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Kratos, tardymai, areštai 
1980 m. gegužės 29 d. tardy

mui į Vilniaus KGB buvo iškvies
tas Sasnavos klebonas kun. Albi
nas Deltuva. Čekistas Rainys klau 
sinėjo apie suimtąją Oną Vit
kauskaitę: ar ji tikrai dirbusi prie 
Sasnavos bažnyčios, ar ji kartais 
neduodavusi skaityti LKB Kroni
ką? Tardytojas teiravosi ar kun. 
Deltuva tikrai pasirašęs kai ku
riuos sovietinei valdžiai adresuo 
tus dokumentus. Tardymo pro-

nyčios nieko neišvaro. Pokalbio 
metu čekistas ištisai šmeižė ku
nigus, vadino juos vanagais 
kraugeriais. 

Kartas nuo karto sekė klausi
mai: ar pažįsta suimtąją Navic
kaitę, Janulį, ar nematydavo jų 
lankantis Onos Vitkauskaitės bu 
te? 

Po pietų su Mališkaite kal
bėjosi saugumo viršininkas Bag 

tokolo kunigas nepasirašė, moty j donas. Jis aiškino, kad Mališkai-
vuodamas, jog jis nesąs tikras, kad tė nepažįstanti gyvenimo, kad 

aplink ją tyko daugybė pavojų, 
ir ji jau pakliuvusi blogų žmo 
nių įtakon. Patarė apmąstyti 
savo gyvenimą ir padaryti reikia 
mas išvadas. 

tardytojai nagrinėja nusikaltimą. 
Jo nuomone, po keliasdešimties 
metų, gal būt, tiems, kuriuos 
dabar laiko nusikaltėliais, bus 
statomi paminklai. Tardytojas 
Rainys tvirtino, kad jie abu — 
kunigas ir tardytojas — šito ne-j 1980 m. birželio 13 d. Kybar-
sulauksią. Paleisdamas kun. Del- Į tų klebonas kun. Sigitas Tamke-
tuvą į namus, tardytojas Rainys i vičius gavo kvietimą birželio 17 
tvirtino, kad kunigai — Svarins; d. nuvykti tardymui į Maskvą 
kas, Tamkevičius ir Zdebskis —i (Malają Lubjanka 12 a.). Nenu-
veltui deda pastangas, vis tiek Į vyko. 
nieko nepakeistą. Birželio 23 d. Vilkaviškio rajo-

— — — i no KGB viršininkas Vaišvila as 
1980 m. birželio 2 d. į Kauno ; meniškai įteikė kun. Tamkevi 

m. Valstybinio saugumo komite- i čiui kvietimą, kad sekančią die-
to skyrių buvo iškviesta Berną-; ną prisistatytų pas Maskvos m. 
dėta Kališkaitė. Auklėjamąjį dar-; KGB tardytoją Kopajevą. Kun 
bą atliko kažkoks pavardės ne- j Tamkevičius pareiškė, kad į tar-
išdrįsęs pasisakyti saugumietis, dymą nevyksiąs, nes apie jokius 
Dvi su puse valandos jis aiškino, j nusikaltimus Maskvoje nieko ne
koks turis būti tikintysis. Tardy- žinąs, todėl neturįs ką paliudyti 

/ debatus atvyksta 
Irano premjeras 

Irako jėgos apsupo Abadaną 
New Yorkas. — Diplomatų I aviacija vėl puolė Tabrizą, kur už 

tarpe įvairių spėliojimų sukėlė degė šio miesto naftos refineriją 
Irano nutarimas atsiųsti į Saugu-į ir skysto kuro sandėlius, 
mo tarybos debatus patį Irano į Žinios iš Indijos praneša, kad 
premjerą Mohammed Ali Rajai. | ten žymus Afganistano laisvės 

kovotojų vadas atvyko pas Irano 
ambasadorių Mojtahedį ir pa
siūlė afganų paramą Iranui ko
vose su Iraku. Teheranas paskel
bė, kad komercinės mašinos 
gaus tik po 6 galionus gazolino. 
Privačioms mašinoms gazolino 

Irako kariai Irant - i savo valstybės vėliava prie vieškelio ženklo, kuris įrdo, kad Ahwazo miestas yra už 40 ki
lometrų (24 mylių). — 

DAUG KANDIDATŲ | 
| PREZIDENTO VIETĄ \ 

Rinkimuose dalyvauja 45 partijos 
VVashingtonas. — Rinkimų j oro teršimą, prieš atomines jė- j 

kampanijai einant prie pabaigos, į gaines. 
kandidatų pareiškimai darosi) Socialistų darbininkų partijos į m o j Sovietų Sąjungą paminėji 
piktesni. Balsuotojams sakomose I kandidatas yra juodas Andrevv 

Ne tiek svarbu, ką jis atvykęs pa
sakys, kiek pats atvykimo faktas, 
nes Iranas jau ištisi metai boiko 
tuoja Jungtines tautas ir jų nuta 
rimus, kai Saugumo taryba pa
smerkė diplomatų įkaitų pagro 
bimą. Spėjama, kad Jungtinėse 
Tautose vieša: ar privačiuose pa- ' pardavimas jau seniai sustabdytas, 
simatymuose bus iškeltas ameri- į Irakas, kuris anksčiau kvietė už 
kiečių įkaitų klausimas. Prezi- \ sienio žurnalistus, pradėjo juos 
dento saugumo reikalų patarė- į varžyti, o Reuterio agentūros ko
jas Brzezinski pasakė trečiadienį, į respondentas Jeremy Clift, ang-
kad Amerika sutiktų tartis su bet Į las, buvo ištremtas už "melagys-
kuo, bet kur, kad tik įkaitai būtų : tes". Jis buvo nuvežtas į Kuvvaito 
išleisti. i pasienį ir paleistas. 

Iranas paskelbė, kad didesnia ; Premjeras Ali Rajai pasakė Te 
me mūšyje Ilamo miesto apylin i herane prieš vvkdamas į New 

— Valstybes departamentas Į k ė s C ) 200 mylių į šiaurę nuo Aba | Yorką, 'kad mieste į karinę tarny-
įteike Sovietų Sąjungos ambasa; d a n o > į r a n į ečiams pavyko sumuš-j bą pasisiūlė 60,000 vvrų, tačiau 
dai protestą del ' Soviet Life" zur; t i I r a k o j ė g a s M Q Š y j e ž u v o a p i e į b u v Q p r i i m t a t i k 1 0 j 0 oo nes ki-
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nalo rugpiūčio mėn. numerio, lQ0Q i r a k i e č j ų . p a t s Irakas savo 
kuris skirtas Baltijos valstybių 
40 metų sukakties nuo įjungi-

kų ar senelių draugas, Reaga-; gavo 91,300 baisų. SatS metais ji 
tojas nėrėsi iš kailio, norėdamas j O jei jis pats saugumiečiams esąsj n a s n „ t bandytų panaikinti sočia i tikisi patraukti daugiau balsuoto 
įtikinti, kad Bažnyčia Lietuvoje į reikalingas, jie patys galėsią jį j ; n į draudimą. Ohio valstijoje į jų. Partija siūlo sumažinti darbo 
turinti pilną tikėjimo laisvę; sa-1 nusivežti 
kėši esą labai humaniški ir iš baž (Bus dauiiau) 

kalbose vis daugiau puolami kon 
kūrentai. Prezidentas Carteris 

Pulley, kuris pagal konstituciją 
net negalėtų tapti prezdentu, 

Bostone pabrėžė, kad Reaganasį nes yra per jaunas. Paskutiniuo 
niekad nebuvo moterų, darbinin 1 se rinkimuose ši trockistų partija 

kandidatas Reaganas kalbėjo apie savaitę iki 30 valandų, nesuma 
dabartinius ekonominius sunku-

iui. Proteste sakoma, kad tariamai 
nepolitinio žurnalo netinka nau 
doti aiškiai politinių pažiūrų sklei 
dimui. Savo rašte departamen
tas primena, kad JAV nepripažis 
ta pri /erstinio Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos inkorporavimo į Sovietu 

pranešimuose apie šį mūšį neuž 
siminė. 

Prie Abadano Irako jėgos stip 
rina žiedą, visi keliai į miestą per 
kirsti, kariuomenė žygiuoja į patį 
Abadaną. Irako lėktuvai perkirtę 
šešias iš Abadano einančias į 
Teheraną naftos vamzdžių lini
jas. Irano lėktuvai vėl puolė Bag-

tiems nebuvo šautuvų. 

Prokuroras siūlo 
atimti pilietybę 

MAŽOSIOS VALSTYBES 
PA 

zmant 
džetas 

algų. Ginklavimosi biu-
būtų visai panaikintas. mus, nurodydamas, kad dėl jų 

kalti demokratai ir prezidentas i Didžiosios bendrovės būtų nacio 
Carteris, kuris, jei būtų išrink- j nalizuotos. atominės jėgainės ūž
tas, dar daugiau pakeltų pajamų į draustos. Mokesčiai darbinin-

PALAIKO PRINCU 
Nepripažino naujos Kambodijos vyriausybes 

mokesčius. 
Komentatoriai pripažįsta, kad 

geriausias prezidento Carterio ša
lininkas šioje kampanijoje yra 
viceprezidentas Mondale. Jis su 
humoru kritikuoja respublikonų 
kandidatą, dažnai pacituodamas 
jo ankstyvesnius pareiškimus. Re-

Washingtonas. — Valstybės 
prokuroras Benjamin Civiletti 
pats atvyko į Aukščiausiąjį Teis
mą, kuris svarsto ukrainiečio imi 
granto Feodoro Fedorenko at
vykusio 1949 m. bylą. Žemesnis 
teismas nutarė jam atimti piliety-

dadą ir šešis kitus Irako miestus. 
Sąjungą II-jo pasaulinio karo me | I r a n o l a k ū n a i g i r i a s i sucĮaužc Al 
t u- , , i Falluja tiltą per Eufrato uoę. Šiuo i . 

- Darbo statistikos biuras pa | t i l t u - e i n a s v a r b u s v i e § k e n s į j o r_<bę, nes JIS buvęs karo metu^gar-
skelbė, kad daugiausia bedarbių! d a n 3 j g k u r i o I r a k u i e i n a g i n k l Ų ' 
(20.7 nuoš.) turinti Flmt, Mich.į k y ^ p r e k i „ t r a n S por ta i . Irako i 
Po jo eina Evansville, Ind. su 20 

Xew Yorkas. — Jungtinių i ką tą režimą rėmė ir gynė, kol 
Tautų Generalinėje asamblėjoje į Vietnamas pradėjo 1979 m. 
Sovietų Sąjunga i r jos satel i tai ; gruodžio mėn. savo invaziją į; aganas dabar sakosi pakeitęs savo 
vėl gavo diplomatinj smūgį, kai j Kambodiją. Dabartinė Heng j nuomonę, savo pažiūras, tačiau 
buvo svars tomas klausimas, j Samrino vyriausybė Kambodijo-! jis visada kovojęs prieš socialinį 
kas tur i asamblėjoje atstovauti į je yra tik marionetė, kurią pa- j draudimą, prieš šalpą, prieš dar-
Kambodijai. Sovietai ir ypač ! statė Vietnamas, ir kuris palai-! bininkų unijas, algų minimu-
Vietnamas reikalavo pasalinti i komas 200,000 Vietnamo karei-
buvusio Kambodijos Pol Poto | vių, pasakė Koh. 
režimo atstovus, nes to reika-! Debatai šiuo klausimu di-
laujanti "realybė". Tokios vy-'^džiųjų galybių buvo ignoruoja-
riausybės Kambodijoje nėra. i mi. Amerikos ambasadorius 
Kambodiją valdo Heng Samr in : McHenry kalbėjo tik po balsa-

mą, prieš paramą miestams, prieš 
medicare ir federalinę paramą 
švietimui. 

Šalia pagrindinių didžiųjų 
partijų į politines vietas kandi
datuoja daug mažesnių grupių 

vyriausybė. Asamblėja nerodė j vimo. Sovietų delegacija pa--kandidatų. Žinomiausias jų tar 
entuziazmo tokiam sprendimui. I siuntė į tribūną mažesnio rango 
Matydamas, kad savo sumany-! diplomatą Vladimirą Petrovskj, 
mo nepraveš, Vietnamo ambasa- į kuris pasakė, jog Kambodijoje 
dorius H a Van Lau siūlė pa- : įvykę pasikeitimai nėra laikini, 
likti Kambodijos delegacijos I dabartinė vyriausybė nebus pa-
kėdes asamblėjoje tuščias, ne-1 keista, todėl ją reikia pripažin

ti. Amerikietis McHenry pa
sveikino balsavimo rezultatus, 
sakydamas, jog negalima pripa
žinti Heng Samrino vyriausy
bės, nes ji pas ta ty ta invazijos ir 
okupacijos rezultate. 

Pernai tas pa ts balsavimą? 
dėl Kambodijos atstovavime 

pripažįstant atstovavimo teises 
niekam. Tačiau ir šį siūlymą 
asamblėja a tmetė 74-35 bal
sais, 32 valstybėm susilaikius. 

Šį klausimą išsprendė dau
giausia mažosios pasaulio val
stybės, pasisakydamos ne tiek 
už "realpolitiką", kiek už prin
cipą. Pagrindinis Pol Poto re- Į Jungtinėse Tautose davė pana 
žimo gynėjas buvo Singapūro ; sius rezultatus. Už senąją, Viet 
a ts tovas Tommy Koh. J is pri- ! namo pašalintą, vyriausybę bal-
pažino, kad Vietnamo jėga nu- į savo 71 valstybė. Už naująją, 
vers tas Kambodijos režimas, 1— 35 ir susilaikė 34 valstybės, 
kur iam vadovavo Pol Pot , lau-į Mažosios pasaulio šalya nepri-
žė žmogaus teises, pasižymėjo '• pažįsta Vietnamo pastatyto re-
žiaurumu, tačiau Jungt inės Tau-'•_ žimo, nes jos supranta, kad to-
tos neturi jokių teisių šaunt i ; kiuo pripažinimu būtų pateisin-
vyriausybių, kurios yra žiaurios į ta ir atlyginta agresija. Kaip 
a r despotiškos. Ne asamblėjos Singapūro atstovas pabrėžė, 
reikalas rinktis, kurį t ironą pa- legalios Kambodijos vyriausy-
šalinti, o kurį. patvirtinti, kalbė- j bės išmetimas nubaustų užsie-
jo ambasadorius. Jis priminė, į nio agresijos auką ir atimtų tai 
kad Sovietų Sąjunga ir p a t s ' aukai teisę atstovauti savo tau-
Vietnamas be reikalo "verkia , tai Jungtinėse Tautose, 
krokodilo ašaromis" dėl Pol | Komentatoriai nurodo, kad 

pe yra nepartinis John Anderson, 
jau įregistruotas į visu valstijų 
rinkimu lapus. Paskutiniu me
tu Andersonas skundžiasi, kad 
demokratų spaudimas bankams 
neskolinti lėšų Andersono kam
panijai, apsunkino jo planus. 

Televizijoje plačią kampaniją 
veda "Libertarian" partija. Jos 

kams visai panaikinti. 
Dvylikoje valstijų į kandidatų 

sąrašus pateko socialistų partija 
su kandidatu David McReynolds, 
kuris 1968 m. rinkimuose net į 
kongresą nepateka 

Komunistų partija išstatė savo 
sekretorių Gus Hali ir į vicepre-
zidentes — Angelą Davis. Par
tija įregistruota jau 10 valstijų. 

Federalinėje Rinkimų komisi
joje iš viso įsiregistravo apie 190 
kandidatų, kurie nori tapti pre
zidentu. Iš to skaičiaus 18 bus 
įrašyti balsavimo lapuose. Iš viso 
kandidatus į federalinės vietas iš 
statė 45 politinės partijos. 

Nerimauja okupuotos 
Estijos jaunimas 

Stokholmas. — Švedų spauda 
paskelbė, kad ok. Estijoje jau trys 
savaitės demonstruoja estų jau
nimas. Iš Talino neramumai per 
simetę į Tartu ir kitus Estijos 
miestus. Estų valdžios šaltiniai 
tvirtina, kad tai jaunų chuliganų 

kandidatas į prezidentus Ed Clar i darbas, neramumai prasidėję rug 
k, 50 metų Los Angeles advoka- ^ j 0 22 d. po futbolo rungtynių 

nuos. Mažiausiai 'bedarbių yra 
Lincoln, Neb. (3.3 nuoš.). 

— Uganda skelbia, kad buvusio 
diktatoriaus Amino kariuome
nė, gavusi smūgį, vėl pabėgo į 
Sudaną ir Zairą. 

— Britanijos karalienė Elzbie 
ta su vyru princu Pilypu aplan
kė Italiją ir Vatikane susitiko su 
popiežium Jonu Paulium II-ju. 
Vėliau ji vyks į Tunisą, fAlžirą ir 
Maroką. 

— Trečiadienį buvo 40 metu 
sukaktis nuo dienos, kada prezi
dentas Rooseveltas priėmė tarp 
srovinę lietuvių delegaciją ir pa
reiškė, kad Lietuvos nepriklauso 
mybė ne sužlugdyta tik atidėta 

— Kinija formaliai įteikė JAV 
amabasadoriui protestą dėl Ame
rikos ryšių su Taivanu, kurio ne 
oficialiems atstovams Washingto 
nas suteikė diplomatinį imunitetą. 

Gaisras Jeruzalėje 
Jeruzalė. — Senojoje miesto da 

lyje buvo kilęs gaisras Kristaus 
kapo bažnyčioje, statytoje prieš 
800 metų. Armėnų prižiūrimo 
je koplyčioje liepsna sunaikino 
vieną paveikslą. Nustatyta, kad 
gaisras nebuvo padegimas, bet 
prasidėjo nuo žvakės. Palestinos 
Laisvinimo organizacija Libane 
tuoj paskelbė, kad žydų ekstre
mistai, remiami Izraelio vyriausy 
bės, bandė bažnyčią sudeginti. 

Sovietai apsupo 
afganu brigadas 

hlamabadas Reuterio ži 

Pasitraukė britų 
darbiečių vadas 

Londonas. — Buvęs Britanijos 
premjeras James Callaghan pa
skelbė pasitraukiąs iš darbo parti 
jos lyderio vietos. Jis yra 68 m., 
praleidęs partijoje, vadovaujan
čiose pozicijose apie 30 metų. Jo 
vietą laikinai perims Michael 
Foot. Paskutinė darbo partijos 
konferencija parodė aštrų skili 
mą tarp dešiniojo ir kairiojo spar 
no. Kai kurie partijos politikai 

saus nacių mirties lagerio Treb-
linkoje sargas. 

Civiletti reikalavo pakeisti 5-
tojo Apeliacijos teismo sprendimą, 
kuriuo buvo panaikintas žemes 

Į nio teismo nutarimas. Fedorenkos 
į advokatas aiškino, kad Fedoren 

ko buvo pašauktas i Raudonąją 
į armiją 1941 m ir pateko į vokiečių 
i nelaisvę. Vokiečiai pasiuntę jį sau 
| goti kalinių stovyklą. Fedorenko 

nelaisvėje badavęs, buvo muša
mas ir jam teko pasirinkti ar klau 
syti vokiečių ar mirti. Jis nieko 
Treblinkoje nešaudęs, nemušęs, 
buvęs tik sargybinis stovyklos 
apylinkėje. Prieš jį žemesniaja
me teisme liudijo šeš' žydai, bu 
vę Treblinkoje ir matę, kaip jis 
mušęs kalinius. 

