjun 
gos nueitą kelią Amerikoje ir veik 

lą dėl Lietuvos ir lietuvybės. 
Kalbas užbaigus buvo meninė 

programa. Ona Kelly su savo 
dukrele Patricia padainavo keletą 
lietuviškų dainelių, pačios dai 
noms pritardamos Kelly su kank
lėmis, o dukrelė Patricia su lietu 
viška birbyne. Po jų toliau dai
navo Elzbieta Liudžiuvienė su sa 
vo dukra Virginija Seaburg. Jos 
taip pat padainavo lietuviškų dai 
nų ir dainoms gitara akompana 
vo Virginija Seaburg. Dainas už
baigus, Liudžiuvienei pianinu 
akompanuojant visi dalyviai su
giedojo Amerikos ir Lietuvos him 
nus ir sąjungiečiu hLnną. 

Pabaigoje buvo pasidalinta do
vanėlėmis, kurias sąjungietės bu
vo atnešusios. Dovanėlėmis pasi 
dalinta laimėjimo laimingu nu 
menu. , < . , 

Dalyvis 

meninė grupė "Viva Europa" vi
siems ją mačiusiems Los Angeles, 
San Francisco, Chicagoje ir Cie-
velande paliko nepaprastą įspūdį. 
Mačiusiųjų pasakojimais "Viva 
Europa" spektaklis yra įdomiau 
šias JAV lietuvių jaunimo sceni 
nis kūrinys, kurį bet kada yra te
kę matyti. 

New Yorke ir kituose rytinio pa 
kraščio miestuose buvo dėtos pa
stangos šią grupę atsigabenti 
gastrolėms, tačiau dėl nepakelia
mų finansinių išlaidų teko tos 
minties atsisakyti. Bet mintis ne
mirė sudaryti sąlygas telentinga 
jam Los Angeles lietuvių jauni
mui surengti gastroles New Yorke. 

Taip Laisvės Žiburio radijas 
ėmėsi iniciatyvos bent pagrindi
nius Viva Europa menininkus 
pakviesti į New Yorką, kad vie
tos lietuviai galėtų pamatyti, ko
kie talentingi ir išradingi yra Los 
Angeles jaunieji lietuviai meni
ninkai. 

Šis miniatiūrinis "Viva Euro-į 
pa" pasirodymas bus lapkričio 8 
d., šeštadienį, Kultūros Židinyje, 
Brooklyne. Iš Los Anegeles at
vyksta dainininkės Vita Polikai-
tytė, Daina Gudauskaitė, pianis
tas, akordeonistas Rimas Polikai 
tis, smuikininkas Raimundas Mic 
kus ir šokėjai Vytas Bandžiulis, 
ir Angelė Mičiulytė. Čia bus dai
nos, šokiai ir instrumentalistų 
pasirodymai supinti į Viva Euro 
pos rėmus jų gabiosios režisierė» 
Danutės Barauskaitės. 

Po programos bus šokiai ir ba 
liūs. Svečius linksmins neseniai 
New Yorke įsisteigęs vokalinis — 
instrumentinis vienetas "Jinai 
ir trys gintarai", vadovaujamas 
Vytauto Daugirdo. Laisvės Žibu 
rio radijo rėmėjų valdyba kviečia 
New Yorko ir plačiosios apylin
kės visuomenę ruoštis gausiai da
lyvauti šiame nekasdieniškame 

l jaunatviško meno vakare. L. 2. 

New York, N . Y. 
JAUNIEJI LOS ANGELES 

MENININKAI 
Los Angeles lietuvių jaunimo 

VAGIUI NEPASISEKĖ 
16 m. jaunuolis šeštadienį 

Chicagoje lėkdamas vogta au
tomobiliu, atsimušė j policijos 
automobilį ir sužeidė vieną po-
Uckiinką. Pa t s jaunasis vagi
šius buvo policijos peršautas. 

PAKELIUI Į PRAGARĄ 

(Atkelta iš 3 psl.) 

. visiškai nuo
gas ir tokiame "apdare" tu
rėjo keliauti toliau. Poetė Julia 
Okulova iš Leningrado, nu
teista dviem metams kalėjimo 
1977 m., kai buvo vežama į 
bausmės vietą, pasakoja, kad 
p e r e i n a m a j a m e N o v o -
simbirsko kalėjime sargybi
niai skonėjosi moterims daro
mais kankinimais: jos buvo 
varomos į švirkšlę (dušą), kur 
pakaitomis buvo leidžiamas 
vanduo tai verdantis, tai šal
tas, kaip ledas. Moterys buvo 
koridoriuose varomos visiškai 
nuogos vyrų sargybinių ir 
kalėjimo personalo akivaiz
doje, tarp dviejų eilių tarnau
tojų, kurie jas mušė kumš
čiais, raktais ir gaminėmis 
lazdomis. Suvarytos į tą mau
dyklę irgi gavo smūgių. 