Prokuroras nurodė teisme, kad 
Fedorenko, prašydamas JAV pi
lietybės melavo, apgaudinėjo, nu 
slėpė savo praeitį, todėl jam reikia 
pilietybę atimti ir deportuoti. 
Teismas sprendimą paskelbs už 
kelių mėnesių. 

60 karo laivų 
prie Persu įlankos 

Washingtonas. — Amerikos 
karo laivynas Indijos vandenyne 

sovietų kareiviai apsupo net kalba apie naujos partijos'sustiprintas sąjungininkų laivais 

as, pripažino, kad jam šiais me 
tais nėra vilčių laimėti, tačiau 
kampanija padės sustiprinti šią 
oartiją ateičiai. Jo kampanijos iš
laidas pats apmoka kandidatas į 
viceprezidentus David Koch, che 
mikalu pramonės milijonierius. 

Piliečių partijai vadovauja 
Bany Commoner, 64 m. Jis agi
tuoja prieš didžiąsias korporaci
jas. Būdamas biologijos profeso
rius. Commoner pasisako prieš 

visada išeina prieš Ameriką ir 
-įos liniją. Panašų nusistatymą 

Taline, kur jaunimas protestavęs 
dėl muzikos programos pakeiti
mo per rungtynių pertrauką. Ki
tomis žiniomis, po rungtynių mi 
licija suėmė 150 asmenų, tada ki 
lo protesto demonstracijos spalio 
2 ir 3 d. Prie estų jaunimo pri
sidėjo ir jauni rusai, gyveną Es
tijoje. 

Bausme ukrainiečiui 
Maskva. — Sovietų teismas 

nubaudė ukrainiečių žmogaus 
teisių gynėją, Helsinkio grupės ak 

niomis, 
Afganistano kariuomenės įgulą 
Puli Charki, netoli Kabulo. Čia 
stovi dvi Afganistano: 4-toji ir 15 
-toji šarvuočių brigados. Sakoma, 
kad daugelis karininkų yra nu
versto ir nužudyto prezidento 
Amino šalininkai. 

Neramumai prasidėję, kai Šar
vuočių brigados vadas gavo įsa
kymą išeiti prieš sukilėlius, kurie 
puolė Buthak, keturios mylios 
nuo kareivinių. Sovietų genero
las šį įsakymą sustabdė. Prasidė 
jo karininkų maištas, po kurio 
sovietai atėmė iš brigadų visus 
moderniuosius ginklus: prieštan-

tyvistą Vasili Stus 10 metų "spe I kinius pabūklus ir raketas. 
mažosios pasaulio šalys yra pa- j cįaIaus režimo" darbo stovykloj i Afganistano prezidentas Kar-
rodžiusios ir Afganistano agre 
sijos atveju. Didelė dauguma 
pasmerkė Sovietų Sąjungą už 
įsibrovimą į mažesnį, kaimyninį 

Poto žiaurumo, nes jos visą lai- į trečiojo pasaulio valstybės ne kraštą. 

ir dar 5 metus ištrėmimo baus
me. Poetas Stus jau buvo- baustas 
"už sovietų sistemos šmeižimą" 
1972 m. 

malas atvyko į Maskvą. Jam teks 
paaiškinti Kremliaus vadams, ko 
dėl nesibaigia vidinės kovos tarp 
komuuistų partijos dviejų frak
cijų: "vėliavos" ir "masių". 

steigimą, nes kairieji siekia keisti 
partijos vado rinkimų procedūrą, 
kuri dabar parenka vadą iš par
tijos parlamentinės grupės. Kai 
rieji nori, kad vado rinkimuose 
dalyvautų darbo unijų ir net 
partijos narių atstovai. 

Nobelio premija 
Stokholmas. — Nobelio premi

ja už ekonomikos laimėjimus pa 
skirta dar vienam amerikiečiui, 
Lawrence Klein, Pennsylvanijos 
un-to profesoriui. Per 12 metų, 
kada buvo įsteigta premija ekono 
mikos mokslams, ją 9 kart laimė
jo amerikiečiai. 

Prof. Klein 1947 m. apkaltin
tas simpatijomis komunizmui ir 
pašalintas iš Michigano univer
siteto. Tai buvo sen. McCa.thy 
laikais, vėliau jis buvo reabilituo 
tas. 

Pavojus naftos keliams sutraukė 
netoli Persijos įlankos apie 60 ka 
ro laivų: JAV, Australijos, Britani
jos ir Prancūzijos. Karui prasidė
jus, Amerika savo laivyno nesus
tiprino, liko 32 karo laivai. Tačiau 
laivynui labai svarbų žvalgybos 
vaidmenį atlieka keturi Saudi 
Arabijon pasiųsti AWACS rada 
ro įrengimų lėktuvai. 

KALENDORIUS 

Spalio 17 d.: Ignotas Ant., 
Mamelita, Kintautas, Gytė 

Spalio 18 d.: Lukas Ev., Tri-
fonija, Jodotas, Jaugilė 

Saulė teka 7:03, leidžiasi 6:08. 

ORAS 
Debesuota, gali lyti su perkūni

ja, temperatūra dieną 70 L, nak
tį 55 laipsniai. 
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iŠ PABALTIECIU IR LIETUVIŲ 
LENGV, A T L E T I K O S 

PIRMENYBIŲ 
(Pabaiga) 

(* žvaigždutė prieš rungtį reiš
kia naują pabaltiečių rekordą; 
# prieš lietuvio pavardę reiškia 
naują lietuvių rekordą). 

B e r n i u k ų E k l a s ė 
( 1 9 7 0 m . g i m i m o i r 

j a u n e s n i ų ) 

6 0 m. : # 1( A. Žaliauskas 
(A) 9.4 sek.; *200 m.: # 1) A. 
Žal iauskas (A) 31.9 sek.; *400 
m. : # A. Bankai t is (2) 1:24.3 
min . ; *f t o l į : # 1) A. 
Žal iauskas (A) 3.83 m; Į 
a u k š t į : A. Žaliauskas (A) 1.05 
m; B e i s b o l a s : A. Bankait is 
(Ž) 33.20 m; 

B e r n i u k ų D k l a s ė 
(1968—69 m. gim.) 

1 0 0 m: J o n a s N a t k e v i 
č iu s (2) i r R i m a s C u p l i n s -
k a s (A) 14 .8 s e k . ; 2 0 0 m: Jo
n a s Natkevičius (Ž) 29.6 sek.; 
4 0 0 m. : Jonas Natkevičius (Ž) 
1:10.9 min.; *800 m : # J . 
Natkevičius (Ž) 20:50.0 min.; Į 
to l į : Pet ras Taraška (2) 4021 
m; į a u k š t į : D. Genys (A) 1.10 
m; R u t u l y s (6 lb): L. Baleišis 
(A; 7.42 m; 4 x 1 0 0 m es -
t a f e n ė : Žaibas (M. Taraška, 
P. Taraška , A. Bankait is , J. 
Natkevičius). 

J a u n i ų C k l a s ė 
1966—67 m. g im) 

*100 m: R. Novak (Ž) 12.6 
sek.; *200m: R. Novak (Ž) 26.1 
sek.; 4 0 0 m: D. Barzdukas (Z) 
1:03.5 min.; 8 0 0 m.: D. Barz
dukas (Z) 2:41.5 min.; *Į tolį: 
R. Novak (Z) 4.98 m; į a u k š t į : 
E. Kruminš (La) 1.25 m; 
T r i š u o l i s : K. Belaišis (A) 8.85 
m; R u t u l y s (4 kg) : J . Bar
kauskas (L. Tauras) 9.50 m; 
D i s k a s (1 kg ) : J o n a s Bar
kauskas (L. Tauras) 23.00 m; 
* Ie t i s (600 g): # R. Novak (Z) 
34.30 m; 4 x 1 0 0 m Est . : 
Žaibas (J. Natkevičius, A. Ta
raška , R. Novak, D. Barz
dukas) 57.3 sek. 

J a u n i ų B k l a s ė 
(1964—65 m. g im) 

1 0 0 m: Gytis Barzdukas (Ž) 
11.9 sek.; 2 0 0 m: G. Barz 
dūkas (Ž) 25.0 sek.; 4 0 0 m: G. 
Barzdukas (Ž) 55.6 sek.; 800 
m: T. Dundzila (CLLK) 2:20.8 
min.; 1500 m : T. Dundzila 
(ČLLK) 5:01.0 min.; I tolį:; Į 
a u k š t į : 1) Tilmanis (LA) 1.65 
m; 2) T. Dundzila (ČLLK) 1.60 
m; T r i š u o l i s : T. Dundzila 
(ČLLK) 10.92 m; R u t u l y s (4 
k g : Paulius Kijauskas (Z) 
12.98 m; D i s k a s (1 kg) : 1) 
Ti lmanis (La) 38.06 m: 2) P. 
Kijauskas (Ž) 32.54 m; I e t i s 
(600 g): 1) W. Kaszuba (P) 
41.90 m; 4) E. Kijauskas (Z) 
28.00m; 4 x 1 0 0 m Es t . : Žaibas 
(D. Motiejūnas. R. Novak, D. 
Barzdukas, G. Barzdukas) 50.8 
sek. 

J a u n i ų A k l a s ė 
(1961—63 m gim.) 

1 0 0 m: Tadas Kijauskas (Z) 
11.4 sek.; 2 0 0 m: T. Kijauskas 
(Z) 23.6 sek. (užb. 23.4 sek.); 
4 0 0 m: T. Kijauskas (Z) 54.5 
sek.; 8 0 0 m: J. Morris (Z) 
2:41.0 min.; 1500 m: 1) P. 
Kukulą (F) 4:33.5 min.; 2) A. 
Meilus (ČLLK) 5:13.7 min.; I 
to l į : 1) A. Reidmeyer (P) 5.86 
m; 2) A. Zylė (Z) 5.58 m; I 
a u k š t į : 1) A. Reidmeyer (P) 
1.68 m; T r i š u o l i s : A. Zylė (Z) 
11.41 m. R u t u l y s (12 lb.): S. 
Paul ius (CLLK) 11.11 m; Dis 
k a s (3 lb 9 oz.): 1) W. 
K a s z u b a (P) 30 .40 m; 3) A. 

Y a t s k a (Z); Ie t i s (800 g): P. 
Staniškis (Ž) 38.40 m; 4 x 1 0 0 
m: Žaibas (G. Barzdukas, J. 
Morris, A. Zyle, T. Kijauskas) 
49.0 sek. 

F U T B O L A S 

L I T U A N I C A KOVOS DĖL 
A N T R O S V I E T O S 

Praėjusį sekmadienį sužai
dus lygiomisl:l prieš ukrai
niečių Lions, Lituanicos ko
manda šį sekmadienį žais 
prieš lenkų Wislą. Rungtynės 
bus Hanson stadione, Fuler-
ton ir Central Ave., sekmadie
nio vakare 6 vai. 

Pavasario rate Lituanicos 
komanda pralaimėjo prieš 
Wislą rezultatai 2:1. Daugelis 
žiūrovų ir kai kurie žaidėjai 
patys tvirtino, kad tada tikrai 
galėjo laimėti. Dabar puiki 
proga atsirevanšuoti ir iš
stumti Wislos komandą iš 
antros vietos, patiems ją už
imant. Ir tai nebūtų jokia 
staigmena, nes komandos yra 
maždaug lygaus pajėgumo: 
Wisla turi surinkus 19 taškų, 
Lituanica — 18. Pirmoje vieto
je stovi vokiečių Schwaben su 
22 taškais ir jie jau saugūs. 
Pralaimėjimo atveju Litu
anicos komanda galutinai 
pas i l ik tų trečioje vietoje. 
Pakilti ir viena pakopa — 
ambicijų reikalas, d.d. 

Chicagos lengvaatletai, dalyvavę Pabaltiečių sporto pirmenybėse, 
Toronte. Iš k.: Alius Meilus, Tomas Dundzila, Edv. Šulaitis ir 
Saulius Paulius Nuotr. Lino Meilaus 

Vilnietis Remigijus, gimęs 
1958 m., studijuoja Vilniaus 
V.P. Inst i tute, nuo 1977 metų 
y ra Sąjungos lengv. atletikos 
r inkt inės narys 400 m distan
cijoje i r 4x400 m estafetėje. 
J a m priklauso Lietuvos rekor
d a s 400 m distancijoje per 
45.73 sek. Pavasarį Europos 
salės pirmenybėse laimėjo 
bronzos medalį ir jau buvo 
geroje formoje, tačiau kvali
fikacinėse bėgo silpnokai ir 
vos kvalifikavosi estafetei. 
Maskvoje bėgo puikiai ir savo 
priešininką paliko porą metrų, 
t ada t ik nekantriai laukė kitų 
trijų i r aukso medalio. Turi 
d a r laimėjęs bronzos medalius 
Europos ir pasaulio taurės 
varžybose 4x400 m. estafetėje. 

manį 5 - 7, 6 - 2, 6 - 2. B klasėje 
dalyvavo daug iau lietuvių. A. 
Lelis iš Detroito, įveikęs E. 
Razmą iš Clevelando 6 - 1, 7 -
5, pateko į finalą, bet čia pra
laimėjo latviui J . S inkai 6 - 3, 
6 - 1 . Tas pa t s J . Sinka laimi ir 
senjorų klasę, f inale nugalėjęs 
R. Kašubą iš Clevelando Žai
bo 6 - 2, 6 - 1. Keista, kad R. 
Kašubą pre l iminar in iame rate 
tokiu pa t lengvumu buvo įvei
kęs J . Sinką. 

Moterų klasėje lygis buvo 
žymiai geresnis V. Tamužs 
finale užt ikr intai įveikia jau 
kelis ka r tus laimėjusią šias 
varžybas R. Ocinš 6 - 4, 6 - 1. 
Vyrų dvejetą nus ineša V. 
Grinbergs ir A. Zirins, o mišrų 
R. Olinš ir J . V a l d m a n i s . 

C H I C A G O J E M I Š R Ū S 
D V E J E T A I 

Normaliai š is t u rny ras , net 
ir tolimose Elg in aikštėse, 
sutraukdavo d a u g dalyvių. Ta
čiau pereitą sekmadienį į Mar-
ąuette Parką tesusiririko vos 5 
poros; gal d a u g u m a s negalėjo 
patikėti, kad per visą savai tę 
šaltas ir vėjuotas o ras gali 
sekmadieniui t a i p dras t iškai 
pasikeisti į žavingą orą ypač 
tenisui. 

Su šiuo tu rnyru Chicagos 
lietuvių teniso klubo va ldyba 
baigė vasaros sezoną ir kvie
čia visus na r ius žiemos sezo
no pradžiai į Wimbledono teni
so klubą lapkričio mėn. 8 d. 
Ten bus „romed robin" var
žybos, užkandžiai ir naujos 
valdybos rinkimai. 

O Marąuette Parke R. Žilio-
nienė su V. Grybausku pus
finalyje nesunkia i įveikę M. 
Povilaitienę ir L. Stankai t į 10 -
4, paskut inėse rungtynėse 
turėjo gerokai padirbėti prieš 
mūsų meisterę J . Raziūnaitę ir 
A. Kušeliauską, bet po gan 
gerų momentų pagal iau ištem
pia 10 - 8. 

namuose, jos vietoje buvo 
paimtos kelios j aunesnės . 

A r K i c a n o v i c b u s 
p r o f e s i o n a l a s ? 

Geriausiai šiuo metu Jugo
s l av i j o s ž a i d ė j a s D r a g a n 
Kicanovic turi Amerikos profe
sionalų Indiana Pacers kon
traktą, bereikia t ik jo apsi
sprendimo i r parašo . Panaš i a s 
sąlygas turėjo ir ki t i du Jugo
slavijos žaidėjai K. Cosic ir D. 
Dalipagic, bet a ts isakė . 

Neperseniausiai pas Chica
gos L i t u a n i c a ž a i d ę s R. 
Valavičius buvo pakviestas 
Washingtono Bullets, bet 
kontrakto negavo. Lygiai, 
kaip prieš keletą metų laimę 
yra bandęs E. Palubinskas , 
bet be sėkmės. 

Kaip žinome, Jugoslavija 
laimėjo aukso medalį Maskvos 
olimpiadoje, nugalėjusi Sov. 
Sąjungos r inktinę, ta ip pat 
yra dabart inis pasaul io meis
teris. 

L I E T U V O S M E D A L I A I 
O L I M P I A D O J E 

(Tęsinys) 

Petras Taraška. Clevelando 
bo" lengvaatletas, laimėjęs šuolį j 
tolį Pabaltiečių pirmenybėse 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

L A U K O T E N I S A S 
PABALTIEČIŲ 
P I R M E N Y B Ė S 

Sių metų pabaltiečių teniso 
p i r m e n y b ė s , į v y k u s i o s 
neseniai Clevelande, buvo 
pačios liūdniausios kokios tik 
yra buvusios, tiek dalyvių 
skaičiumi, tiek pačiu savo 
lygiu. Tik sąlygos ir organiza
cija Vyto Kliorės ir jo žmonos 
mūsų buv. iškilios sporti
ninkės ir muzikės Kitos Čy-
vaitės buvo be priekaišto. 

Tai buvo paskutinis įrody
mas, kad bet koks teniso tur
nyras, ypač dar pabaltiečių, 
gali būti r uoš i amas t ik 
Chicagoje ir vėliausiai rugpjū
čio mėn., dar mokslui neprasi
dėjus. 

Lietuviai šias varžybas 
o rgan izavo , e s t ams a ts i 
sakius, bet dalyvavo vos kele
tas iš Clevelando ir Detroito. 
Latvių buvo daugiau, bet ir ta i 
be pačių gerųjų, bet ir jų užte
ko visoms pergalėms. Seniai 
latviams besišypsojo tokia lai
mė, nes paskutiniais metais 
Soliai, Smetonos, Rimkūnie-
nės ir kiti juos dominavo 
vispusiškai. 

Vyrų A klasės finale 
Grinbergs laimi prieš Vald-

K R E P Š I N I S 

T e l - A v i v l a i m i 
t a r p k o n t i n e n t a l i n ę t a u r ę 

Jugoslavijoje įvykusių tarp-
kontinental inės taurės tur
nyrą netikėtai laimėjo Tel-
Aviv komanda , paskut inėse 
rungtynėse nugalėjusį brazilų 
F rancana k o m a n d ą 88- 74, o 
prieš Š. Amerikos atstovą 
Kansas universitetą 94 - 85. 
Antroje vietoje liko Jugosla
vijos Sarajev, pra tęs imu nu
galėję Real Madrid 9 3 - 9 1 . Įdo
mu, kad gana st iprus K a n s a s 
universitetas liko paskutinėje 
vietoje, nepajėgęs laimėti nei 
vienerių rungtynių. 

Sov . S ą j u n g a m e i s t e r i s 
15- tą k a r t ą 

Europos moterų krepšinio 
pirmenybes 15-tą kar tą nuo 
1950 metų laimi Sov. Są
jungos r inkt inė, lengvai nuga
lėjusi visas k o m a n d a s , įskai
tant ir Lenkiją finalinėse 
rungtynėse 95 - 49. Lenkija 
netikėtai užėmė an t rą vietą, 
toliau Jugoslavi ja , Čekoslo
vakija, Bulgarija, o 6-je vie
toje Olandija, netikėtai ger
iausia iš visos Vak. Europos. 