Kartais prie sargybinių 
žiaurumo prisideda dar ir kri
minalistų kalinių puolimai. 
Nėra kitaminčio, buvusio to
kiuose kalėjimuose, kuris 
nepasakotų apie kriminalistų 
paprotį atimti iš politinio kali
nio visa, kad tik jų akyse turi 
kokios vertės, kartais net dra
bužius. 

Taigi nenuostabu, kad 
vežami kaliniai laukia kelio
nės galo, kaip išsigelbėjimo, 
nors žino, kad po kelionės jų 
laukia kalėjimas arba griežto 
režimo lageris. 

Tokį kančios kelią yra perė
ję ir iš Lietuvos į Sibiro plotus 
išgabenti sąžinės belaisviai 
lietuviai. 

J. V. 

A. f A. 
PRANCIŠKUS VAIČKUS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė spalio 7 d, 1980 m., 11:15 vaL vakaro, sulaukęs 97 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskr., Obiškės parapijoje, Kencelių 

kaime. Amerikoje išgyveno 75 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronislava (KlevaJtė), sū
nus Pranciškus, Jr„ (gyv. Kalifornijoje), brolienė Vera Vaičkus, 
krikšto duktė Stella Bartkevičius su šeima, Lietuvoje švogerka Ona 
Giedraitienė, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Marąuette Parko Namų Savininkų dr-jai ir Saulių 
Vytauto D. Rinktinei. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 11 vai. ryto Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 West 71st Street. Laidotuvės įvyks šeštad., 
spalio 11 dieną. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Svenč. M. 
Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

Prašome gėlių nesiųsti. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: toooa, sOnos ir 

Laid. direkt. Donald A. Petkus — Telef. 476-2345. 

A. f A. 
VINCAS MICKEVIČIUS 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė spalio 7 d., 1980 m., sulaukęs 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Pajevonio parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 seserys Petronėlė Poškienė, 

švogeris Antanas. Teresė Galinienė ir jų šeimos, kiti giminės, drau
gai- ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 2 vai. popiet Mažeikos -
Evans koplyčioje, 6845 S. Western Avenue. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 10 d. 15 koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje vyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Seserys, Ivogerti b giminė*. 

Laidot. direkt. Jonas Evans Jr. Ir Stasys Evans. Tel. 737-8800. 

A . f A. 
Elena Masaitiene - Balčiūnaite 

užmigo Viešpatyje Buckley Hill RcL, Connecticut 1980 
m. spalio 4 d. 6:30 vai. vakaro, būdama 75 metų. 

Gimusi Lietuvoje: Rėčiūnių k., Vištyčio vals., Vilka
viškio apskr. Nuo 1949 m. gyveno Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. 

Pasilikome giliai liūdį: vyras Česlovas; broliai ir 
seserys kun. prel. Vytautas; Natalija, Povilas, Anta
nas, Petras, Agota, Silvestras ir brolienė Bronė su šei
momis; Marcelė; pusbroliai bei pusseserės, kiti gimi
nės bei pažįstami. 

Nuoširdžiai prašome visus prisiminti Mirusiąją sa
vo maldose. 

ARTIMIEJI 

DEVYNIOLIKOS METŲ MIBTIES SŪKRKTIS 
A.f A. 

SOPHIE BARČUS 
Gimusi LAUKEVAVICItTfl 

Sopbie Barčus radijo šeimos vedėja 
Gyveno 7158 So. Bbptarood Avetme 

Mūsų mylima motina ir senelė 
mirt 1961 m. spalio 9 d. Gimė 
Lietuvoje, kilo iš Šiaulių apskr., 
Užvenčio miestą Amerikoje iš
gyveno 57 metus. 

Paliko giliai nuliūdusius dukte
rį Aldoną Davikus, anūkus Ter-
ry, MJchael ir Sophia ir kitus gi. 
minės Amerikoje ir Lietuvoje 

Velionė priklausė SLA 208-tai 
Moterų Kuopai,. Amerikos Legio
no 271 Dariaus ir Girėno posto 
moterų pagelbiniair vienetui, Chicagos Lietuvių Moterų klubui, 
BALFui ir kitom draugijom. 

Mūsų brangiajai motinai ir senelei pagerbti už jos sielą Sv. Mi
šios buvo atnašautos šiandien Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Prašome vi
sus gimines ir draugus prisiminti velione savo maldose 

Mes Tavęs, mūsų brangioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas mus 
jau nabegrjši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. Tebųna 
Tau lengva i i šventa žemele. . «. 

Sią aštuoniolikos metų mirties sukaktį liūdnai pamini 

DŪKTI, ANŪKAI IR KITI GEMINIS 

Mirus motinai 

A. f A. 
STASEI MAOJAUSKIENEI, 

sūnus JONĄ ir VYTAUTĄ su ŠEIMA, nuoširdžiai 
užjaučiame i r kartu liūdime. 

Dr. Jurgis Sadauskas Albinas Barauskas 
Petras ir Elena Jokubkos Jonas ir Teresė Jokubkos 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. spalio mėn^9__d. 

A . f A . 
STANISLAVAI MAUJAUSKIENEI 

mirus, anūkui Ričardui Vytautui Maciui, jo 
tėveliams ir kitiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojauta, 

"DRAUGO" ADMINISTRACIJA 

Brangiai motinai 
A . f A . 

STANISLAVAI MACIJAUSKIENEI 
mirus, sūnums JONUI ir VYTUI su ŠEIMA bei arti
miesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Irena ir Vytas Radžbi 

EU 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. Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

Mirus 

A . f A . Prof. P R A N U I Č E P Ė N U I 
nuoširdžiai užjaučiame mieluosius — žmoną ALBINU-
TĘ, dukrą dr. INĄ, žentą dr. VYTĄ ir kitus ar
timuosius. 

PETRONĖLĖ ir JURGIS 
STARKAI 

rf 
L A N D O F C R O S S E S 

The struggfc for religious freedom in Lithuania, 1939 -1978 
by 

MICBAEL BOURDBAUXt M Ji., B.D. 
Printed in England 1979, 339 psges. Priee — inclnrting 

ahipping and h andl i ug $8.95. 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.r Chicago, VL 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijoj mokesčio. 

^ 

* 

M A N O Ž O D Y N A S 
R i c h a i d S c a r r y 

Lietuviu ir acflų kalba. Antnuria IeddiniM. Didelio formato. 
Kieti Ttirieliai. lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB trie-
timo Taryba, Chicago 1979 m. Leidimą parėmė lietuvių Fondai 
ftia leidinėlis graliai iliustruota* ir jų pagalba maMeaiema skai
tytojams Sycoiai lengviau išmokti lietuviškai. Kaina su persiun
timu $7.00 (Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokes
nio 30 centų. 

Užsakymui tįųjti: 
DRAUGAS, 4848 W. 8Srd lt., 

Uilcap, III. 68821 

Mažeikai Evans 
k b 

• • J 

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN 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 
2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrąinia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL. Tel. 974-4410 

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. spalio mėn. 9 3. 

x BaJzeko Lietuvių kultūros 
muziejus (4012 Archer Ave.) 
kaip ir kasmet, ruošia lietuviškų 
kalėdinių ornamentų kursus. 
Kursams vadovaus Helen Pius. 
Daugiausia bus mokomasi dary
ti papuošalus iš šiaudų. Kursai 
bus kiekvieną penktadienį, 7:30 
vai. vak. Platesnių informacijų 
bus galima gauti skambinant 
telef. 523-5523. 

x Patikslinimas. Antradie
nio — 1-me puslapyje paskelbta, 
kad kalbininkas Petras Butėnas 
mirė rugsėjo 4 d. Turi būti — 

r e j k a h l i | s p » B o 4 d . 
X Irena PlechaviSenė, Cleve-

land, Ohio, apmokėdama vieną 
sąskaitą, parėmė mūsų spaudos 
darbus 9 dolerių auka. Maloniai 
dėkojame. 

X Aldona Zailskaitė, viena iš 
"Ateities" žurnalo redaktorių, 
užsukusi j "Draugą", domėjosi 
dienraščio reikalais, šia proga 
ji nusipirko liet. liaudies meno 
drožinių ui didesnę sumą. 

x Naujausių knygų "Drauge" 
už didesnę sumą užsisakė: Juo
zas Vaineikis (čikagiškis), J. 
Kovas (Cypress, Tx.), J. Taut
vilą (Gary, Ind.). 

^jjk 
f*-.M'"''HĮ|0| 

IŠ ART/IR TOLI 
• 

X Juozo Brazaičio raštų I to
mo sutikimo iškilmės ruošiamos 
spalio 10 d., šį penktadienį, 7:30 
vai. Jaunimo centro kavinėje. 
Pagrindiniu kalbėtoju pakvies
tas žinomas visuomenininkas bei 
politikas Vytautas Vaitekūnas, 
kuris specialiai šiam 
atvyksta iš New Jersey valsti
jos. Visuomenė kviečiama da
lyvauti. 