Sov. Sąjungos rinktinėje 
puikiai žaidė vilnietė V. 
Bezel ienė. T u o t a r p u A. 
Rupšienė, i lgametė r inkt inės 
k a p i t o n ė , b u v o p a l i k t a 

V o l d e m a r a s N o v i c k i s par
sivežė vienintelį s idabro me
dalį, laimėtą rank in io varžy
bose. Tikėjosi auksinio, nes 
Sąjungos rinktinė buvo favo
ritas ir ėjo be pralaimėjimo iki 
finalo ir čia d a r vedė iki 
paskutinių sekundžių prieš R. 
Vokietiją. Voldemaras gimė 
1956 mv trečio kurso studen
tas , žaidžia už Kauno „Grani
tą" ir už Sąjungos rinktinę 
nuo 1978 metų. Laimėjęs 
pasaulio jaunių meisterio 
titulą ir pasaulio taurės var
žybas, sidabro medalį pasau
lio vyrų varžybose ir bronzos 
medalį spartakiadoje. 

T A I K A BE L A I S V Ė S 
N E Į M A N O M A 

„Laisvė", — tai tema, kurią 
popiežius Jonas Paul ius II 
par inko XIV-ajai Pasaul inei 
taikos dienai 1981 metais sau
sio 1 d. Pranešdamas apie tai, 
Va t ikano radijo dienrašt is 
pr imena, jog jau popiežius 
J o n a s XXIII savo enciklikoje 
„Pacem in Terris" buvo iškė
lęs la isvę kaip vieną svar
biausiųjų taikos pagrindų. Kiti 
taikos pagrindai yra — teisin
gumas , tiesa ir meilė. Laisvę, 
kaip esminę sąlygą žmonijos 
pažanga i ir gerovei, yra taip 
pa t iškėlęs Jonas Paul ius II 
savo enciklikoje „Redemptor 
Hominis" , primindamas, jog 
kiekviename žmoguje yra 
įdiegtas laisvės troškimas. 
Taika be pagarbos laisvei yra 
neįgyvendinama. Kiekvienas 
pasikėsinimas prieš tikrąją 
laisvę yra drauge ir pasi
kės in imas prieš taiką. Žmo
gaus ir tautų laisvės pažei
dimai iššaukia nepakantumą, 
kuris išsivysto į priespaudą, 
sukelia diktatūras. 

Pa r inkdamas laisvę kaip 
pagr indinę temą ateinančiai 
P a s a u l i n e i t a i kos d i e n a i , 
J o n a s Paulius II siekia paska
tinti v isus geros valios žmo
nes iškelti laisvę kaip esminę 
sąlygą taikos įgyvendinimui, 
geriau pažinti tikrosios lais
vės reikšmę, reikalauti lais; 
vės, ją ugdyti, ir ją visomis 
priemonėmis ginti. Tikroji 
taika yra neįmanoma be 
susipratusių laisvų Žmonių ir 
laisvų tautų. To siekia J o n a s 
Paul ius II, par inkdamas temą 
— „Jei nori tarnauti taikai , 
gerbk laisvę". 
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DR. P. KISIELIUS -

GYDYT0JAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3. vai ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt 12 ik t 4 vat popiet • • * » \ : 

, Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - QR 6-2400 

/ai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv 1-41 
7-9' antrad. ir penkt 10-4: šeštad 10-3 vai 

Tel/REliance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai: pirm , antr.. ketv. ir penkt" nup'12-4. 
vai. popiet ir 6-8 vai vak Tfec/tr-įgst 
uždaryta 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

Remigi ju i V a l i u l i u i pri
klauso septintas ir paskutinis 
aukso medalis, parvež tas Lie
tuvos sportininkų iš Maskvos 
olimpiados. 

JOOffOOOOOOOOOOgOOC—090O99 

ALS ROTA 

LAIŠKAI JAUNYSTEI 
Beletristika 

Macai be kraujo, Pievos žydi, STdr 
tingos kojinės, Paslėptu vardu. Ai 
tau sakydavau, aš tau sakau ir kiti 
įdomūs pasakojimai. 

Spaude Pranciškonu spaustuve 1«77 
m. Kaina su persiuntimu $4.30. UI-
sakymus siusti: DRAUGAS, 4MI W. 
ttrd SU CMcaga, TU. MOf. 
•oooooooooooooooodooooooao-

ADOLFAS VENCLAUSKAS 

KOVOJE SU MILŽINU 
Knygos turinys paimtas iš oku

puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
me aprašo tuometinius įvykius pro
vinciniame miestely ir jo apylin
kėse kada vyko sunkios partizanų 
kovos su okupantais ir jų padėjė
jais. 

Išleido Akademinio Skautų Są
jūdžio Filisterių skautų sąjungos 
VVorcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.75. Illinois 
gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio 

Užsakymus siųsti: 

D R A U G A S , 4545 W. SSrd St . , 
Ch icago , ŪHnois 6 0 6 2 9 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Akiy ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 lst Street: 

Vai: Kasdien nuo 10 v ryto iki I ' v ^ p " 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919." 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad .antrad , ketvirtad rr'penlflad. 
3 iki 7 v p. p Tik susitarus 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J 0 K S A « 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 
TeL M9-44J3. 373-&SM, aM-«STft 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: • ' •'• 
111 NO. WABASH AVE. - - • 

4200 NO CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarrmą 

Ofs. PO 7-6OO0. Rez GA 3-7278 

DR. A. JENKIHS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rrJ Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. r j * , v ' 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5-2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

OR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt 

FRANKPLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Corrtact tenses" "• 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 14 popiet ir Ketv 5 7 vak 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St Chtcafo 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr. treč 

ketv 10 IKI 6 vai Sestad 10 iki 1 vai. 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195 

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

2454 West 7lst Street 
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad. 2-5-ir 
6 7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W**t 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 — 7) šeštadieniai pagal susitarimą 



Sukaktuvinis 

ALTOS SUVA2IAVIMAS 
K i e k v i e n a s L i e t u v o s 

laisvinimo veiksnys yra mums 
brangus, kiekviena lietuviška 
patriotinė organizacija miela. 
Ypatingo dėmesio pelno tie 
vienetai, kurie įstengia įvai
riausių pažiūrų lietuvius 
sutelkti bendram darbui mūsų 
pavergtos tėvų žemės nepri
klausomybės atgavimui. 

I šią rūšį įsirikiuoja Ame
rikos Lietuvių Taryba, kuri 
rytoj, spalio 18 d., Lietuvių 
T a u t i n i u o s e n a m u o s e , 
Chicagoje, saukia jau 40-tą 
metinį savo suvažiavimą. Tai 
jau reiSkia, kad Sis lietuviškas 
junginys ne tik yra darba
vęsis daugiau kaip per keturis 
dešimtmečius, bet kad jo 
sudėtyje dalyvaujančios įvai
rios, labai skirtingos grupės 
pirmon vieton stato bendrus 
Lietuvos reikalus ir, nežiūrint 
pasaulėžiūrinių įvairumų, 
nesubiro ir nežada subyrėti. 

Amerikos Lietuvių Taryba 
buvo, šalia mūsų diplomati
nės tarnybos, pirmasis Lietu
vos laisvinimo veiksnys, kuris 
susidarė tik Lietuvą bolše
vikams okupavus. Reikia atsi
minti, kad ankstybesniais lai
kais kaip Amerikos Lietuvių 
spaudoje, taip ir visuomeni
niame veikime būta aštrių 
ideologinių, grupinių kovų, 
pasiekiančių didelio įkarščio, 
net iki fanatizmo iškrypimų. 
Tačiau Maskvos užmačia 
Lietuvą paversti savo kolo
nija taip giliai paveikė visus 
lietuvius, kad jie ir įstengė ap
jungti savo jėgas jau pačiais 
pirmaisiais sovietų okupaci
jos metais — 1940. 

• 
šitoksai visų vadovaujan

čių mūsų išeivijos grupių apsi-
jungimas buvo ne vien įta
kingas lietuvių visuomenėje, 
bet turėjo žymesnį svorį ir 
JAV administracijos akyse. 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
pavyko išvystyti ryšius su 
kongreso žmonėmis, su Bal
t a i s i a i s R ū m a i s . Al tos 
delegacijas priėmė preziden
tai Rooseveltas. Trumanas, 
Eisenhoweris, Kennedy, John-
sonas, Fordas, Altof žmonės 
dalyvavo ir bendrose lietuvių 
delegacijose pas Carterį. 

Altą gerokai pasidarbavo, 
kad po II Pasaulinio karo 
lietuviai pabėgėliai nebuvo 
grąžinti į anapus geležines 
uždangos, kaip ta tragedija 
įvyko su rusais ir ukrainie
čiais. Altai ir kitoms tau
tybėms veikiant buvo pri
imtas specialus įstatymas, 
atidaręs duris tūkstančiams 
mūsų naujų ateivių į JAV. Al
tą ėmėsi įkurti Bendrą Šalpos 
fondą išblokštiems iš tėvynės. 
Altą nemažai pasidarbavo, 
kad Lietuvos įjungimas į So
vietų Sąjungą nebuvo pri
pažintas JAV-bių. Altos 
pastangomis Amerikos Balse 
išgautos nuolatinės trans
liacijos į Lietuvą; taip pat bu
vo pasiekta, kad buvo suda
rytas vadinamas Kersteno 
komitetas, kuris nuodugniai 
ištyręs Lietuvos pokarinį liki
mą galėjo JAV kongreso var
du paskelbti, kad Maskva 
Lietuvą okupavo klasta ir prie
varta, laužydama tarptau
tinės teisės dėsnius. Altą 
prisidėjo prie sudarymo Lietu
vių Bendruomenės JAV-se, 
suorganizavo Jungtinį pabal-
tiečių Komitetą Washingtone, 
kuris sėkmingai gina Pabal
tijo valstybių laisvės reikalus. 
Alto t informacinis leidinys 
"Lithuania" susilaukė net tri
jų laidų ir jo pasklido apie 
70,000. 

Čia suminėjome tik dalį 
svarbesnių Alto* darbų. Jų 
yra ir daugiau. Darbuotė reiš
kiasi ir įvairiuose miestuose, 
kur Altą turi netoli 30 skyrių. 

Reikia sutikti, kad dabar į 
Altą daugiau yra susibūrę 
vyresnės kartos žmonės, bet 
negalima sakyti, kad Altof jė
gos būtų išsekusios. Altą da
bar sudaro 13 centrinių 

JAV KONGRESE PAGERBTI 
DEMONSTRANTAI LIETUVIAI 

Vokietijoje terorizmas 
organizacijų: Amerikos Lietu
vių R. Katalikų Federacija, 
jungianti daugelį katalikų 
organizacijų, parapijų, katali
kų spaudą; Amerikos Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjunga; 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga, leidžianti "Dirvą"; 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara, leidžianti "San
darą"; Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje, turįs savo orga
n u " T ė v y n ę " ; L ie tuv ių 
K a t a l i k ų S u s i v i e n i j i m a s 
Amerikoje, leidžiąs "Garsą"; 
Liet. Kat. Moterų Sąjunga, lei
džianti "Moterų Dirvą"; Lietu
vos Vyčiai su savo žurnalu 
"Vytis", Š. Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjunga; Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis su laikraš
čiu "Laisvoji Lietuva"; Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjun
ga ; A m e r i k o s L ie tuv ių 
Respublikonų sąjunga; Ameri
kos Lietuvių Demokratų lyga. 

Tiesa, kai kurios iš čia sumi
nėtų grupių, pvz. kai kurios 
partijos, nėra išvysčiusios pla
taus veikimo, bet pačioje išei
vijos visuomenėje esama ne
mažo tos ideologijos žmonių 
skaičiaus. 

Sveik inant sukaktuvinį 
suvažiavimą, reikia palinkėti, 
kad jis būtų stiprus ne popieri
nėmis gaus iomis rezoliu
cijomis, bet praktiškais veik
los planais. Linkėtina, kad 
Altą sudarančios grupės į Al
to, sudėtį, ypač į valdybą, 
parinktų daugiau jaunos ener
gijos žmonių, daugiau jau
nimo įvestų į Alto veiklą. 

Nepaslaptis, kad per eilę me
tų susidarė tam tikrų nesklan
dumų tarp Alto ir Lietuvių 
Bendruomenės. Bet negali bū
ti klausimų, dėl kurių Lietuvą 
mylintieji lietuviai negalėtų 
rasti bendros kalbos. Kaip Lie
tuvos žmonės, taip ir išeivija 
laukia gero visų mūsų veiks
nių sutarimo ir bendradar
biavimo. Darbo visiems už
teks. Skaidymasis tik džiugina 
okupantą. 

Gerai, kad paskutiniuoju lai
ku labiau ieškoma bendros 
kalbos. Pasku t in i s pasi
tarimas tarp LB ir Altos val
dybų atstovų Detroite priėmė 
s v a r b i u s n u o s p r e n d ž i u s : 
"Mūsų visuomenės diferenci-
jacija ir nusistatymų įvai
rumas yra natūralus ir tei
giamas reiškinys. Dėl to 
tolerancijos puoselėjimas mū
sų organizacijų, spaudos ir pa
vienių asmenų tarpe yra 
b ū t i n a s . Altą, ir J A V 
Bendruomenė savo santykius 
grįš abipusiu respektu ir 
tolerantišku vienas kito darbų 
įvertinimu". 

"Tarp Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir JAV LB krašto val
dybų ryš ius palaiko jų 
pirmininkai, kurie sutaria 
bent kartą metuose sušaukti 
tų institucijų atstovų pasi
t a r i m ą d a r b ų suder in i 
m u i " . T i e p a s i t a r i m ų 
rezultatai jau sudaro skaid
resnę atmosferą ir teikia geres
nės vilties ateičiai. Šia kryp
timi turėtų vykti ir rytdienos 
suvažiavimas bei tolimesnis ir 
vienų, ir kitų veikimas. 

Pagaliau atmintina, kad 
kiekviena institucija turės vi
suomenėj pasitikėjimą ir įta
ką ne vien dėl savo praeities 
darbų ir laimėjimų, bet ir dėl 
dabarties veiklos ir pasie
kiamų rezultatų. Gyvenimas 
nestovi vietoje. Naujas laiko 
tarpas atneša ir naujas sąly
gas, naujus reikalavimus, nau
jas galimybes. Tą reikia 
įžvelgti. Būnant veidu, nu
kreiptu vien į praeitį, galima 
neįžvelgti dabarties sąlygų ir 
reikalavimų. Taigi Alto* meti
niai suvažiavimai nėra vien 
tik kokios tradicijos tęsimas, o 
turi būti ir įžvalgus naujų są
lygų supratimas, naujų užmo
jų vystymas, stiprybės se
mian t iš praeit ies, bet 
neatsiliekant nė dabartyje. 

J. Pr. 

Philadelphijos kongres-
mano Charles F. Dougherty 
pastangų dėka, spalio 2 d. 
JAV Atstovų Rūmai buvo 
paskyrę specialų laiką pager
bimui š.m. liepos 18 d. prie 
Sovietų Sąjungos ambasados 
suimtų ir teisiamų lietuvių 
demonstrantų. JAV Atstovų 
Rūmų nariai kongresmanai 
Brian Donnelly (Mass.), Ha-
rold Sawyer (Mich.), Dan 
Lungren (Calif.) ir Charles 
Dougherty (Penn.) pasakė 
kalbas, iškeliančias lietuvių 
demonstrantų pas tangas 
atkreipti JAV-ių dėmesį į 
tebesitęsiantį Lietuvos paver
gimą, lietuviams okupanto 
paneigiamas žmogaus teises ir 
demonstrantų norą paremti 
JAV-ių politiką Afganistano 
invazijos ir Maskvos olimpia
dos boikoto klausimuose. 
Pareiškimais kongresmanai 
apeliavo į Teisingumo depar
tamentą nutraukti suim
tiesiems užvestas bylas ir 
kaltino JAV administraciją 
dėl skirtingų standartų taiky
m o i r a n i e č i a m s r i auš i 
n i n k a m s ir l i e t uv i ams 
demonstrantams. Buvo prisi
minta ir kongr. Dennelly 
pastangomis įnešta rezoliu
cija (H.Conc. Res. 430), kuria 
apeliuojama į administraciją 
bylą nutraukti. Šią rezoliuciją 
iki šiol yra pasirašę arti 50 
Atstovų rūmų narių. 

Pasibaigus kalboms Atsto
vų Rūmuose, Kapitolijaus 
patalpose įvyko jungtinėmis 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos ir JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjungos centro 
va ldybos pastangomis ir 
rūpesčiu ruoštas priėmimas 
lietuviams demonstrantams ir 
remiantiems JAV Kongreso 
nariams. Į priėmimą atsi
l ankė senatorius R. S. 
Schweiker (Penn.), sen. Carl 
Levin (Mich.), kongresmanai 
Edward Derwinski (111.), 
Dougherty, Donnelly, Sawyer, 
Lungren ir keliolika jų štabo 
narių. Atvyko Washington 
Post, Radio Liberty, Amerikos 
Balso korespondentai. Daly
vavo didelė dalis suimtų lietu
vių demonstrantų: Simas 
Kudirka, Liet. Katalikų Religi
nės Šalpos direktorius kun. K. 
Pugevičius, PLB Visuom. 
reiki, tarybos narys Linas 
Kojelis, JAV Jaunimo Sąjun
gos centro valdybos pirm. Vir-
gus Volertas, ,,Bridges" 
redaktorius Rimantas Stirbys, 
Margeris Aistis, Asta Banio
n y t ė , Gintė Damušytė , 
Vytenis Gureckas, Jūratė Kro-
kytė-Stirbienė, Vidmantas 
Rukšys, Danutė Vaičiulaitytė, 
Vytas Volertas. 

Iš Philadelphijos atvyko 

JAV LB Visuomeninių 
Reikalų t a rybos pirm. 
Algimantas Gečys, VRT-bos 
finansų tvarkytojas Feliksas 
Andriūnas, ir Phila. LB 
apylinkės phm. Teresė Gečie
nė. Washingtoniečių svečių 
tarpe matėsi Lietuvių Žmo
gaus teisių komisijos pirm. dr. 
D. Krivickas, Moterų Klubų 
federacijos pirm. Margarita 
Samatienė, Amerikos Balso 
lietuvių skyriaus vadovas Alf. 
Petrutis, Ateitininkų federa
cijos vadas Juozas Laučka, 
kun. dr. T. Žiūraitis, PLB ryši
ninkas Alg. Gureckas, rašyt. 
Ant. Vaičiulaitis, žurn. VI. 
Būtėnas, Liet. Vyčių veikėjas 
J. Simanis ir kt. 

Pagerbimą Kapitolijuje 
atidarė Washingtono LB 
apylinkės pirm. Linas Kojelis. 
Ilgesnį sveikinimo žodį, tarė 
suimtųjų advokatas, JAV LB 
Visuom. Rkl. tarybos narys 
Ernest Raškauskas. JAV LB 
Visuom. Rkl. tarybos pirm. 
Alg. Gečys perdavė LB Krašto 
valdybos sveikinimus, pareiš
kė padėką demonstrantams ir 
užtikrino LB paramos tęsimą, 
nesvarbu koks būtų teismo 
sprendimas. Kalbėjusius 
kongresmanus, adv. Raš
kauską, vakaro technišką 
rengėją L. Kojelį ir, simbo
liškai visus demonstrantus, 
per Simą Kudirką apdovanojo 
tik ką LB lėšomis išleista dr. 
Tomo Remeikio k n y g a 
„Opposition ot Soviet Rule in 
L i t h u a n i a 1 9 4 5 - 1 9 8 0 " . 
Kongresmanai Lungren ir 
D o u g h e r t y s v e i k i n o 
demonstrantus, jiems dėkojo 
už rodomą patriotizmą Ameri
kai ir Lietuvai. Kongr. 
D o u g h e r t y iškėlė min t į 
Kongrese turėti organizuotą 
grupę Pabaltijo valstybių 
klausimui — Baltic caucus — 
ir pažadėjo po rinkimų šiuo 
reikalu darbuotis, Simas 
Kudirka ugningai ragino 
nepasitikėti sovietais, nes 

KAZYS BARONAS 
Mūsų bendradarbis Vokietijoje 

rusiškasis komunizmas ir 
imperializmas eina ranka 
rankon. Pusantros valandos 
trukusio priėmimo metu malo
niai pabendrauta ir susipažin
t a su mūsų l ietuviškai 
sąmoningu jaunimu. 