X V Teatro festivalio žyme
nų ("oskarų") jury sudaro: 
Akt. Zita Kevelaitytė - Visockie-
nė, sol. Dalia Kučėnienė ir dail. 
VI. Vijeikis. Bus paskirti 5 žy
menys: Iškiliausias teatras. Iš
kiliausias aktorius; Iškiliausia 
aktorė; Iškiliausios dekoracijos 
ir Iškiliausi kostiumai. Teatro 
festivalis įvyksta Padėkos sa
vaitgalyje, Chicagoje. 

X Kun. Alf. Lipniūno moks
leivių at-kų kuopos išvyka bus 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Domas Karpis mirė 

staigiai ir netikėtai Adelaidėje. 
Velionis buvo ilgametis šv. Ka
zimiero liet. parapijos tarybos 
vicepirmininkas, Liet. katalikų 
centro ekonomas. Liko žmona 
Kazimiera, sūnūs Tomas ir Vik
toras su šeimomis. 

— A. a. Adomas Vingis mirė 
rugsėjo 26 d. Melbourne, šir
dies priepuolio ištiktas. Velio
nis buvo gimęs Tauragės aps
krityje. Baigė Švėkšnos gimna
ziją. Meno mokyklas Jankė 
Stuttgarte ir Melbourne. Buvo 
veiklus lietuviškoje veikloje. 

i Laidojimo apeigas atliko kun. 

J. A. VALSTYBĖSE 
_ JAV Lietuvių Bendruome

nės krašto valdyba turėjo posė
dį spalio 5 d. Detroite. Posė-; 
dyje tarp kitų nutarimų buvo 
patvirtintas susitarimas tarp 
Amerikos Lietuvių Tarybos iii 
JAV Lietuvių Bendruomenės. 
Laukiama dabar tik Altos pa
tvirtinimo. Susitarimo projek
tai, kad veikloje viena organi
zacija netrukdys kitai, buvo pri
imti rugsėjo 13 d. 

"GOP Nationalities News" 
— respublikonų partijos biulete
nis tautybių reikalams praneša, 
kad Jonas Genys išrinktas Ma-
ryland valstijos respublikonų 
partijos "Outrach" komiteto 

į Pranas Dauknys. Spalio 5—22 į pirmininku. J. Genys taip pat 
Putnamo seselių rėmėjų Chicagoje surengtoje madų parodoje spalio 5 d. dalis viešnių, 
raline konsule Juzė Daužvardienė. 

Iš kaires — Lietuvos gene 
Nuotr. V. A. Račkausko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
TURIME NAUJA 

LIETUVIŠKĄ ŠEIMA 
yra buvusi akompaniatore. t su atskiru įėjimu ir gretimai 

Aušrelės motina Benigna į esančiu tautodailės muziejumi, 

Aušros Laurušonytės ir Jono i 
Paronio sutuoktuvės vyko spalio 
4 d., 3 vai. p. p. Nekalto Prasi-

X Detroito šaulių 'švyturio" 
šj sekmadienį, spalio 12 d. Atei- j kuopa, įvertindama "Draugo" 
tininkų namuose, Lemonte. Va- j pastangas padėti mūsų šauliam, j dėjimo bažnyčioje. Moterystę 
žiuoti Archer Ave. iki 127-os p a skyrė ir per bendradarbį A. | palaimino šeimos bičiulis kun. 
gatvės, iš jos pro St. Vincent Į G r i n i u atsiuntė 10 dol. auką. j A. Kezys. Solo dainavo jauno-
Seminary— į At-kų namus. Iš- j Dėkojame. i šios mamos sesuo sol. Elena 
vyka prasidės 11 vai. šv. Misio-Į x Lietuvių Operos tradicinis' Blandytė, vargonais pritarė 
mis. Po to bus vaišės, sportas, j b a l i u s š i a i s m e t a i s įvyksta lap-! m u z . A. Jurgutis. Jaunųjų pa
žaidimai, dainos. Visi kuopos į kr ičio 15 d, 7:30 vai. vak. Lie- i i y d ą sudarė pamergės: D. Lat-
nanai, jų tėveliai, draugai ir t u v i ų Tautinių namų salėje. Ba- \ v v t ė > R . Macijauskaitė, L Ston-
svečiai raginami ir kviečiami, l i a u s m e t u bus atlikta meninė j čiūtė I. Paronytė. Vyriausias 
išvykoje dalyvauti ir gražioje: d a l i s i r iaimingųjų bilietų trau-. pabrolys — R. Dagys, pajauniai 
rudens gamtoje kartu paben-: k i m a s šokiams gros Neo-Li-j L. Jennings, M Cvisanovich ir L. 
drauti. Kviečia kuopos vado- j t u a n ų orkestras. Šio baliaus i Laurušonis. Vaišės buvo St. 
vyte- į pelnas skiriamas sukaktuviniam \ xįCholas salėje Oak Lawn, BL 

X Valė Dailidkienė, ilgus me-! 25-rių metu rnūsų operos pasta-', ' . _ . , . . 
Laurusonyte Illinois 
ersitete studi 

Dabar dirba West Su

kuriame kursų lankytojai vi
suomet galės pasinaudoti, kaip 
studijine priemone, lietuvių tau
todailės muziejuje eksponatais. 

Kursams laikas numatytas 
1981 metų sausio mėnesį. Kur-

j Blandytė dirba su kompiute
riais. Tėvas Juozas Laurušo
nis vadovauja Sarta inžinerijos 
bendrovei. 

Jonas Paronis baigęs šv. Ig
naco aukšt. mokyklą, Uline 13 
universiteto circle padaliny fi- į suose bus dėstoma tautinių dra-
nansų ir sąskaitybos mokslus ir j bužių ir juostų audimo įvairios 
išlaikė Public Aocountant egza- i technikos. Tautinių drabužių 

d. Levesono galerijoje, Mel
bourne, suruošta jo dailės dar
bų paroda. 

— Mirė a. a. Barbora Gra
bauskienė, sulaukusi 75 metų 
amžiaus. Gyveno ir mirė Mel
bourne. 

yra Nacionalinės respublikonų 
tautinių grupių tarybos vicepir
mininku. Biuletenyje taipogi 
pranešta, kad Elena Jurgėla, mi
nėtos tarybos administracinė 
asistentė, išrinkta "Outreach" 
komiteto sekretore. "Outreach" 
komitetas, susidedantis iš įvai
rių tautybių ir rasių atstovų, 
rūpinasi balsuotojų verbavimu. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Vilniškė E ta praneša, kad 

Kliapėdoje vestuves, vardines ir 

mis ji atsiuntė malonų laišką, 
pasidžiaugė dienraščiu ir pridėjo 
10 dolerių auką. Labai ačiū. 

X Aukų atsiuntė: P. Skab-
lauskas — 5 dol., Irena Raudo
nienė — 4 dol., P. Gagaitis — 
1 dol. Ačiū. 

tus cvvenusi ir dirbusi Chi-1 tymui, kuriuo yra Ponchielli ope- ] -A-Usra 

cagoje. vėliau persikėlusi į Al-j ra "Lietuviai". Visas baliaus j « r c ? e universitete studijavo bio 
buquerque. N. M., nesiskiria su I informacijas teikia Operos vald. °S1^-
savo "Draugu", šiomis dieno- j vicepirm. Jurgis Vidžiūnas. P a . į burban hgomnėje, kardio ogijos 

skambinus jo telef. 767-5509! s k>™J e- J * " S ? f^™ 
prašome sau ir savo *m£m\"^_T*?į*- * * » **?? 
rezervuoti stalus. Lietuvių Ope
ra prašo jus dalyvauti šiame 
baliuje ir tuo padėti pastatyti 
dar niekad lietuvių nestatytą 
labai gerą operą. (p*".). 

minus. Dabar dirba Continental 
Leasing korporacijoj, sąskaity
bų viršininko pavaduotoju. Pri
klausė skautams, lankė Donelai
čio šeštadieninę mokyklą. 

Jo motina Branguolė yra sąs
kaitininkė Brunsvrick bendrovė
je, o tėvas Jonas Paronis yra 
braižytojas. žinomas skautų 
veikėjas. 

Vaišėse dalyvavo apie 300 
svečių. Valgius, palaimino kun. 
A. Kezys. Po trumpos povestu-

pasiuvimas, raštai, spalvų deri
nimas ir t. t. Pavieniai asmenys 
atliks taut. drabužių ir juostų 
audimo tobulinamasi individua
liai atskirose audimo staklėse 
kursų lektoriaus priežiūroje. 
Tam reikalui jau yra gauta ke
letą staklių iš Tautodailės insti
tuto narių. Lygiagrečiai su 
taut. drabužių, kilimų ir juostų 
audimu bus mokoma keramikos, 
medžio dirbinių, piešimo ir ta-

renginiu, kad šaulių vakarus 
žmonės mielai lanko ir pasiseki
mas visada būna geras. Todėl ir 
rugsėjo 27 d. balius neišsiskyrė iš 
rengtųjų praeityje. 

Apie 8 vai. vakaro, jau prisipil j k i t a s ^ i m ^ i n e s į*"** Pyk
džius salei, pirm. Karolis Milko d a organizuoti specialus "Paju-
vaitis atidarė vakarą, pasveikino no ' . ' b u i t l e s tarnybos pnomu 
visus brolius ir seses šaulius bei susivienijimo biuras. Pramogų 
svečius ir pakvietė Ritą Dagienę rengėjams kolektyvas pampina 

transportą, gėlių, fotografą, pa
taria, kaip ekoningiau paruošti 
patalpas, kokius pasirinkti rū
bus, supažindina su lietuvių pa
pročiais. Nepasakyta tik, kiek 
tas malonumas kainuoja. 