Išskirtiną dėmesį turėtume 
atkreipti į JAV Kongreso 
narių solidarizavimą su lietu
viais demonstrantais. Kongr. 
Denvinski, Mažumos vadas 
Atstovų Rūmuose kongr. John 
Rhodes yra pateikę stiprius 
pareiškimus demonstrantų 
reikalu. Nepabūgta Administ
raciją tiesioginiai pakaltinti. 
Sen. Donald W. Riegle (Mich.) 
yra pasiuntęs Teisingumo 
dept. laišką, po kuriuo pasi
rašė visa eilė senatorių. Taip 
pat suteikimas laiko de
m o n s t r a n t a m s p a g e r b t i , 
p a s k u t i n ę d i e n ą p r i e š 
išsiskirstant vesti rinkimines 
kampanijas, rodo kongr. 
Dougherty ir jo kolegų palan
kumą l i e t u v i a m s . Būtų 
naudinga, jei mūsų visuo
menė laiškučiais pareikštų 
savo padėką. sag 

T. Narbutas Liškiavą, praei
ty vadintą Naujapiliu, laiko 
Lietuvos Naugardu, kur, anot 
jo, XIII a. vainikavęsis ir 
karaliavęs Mindaugas. Vėliau 
šią vietovę Jogaila padovano
jęs vienam Kęstučio žudikui 
Liškai, nuo kurio kilęs Liškia
vos vardas. 

Daugiau aiškumo atsirado, 
atlikus 1962 m. kasinėjimus ir 
bokšto kon8ervaciją. Pasi
rodė, kad tai yra Vytauto lai
kais dar iki Žalgirio mūšio 
pradėta statyti pilis. Tuo metu 
stiprinta panemunės gynyba, 
ruoštasi karui. Ši pilis pra
dėta statyti, bet dėl nežinomų 
priežasčių nebaigta. Rasti 
pamatai dviejų kitų bokštų, 
kalkių duobė, mūre nebuvusių 
plytų. 

č . Kudaba 
(iš Kur N e m u n a s teka) 

Garsusis Vak. Vokietijos kariuomenės tankas Leopardas II. Šiuo 
metu jis jau pakeičiamas dar geresniu 

Vienas geriausių V. Vokieti
jos dienraščių — Muencheno 
„Sueddeutche Zeitung", kiek
vieną dieną trumpame sk. 
„Rueckblick" (Žvilgsnis at
gal) duoda prieš 35 m. tame 
dienraštyje aprašytą kokį nors 
svarbesnį įvykį. Ir taip, spalio 
1 d. dienraštis atžymėjo 1945 
m. spalio mėn. 1 d. Bavarijos 
min. pirm. Wilhelmo Hoeg-
nerio per radiją pasakytą 
kalbą bei ateities darbų prog
ramą. Mat, tuometinės JAV 
karinės valdžios jis buvęs 
paskirtas eiti šias pareigas, 
pašalinus iš to posto nuo 1945 
m. gegužės mėn. min. pirm. 
pareigas ėjusį Fr. Schaeferį. 
Amerikiečiai pastarajam 
užmetė simpatijas NSDAP 
partijai, laikant net savo įstai
goje nacių partijos narius. 
Naujas min. pirm. kabinetą 
sudearė iš 4 socialdemokratų, 
4 krikščionių dem., 2 komu
nistų ir 2 bepartinių. Visi 
naciai bei jų simpatikai iš 
įstaigų buvo pašalinti. 

Ir štai, po 35 m. nacių 
vardas kaip niekuomet anks
čiau plačiai nuskambėjo radio, 
televizijos ir spaudos psl. Prie
žastis — tradiciniame alaus 
kermošiuje (Oktoberfest) 
Miunchene prie vartų sprogo 
bomba. Dvylika užmuštų (vie
nas 17-metis mirė vėliau ligo
ninėje) ir virš 200 sužeistų, jų 
tarpe trys lietuviai, buv. Vasa
rio 16-sios gimnazijos auklė
tiniai. Jau sekančią dieną 
apkaltinami nacių simpa
tikai, kadangi užmuštųjų tar
pe rastas nacių vado Hoffma-
n n o pasekėjo l a v o n a s . 
Suimamas pats „vadas" ir keli 
šios kariniai—sportinės orga
nizacijos nariai, tačiau nera
dus pakankamai kaltinamos 
medžiagos, jie visi paleidžia
mi iš kalėjimo. 

Atrodė, kad šią dramą 
pergyvena visa Vokietija. 
Deja, jau nakties metu nuplau
namas kraujas nuo asfalto ir 
sekantį rytą vėl plačiai ati
daromi vartai. Mat Miunche
no miesto taryba nutarė toliau 
tęsti šią alaus pramogą, 
kadangi milijonai turistų 
aplanko miestą alaus kermo
šiaus metu (užmuštų tarpe 
buvo ir užsieniečių), palik
dami milijonus markių. 
Užmirštama drama, užmirš
tamas liūdesys, užmirštami 
televizijoje matyti vaizdai ar 
aprašymai spaudoje, kai pvz. 
vieno tėvo, pamačiusio savo 6 
ir 8 m. dukrų lavonus ir jam 
m ė g i n u s iš pol ic in inko 
ištraukti revolverį ir nusi
žudyti. Šeši policininkai, 
puolusį į isteriją tėvą galėjo 
tik sulaikyti nuo savižydybės. 
Policijos laikomas, jis verkęs 

kaip kūdikis, prašydamas jį 
nušauti, kadangi be dukrų 
nebelikę jam gyvenimo... Bet 
sekančią dieną alaus kermo
šius sutraukė dar didesnį žmo
nių skaičių. Alus liejosi 
tūkstančiais litrų, palapinėse 
ar laikinai pastatytuose 
užkandinėse, sukosi karu
selės, šokta „disco", skambėjo 
laukiniškos muzikos garsai. 

Vakare, žiūrėdamas tele
vizijoje vieno katalikų kunigo 
programą, pilnai sutikau su jo 
pasakytais žodžiais: „Kodėl 
pasaulis nustojo tiek daug 
žmoniškumo, meilės? Ar 
pasitenkinama tik duona ir 
linksmybėmis, užmirš tant 
skaudžius momentus, užmirš
tant skausmuose pasken

dusias tėvų širdis. 
• — — — • — ^ » -

Garsiuosius Oberammergau 
Kristaus kančios vaidinimus 
šiemet aplankė 500 tūkst. 
žiūrovų, sumokėdami beveik 
80 mil. markių. Tokiu būdu, 
anksčiau užprojektuoti planai 
— sporto centro, mokyklos, 
viešbučio statybos bus pradėti 
vykdyti jau a te inančia is 
metais. 

Vaidinimai, statomi kas 10 
m. bus jau 1984 m. kadangi 
tais metais sukanka 350 m. 
nuo pirmo vaidinimo. Kris
taus kančia bus vaidinama be 
jokių teksto pakeitimų. Dau
giausiai JAV žydų organi
zacijos Oberammergau teatre 
įžiūrėjo stiprų antisemitizmą, 
darydamos į Dėdės Šamo 
vyriausybę spaudimą t am 
tikrų teksto sakinių pakei
timui. Jų įtaka pasiekė kariuo
menės štabą, kuris uždraudė 
kariams šiuos Kristaus kan
čios vaidinimus stebėti. Deja, 
rugsėjo mėn. bendrame vals
čiaus tarybos posėdyje (ji y ra 
vyriausias šeimininkas) nutar
ta palikti senąjį tekstą. 

BITĖS 
Įdomiai sudarytas bitės kū

nas. Jis visas pritaikytas 
lankyti žiedams ir nešti tai, ką 
jie dovanojo. Užpakalinėse 
bitės kojose yra net tam tikri 
gurbeiiai žiedadulkėms surink
ti. Bet gal įdomiausi — bičių 
ūseliai ir akys. 

Bitės ūseliai atrodo mažy
čiai. Bet juose telpa lytėjimo, 
uoslės ir klausos organai. 
Beveik du trečdaliai ūselių, 
paviršiaus užimti įvairių 
jutimo organų. Ūseliais bitė 
atpažįsta kitą bitę, ar ji yra iš 
jos avilio, ar svetimo. Ūseliais 
bitė girdi. Ūseliais bitė iš 
toliausiai užuodžia žiedus, 
bitės uoslės jautrumas — 
pasakiškas. n „ , 

K Budrys 
(iš Šimtas zoologijos mislių) 

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS 

MINISTERIŲ LIKIMAS 
L.KERULIS 

Tomaševičius (Tamoševičius) Benediktas, s. 
Mykolo, g. 1879.IX.4 Šiaulių m., 1908 m. baigė 
Petrapilio elektrotechnikikos institutą, inžinierius. 
VIII kab. 1923.11.23 - 1923.VI.29 susisiekimo 
ministeris; XIII kab. 1926.VI.15 - 1926.XII.17 
susisiekimo min-jos valdytojas. 1941.VI. 14 rusų 
okupantų išvežtas j Sibirą. 

Tonkūnas Juozas , s. Mykolo, g. 1894.111.30 
Stačiūnų k., Pasvalio vis., Biržų aps., 1917 m. baigė 
Maskvos žemės ūkio akad. agronomijos skyrių, 
agronomas, prof., buv. ŽŪA Dotnuvoje rektorius. 
XVI - XIX kab. 1934.VI.12 - 1939.111.27 švietimo 
ministeris. 1941.VI.14 rusų išvežtas į Sibirą. Grįžo į 
ok. Lietuvą 1955 m. Mirė 1968.V.6 Vilniuje. 

Tūbelis Juozas , g. 1882.IV.18 Ilgalaukių k., 
Panemunėlio vis., Tokiškio aps., 1908 m. baigė 
Rygos politechnikos agronomijos skyrių, agronomas, 
ūkinių organizacijų kūrėjas, visuomenininkas. I - II 
kab. 1918.XI.11 - 1919.111.12 Žemės ūkio ir valstybės 
turtų ministeris; IV kab. 1919.IV.12 - 1919.X.7 švieti
mo ministeris; V kab. 1919X7—1920.VI.19 Švietimo 
ministeris ir že-^ės ūkio bei valst. turtų min-jos 

valdytojas; XIV kab. 1927.V.3 - 1929.IX.19 finansų 
ministeris; XV - XVIII. kab. 1929.IX.23 - 1938.111.24 
ministeris pirm. ir finansų ministeris, iki 1929.XI.8 
ėjo ir užsienio reik. ministerio par.; XVIII kab. 
1938.III.24-1938.X.1 žemės ūkio ministeris mirė 
1939.IX.30 Kaune. 

Tumėnas Antanas , g.l880.V.l-3 Kukliečių k., 
Ragelių vis., Rokiškio aps.,1909 m. baigė Petrapilio 
univ. teisių fak., teisininkas, prof., visuomenininkas 
ir valstybininkas. IX kab. 1923.VI.29 - 1924.VI. 18 
teisingumo ministeris; X kab. 1924.VI.18— 1925.II.3 
ministeris pirm., teisingumo ministeris ir laikinai 
(1924.VI.18 - VII.8) ėjo vidaus reik. ministerio par.; XI 
kab. 1925.II.4 - 1925.IX.24 teisingumo ministeris.. 1944 
m. pasitraukė į Vokietiją, apsistojo Vienoje, Austrijo
je. Mirė 1946.11.8 Bachmanninge. 

Urbšys Juozas , g. 1896.11.29 Šatriniuose, 
Kėdainių aps., 1917 m. baigė Rusijoje Čugajevo karo 
mokyklą, diplomatas. XIX - XI kab. 1938.XII.5 -
1940.VI.17 užsienio reik. ministeris. Sov. Rusijai 
Lietuvą okupavus ir susidarius "liaudies vyriau
sybei", M. Gedvilo pasiūlymu ir J. Paleckio sutikimu, 
1940.VII.17 Kačerginėje suimtas ir į Sov. Rusiją iš
vežtas. Po Stalino mirties grįžo į ok. Lietuvą. 

Var iakoj is J o n a s , g. 1892.V.5 Rinkuškių k.. 
Biržų vis. ir aps., 3 metus studijavo Petrapilio univ. 
teisių fak., 1917 m. baigė Vladimiro karo m-lą 
Petrapilyje, Lietuvos kariuomenės savanoris, 
pulkininkas Įeit., 1924 m. baigė Aukštuosius 
karininkų kursus. XIV kab. 1928.X.29 - 1929.IX.23 
susisiekimo minjos valdytojas; XV kab. 1929.IX.23 — 
1930.VI.27 krašto apsaugos ministeris. Nuo rusų oku
pacijos 1944. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. atvyko į 
JAV. Mirė 1963.X.31 St. Charles, 111. 

Velykis Mykolas, g. 1884 m. Panevėžio aps., 
1909 m. baigė Vilniaus karo m-lą, Lietuvos kariuo
menės savanoris, generolas. I - II kab. 1918.XI.11 — 
1919.III.12 krašto apsaugos ministeris. Po karo rusų 
kalintas, 1946.m. išvežtas j Sibirą, grįžo 1956 m. ir tą 
pačią dieną mirė Vilniuje. 

Vygodskis Jokūbas , g. 1857 (?) m., dr., žydų 
visuomenės veikėjas, I-II kab. 1918.XI.11 - 1919.111.12 
ministeris be portfelio žydų reikalams. 

Vileišis Jonas , g. 1872.1.3 Medinių vnk.. 
Pasvalio vis.. Biržų aps., 1898 m. baigė Petrapilio 
univ. teisių fak., advokatas, visuomenės veikėjas, LU 
docentas, redaktorius. II kab. 1918.XII.26- 1919.111.12 
vidaus reik. ministeris; IV kab. 1919.IV.12 - 1919.X.7 
finansų ministeris. 1919 - 20 m. vadovavo Lietuvos 
misijai JAV. 1921 - 33 m. Kauno m. burmistras. Mirė 
1942.VI.1 Kaune. 

Vileišis Petras , g. 1851.1.25 Medinių vnk.. 
Pasvalio vis., Biržų aps., 1874 m. baigė Petrapilio 
univ. matematiką, 1880 m. Petrapilio kelių institute 
gavo inžinierius vardą ir teises, inžinierius, pra
moninkas, visuomenės veikėjas, knygų autorius ir 
leidėjas. VII kab. 1922.II.4 - 1923.11.22 susisiekimo 
ministeris. Mirė 1926.VIII.12 Palangoje. 

Vileišis Vytautas, s. Petro, g. 1887.XI.11 — 23 
Ufoje, Rusijoje, studijavo Miuncheno aukštojoje tech. 
m-loje ir Petrapilio susisiekimo inst., 1925 m. baigė 
LU Kaune, inžinierius, duplomatas. XV kab. 1929.IX-
23 - 1934.VI.8 susisiekimo ministeris. Mirė 1937. 
VII.5 Kaune. 

.(Bus daugiau) 

http://1926.XII.17
http://1918.XI.11
http://1929.IX.19
http://1929.IX.23
http://1939.IX.30
http://1925.IX.24
http://1929.IX.23
http://1918.XI.11
http://1918.XII.26-
http://1887.XI.11


DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. spalio mėn. 17 d. 

• PLB pirmininkas Vytautas Kamantas kalba Tautos šventės minėjime, kur} 
•- suruošė LB Marąuette Parko apylinkės valdyba. Prezidiume iš k.: LB Vid. 
.' Vakarų apygardos pirmininkas Kazys Laukaitis, Gage Parko LB apylinkės 
* pirmininkė Danguolė Valentinaitė, kun. Kazimieras Kuzminskas ir LB Mar-
| quette Parko apylinkės valdybos pirmininkė Birutė Vindašienė. 
i ; 

į MADRIDO KONFERENCIJA IR LIETUVIAI 
LFB savaite Dainavoje (S) 

Lietuvių Frontas, susikūręs rinkti, sudaryti kenčiančiųjų ko-
kaip vienas iš lietuvių tautos re
zistenciniu sąjūdžių prieš Lie-

• tuvos okupantus, savo misiją tę-
^sia ir laisvajame pasauly. Lietu-
• vos ir lietuvių tautos laisvė yra 
• LFB tikslas. Todėl ir kasmeti-
• nėse studijų ir poilsio savaitėse 
'politinis momentas niekada nėra 
išleidžiamas iš akių. Prie jo grįž
tama, svarstoma tarptautinė pa
dėtis, nuotaikos krašte, mūšy 
veiksnių pastangos tuo reikalu, 
ieškoma nauju keliu, kad mūšy 
visų veikla būtu kuo efektin
gesnė. 

Visi žinome, kad šituose ke
liuose sutinkame daug išorinių 
kliūčių, bet jų nestinga ir mūsų 

'lietuviškajame sektoriuje: užsitę-
,susi emigracija, jėgų ir entuziaz 
'mo silpnėjimas, asmeninės ambi 
5cijos, siauras vienašališkas žvilgs 
nis į bendrąsias problemas skaldo 

',mvsų ir taip ne didelį potencia-
*lą. 

Šiemet plačiau apsistota ties 
Madrido konferencija, kur šiame 
tarptautiniame forume vėl iš
kils Lietuvos vardas ir, tikimasi, 
,gal dar garsiau negu Belgrade, 
iies oficialioje JAV delegacijos 
sudėtyje yra ir lietuvis Rimas Če 
sonis, politikas, diplomatinius 
mokslus baigęs ir aktyviai besireiš 
kiąs tiek Amerikos, tiek lietuviu 
gyvenime, stipriai įsijungęs į prez. 
Carterio perrinkimo akciją. 

JAV delegacija sudaryta iš 30 
asmenų: 9 nuolatiniai nariai, 
20 patarėjų, 6 iš jų pakviesti iš 
etniniu grupių. Iš pabaltiečių 
yra tiktai vienas — Rimas Česonis. 

Dr. K Ambrozaitis — PLB 
visuomeniniu reikalu tarybos 
pirm., ir dr. V. Vardys, Omahos 
universiteto politinių mokslų 
profesorius, buvo politinio pašne
kesio pagrindiniai kalbėtojai. Dr. 
Vardys kalbėjo apie tarptautinę 
šių dienų, politiką, o dr. Ambro
zaitis apie pasiruošimą Madrido 
konferencijai, kuri turėtų prasi
dėti lapkričio 11d. Ispanijos sosti 
nėję. įvairios komisijos tą darbą 
jau seniai pradėjo. Kaip stebėto
jai į konferenciją vyks ir lietuvių 
delegacija. Vliko sudarytosios ko 
misijos pirm. yra prof. dr. D. Kri 
viekas. Vyks ir Vliko pirm. dr. K. 
Bobelis. Dr. Krivickas yra pažą 
dėjęs bendradarbiauti su oficialiu 
delegacijos nariu — R. Cesoniu. 