— Visokiais garbės raštais 

X Nepraleiskite progos'. Mu
ziko Jeronimo Kačinsko kompo
zicijų koncertas įvyks spalio 25 
d., 7:00 vai. vak. Marijos aukš
tesniosios mokyklos auditorijoj. 
Koncertą atliks profesionalai 

se, priklausė Pirmyn chorai, dai
navo Jaunimo chore, šoko Gran
dies grupėje, vienerius metus 
mokytojavo Donelaičio rriokyk-

I loję. Gerai skambina pianinu, 

CHICAGOS ŽINIOS 

pybos tautodailės žanro, žino-
vinės kelionės jaunieji greit': ma, jei atsiras tose srityse pa
grįžta į tamybą. Gyvens Cicero.• kankamas kiekis kursantų. 

AKTORES ŽODIS 
Ingrid Bergman, atvykusi į 

Bilietai J. Vaznelio; Chicagą reklamai savo knygos lietuviškai. 
prekyboje. (pr.). 

X Už kalbininko,, pedagogo 
a. a. Petro Butėno vėlę šv. Mi-i 
šios bus atnašaujamos Tėvų Jė- j 
zuitų koplyčioje spalio 11 d., i 
9:30 vai. ryto. (pr.). 

X Lietu\ių Fondo valdyba 
praneša, kad svečiams atvykusi 
j pokylį spalio 11 d. Lombard,' 
BL, nebus jokių išlaidų. Vaišės, 
gėrimai ir mašinų pastatymas 
įskaitytas į bilieto kainą. Visi 
kviečiami ir laukiami. (pr.). 

x Žurnalistas A. Pužauskas, 
dr. S. Girnius ir inž. J. Jurkūnas 
supažindins visuomenę su nau
jausia Bronio Railos knyga 
"Vaivos rykštė". Supažindini
mas su knyga spalio 19 d., sek
madienį, 3 vai. popiet Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Supažin
dinimą rengia Liet. Mot. Fed. 

(pr.). 
X International Meat Mar

kei 2913 West 63rd St„ Chica-
go, 111. 60629. Telef. (312) 
436-4337. dėl atostogų bus už
daryta nuo spalio 13 d. iki lap
kričio 3 dienos. 

"My Story", pareiškė, kad ji 
baigia savo filmų karjerą. Ji 

Pažymėtina, kad vestuvėse buvo 
laikomasi tautinių papročių. Pa
mergės buvo tautiniais drabu
žiais. Tėvai jaunuosius sutiko 
su vynu. duona, - druska ir me
dumi. Mergaitės sušoko sadu
tę. Buvo jaunosios tėvo kalba. 
Jaunasis padėkoje tėvams. 

Baigėsi jaunųjų šokiu, vi
siems dainuojant "Pradės gai-

ook apskr. apylinkės teismo'džiai giedoti". Vestuvių vaišės 
buvo šaunios. J. Pr. 

; ; 

TEISMAS MOKYTOJAMS 

teisėjas S. Green įsakė New 
Trier apskr. mokyklos mokyto
jams, paskelbusiems savaitės 

norinti sustoti, kai dar yra ge- į streiką, grįžti atgal į mokyklą. 
rame lygyje. Ji jau yra laimė
jusi tris oskarus. dabar turi 65 
m. amžiaus. 

SCHTLLEBEECKX 
CHICAGOJ 

Belgijoje gimęs domininkonas 
NIEKAS NEGELBĖJO I kunigas Edvardas Schillebeeckx, 

Daug žmonių matė, kai an-j teologijos profesorius Nijmege-
tradienį patekęs ant požeminio j no katalikų universitete Olandi-
traukinio bėgių State gatvėje,' joje, pakviestas penkių univer-
Chicagoje, žmogus bandė išsiris-; sitetų ir šešių teologijos mokyk-
ti iš pavojaus. Niekas jam ne-' lų Chicagoje. Rockefellerio ko-
padėjo ir traukinys jį suvaži 
nėjo. 

AREŠTAVO MONETŲ 
PREKYBININKĄ 

Policija, padariusi kratą mo-j 
netų prekybininko L. F. Bird, Į 
34 m., bute. 4006 W. VVanvick 
Ave.. Chicagos šiaurėje, pas jį mokyklų auklėtinių yra neįskie-
rado vogtų monetų už 50.000 
dol- Policija darė kratą ir jo, 
krautuvėje S & I. Coin Shop. 
1824 W. Montrose Ave. Iš viso 
rasta apie 2000 vogtų dalykų, 
jų tarpe 1000 monetų. L Bird 
areštuotas. 