Washingtone įvykusiame pasi 
tarime, kur dalyvavo ir dr. K Am 
brozaitis, paaiškėjo, kad konfe
rencijai iš lietuvių pusės dar ne
buvo pilnai pasiruošta ir į konfe
renciją bendrai labai skeptiškai 
žiūrima, nes plačiai vyrauja min 
tis, kad Sovietai šią konferenciją 
boikotuos, atsilygindami už Mas 
kvos olimpiados boikotą, todėl 
girdėti balsų, ar verta iš viso vyk 
ti. Ir amerikiečių spauda šiai kon 
ferencijai nedaug dėmesio teški 
ria. Dabar spaudoje vyrauja pre
zidentiniai rinkimai, 52 amerikie 
čių įkaitai, įtampa Artimuose Ry 
tuose 

Lietuviai turės gerokai pasi
spausti, kad būtų į konferenciją 
ateita su dokumentuota medžią 
ga, o jos yra labai daug ir įvai
rios. Žmogaus teisių laužymas 
okupuotoje Lietuvoje nuolatinis 
kasdieninis reiškinys: LKB Kroni 
kos faktai, suimtieji ir ištrem
tieji politiniai kaliniai, išskirtos 
šeimos, persekiojimai už tikybą ir 
tautybę, "psichiatriniai ligoniai" 
ir t t Reikia tuos duomenis su-

votojų už žmogaus teises są
rašą, nurodyti, kaip sovietai 
brutaliai laužo Pelsinkio susi
tarimą. 

Turį kokiu žinių, gali siųsti 
tiesiog ir Rimui Česoniui į Wa-
shingtoną. 

Apie kokias ten demonstracijas, 
apie kurias buvo kalbama ir Al-
tos suvažiavime Clevelandei, ne
gali būti nei kalbos, nes Madri
de demonstracijos iš viso neleidžia 
mos. 

Kalbėdamas apie mūsų veiks
nių santykius, dr. Ambrozaitis 
sako, kad yra "juokas, kad Vlikas, 
Bendruomenė ir Altą negali su
sitarti". Cia nėra tokių dalykų, 
kurie neleistų visiems susėsti 
prie bendro stalo, kartu planuo 
ti ir dirbti, o tų darbų yra bega
lės. 

Lietuvių Fronto bičiuliai yra 
Vliko narys, turi savo atstovus ir 
tikrai trokšta, kad Vlikas išsilai
kytų ir būtų stiprus veiksnys, bet 
gaila, kad šiuo metu yra neveiks 
mingas, todėl yra balsų dėl ben
dro labo, kad valdyba atsistaty
dintų. Dabartinė Vliko valdyba 
labai dažnais atvejais remiasi re-
orgų nuomone. Taip pat iš Vli
ko pusės nematyti pastangų dėl 
bendradarbiavimo su PLB. Tarp 
Altos ir LB krašto valdybos jau 
pradėtos kalbos, pasitarimai ir pa 
daryta pažanga. 

Washingtone Lietuvos pasiun 
tinybėje buvo pasitarimas dėl 
įvairių su atstovybe susijungusių 
klausimų. 

Daug klausimų buvo iš audi
torijos. I juos atsakinėjo pranešė 
jai ir ilgus papildymus davė ir LB 
krašto valdybos pirm. inž. V. 
Kutkus. 

V. Račiūnas 

Conn., tėvų pranciškonų, lie
tuvių saleziečių. Mėgo skaity
ti katalikiškus laikraščius ir 
skaitė, kol sveikata leido. Visą 
laiką ją lankė kunigai. Duktė 
Janina nepraleido nė vienos die
nos nenuėjusi pas savo mamytę. 
Labai stebėjosi ir žavėjosi visas 
dirbantysis personalas. Jų žo
džiais tariant, jie niekada savo 
gyvenime nematė, kad kas taip 
ištvermingai lankytų. 

A. a Uršulės Dulskienės kū
nas buvo pašarvotas laidotuvių 
direkt. CarrolI namuose. Lankė 
ne tik pavieniai asmenys ir mel
dėsi, bet ir organizacijos. Spa
lio 6 d. a. a. Dulskienės palaikai 
buvo atlydėti j šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčią Šv. Mišias 
koncelebravo kunigai: parapijos 
asistentas B. Uždavinis, MIC. 
kuris pasakė ir pamokslą, kle
bonai A. Volungis ir J. Stepo
naitis. Giedojo parapijos vyrų 
choras, vargonais palydint muz. 
V. Burduliui. Solo giedojo V. 
Roževičius. Dovanas prie alto
riaus nešė anūkės: Bernadeta 
ir Teresė. Šv. Mišioms tarnavo 
anūkas Juozas. 

Amžinam poilsiui nulydėta į 

Nek. Marijos Prasid. seselių vie
nuolijos "Dangaus Vartų" ka
pus — Putnam, Conn., kuriuo
se religines apeigas atliko kun. 
B. Uždavinis, MIC. Giedojo se
selės. Ant karsto užberta žemė 
iš Lietuvos. 

Nubudime pasiliko duktė Ja
nina Miliauskienė, žentas Juo
zas, trys anūkai: Bernadeta, Te
resė ir Juozas, Jr., du sūnūs: 
Albinas ir Kostas, duktė Adelė 
Balčaitienė, 4 anūkai ir 3 pro-
anūkai Lietuvoje, anūkė Danutė 
Pliskevičienė ir 2 proanūkai Ka
nadoje. 

Šeima prašė vietoj gėlių au
kas skirti Nek. Marijos Prasi
dėjimo seselėms ar lietuvių 
katalikų religinei šalpai. 

Janina Miliauskienė 

PILIEČIU KLUBO 
PARENGIMAI 

Lietuvių Piliečių klubo paren 
girnai vyksta klubo patalpose, 
7 Vemon Street, Worcester, Mass. 
Kiekvieną penktadienį 5 vai. va
kare šiose patalpose šeimininkė 
Aldona Šimauskienė pagamina 
skanius patiekalus, prisilaikydama 
lietuviškų papročių. Šių patie

kalų pagaminimas vasaros laiko 
tarpyje buvo sustabdytas. 

Atidaroma klubo pirtis. Gera 
proga pasinaudoti ir atpalaiduoti 
sąnarius nuo sustingimo. Š. m. lap 
kričio 10 d., pirmadienį 8 vai. vak. 
Klubo susirinkimas. Po susirinki 
mo ir nominavimo klube įvyks do 
vanų laimėjimas. 

Ateinantiems metams klubo 
pareigūnų rinkimai įvyks gruo
džio 6 d., šeštadienį nuo 11 vai. 
ryto iki 6 vai. vakarą 

Klubas savo patalpose ruošia 
Naujųjų Metų sutikimą. Sei
mininkė Aldona Šimakauskienė 
pagamins skaniausius valgius. So 
kiams gros geriausias orkestras 
"Polka Giant". Klubo nariai ir jų 
draugai prašomi gausiai dalyvau
ti ir praleisti linksmoje nuotai
koje laiką. Bus gera proga malo
niai pasisveikinti su Naujais Me
tai: palinkėti daug laimės ir svei
katos. 

Antanas Bušmanas 

KONCERTAS 
Šv. Kazimiero parapijos vyrų 

choras su dideliu intensyvumu, 
vadovaujant nenuilstamam cho 

ro vadovui muzikui L Snarskiui 
ir parapijos vargonininkei muzi
kei O. Keršytei, padedant ener
gingiems dviem choro seniūnams 
— Algiui Glodui ir Gediminui Ra 
čiukaičiui, ruošiasi savo meti
niam koncertui, kuris bus 1980 
lapkričio 1 d. €:30 vai. vakaro, 
Maironio Parke, 52 So. Quinsing-
mond Ave. Shewsbury, Mass. 

Reikia džiaugtis ir gėrėtis, kaip 
gražiai sekmadieniais pamaldų 
metu yra giedama mūsų bažny
čioje. 

Turim būti dėkingi Jiems, ku
rie, išsižadėdami savo laiko, pa 
sišvenčia kilniam darbui. 

Atsidėkodami Jiems, atsilanky 
kime į jų ruošiamą koncertą, pri 
pildydami didžiąja Maironio salę. 

J. P. 

Hartford, Conn. 
NAUJA VALDYBA 

š. m. rugsėjo 28 dieną Lietuvių 
Moterų federacijos Hartfordo 
klubas išsirinko naują valdybą, 
kuri pareigomis pasiskirstė: pirmi 
ninkė — Stasė Gečiauskienė, vi-
oepirm. — Jadvyga Dapkienė, ka 
sininkė — Elzbieta Simonaitie 

nė, korespondentė svet. kalboms 
— Birutė Zabulienė ir sekretorė — 
Konstancija Nenortienė. Revizi
jos komisija: Zita Dopkienė ir Ada 
Ustijanauskienė. 

Klubo pagyvinimui valdyba 
pramato: verbuoti daugiau narių, 
kad susirinkimai nebūtų sausoki 
kviesti paskaitininkus su įvairio 
mis temomis, pvz. dantų priežiū
ra, įvairūs rankdarbiai ir kit.; 
ruošti Velykų pusryčius; įvairių 
minėjimų proga, kasos papildy 
mu, paruošti ir pardavinėti įvai
rius maisto gaminius; pavasarį 
r vasarą rengti ekskursijas į įdo

mesnes vietas nariams ir sve
čiams surengti gegužinę ir kt. 

K. N. 

S MEL LIGONINEI 

Cbicagos Universitetas veda 
vajų naujam medicinos centrui. 
A. N. Pritzker šeima tam rei
kalui paaukojo 3 mil. dol. Nu
matyta surinkti 35 miL dol. ir 
ties 58 gatve bei Maryland Ave. 
pastatyti naują 468 lovų ligo
ninę. 

• • 

Worcester, Mass. 
A. A. UKŠULĘ DULSKIENĘ 
IŠLYDĖJOME Į VIEŠPATIES 

NAMUS 
Spalio 2 d. Providence Hou-

se mirė Uršulė Dulskienė (Du-
bauskaitė) 88 metų. Gimė ir 
gyveno Lietuvoje, Vilkaviškio 
apskrity. Turėjo 4 brolius ir 
seserį. Du broliai tarnavo sa
vanoriais Lietuvos kariuomenė
je. Juozas kovose už Lietuvos 
laisvę neteko akies ir buvo sun
kiai sužeista ranka Pasiliko 
invalidas. Visi mirę. 

Uršulė, jauna būdama, neteko 
vyro Albino. Jis mirė 1939 m., 
turėdamas 45 m. amžiaus. Pasi
liko našlė su keturiais vaikais. 

1944 m. pasitraukė į Vokieti
ją su sūnumi Kostu ir dukra 
Janina. Trejus metus dirbo pas 
Tėvus marijonus Marianapoly. 
Keletą metų nežinojo apie savo 
vaikų likimą, vėliau sužinojo 
apie jų visų deportaciją į Sibirą. 
Skausmas palaužė jos sveikatą. 

1952 m. persikėlė gyventi į 
Worcesterį. Priklausė Šv. Kazi
miero parapijai. Lankė bažny
čią kol sveikata leido ir auko
mis ją rėmė. Priklausė drau
gijoms: Šv. Onos, šv. Pranciš
kaus trečiajam ordinui ir kt. 
Rėmė aukomis lietuviškus vie
nuolynus ir priklausė rėmėjų 
skyriams: tėvų marijonų, šv. 
Kazimiero seselių, Nek. Mari
jos Prasid. seselių — Putnam, 

Ar Amerikos šeimos galės pakęsti 
Jimmy Carter dar kitus 
ketverius metus? 

Ronald Reagan : „NE". 
: 

Po keturių metų ir 
penkių skirtingų ekono
miškų bandymų, yra aiš
ku, kad Jimmy Carter ne
turi tinkamo ekonomi
nio plano, kuris galėtų iš
gelbėti Ameriką. Inflia
cijos laipsnis buvo pa
siekęs 4.8%, o per jo ad
ministracijos laikotarpį 
pakilo iki 18%. Ir ačiū jo 
silpnai ir neaiškiai vado
vybei, kadangi nedir
bančiųjų nuošimtis pa
kilo dar aukščiau negu 
buvo pirmiau. 

Tos yra geriausios prie
žastys kodėl reikėtų iš
rinkti šiais metais Guber
natorių Reagan prezi
dentu. Milijonų 
Amerikos šeimų išsi
laikymas reikalauja stip
rios vadovybės, reika
lauja gerai išvystytų 
programų. Kiti kandida
tai kalba mums rekla
miniu šūkiu, rodo mums 
neišbandytų, klaidinan
čių, iliuzijų. 

Reagan turi išbandytų 

planų. Tie planai veiks, 
kadangi jie yra išban
dyti, pamatuoti turtin
gumu ant vienos vals-
tybės, kurią jis atstatė 
mūsų krašte ir tas paty
rimas davė jam žino
jimą, pradžią, įžanginį 
išradingumą ir pasitikė
jimą Amerikos žmonių 
darbštumu. 

Nugalėti infliaciją, 
Gub. Reagan mano su
mažinti federalinės val
džios išlaidas ir jos plėti
mąsi. Jis taip patvarkė 
Kalifornijos finansus. 
Jis taip darys būdamas 
J. Valstybių prezidentu. 
Visi prabangūs planai 
bus nuodugniai ištirti. 
Reiškia visi didieji 
planai už kuriuos visi 
dabar mokam bus pana
šiai išnagrinėti ir gerai 
ištirti atsimenant pir
muosius mokesčių mokė
tojus. Vienas iš pirmųjų 
įstatymų bus sulaikyti 
samdymą naujų federali-
nių darbininkų. 

Vienas iš pirmųjų 
administracijos nu
tarimų bus sugrąžinti 
visus į darbą. Gub. 
Reagan žino, kad krašto 
ekonominis gyvenimas 
gyvuos tol kol bus užtek
tinai naujų darbų. 

Kai balsuotojai paly
gins Gub. Reagano nau
jų darbų atradimu su 
Jimmy Carter prieš-
infliacine programa, kuri 
nepasisekė praeityje, 
jiems bus aišku už kurį 
reikia balsuoti. Bal
suokite už Ronald 
Reagan ir jis bus žino
mas kaip mūsų didysis 
prezidentas. 

Laikas dabar 

Reagan į 
prezidentus 
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KELIOS NUOTRUPOS APtE JAV PREZIDENTUS 
PETRAS INDREIKA 

Artėjant JAV prezidento r in- . jeigu tik oras leisdavo, visada ei-
kimams, karštėja nuotaikos ne 
tik tarp balsuotojų, bet ir tarp 
prezidentinių kandidatų. JŲ rė
mėju ruošiami propagandiniai Į zidentu, 
susirinkimai darosi įdomesni; iške 
liami įvairūs kasdieninio gyveni
mo klausimai k. a. infliaqos su
stabdymas, bedarbių klausimas, 
mokesčių reforma, vidaus ir užsie 
nio politikos ir kt. Bet, be ekono
miniu ir politinių problemų 
gvildenimo, klausytojai apdali
nami ir sagutėmis su prezidenti
nio kandidato atvaizdu. Pasiro
do, kad šių sagų niekas nenori 
nešioti, išskyrus gal tuos, kurie 
tikisi gauti valdišką darbą, arba 
turi vilties patekti į ministerių ka
binetą. Daugiausia šias sagas 
renka tie, kurie taupo įvairius su 
venyrus. Tačiau reikėtų nepa
miršti, kad sagučių išleidimui 
pildant pajamų mokesčius kiek
vienas balsuotojas skatinamas 
skirti bent vieną dolerį rinkimi
nėms kampanijoms. 

Prezidento išrinkimas nėra pi
gus, pvz. Jimmy Carter išrinkimas 
1976 m. kainavo 540 milijonu 
dol. Šįmet lapkričio 4 d. bus iš
leista 800 milijonų dol. įskaitant 
ir 250 mil. dol. privačiu aukų. 
Bet federaliniai prezidento rinki
mo įstatymai leidžia privatiems 
asmenims ir korporacijoms kiek 
vienam kandidatui aukoti tik iki 
5.000 dol. J. Anderson jau pristi
go pinigų sagučių išleidimui, to 
dėl jų vertė gali net pakilti. Bu
vęs Kalifornijos gubernatorius ir 
filmų artistas R. Reagan yra 
turtingas, o ir J. Carter banke ne 
laiko riešutu. 

Paliekant Baltųjų rūmų du 

davo maudytis į Potamac upę 
Žurnalistė Anne Royall, norė
dama gauti pasikalbėjimą su pre-

nutarė, kad geriausia 
proga jį pagauti bus Potamac 
upėje. Anksti rytą ji jau laukė ant 
upės kranto ir, pasirodžius prezi
dentui, jį paklausė: "Sakyk, pre
zidente, kaip jūs surandate laiko 
vandens sportui?" Prezidento at
sakymas buvo trumpas: "Žmo
gus sėdėdamas ištisas valandas už 
rašomojo stalo, tampa panašus į 
kriaušę, apverstą kotu aukštyn". 

Nemažiau vandens sportą ver
tino ir John F. Kennedy (1917 — 
1963), nes Baltuosiuose rūmuos-
se įruošė keletą maudymosi ba
seinų. Jo vietą užėmęs L. B. John 
son, irgi buvo vandens mėgėjas. 
Jis buvo pirmasis kongreso narys 
savanoriškai įstojęs į laivyną, kai 
japonai užpuolė Pearl Harbor. 
Baseinai buvo panaikinti tik Nix 
onui 1968 m. laimėjus rinkimus; 
pritrūko vietos raštinėms. Nixo-
nui neužbaigus prezidentavimo ter 
mino, jo vietą užėmė G. Fordas, 
neseniai Reagano kviestas užim
ti viceprezidento postą atsisakė, 
n « tai būtu lyg pažeminimas 
buvusiam prezidentui. Be to, jis 
ra "Materialiai pasiturintis. Tačiau 
keturi prezidentai iškeliavo iš 
šio pasaulio beveik vargšai, tai 
— Jefferson, Monroe, W. Harri-
son ir Ulyses S. Gran t 

Daugeliui jaunuoliu dar neiš 

son (1856 — 1924) ta ip yra išsi
reiškęs: "Konservątivizmo įtakoje 
politika nesikeičia, ir jeigu kam 
kiltų abejonių, tegul paklausia 
savo bobutės: ji patars kaip iš
saugoti tvarką, visai neatsižvelg
dama į socialinius ir kultūrinius 
pakitimus visuomenėje". Nežiū 
rint, kad jis išaugo konservatyviu 
ja presbiterijonų kunigo šeimo
je, jis suprato mažųjų tautų tei 
sę nepriklausomai gyventi, pa
skelbdamas garsiuosius 14 punk 
saulinio karo metu. šiais punk
tų, kurie rado stiprų atgarsį I Pa 
tais pasinaudojo ir Lietuvos Ta
ryba skelbdama Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo aktą. Sa 
vo idėjv įgyvendinimui jis pasiū 
lė įsteigti Tautų Sąjungą, bet se 
nato jis neįstengė įtikinti" į ją 
įstoti. Amerika visą pokario laiko 
tarpį vedė atsiskyrėlio gyvenimą, 
neįstojusi į Tautu Sąjungą. 

Panašų gyvenimą vedė ir prez. 
James Buchanan (1791 — 1868). 
Jo metu apie Tautų Sąjungą dar 
niekas nekalbėjo. Sąjungai jis pa 
sirinko Anne Coleman, pirmojo 
Amerikos milijonieriaus, dukrą. 
Bet pasklidus gandams, kad jis ją 
žada vesti vien tik dėl jos turtu, 
A. Coleman kreipėsi į advokatą 
patikrinti paskalų tikrumą. Ne
gavus teigiamo atsakymo, nu
traukė romantinius santykius ir iš 
širdgėlos netrukus mirė. J. Bu 
chanan laišku kreipėsi į jos tėvą 
prašydamas sutikti būti jos grab 
nešiu, bet laiškas grįžo net ne
atidarytas. J. Buchanan pasirinko 
viengungio gyvenimą. 

Aukso suradimas išgarsino Ka 
dilo iš atminties baimės jausmas i lifomijos vardą, bet JAV preziden 
besislapstant nuo karinės prievo
lės Vietnamo karo metu. Jos ven 
gė ir prezidentas Grover Cleve-
land (1837 — 1908), nežiūrint, 
kad jis aštriai kovojo su korupcija. 
Mat jis galėjo pasisamdyti kitą 

ris praviras bent vienam iš triiu asmenį, kuris sutiko kariauti 'cįti-
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terėkime į buvusius JAV preziden 
tus: ju gyvenimo būdą ir nuoty
kius, kuriuos istorikai mėgsta nu 
tylėti. 

John Cjuiney Ada*ns (1767 — 
1884) savo karjerą pradėjo kaip 
pasiuntinys Prūsijoje ir Rusijoje. 
Todėl gerai buvo susipažinęs su 
Lietuvos — Lenkijos valstybių 
žlugimu ir JŲ padalijimu 1795 m. 
Jis stipriai kovojo prieš vergiją, 
bet gal nelaikytinas dideliu Lie
tuvos draugu, nes užtrenkė du
ris lietuviams pabėgėliams, no-
tiems įvažiuoti į Ameriką. Jis pa
skelbė taip vadinamą Monroe 
doktriną, norėdamas apsisaugoti 
nuo rusų caro Aleksandro I noro 
atgauti prarastas kolonijas §. Ame 
rikoje. 

Bet jis buvo linksmo būdo ir di 

liniame kare tik už 50, dcl.,f< nes 
galiojo kongreso įstatymas išleis
tas dar 1863 m. leidžiąs pasisam-

tai nesiteikė jos ap'ankytį, nežiū
rint, kad 1750 m. San Francisco 
mieste jau buvo 100 milijonierių. 
Šią garbę miestui suteikė prez. 
Rutherford B. Hayes tik 1880 m. 
San Francisco neliko jam skolin
gas — vieną gražiausių gatvių 
pakrikštijo jo vardu. Dabar į San 
Francisco dažnai užsuka ne tik 
politikai bet ir prezidentai, bet 

KOLUMBO PABADĄS 

Kolumbo dienos proga pirma
dieni Chicagoje buvo paradas, 

kurį stebėjo apie 125,000 žmo
nių. Dalyvavo ir vicepreziden
tas W. F . Mondaie, gubernatto-
rius Thompson, mere J. Byrae. 

If isikirpti! 
Ids ik i rp t i ! 

Aldona (2emaityt8) ir Mindaugas Bielskai, Waukegane, 111., sukūrę lietuvišką 
šeimą, dabar apsigyveno Chicagoj. Jie jau yra baigę mokslus ir turi savo 
profesijas. (Platesnis aprašymas buvo rugpiučio 25 d. laidoje). 

to leidimo, tuojau buvo sudaryta Rusijai teikti pagalbos komiteto 

dyti pakaitalą. Jo du b.oliai vis'vietoje padėkos, kartais susilaukia 
dėlto dalyvauti mūšiuose. 

Dažnai girdime sakant "OK", 
kas reikštų' pritarimą reiškiamai 
minčiai. Ši santrumpa atėjo iš 
prezidento Martin Van Buren 
(1782 — 1862-V miesto vardo — 
Old Kinderhook. Tačiau jo pre
zidentavimo a c t u kilo didelė 
depresija ir net panika, kurios 
M. Van Buren negalėjo apvaldy
ti. Kovoje su depresija jis siūlė at 
si imti iš bankų federalinius fon 
dus ir saugoti juos nepriklauso-
miose kasose. Nepasitikėjimas 
bankais ir užsitęsęs karas su Flori
dos Seminole indėnais jo preziden 
tavimą dar labiau apsunkino. 

Daugelis primeta Amerikos vi
suomenei sustingusį konservati-

delis vandens sporto mėgėjas ir, j vieną apie kurį Thomas W. Wil-

Zodžio ir dainos "Sutartinė" iš Rochesterio, N. Y. 15 kaires: I. Žmuidzinienč 
(žodis), A. Dziakoniene, O. Adomaitienė, J. Adomaitis (muz. vadovas) A. Cie-
minis, V. 2.nmidzinas Nuotr J Jankam 

ir pasikėsinimų, kaip atsitiko su 
G. Ford 1976 m. 

Istorija žymiausiu prezidentu 
laiko Abraham Lincoln (1809 — 
1865) kovojusį prieš vergiją ir už 
žmogaus teises, bet Kalifornijoje 
jis nėra labai populiarus, dėl savo 
pasiūlymo civilinio karo metu, 
perleisti neturtingas Pacifico te
ritorijas baltiesiems kolonistams, 
o sukilusias pietų valstijas sujun 
gti į uniją su stipria centralizuo 
ta valdžia. Abr. Lincoln, jaunys
tėje daug patyręs, mirė nesulau
kęs senatvės — 65-rių m. 

Ne jaunas į Baltuosius rūmus 
prezidentu įkopė VVilliam H. 
Harrison ( 1 7 7 3 — 1 8 4 1 ) jau su
laukęs 68 metu. Jis buvo vienas 
iš Amerikos nepriklausomybės 
akto signatarų. Ne jaunesnis bu
vo ir Lietuvos nepriklausomybės 
akto signataras J. Basanavičius. 
Prez. Dwight Eisenhovver, būda-, 
mas visų sąjungininkų amžiumi 
vyriausiuoju vadu, pasirašė Vo
kietijos besąlyginės kapituliacijos 
dokumentą 1945 m. geg. 8 d. Jis 
yra aplankęs Muenchene lietu
vių pabėgėlių stovyklą, tad ture 
jo nuovoką apie rytų Europos 
pabėgėlius ir nuo ko fie bėgo. Ta
čiau tapęs prezidentu apie tai pa
miršo; kilus Vengrijoje antiko-, 
munistiniam sukilimui, nekrei
pė dėmesio. Daugiau laiko skyrė 
golfui, meškeriojimui ir tapybai 
negu augančiam Maskvos impe
rializmui. 

Tsk atėjus jaunesniam prezi
dentui John F. Kennedy buvo su 
sigriebta, pamačius Kuboje sovie 
tinęs raketas. Jis ryžosi sukamą 
komunistinį lizdą išdraskyti, 1961 
m. pasiųsdamas karines jėgas į 
Kiaulių įlanką. Bet invazijai įpu 
sėjus atšaukė paramą ir Castro 
sugaudė invazijos dalyvaus. Vė
liau Amerika juos išpirko už trak 
torius ir 50 mil. dol. 

Atrodo, kad Castro buvo dau
giau sumokėta už įkaitus, negu 
George Washington gaudavo 
metinės algos — 25.000 dol. Tur 
tinga ir dosni Amerika dažnai 
švaistosi pinigais, bet taupi ir kie 
ta saviesiems reikalams. Preziden 
to Madison (1751 — 1836) 
žmonai Dolley užsienyje nusipir 
kus užsienyje veidrodį Baltie
siems rūmams papuošti be sena 

tyrinėjimo komisija, kuriai už dar 
bą iš valstybės iždo teko sumokė 
ti net 2,700 dol. 

Iš 38 JAV prezidentų beveik 
kiekvienas susidūrė su kongreso 
tyrimais, nežiūrint, kad 24 pre
zidentai buvo gudrūs vyrai baigę 
juridinius mokslus. Daugelis iš jų 
buvo ir kitų profesijų k. a. kariš
kiai Taylor, Grant, Eisenhowei 
i r J immy Carter, 17 preziden
tas Andrew Johnson (1808 - 75} 
buvo siuvėjas. 

Harding ir Trumanas buvo 
verslininkai, o Hoover—inžinie
rius. Jo prezidentavimo metu kilo 
antroji depresija ir JAV 1933 m. 
atsisakyta nuo auksinių monetų 
apyvartos, dolerį nuvertinant 40 

pirmininku, daug prisidėdamas 
prie komunizmo sustiprėjimo 
Franklin D . Roosevelt — be
moksimi Stalinui Jaltoje atidavė 
Rytų Europą, nežiūrint jo pasira 
šytos Atlanto Chartos, ją paskan 
dindamas pačiame Atlante į ne
išmatuojamas gilumas. 

proc. 1921 — 23 m. Hoover buvo _ 

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

Visos programos H 1TOPA 
Lietuvių kalba: auo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Tefef. 434-2413 
1480 AM 

7159 S. MAPLEWOOD A VE. 
CHICAGO, HA. 60629 

INSTANT MONEY 
Turn old gold, diamonds, other jetuelry to 

ca8h! 
See the reputable companies listed belotu. 

CHICAGO REFINER 
AT THIS LOCATION FOR 30 YEARS 

WILL P A Y T H E H I G H E S T P R I C E S 
F O R ALL G O L D A N D SILVER I N A N Y FORM 

V-TO TEATRO FESTIVALIO 
REPERTUARAS 

TREČIADIENIS, lapkričio 26 diena, 7:30 v.v. 
Teatro Festivalio at idarymas 

JUMORO VAKARAS 
išpildo V i t a l i s Ž u k a u s k a s iš New Yorko 

KETVIRTADIENIS, lapkričio 27 diena, 2 v. po piet 
Čikagos Jaun imo Teatras — L. Dovydėno 1 v. komedija 

JEIGU MES RASIM URANIJAUS 
Režisuoja D a r i u s L a p i n s k a s 

KETVIRTADIENIS, lapkričio 27 diena, 7:30 v.v. 
Čikagos šaulių Teatras — K. Kielos 3 v. komedija 

JAUNYSTĖS ELIKSYRAS 
Režisuoja J u o z a s P e t r a u s k a s 

PENKTADIENIS, lapkričio 28 diena, 7:30 v.v. 
Rochesterio jaunimo „TEATRAS VIENAS" 
Anatolijaus Kairio 3 veiksmų komedija 

KU - KŪ 
Režisuoja A n d r i u s C i e m i n i s 

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 29 diena, 2 v. po piet 
Los Angeles DRAMOS SAMBŪRIS 
Jurgio Gliaudos 3 veiksmų d r a m a 

ČIURLIONIS 
Režisuoja D a i ii a M a c k i a l i e n ė 

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 29 diena, 7:30 v.v. 
Toronto tea t ras AITVARAS 
Juozo Grušo 5 veiksmų drama 

TĖVAS IR SŪNUS 
Režisuoja A l d o n a D a r g y t ė - B y s z k i e w i c z 

SEKMADIENIS, lapkričio 30 diena, 2 v. po piet 
Hamiltono Teat ras AUKURAS 
Birutės Pūkelevičiūtės 3 veiksmų komedija 

ANTROJI SALOMĖJA PAINIAVOSE 
Režisuoja E l e n a D a u g u v i e t y t ė - K u d a b i e n ė 

SEKMADIENIS, lapkričio 30 diena, 7 vai. vakaro 
ŽYMENŲ VAKARAS 

Režisierių pagerbimas, Žymenų įteikimas, vaišės meninė 
dalis. Viskas JAUNIMO CENTRE, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, 111. 60636. 

• 

B I L I E T A I : 

VAZNEUŲ PREKYBOJ (Gifts International), 2501 West 71st St., 
Chicago, 111. 60629. Tel. 471-1424 (darbo valandomis). Tuo pačiu 
adresu galima užsakyti ir paštu. Kainos: $5, $4, $3 — Žymenų 
banketas — $10.00 asmeniui. 

Ruošia: L B K u l t ū r o s T a r y b a 

Karat Gold 
Karat Fil ings 
Jeweler 's Sweeps 
Gold & Silver from 
Electronic Scrap 

Sterling Silver 
Coins 
X-Ray Film 
Litho Film 
Silver Flake 

We can answer ąuestions on any other type of precious metai scrap. 

SUPPO SMELTING & REFINING CO., INC. 
1 2 4 0 W. C a r r o l l , C h i c a g o , 111. 6 0 6 0 7 3 1 2 / 4 2 1 - 1 4 0 2 

\ l 1905 &- OUR DIAMOND 
PASSBOOK 
SAVINGS 
•»haMw*ytti 

> • • • 

M V M t S»t« 
ftkS 9" S»wnt» 

IrrMmt Compoundad 
D«ty and * * d Ouartart? 

• • • u * for 

tyOlft fmancmg. 
AT 0UI 10W IATS 
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ESEE 

Mutual Federal 
Savinos and Loan •fm 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel : 847-7747 

KJURSi Hon. Tu« . fT 1 . V4 T h u r . V i i « t . * - l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

JUBILEE YEAR •^1980 

And it's bert at the Arlington. where you 
can enjoy our mountainside swimming 
pools, golf courses, three lakęs, lighted 
tennis courts, sočiai programs. dining 
and dancing. And where you'H find those 
vvorld-famous Hot Springs thermal waters 
right in our own private bathhouse. 

Arra attrarUorf; inrludr l O Z»o Itrammg. oi prrfnrmmg 
animolst, a diamond mmr. un\qur pottrry u-nrks. Ctmtįuittador 
outdoor drama, and \etme of thr h^^t h<thint> m thr uortd 

For Reservations Ca)l Toli Free 800 643 1502 
i - M* 

H() IKI 

HOT SPRINGS 
NATIONAL o ARK 

ARKAIMSAS 

Tf-II m«' moro alumi v i iu r SfiO roonis a n d stirtos. *|* -t t.il 
ratcs and fami l v plaus 

Street 

C*y State 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tei 776-4383 

J. & J. PHARMACY 
W M | vBarr*Md. Importu* kvapalal gydom* faW* I r t i 

VažJuoJamoa kMas, ramantai Ir kt. pirkt] ar nuomoti: 
Namokamai aupakuojama dovana*. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRK1A1 savininkai 

• 
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DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. spalio mėn. 17 d. 

P R A N O GAILIAUS 
M E N O PARODA 

Spalio 18—19 dienomis pir
mą kartą Clevelande turėsime 
progą pamatyti dailininko Prano 
Gail iaus meno parodą. 

Pranas Gailius, kuris pasirašo 
savo darbus "Pranas", yra gimęs 
Lietuvoje 1928 metais. Po karo, 
būdamas 17 metų, jis emigravo 
j Prancūziją ir ten gyvena nuo 
1945 metu. 

Jis studijavo tapybą pas labai 
garsu Prancūzų menininką 
Fernand Leger, o litografiją Eco 
le" Nationale des Beaux Arts. 
Pranas gyvena Paryžiuje ir ten 
labai pasižymėjęs savo grafikomis. 
Jo grafikos inkoblok serija susida
ro iš ryškių rėmų, kurie apjun
gia įvairius abstraktinius elemen
tus. T ie rėmai turtingesnių spal 
vų, negu juose įrėminti vaizdai, 
tarnauja siužeto dinamiškumui 
išryškinti ir siekia sustiprinti jų 
ryšius su gamta. 

Prano akvarelės mažesnio for
mato, švelnesnių spalvų, išsilie 
ja žmogui dinamiškumu ir šiek 
tiek mažiau abstraktiniu ryšiu su 
aplinka. Visi jo darbai gyvi spal 
vų kompozicija ir judesiu. 

Serija akvarelių, kurios bus iš 
statytos Clevelande, yra rodomos 
pirmą kartą. Pranas taip pat atsi 
veš dvi iliustruotas knygas, ku
rios labai unikalios. Jos pavadin 
tos: "La Suite Lithuanienne" ir 
"Jūra". Pranas yra perrašęs "me 
niškai" porą O. V. Milosz rinki
nių ir iliustravęs jas grafikomis. 

"La Suite Lithuanienne" yra 
rašiniai apie lietuvių liaudies 
dainas ir pritaikytos grafikos yra 
pagr į s tos folkloro temomis. Iš 
šios knygos bus galima pirkti in
dividualias iliustracijas. "La Sui
t e Lithuanienne" ir "Jūra" buvo 
pirmą kartą parodytos Chicagoje 
1973 metais — tai buvo ir pir
mą kartą pasirodžiusi tokio po
būdžio kūryba lietuvių tarpe. 

Ryšyje su tom knygom, Pra
n a s s k a i t y s paskaitą "Modernioji 
bibliofilija". Jis penkias tokias 
knygas ruošė ir sekantį pavasarį 
tikisi turėti tų knygų parodą 
Chicagoje Cultural Arts centre. 

Clevelande bus išstatyta dau
giau kaip 50 darbų. Jo parodos 
turėjo labai didelius pasisekimus 
Europoje, Japonijoje, ir keliuose 
JAV-ų miestuose. 

Paroda įvyks spalio 18 — 1 9 d i e 
nomis Dievo Motinos parapUos 
salėje. Pradžia 6. v. v. Prano pas
kaita prasidės 7:30 vai . vak. Po to 
kavutės , prie kurios svečiai turės 
progą susipažinti, pasikalbėti su 
Pranu Gailium. Sekmadienį pa
roda tęsis iki 5 v. v. 

Visi labai maloniai kviečiami 
į šią parodą atsilankyti. 

L I E T U V I Ų BENDRUOMENES 
VEIKLA 

Nerijai iš Retų Amerikos grįžus 

P L B valdybos siunčiamas ir 
Clevelando apylinkės lietuvių 
stipriai morališkai ir medžia
giškai paremtas studenčių voka
linis vienetas Nerija nuo birže
lio 5 iki 25 d. su koncertais lan
kė lietuvių bendruomenes Ve-
necuekoj, Kolumbijoj, Argenti-
noų ir Urugvajuj. Išvykoje da
lyvavo 15 vieneto narių. Visos 
grįžo s u turtingais bendraisiais 
ir individualiais įspūdžiais. Iš
vykos ruošos ir įvykdymo aktai 
pasidarė kai kurių Lietuvių Ben
druomenės centrinių organų 
kontroversijų objektais. 

L B Clevelando apylinkės val
dyba spalio 2 3d., ketvirtadienį, 
7:30 vai. vak. Dievo Motinos 
Nuolat inės Pagalbos parapijos 
mažojoje salėje rengia vakaronę 
su Neri jos išvykos į Pietų Ame
riką dalyvėmis. Jos žodžiu ir 
skaidrėmis pateiks savo įspū
džius i š įvairių vietų koncertų, 

o taip pat ir iš susitikimų s u 
skirtingo gamtinio ir kultūrinio 
klimato paliestų tautiečių, ypa
čiai jų jaunimo. 

Prisinūnimų sklaidoje ir a t 
sakymuose į klausytojų klausi
mus, vakaronės kalbėtojos, t iki
me, duos naujų spalvų ir i švy
kos kontraversiniams aspek
tams. 

Apylinkės valdybos paprašyta 
vakaronę organizuoja ir praves 
Nerijos gastrolių pagrindinė 
vertėja ispanų kalbos ir litera
tūros magistrė Rita Balytė. 

Vakaronė žada turiningą s u 
sitikimą su mūsų apylinkės 
dainos reprezentantėmis. V i s i 
mielai laukiami. 

— Lapkričio mėnesio vakaro
nėje Mykolas Krivinskas rodys 
televizinę garsinę juostą (video 
tapė) iš šių metų šokių šventės 
Chicagoje. 

— Sausio mėnesį kalbės v ie
nas iš pogrindinio Vliko organi
zatorių Balys Gaidžiūnas t e m a 
"Vlikas pogrindyje ir išeivijoje". 

• ' d d N S K A S * 

Norintieji lapkričio 22 d. i š 
girsti "Čičinską", prašomi atsi
minti, kad bilietai į š ią A. Jur-
gučio operą jau baigiami i š 
parduoti. Jų kreiptis į stropiąją 
apylinkės valdybos talkininkę 
Romą Tatarūnienę teL 531-5924 
arba į apyl. pirm. Jurgį Malskį 
tel. 486-9166. šiuo metu p a t s 
pirmininkas ir valdybos narė In
grida Bublienė jau yra atl ikę 
pačius pagrindinius Dainavos 
gastrolių paruošiamuosius dar
bus. B e t dabar jau ir kitų val
dybos narių latJria įvairiausios 
pareigos, kad didysis renginys 
įvyktų laiku ir tvarkingai. 