I T K I E APIE CARTERJ 
Chicagos mere J. Byrne pa

reiškė, kad ji buvo labai paten
kinta pirmadienį Chocagoje įvy
kusiu labai iškilmingu prez. 

LIETUVIŲ TAUTODAILE 
Lietuvių Tautodailės Instituto 

Chicagos skyriaus valdybos po
sėdis įvyko šių metų rugsėjo 
28 d. Jaunimo centre, kuriame 
dalyvavo pirmininkė — Aldona 
Veselkienė ir nariai — Laima 
Aleksienė, Julija Smilgienė, Ka
zys Baltramaitis ir Jonas Paštu-
kas. Tarp kitų dalykų, buvo 
svarstyta ir nutarta organizuo
ti lietuvių liaudies meno bei tau
todailės kursus Chicagoje. Pir
mininkė referavo, jog tai pavy
ko susitarti su seselėmis kazi-
mierietėmis ir gauti jų vienuoly
no patalpose didžiulį gražų 
kambarį kursų reikalams. Vie
ta yra saugi bei patogi susisie
kimo atžvilgiu, lietuviškoj aplin-

pyti. Jei iki spalio 15 d. neliks i koj Marųuette Parke, arti Ma-

pravesti vakaro programą. Rita, 
skambindama gitara, labai gražiai 
padainavo šias daineles: Ruduo,; 
Anksti rytą, Pasvascyk antela, ir 
Saulėti sapnai. Skambindama | 
pianinu dar padainavo Žibuok-1 
les ir Jūros šauksmą. Gaila, kad 
salės "galiorka" savo kalbomis! ir ordinais pagerbti keli lietu-
trukdė ir negalėjai pilnai išgirs; viai, statę olimpiados miestelį 

i ti dainos žodžiu. Dagienei sesė Maskvoje ir Taline. Susilaukė 
j Latožienė prisegė puikią gėlių I pasveikinimo ir iš Maskvos, ir iš 
'; puokštę. Po šios trumpos, bet gra vietinių komunistų, 
j žios programos, kuopos pirmi- \ — Rugsėjo mėnesį Vilniuje, 
j ninkas padėkojo poniai už prog- į Dailės rūmuose, įvyko vaizduoja-
' ramos atlikimą ir visiems palin- i mosios dailės paroda. Buvo li
kėjo maloniai ir draugiškoje nuo statyta 450 tapybos, grafikos ir 
taikoje praleisti vakarą ir gero | skulptūros darbų. Dalyvavo 
apetito. į daugiau negu du šimtai meni-

Šalti užkandžiai jau buvo pa- Į ninku. 
ruošti prieš renkantis svečiams. | -iniHiniiiiniiiiiiiiinniiimiiniiiiinniiiu 
Kas buvo alkanas — galėjo šiek! AdVOkaf3S 
tiek užkąst. Be to, apetitą gero-i 
kai sužadino veikiantis baras, ku' 

- j rį sąžiningai ir stropiai aptarna
vo šauliai Karolis Lazinka ir So
fija Zibutienė. Sesės Reginos La-
tožienės rūpesčiu jau pradėjo į sta 
lus plaukti garuojanti vakarienė. 
Salė suūžė kalbomis ir įvairių 

GINTARAS P. 6EPENAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. T. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 aiba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, UI. 60629 

piyčioje spalio 3 d. skaitė pas
kaitą, pasisakydamas prieš 
"nervingos ortodoksijos" ir 
"mėšlungiško konservatizmo" 
apraiškas. 

DAR 37% NESKIEPYTŲ 
Dar 3 7 ^ Chicagos miesto 

Stasys Pieža, žinomas žurnalistas ir 
visuomenes veikėjas, buvo pagrindinis 
kalbėtojas "Telšių vyskupijos" knygos 
sutikimo metu Jaunimo centre, Chi
cagoje. 

įrankiu skambėjimu. Ant scenos Į ifiiiiitiiiiiiiiliiltiumiiiuiiiiiiiiitiiiiiiitiit 
jau tvarkėsi Evaldo Knolio vado-j 

tik 20r> nejskiepytų, mokyk- Į rijos aukšt. 
loms valstija sulaikys l(Kr pa- Į Kryžiaus ligoninės. 
ramos. 

mokyklos ir šv. 
Kambarys 

Norintiems kursuose daly
vauti, šių metų gruodžio mėn., 
bus sukviestas susirinkimas, kur 
bus duota plati informacija ir 
vyks suinteresuotų šiais kursais 
dalyvių registracija. Tokio su
sirinkimo laikas ir vieta bus pa
skelbta vėliau lietuviškos spau
dos ir radijo komunikacijos 
priemonėmis. 