Operą turės progos pamatyt i 
ir tuo metu Kultūros tarybos 
rengiamos JAV L B kultūros 
darbuotojų konferencijos da
lyviai. V. Marumas 

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

Vytas Maciūnas kalba JAV Liet. Jaunimo s-gos statuto pakeitimo reikalais 
Tarybos suvažiavime, Philadelphijoje. Sekretoriauja (iš k.) Gintare Gecyte 
ir LJS pirm. Virgus Volertas. 

Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Lemont, I l į 

ARTĖJA RINKIMAI 
Gana didelis lietuvių skaičius 

dalyvauja politiniame Ameri
kos veikime. Bet ypač šiais me
tais turėtume parodyti daugiau 
aktyvumo. Turime būtinai da
lyvauti rinkimuose ir svarbiau
s ia balsuoti už daugiau patiki
mesnius asmenis, nes juk nuo 
JA Valstybių valdžios viršūnėje 
stovinčių asmenų ir Lietuvos 
bylos stovis daug priklauso. 

Šių metų rinkimai yra ypa
tingai svarbūs, nes atrodo, kad 
visiems paaiškėjo, kad Ameri
kos valdžios vairas ir užsienio ir 
vidaus politikos atžvilgiu vai
ruojamas nestipriai. Irano su
smukimas, Kubos fiasko, nevy
kusi politika Afrikoje, pairę 
santykiai su draugiškais kraš
tais, tai viskas pasėka nevyku
sios užsienio politikos. Krašto 
viduje ekonominė padėtis ne g e 
rėja, o eina blogyn. 

I š visų duomenų atrodo, kad 
respublikonų kandidatas į pre
zidentus yra daug patikimesnis. 
Jis yra už ginkluotų pajėgų di
dinimą, už griežtą politiką su 
Sovietais ir už geresnius santy
kius su draugiškais, ypač Euro
pos kraštais. 

Prezidentas, be paramos i š 
senato ir kongreso, sunkiai ga 
lėtų įvykdyti užsibrėžtus t iks
lus. Todėl į senatą ir kongresą 
reikėtų pravesti daugiau respu
blikonų kandidatų. 

Mums lietuviams t a s turėtų 
labai rūpėti, nes tik stipri ir 
be nuolaidų Amerika galės su 
stabdyti Sovietų agresiją ir eks
pansiją, o ateityje galės būti 
geresniu laidu ir dėl mūsų ir 
dėl kitų pavergtųjų kraštų lais
vės . Z. Strazdas 

f Apmokėtas pranešimas). 

KOMITETAS BAŽNYTINIAMS 
REIKALAMS VEIKIA 

Jau prabėgo dveji metai su 
puse, kai Lemonto lietuviai kiek
vieno mėnesio pirmąjį sekma
dienį susirenka Di Andreas baž
nyčion lietuviškai pasimelst i 
Kartais susidaro proga ir daž
niau lietuviškai šv. Mišias atna
šaut i Spalio 26 d. 12:30 vai. 
Lernonto Balfo 28 skyrius ruo
šia šv . Mišias, pradėdamas au
kų rinkimo vajų. 

Bažnytiniams reikalams ko
mitetas stengiasi suruošti pa
maldas kiek galima iškilmin
giau. Spalio 5 d. maldas skaitė 
pasikeisdami dr. Algis Mockai-
tis. Daina Kamantaitė ir Elena 
Žukauskaitė, š v . Mišios buvo 
užprašytos Burbų šeimos, tai 
auką nešė Ričardas Burba ir jo 
sužieduotinė Linda Ruzgaitė. 
Giesmėms akordeonu vadovavo 
Rasa šoliūnaitė, kitus patarna
vimus — Linas šc l iūnas ir Kęs
tutis Laukaitis. Visi pastebėjo, 
kad maldas skaitė gražiai, aiš
kiai ir taisyklingai. 

Po šv. Mišių esti pabendravi
mas prie kavos. 

P o Mišių buvo dalinamas 
Bažnytiniams reikalams tvarky
ti komiteto biuletenis. Jame 
rašoma, kad Lemonto LB apy
linkės susirinkime buvo nutarta 
sudaryti Bažnyt iniams reika
lams komitetą. Komitetas suda
rytas: pirm. Algis Mockaitis, 
telef. 968-7377, sekr. — Daina 
Kamantaitė, telef. 968-7595, iž
dininkas — Linas šoliūnas. t e l 
257-6739, reikalų vedėjas — 
Kazys Laukaitis, tel. 323-5326, 
nariai — Kęstut is Laukaitis, 
Aldona Navickaitė, Audronė Po
vilaitytė ir Povilas Varnaitis. 

Esame dėkingi A, Kazlauskui, 
kun. L Zarembai, SJ, Kerelie-
nei, Vilijai Kerelytei, Algiui 
Liaugaudui, Vyteniui Milūnui, 
sol. R. Mastienei, R. Šoliūnai-
tei, M. Motekaičiui ir visiems 
kitiems, kurie įdėjo daug pas
tangų praeity besirūpindami, 
kad lietuviškos mišios turėtų 
pasisekimą. Taip pat esame 
dėkingi kun. dr. Juozui Pruns-
kiui, kuris nuo pat pradžios 
yra s u mumis. 

Komitetas prašo organizaci
jas, šeimas, bažnyčios ir kitais 
reikalais kreiptis į komiteto 
pirm. A. Mockaitį arba į reikalų 
vedėją K. Laukaitį. Yra suda
rytas kalendorius, ir komitetas 
pageidauja koordinuoti datas, 
bei kitus bažnytinius reikalus. 

Biuletenyje priminta, kad Le
monto LB valdyba, pirm. Vik
toras Garbonkus yra išsiuntęs 
laiškus, prašydamas šeimas, 
turinčias mokyklinio amžiaus 
vaikus, leisti į Lemonto Mairo
nio lituanistinę mokyklą. Dar 
galima užsiregistruoti pas mo
kyklos direktorę Militą Milašie
nę, telef. 460-3452 arba pas tė
vų komiteto pirm. Juozą Urbo
ną, telef. 985-1132. 

Paminėta biuletenyje, kad šio
je bažnyčioje jau septyni lietu
viukai priėmė pirmąją šv . ko-
muniją: Romualdo ir Teresės 
Barauskų dukterys Karą ir Ta-
nija, Romo ir Virginijos Kankų 
duktė Rita, Edvardo ir Leono
ros Lingamerių sūnus Paulius, 
Zenono ir Giedrės Mereckų duk
ra Kristina, Vilijaus ir Violetos 
Mikaičių dukra Tanija, Romo ir 
Jūratės Slivinskų sūnus Edvar
das. Juos lietuviškai paruošė 
kun. dr. Juozas Prunskis. 

Andrius Laukaitis 

B E A L E S T A T E 

Murink 28 metų. 5 kamb. Prie 72-os 
ir California. 
Medinis — 7 kamb. Arti 70-os ir 
Fairfield. 
Mūrinis — 1»A Mikita, 5 ir 3 kamb. 
Mūrinis — 7 kamb. Perdirbtas į 2 bu
tus. 
Marinis 27 metų. 5 kamb. Prie 72-os 
ir Sacramento. 

BROKERIS t. 2UMBAKIS 
TeL 778-8818 

E A L E S T A T E 

PALIKIMAS. 6 kamb. 30 metų tvanu 
mūr. Cape-Cod prie 73 ir Ricnmond. 
41 p. sklypas. Gar. Tuščias. Nebran
gus. Priims pasiūlymą. TeL 825-8015. 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
GARDEROBO KRITIKA 

Paskaičius AL Likanderienės 
madų parodos aprašymą "Drau
g e " spalio 11 d. ir pasidalinus 
mintimis su kitomis, mačiusio
mis tą parodą, pastebėjau, kad 
ir kitos panašiai galvoja. To
dėl nutariau tai paminėti ir vie
šai spau<Xoje. 

Autorė ilgame madų aprašy
m o pradžioje apie ketvirtį vie
t o s skyrė savo garderobo "iš
dėstymui". Susidarė įspūdis, 
kad ji į v isą madų parodą žiū
rėjo pro savo garderobo sukne
lių tarpus. Dėl to žvilgsnio siau
rumo mados aprašymas pasiro
d ė gana ribotas, vietomis nelo
giškas. 

Visas parodos aptarimas buvo 
suspaustas tarp pačios autorės 
aprašytos suknelių "invazijos" į 
j o s vyro spintą ir popierinių 
puodelių bei plastikinių šaukš
tukų nepastovaus likimo vaišių 
metu. Buvo pasigesta sumanes
nio parodoj modeliuojamų dra
bužių vertinimo. Taip pat ne
aišku, ar autorė juokiasi i š atė
jusių žiūrovų, kad jų per daug 
susigrūdo į Jaunimo centrą 
madų parodoj, ar kad rengėjos 
jas taip sugrūdo "kaip sardi
nes". Jei taip gausiai susirin
ko, reiškia, kad joms buvo įdo
mu. Rengėjos jų priverstinai 
negrūdo: juk ne tik šioj madų 
parodoj, bet ir kituose sėkmin
guose renginiuose Jaunimo cen
tro salė "sprogsta" nuo žiūrovų. 
Ber ar ta i blogai? Tenka tik 
džiaugtis, kad Jaunimo centras 
pilnas, kod tuo paremiamas 
Jaunimo centras ir kiti lietuviš
ki ir krikščioniški labdaros dar
bai, kaip ir šios madij parodos 
atveju. Angelė Bartkienė 

niitiiiiinniiiiiiiiiiiiHuimuiiiiiuiiuiiiii 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau 39 metus tar
nauja N»w Jersey. New York Ir Con-
nectlcut lietuviams ! 
Kas šeštadienį nuo 4 !kl S vai. po
piet ii WEVD Stoties New Yorke 
1330 kil.. AM Ir nuo 7 iki 8 vai 
vak. 97.9 meg. FM, 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 

234 Sunlit Drfve 

Watchung, N. J. 07061 

TEL, - 753-SOI (211) 

ilflllllllllllllllllillilll!llilillllUlllllllllim> 

VVe'tl nei p you make the right movė. 

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

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Palūki Road 

Tel. _ 767-0600 
Inaependently owned and operatei 

Florida Real Estate 
Namų pirkimo reikaluose: Clearwater, 
Largo, BeUeair, Scminoie apylinkėse 
(Netoli S t Peterabur? pilledlų k lubo) 

Prašau kreiptis: 

LIUCIJA VAI6AITIENE 
Realtor - Associate 

Rodgers & Cummings, Inc. 
TeL Dieną 813—881-8411 

Vakare 813—585-2738 

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

2 butai — medinis. 68 ir Mapie-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Marini!. bangaknr Brighton Parke. 
15 metu. Del ligos reikia skubiai par-
iuoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tas 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 838-5568 

ttl£CELLA>£OLS 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5096 

uiiiiiiiiMiiiimiiiiiiiii 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 405* Archer Av< 
Chica«o, 11L 00632, teL 8B7-5880 

VALO 
KILIMUS I B B A L D U S 

P i — M — ir vaškuojame 
y/itą r&iių grindis. 

B U B N Y S — TeL B E 7-5168 

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

TeL — W A 5-8063 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiunfiiiuiiiiiiuinnniiittiH 
TELEVIZIJOS 

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

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St. , tel. 776-1486 
'illlllllHIIHNIlIlUIIIIIIIIHIilIlUIIIHIIIIIII 
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P LU M BING 
Licensed, Bonded, Insored 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir k t plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
{ automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
uiuimiimimiummimiHitmiiHiMtiimi 

M 1 8 C S L L A N B O U 8 

u i 
10% 

FBANK ZAP0LIS 
SS98V, West Sttfc Street 

le is i — GA 4-8S54 

IIHIIMtimillUiHHMH 

OOSMOS PAKCELfi EKFRESS 
S501 W. 69 6fc. DL 

SIUNTINIAI 1 UETUV4 
— 925-2737 

Vytautas Valantinae 
«uiuuunuinmmmiiiinniiniinimiHiii 

N A M Ų A P Š I L D Y M A S 
įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyviniu* 
pečius į garinius, 
A L B I N B A N Y S , TeL 447-8896 

BRIGHTON 
Savininkas parduoda Taverną 
ir namą. 

Skambint 284-9315 

IŠNUOMOJAMA — FOB HCN1 

1-me Išnuomojamas C 
aukšte, Marauette Parke. 

Skambint GR 8-4873 

ISNDOM. 3V4 kamb. butas 35-tos ir 
Emerald Avenue apylinkėje. 

Skambint — 523-1587. 
-

I5NUOM. 5 kambarių butas. Rami 
apylinkė prie vienuolyną Skambint iki 
2-ros valandos popiet 

T«L — 

HELP WANTED — MOTERYS 
" • II • • I M I III 

REIKALINGA VIRĖJA pagaminti valgj 
septynioms seseiems-vienuoiems ir at
likti lengvą namų ruošos darbą. Pa-
pageidaujant yra gyvenimui patalpa. 
Skamb. 823-8515 nuo 9 v.r. iki 2 v, 
popiet; arba 737-8787 po 3 v. popiet 

iimmiiimiiiiiiiiiiimmmiiiiimmmiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME T A X 
Notariatas — Vertimai 

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

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

šaligatvius, laiptus ir kitokius. 
Skambint telef. — 

G R , 6 - 8 4 0 2 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar ii lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia JMM 
su patyrimu, u t priainamą kainą pa
das, skambinant po 8-tos v. vakaro 

TEL. — 478-3950 

Perskaitę "Draugą", duokite 
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 ^ • * • " • • paaakai tyt i . 
lllllilIlIMIIIIIIIilHIII 

GENERAL 
OFFICE 

In this new position you can't beat 
the friendly atmosphere and . . . you 
work from 8 to 4 with an bour paid 
luncn. Company paid benefits include 
a medical and dental plan. Mušt type 
50 wpm and have general office know-
ledge. 

Ptease calh DON WALTER 
4 5 4 - 7 8 2 9 

CONTINENTAL AIR TRANSPORT 
380 N. DeaPlaines Street 

Chteago, O. 88888 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

iimiiiimiiimiimmimiiuiuiiiiiiiiiiiitii 
M. A. $ I M K U S 
INCOME TAX SKRV1CE 

JTOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplew>od, tel. 254-Ttai 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMIMŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokio blankai. 
iiiHiiHHiiiunimmiiiinumiiiiuiiniimi 

D £ M E S I O 

H E L P W A N T E D — M A L K * F E M A L X 

B E A L K S T A T E 

FLORIDA 
REAL ta A"**1* R 

Rezidencinės ir Komercinė* Nuosavybes 
Apartmentai * Kondomiiurnji . Nuomavimas 

RKALTOR • • • BROKE* • . . ROTAKT 
F ^ T A T F 3?0i Goif hov\eva.rd..stOetcri.t>urq fccach.H. >>?06 
H i O 1 IX X J U T£bffona« (81H HO-244S , Vakare («i3) M 5 - t 7 j a 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiHiiiiiiimii 

L I K S V E I K A S i i 
Raiša U R B A N I E N f i at l ieka 

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

Garso režisorius Paul ius Ja -
aiukonis. Išleido G I N T A R A S , 
filmų ir plokštelių gamyba, H o l -
lywood, California. 

Kaina s u persiuntimu $8.95 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, k5k5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60€t9 

IJIMMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIUIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIHIIIilIHIlIHIUIIIIHI 

Į A I R L I N E S 
| Major airlines are now hiring for t h e fol lowing 

opportunit ies: 
FUGHT ATTENDANTS 
RAMP AND BAGGAGE PERSONNEL 
TICKET AGENTS 
RESERVATION AGENTS 
CLERICAL POSmONS 
CUSTOMER SERVICE 
FOOD SERVICE 

! 

Individuals interested in applying with tbese airlines companies 
mušt be career oriented, have a pubuc relations personality, be 
willing to travel if reauired, and be in good health. For further in-
formation on how to mimediately appiy direetly with these major 
airlines companies, write to: 

TRAVELEX, INC. 
ATTEN: AIRLINES AfTUCATION INFORMATION 
3885 SOUTH WASATCH BLVD. SUITE 181 
SALT LAKE CTTY, UTAH 84188 

Piease indicate briefly your backgrouad. wfaat .airlines position (s) 
you are interested in applying for and endose a stamped, setf-
addressed envelope so that you may reeeive further Information as 
to what steps to take so that possible interviewi might be arranged 
by these airlines. Ali major airlines companies are EQUAL OP-
PORTUNTrY EMPLOYERS 

uauiiiiuiiiiuuuiuiiiaiiiiMniBHMk: 

< 



Kun. Antanas Marinis, neseniai atkeltas į Svč. M. Marijos Gimimo li«uviit 
parapiją (Manąuette Parke), Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje to muzie
jaus moterų vienetui kalba; apie lietuvių kryžius, koplytėles ir smūtkelius, 
kurie dabar ok. Lietuvoj naikinami ir salinami ne tik iš pakelių, bet nelei
džiama statyti nei privačiose sodybose. 

MOSU KOLONUOSE 

LAIŠKAI DRAUGUI 
NEDALYVAVO 

Šiuo pranešama, kad Melrose 
Parko Lietuviu Bendruomenės 
apylinkė nėra jokia Cicero Altos 
skyriui priklausanti organizaci
ja, kaip buvo pranešta š. m. spa
lio 24 d. "Drauge" įdėtoje kores
pondencijoje ir pasirašyta K. T. 
inicialais. Jokie mūsų bendruo
menės atstovai ar atstovas nebu
vo įgalioti atstovauti JAV Melrose 
Park'o lietuviu Bendruomenei. 

Melrose Park'o Lieutviu 
Bendruomenės valdyba 

East St. Louis, HL 
MERE P. FIšEEIENfi 

Petronėlė Fišerienė, keletą 
dienų pasirgusi, sulaukusi be
veik 75 metų, spalio 4 d. mirė. 
Palaidota iš East S t Louis lie
tuvių katalikų parapijos bažny
čios BeDvelle katalikų kapinėse. 

Po antrojo pasaulinio karo 
didelė Viliaus Fišerio šeima at
keliavo j East St. Louis, Ulinois. 
Fišeriai išaugino šešias dukras 
ir tris sūnus gerais katalikais. 

Petronėlė buvo pavyzdinga 
Lietuvių Bendruomenės narė, 
pareigas ji atlikdavo be prie
kaištų, liūdi netekę mylimos 
mamytės vaikai, lūdi ir visa lie
tuvių kolonija 

Reiškiame gilią užuojautą jos 
vaikams, anūkams (34), proa
nūkėms (6) ir kitiems artinie
siems. 3. 

KODĖL m NEGIRDIME 
AMERIKOS BALSO 

•Amerikos balse*-- transliacijos 
lietuviu kalba prieš kiek laiko 
staiga pasidarė sunkiai girdimos 
vakarinėj hemisferoje. Rugsėjo 3 
dienos lietuvių atstovų susitiki
me su senatorium Charles H. 
Percy (R. 111.) kalbant apie Rio 
Free Europe ir Radio Liberty) bu 
vo užsiminta taip pat apie dauge 
lio lietuvių užklausimus dėl stai
ga nusilpusių, sunkiai girdimų 
lietuvių kalba programų. Sena
torius atsakė, jog jo įstaiga šį reika 
lą ištirs. 

Waukegan, Illinois 
PRISIMINUS VI 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ 
Negalima taip greitai užmirš

ti tų įspūdingų vaizdų, kuriuos 
sukūrė šokantis jaunimas Chi-
cagos Amphitheatro salėje. 
Waukegan ir Kenosha apylinkių 
šokėjai didžiuojasi, kad ir jie 
turėjo progos joje dalyvauti. 
Iš šių apylinkių dalyvavo dvi 
šokėjų grupės: studentų "Bijū
nas" ir senjorų "Klumpė". Joms 
vadovavo Stasys Milašius ir Ri
ma Kažemėkaitytė. 