Maloniai kviečiame visus susi
domėti ir pasinaudoti kursais, Į padėką. 

vaujamas orkestras ir tuoj salėje 
pasklido įvairiu šokių melodi
jų garsai. Vakaras įgavo pilną 
eigą. 

Apie 11 vai. š. S. Bernatavičius 
pravedė laimėjimus. Daug lai
mingųjų išsinešė puikių suau
kotu dovanų. Būtinai tenka pa
minėti ir darbšeiuosius mūsų 
kuopos narius, kurie visada neša 
tarnybas ir tvarko parengimu 
reikalus. Tarnyboje buvo šie kuo 
pos nariai: J. Mikulis, J. Dekeris, J. 
Skama. V. Krikščiukas ir B. Bal 
trūnas. "Klaipėda" jūros šaulių 
kuopos vardu reiškiame jiems 

X I "Ateities" žurnalo vaka
rą, įvykstantį spalio 18 dhoąĮ c ^ ^ priėmimu, tačiau ji at

sisakė pranašauti, kas rinkimus Jaunimo centre, stalus rezer
vuoti arba bilietus užsisakyti 
pas Aldoną Prapuolesiytę, telef. 
863-1769 arba pas Vytą šoliūną, 
— dieną M. 257-2175 ir vaka
rais — 257-6739. (p r ) . 

laimės, nes apie 30 r ' dar ne
apsisprendusių apsunkina pra
matyti. 

RUDENS PRAMOGA 
Chicagos Navy Pier ketvirta-

X NAMAMS PERKTI PA- j dienį, spalio 9 d., prasidėjusios 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės j 
Mutual Federal Savings, 2212 
Weat Cermak Road - Telef. 
VI 7-7747. (*.) 

pramogos, bus keturias dienas. 
Tai vadinama Rudens "Fair". 
Šeštadienį ir sekmadienį prasi
dės 11 vai. r. ir tęsis iki 11 vai. 
vak. Vaikai iki 10 m. bus lei
džiami nemokamai. 

Jaunimo centro kavinėje, Chicagoje, buvo gražiai sutikta Lietuvių Bibliote
kos leidyklos išleista nauja knyga "Telšių vyskupystė' 
jass \T dalijasi mintimis pertraukos metu. 

kurie suteiks platesnį akiratį 
kursam!tai>"pariabai"patogusi a P i e m ū s ^ t a u t o s ™ e n ^ ? • į 

I malonu bus turėti savo rankų 
gaminius namuose. 

LTI Chicagos sk. valdyba 
"ŠVYTURIO" BALIUS 

Cicero jūrų šaulių kuopa 
"Klaipėda" ir šiais metais suren
gė labai pasisekusį, šaunų tradi
cini "Švyturio" balių. Vakaras 
vyko rugsėjo 27 d. Vyt. Didžiojo 
saulių rinktinės salėje. 

Trumpai prieš šį balių šauliu 
Latožų namuose įvyko kuopos 
valdybos pasitarimas šio vakaro 
reikalais. Čia buvo aptarta viskas, 
kas liečia vakaro rengimą, pasi-
siskirstyta darbais. Posėdžio me
tu buvo suabejota, ar pavyks šį 
kartą pritraukti pakankamai žmo 
nių, nes dar neturėjome duo
menų apie bilietu platinimo pa
sisekimą. Bet tas abejones su- į 

Dalyviai šnekučiuo- Į griovė atvykusiu svočių gausu- Į 
N'uotr. Luw JdtOam Į mas. Mes tau žinome i? praeitų 

Ap. Skopas 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. - 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuo]ame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KIELAI 
Tel. — 434-9655 

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI! 
Gauta mažas skaičius dar šių knygų: 

UŽUOVĖJA. Marius Katiliškis. Lietus. Polaidis. Apy-
aušrė. Kaitra. Linarūtė. Kūlė. Pupžydis ir kitos novelės. 
Išleido Terra, 1952 m., 362 pusi. Kaina $ 3.50 

MANO TAUTOS ISTORIJA. Lyrika. Antanas Rūkas. 
vičius. 180 pusi. Išleista 1966 m. Kaina S 5.00 
Didelio formato. Kieti viršeliai. Iliustravo Viktoras Petra-

VETKALAI SCENAI. Antanas Rūkas. Bubulis ir Dun
dulis. Linksmas trijų veiksmų nutikimas ir svajonių šalis. 
Penkių veiksmų vaidinimas mažiesiems ir dideliems. Išleista 
1970 m. Kieti viršeliai. 180 pusi. Kaina $ 4.00 

PABUDDXAS. Antanas Škėma. Drama. 64 pusi. Išleido 
Terra 1956 m. Kaina $ 1.50 

Užsakymus siųsti: 
Chicago, IL 60629. 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., 

P. S. Extra pridedama už persiutimą. 