TRADICINĖ RUDENS PUOTA 
Kaip kiekvienais, taip ir šiais 

metais LB Waukegano apylin
kės valdyba ruošia tradicinę 
rudens puotą. Puota įvyks lap
kričio 15 dieną, šeštadienio va
kare, pradžia 7 vai Ji ruošia
ma .naujoje vietoje, Estų na
muose, prie 21 ir 45 kelių kryž
kelės. Rengėjai Ikviečia kaip 
galima skubiau įsigyti pakvie
timus, kurie gaunami pas Ele
ną Skaušiene (312) 623-7927 
arba pas valdybos narius. Puo
toje bus proga atnaujinti senas 
pažinti arba užmegzti naujas 
ir linksmai praleisti šeštadienio 
vakarą šokiams gros "Vyčio" 
orkestras, kuriam vadovauja 
l iūtas Dargis ir dalyvaus dai
nininkė p. Ruzgaitė. Valdyba 
tikisi, kad nariai paaukos lote
rijai fantų. 

Gerbiamas Draugo redaktoriau, 
Prašau neatsisakyti išspausdin 

ti Drauge dar ir šį mano laišką. 
Jonas Jasys, atsiliepdamas į 

mano rugsėjo 13 d. "Drauge" iš 
spausdintą laišką, kviečiantį jį 
būti nuosekliu, rugsėjo 29 d. 
Drauge man skirtam atsakyme 
pataria nekalbėti netiesos. Žino
ma, savo laiške galėjau būti 
tikslesnis ir nesumesti į tą patį 
maišą LB Hartfordo ir LB Put-
namoo apylinkių valdybų pareiš
kimų. Nors jų reakcija buvo 
kiek skirtinga, tačiau jų pagrin 
dinė mintis yra ta pati: Hartfor
das tiesiai pasakė, kad nepriims 
aukų Altai ir Vlikui, o Putna-
mas tik pagrasino nutraukti apy
linkės paramą tai organizacijai, 
kuri dels ir trukdys susitarti dėl 
Lietuvos laisvinimo darbų Tu
rint galvoj 1978 m. birželio 18 d. 
Rochestery pasiektus tarp JAV LB 
krašto valdybos ir Altos įgalioti 
nių susitarimus, kuriuos krašto 
valdyba tuoj pat (liepos 2) ir pa
tvirtino, o Altą delsė tvirtinti ir 
1979 m. rugsėjo 29 VVashingto-

ne įvykusį incidentą tarp Vliko vai 
dybos ir PLB ryšininko nesunku 
suvokti, kas delsė ir Kam tas apy
linkės įspėjimas buvo skiriamas. 
Tad priekaištaujant LB apylin
kėm, netiktų užmiršti ir tų orga
nizacijų, kurios jau iš seno prak
tikuoja skirtingą laisvinimo dar
bą dirbančių organizacijų trak
tavimą. 

Neprisipažįstu sakęs netiesą ir 
tvirtindamas, kad Aha ir jos pa
daliniai atsisako per jų rengia
mus Vasario 16 šventės minėji
mus priimti aukas Tautos Fon
dui. Kas sekė per eilę metų Altos 
prieš Vasario 16 šventų skelbia
mus atsišaukimus ar dalyvavo 
jos skyrių rengiamuose šios šven 
tės minėjimuose, galėjo įsitikin
ti raginimais aukoti tik Altai. 
Kai kurių Altos skyrių, kaip New 
Yorko, Los Angeles ir gal dar ki
tų, jų pačių iniciatyva vienų iš 

anksčiau, o kitų tik šiais metais 
pradėtas praktikuoti atsižvelgi
mas į aukotojo valią pagrindinės 
Altos politikos šiuo klausimu dar 
nepakeitė. Be to, noriu pastebėti, 
kad Aha nuo 1974 m. iki 1979 m. 
pabaigos ar 1980 m. pradžios jo
kios piniginės paramos Vliko veik 
lai nėra teikusi. Vliko vadovybei 
pasikeitus, Aha, kaip ir kitos or
ganizacijos, įstojo į Tautos Fon
do narius su 4,000 dol. įnašu, bet 
tai dar neišperka jos per 6 ar 7 
metus vykdyto Tautos Fondo fi
nansinio ignoravimo. 

Šiomis pastabomis diskusijas su 
J. Jasiu ir baigiu. 

Jus gerbiąs 
Kazys Jankūnas 

— Kritikas -
žino kelią, bet 
automobilio. 

žmogus, kuris 
negali vairuoti 

Kenneth Tyrtan 

NETEKOM DVIEJŲ UOLIŲ 
NARIŲ 

Spalio 3 — 4 dienomis Ame
rikos Lietuvių respublikonų fe
deracijos pirmininkas Anatolijus 
Miliūnas lankėsi VVashingtone ir 
vėl apsilankė senatoriaus Charles 
H. Percy įstaigoje, turėjo gan il
gą pasikalbėjimą su vyriausiup asi
stentu Scott Cohen. Ten sužinota, 
jog iš Amerikos balso gautas se
kantis paaiškinimas: pagal Ame
rikos balso žinių skyriaus virši
ninko pasiaiškinimą transliacijos 
nėra siunčiamos daugiau per 
"multiband freąuencies", bet yra 
nukeltos į taip vadinamą "side-
band", tuo pagerinant translia
cijų priėmimą Lietuvoje. Per 
multiband freąuencies transliuo
jamos programos buvo gerai gir
dimos Amerikoj ir Kanadoj. "Mes 
bandome pasiekti klausytojus Lie 
tuvoje, ir sideband transliacijos 
tau geriau atlieka" sakė žinių sky 
riaus viršininkas. 

Gaila, kad daugeliu5 lietu
vių išsibarsčius po plačią Ame
riką ir Kanadą, prarasta kasdieni 
nė lietuvių kalba informacija. 
Senatorius Percy sakė, jog jis stip 
riai remia Radio Free Europe ir 
Radio Liberty ir darys žygių pa
daryti jas dar stipresnėm. 

VVashingtono 18 lietuvių, de
monstravusių prie Sovietų amba 
sados ir administracijos tampo
mų po teismą reikalu senatorius 
Percy laišku kreipėsi į Attomey 
General Benjamin Civiletti, ska 
tindamas jį kaltinimus prieš lietu 
vius atšaukti. Prie jo akcijos pri
sidėjo senatoriai Pregle, Levin ir 
Tsongas. 

Reictų pabrėžti, kad senato-
raisu Percy įstaiga visad stengiasi 
mūsų reikalams patarnauti. 

(Rep.) 

Ričardas ir Teresė Kružikai 
su savo jaunimu išsikėlė j New 
Hampshire valstiją, 
dirbdamas Industrial kompani
joj, Crystal Lake, EI., tvarkė to 

skyriaus atskaitomybę. Kom
panija įvertindama Ričardo su
gebėjimus, prieš metus jį pa
aukštino į viceprezidentus, o 
dabar perkėlė j New Hampshire 
tos kompanijos padalinį, kur jis 
koordinuos kompanijos kelių I 
skyrių atskaitomybę. Ričardas' 
yra Vietnamo karo veteranas. 
Waukegane prieš kelis metus 
vadovavo vieną kadenciją LB 
apylinkės valdybai, buvo šv. 
Baltramiejaus parapijos bažny
čioj komentatorium. 

Ričardas ir Teresė savo laiku 
yra buvę uolūs tautinių šokių 
šokėjai. Ir VI tautinių šokių 
šventėje jie dalyvavo senjorų 
grupėje. 

Jiems linkime geros sėkmės 
naujoje vietoje, bet gaila, kad 

Ričardas, į jaunimas neturės arti lituanisti
nės mokyklos ir rečiau matysis 
su močiutėm ir seneliu vp. 

A. f A. 
STASEI SKREBEENEI mirus, 

jos vyrui Antanui ir sūnums Antanui ir 
Pauliui reiškiame nuoširdžią užuojauta. 

Union Pfer lietuvių Draugija 

Mielai sesutei 

A. f A. ANELEI VABALIENEI 
Lietuvoje mirus, broliui STASIUI ir brolienei TERESEI 
ŠLIKAMS reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Anelė Ragažinskienė 
Teresė Barušaoskaitė 
Jonas ir Angelė Puodžiūnai 
Paul ir Elvira Hunzikera 

A. f A ELENAI BALČICNAITEI-
MASAITIENEI mirus, 

jos vyrą dr. ČESLOVĄ MASAITĮ, jos SESERIS, BRO 
LIŪS su ŠEIMOMIS ir kitus gimines nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Zina ir Pftra* Kazlai 

A. f A. 
ELENAI MASATTIENEI mirus, 

jos vyrą ČESLOVĄ, brolius: prelatą VYTAUTĄ, — mū
sų skyriaus Dvasios vadą,— POVILĄ, ANTANĄ, PE
TRĄ ir SILVESTRĄ, sūnėną inž. JURGĮ (skyriaus na
rį) ir kitus artimuosius, didelio skausmo prislėgtus, nuo
širdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

BOSTONO ir APYLINKĖS ATEITININKAI 

A. f A. STASEI SKREBUTIENEI 
mirus, vyrui Antanui, sūnums Antanui ir 
Povilui reiškiame gilią užuojautą. 

ADELĖ ir JUOZAS BALTRAMONAIČIAI 
STASĖ ir RIČARDAS ESTKAI 

SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A 

ANELĖ MIKIENĖ 
Š. m, spalio 21 d. sueina lygiai septyneri metai, kai 

atsiskyrė iš mylimųjų tarpo mūsų brangi žmona, motina 
ir uošvė. 

Minint šią sukakti, š. m. spalio 19 d 10:30 vai. ryto 
ir spalio 21 ir 24 dienomis 9:00 vai. ryto Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje Detroite bus atnašaujamos šv. Mišios už jos 
sielą-

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
a. a Anelę Mikienę savo maldose. 

Vyras ir duktė su seimą 

A. į K Prof. PRANUI ČEPĖNUI 
m i r u s , 

mielai ir labai gerbiamai p. ALBINAI ČEFENIENEI 
su ŠEIMA giliausią užuojautą reiškia 

IRENA PLECHAVIČIENĖ 
Timberlake, Ohio 

A J A . P E T R U I B U T Ė N U I 
[mirus, nuoširdžiai užjaučiame gimines ir 
lartimuosius. 

POVILAS, JUZĖ ir VYTAUTAS 
JANUSONIAI 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. spalio mėn. 17 d. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

ONA GRUŠIENĖ 
Kasparavičiūte 1 

Jau praėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną, motiną ir seserį, kurios netekome 
1975 m. spalio 19 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos įvairiose bažnyčiose. 
Maloniai prašome visus >— gimines, draugus ir pažįstamus pri

siminti a. a. Oną Grušienę savo maldose 

Tebeliūdi: Vyras, duktė ir sūnūs su šeimomis, sesuo ir broliai 
su šeimomis. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

-

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL H O M E 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. spalio mėn. 17 d. 

X Rasa šoliūnaitė ir Darius 
Polikaitis, jaunieji muzikos me
nininkai ir nuoširdūs "Ateities" 
talkininkai, savo programa pri
sidės prie "Ateities" žurnalo 
vakaro pasisekimo spalio 18 d., 
Jaunimo centre. 

X Svč, Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos mokyklos moti
nų klubo susirinkimas įvyks 
spalio 20 d., pirmadieni, 8 vai. 
vak. mokyklos salėje. Jurgita 
Sabienė ir Regina Matonienė su 
8-to skyriaus mokinių mamytė
mis ruošia kavutę su pyragė
lių užkandžiais. Narės ir sve
čiai prašomi dalyvauti. 

X V. Kasakaitis iš Willowick, 
Ohio, užsisakė knygų už dides
nę sumą. Savo laiške mums ra
šo: "Telaimina jūsų darbą Gai
lestingasis Dievulis". Dėko
jame. 

X "Sėkmės Jums nelengva
me spaudos darbe!" — rašo 
mums detroitiškis inž. J. Dun-
čia, siųsdamas 10 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

x Alicija Stephens, kuri da
lyvauja lietuviškoje visuomenė
je jau daugiau kaip 50 metų, bus 
artimųjų ir senesniųjų pažįsta
mų pagerbta šį sekmadienį, spa
lio 19 d., 4 vai. po pietų Jauni
mo centro didžiojoje salėje. Šiuo 
laiku Alicijai sueina 75 metų gi
mimo sukaktuvės. Savo laiku, 
jos vedami chorai ir solistai -
solistės buvo aukščiausio lygio. 
Alicija vis dar lavina mergai
čių— chorų ir dainos ratelius. 
Visi,-sos studentai ir choristai 
turėtų pagerbti pilnai atsidavu
sią savo menui muzikę. Mūsų 
visuomenė stokoja tokių, kurie 
norėtų pasišvęsti lietuviškai dai
nai. Bilietus galima įsigyti pas 
Vacį Momkų. Skambinti tele
fonu: 925-6193. 

X Naujausių leidinių už di
desnę sumą "Drauge" užsisa
kė: prof. JoanM. Vastokas (Ka
nada), Antanas Valiuškis (Bar-
rington), Liudas Dovydėnas 
(Clarks Summit), J. Navakas 
(Omaha). 

X Komp. Jeronimą Kačinską 
ne tik lietuviai, bet ir amerikie
čiai aukštai vertina. Tas įrodo 
Berklee kolegijos dėstytojų ir 
studentų jam rodomą pagarbą ir 
pasiaukojimą atvykstant auto
busu iš Bostono į Chicagą ir be 
atlyginimo išpildant jo kūrinių 
koncertą. Tikime, kad Chicagos 
lietuvių visuomenė šį aukšto 
lygio koncertą įvertins ir savo 
dalyvavimu pagerbs kompozito
rių bei programos pildytojus. 
Koncertas įvyks spalio 25 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Marijos! 
aukštesniosios mokyklos audito
rijoje. Bilietai gaunami Vazne-
lių prekyboje. Tel 471-1424. 

lietuviu Fondas 
(pr.). 

X "Čičinsko" operos pasta
tymo išlaidoms sumažinti "Dai
navos" ansambliui atsiuntė fi
nansinę paramą šie geradariai: 
JAV LB Kultūros taryba — 
1000 dol. Birutė ir Jonas Jasai
čiai — 180 dol.. Dr. Danguolė 
Surantas — 150 dol., Aleksan
dra ir Stepas Barkauskai —, -
150 dol., Antosė ir Juozas Va- j 2U » pažįstamų dalyvauti ben 

130 dol., ir St. I droje maldoje ir tuo pačiu prisi-
Fl. gyvenantieji 

buvę dainaviečiai — 115 dol. 
Ansamblis visiems nuoširdžiai 
dėkingas. Operos spektakliai 
įvyks lapkričio 8 d., 8 vai. vak. 
ir 9 d., 3 vai. popiet Marijos 
aukštesniosios mokyklos audito
rijoje, (pr.). 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Algirdas T. Antanaitis, 
"Antrojo kaimo" prievaizda, su 
savo grupe atvyksta į Bostoną 
šeštadienį, spalio 18 d. Links
mo pobūdžio programa vyks 
Lietuvių Piliečių draugijos UI 
aukšto salėje. Programa prasi
dės punktualiai 7:30 vai. Po 
programos užkandžiai, Šokiai. 
Parengimą ruošia Bostono skau-
tija. 

Tautodailės paroda, ren 

Chicagos lietuvių visuomenė susidomėjusi klausosi Vlado Šakalio pranešimo apie gyvenimą okup. Lietuvoje. 
Nuotr. P. Maletos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

giama Lietuvių tautodailės insti- i kurie išeivijos rašytojai. I 

— Rašyt. Juozo Graso raštų 
I tomas išleistas Vilniuje. 440 
puslapių knygoje atspausdintos 
jo pjesės: "Tėvas ir sūnus", 
"Herkus Mantas", "Zigmantas 
Sierakauskas", "Adomo Brund-
zos paslaptis", "Meilė, džazas ir 
velnias", "Žmogus be veido". 

— Lietuvių rašytojų biblio-
į grafinio žodyno I tomas išleis
tas Vilniuje. Žodynas sudary
tas pagal rašytojų pavardžių ir 
jų įsigalėjusių slapyvardžių abė
cėlę. Į žodyną įtraukti ir kai 

to-

VL. &AKALYS JAUNIMO 
TARPE 

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
iniciatyva, sekmadienį, spalio 
5 d. pokalbio su VI. šakaliu buvo 
pakviestos Chicagos organizaci
jos. Prisirinko pilna Jaunimo 
centro kavinė. 

V. Germanas pasveikino su
sirinkusius ir pakvietė pokal
biui VI. Šakalį, D. Bruškytę, S. 
Girnių ir A Tamošiūną. 

VI. šakalys labai trumpai pa
pasakojo savo gyvenimo kelią 
ir pabėgimą. Ilgėliau sustojo 
prie protesto dokumento pasi
rašymo (minint 1979. VHI. 23. 
Stalino - Hitlerio pakto 40 m. 
sukaktį). 

Toliau jaunimo atstovų klau
simai: kaip Lietuvos gyvento
jai reaguoja į lietuvišką išeivi
jos jaunimą, ar išeivijos jauni
mas turėtų važiuoti j Vilniaus 

universitete ruošiamus lituanis
tikos kursus bei jaunimo stovy
klas; propaganda Lietuvoje di
delė, tai kada jaunimas pradeda 
priešintis, kokio amžiaus yra 
Lietuvos jaunimo kovotojai; ko
kia išeivijos jaunimo veikla at
neštų didesnę naudą Lietuvai ir 
jos gyventojams; kada buvo 
didesnė rezistencija prieš 1972 
m. ar po ir koks iš tikrųjų yra 
rezistencijos įnašas? 

Atsakydamas į klausimus, VI. 
Šakalys pareiškė, kad jis išreiš
kia savo ir pogrindžio nuomo
nę. Nusivylimas Vakarais yra, 
bet lietuviška išeivija — ne. Lie
tuva iki graudulio klausėsi ra
dijo bangomis iš Jaunimo kon
greso atsiųsto sveikinimo. Vė 

kusią liepos 13 d. gegužinę ir pa 
teikė to renginio piniginę apyskai 
tą. Gegužinė praėjo sėkmingai, 
turėta pelno iš kurio dalis skiria 
ma mūsų kultūriniu užsimojimų 
rėmimui. 

Gruodžio 14 d. numatytas Sąjun 
gos metinis susirinkimas, o po to 
tradicinis pobūvis — kūčios. Tą 
dieną tėvų jėzuitų koplyčioje bus 
atnašaujamos Šv. Mišios gyvųjų 
ir mirusiųjų paštininku inten-

j cija. Ir šiais metais susirinkimas 
ir pobūvis įvyks Kosto ir Kotrynos 
Repšių namuose. 

Lietuvių paštininkų sąjunga 
visada jautriai reaguoja į kitų or 
ganizaciju didesnius užmojus ir 
pagal išgales juos savo aukomis 
remia. Šį kartą valdyba 50 dol 

tuto, bus spalio 18-19 d. Kul
tūros židinyje. Parodoje bus 
sutelkti įvairiausi lietuvių tau
todailės rinkiniai, audiniai, dro
žiniai, rankdarbiai, gintarai. Iš 
Mcntrealio atvyksta kilimų au
dėjų būrelis ir išstatys kilimų, 
lėlių, kraičio skrynių. Bus ro
domi filmai ir skaidrės. 

— JAV LB apygardų - apy
linkių kultūros darbuotojų kon 

mas apima A—J raides. Knyga 
773 puslapių. 

LATVIJOJ 
— Per automobilių susisieki

mo nelaimes per š. m. pirmąjį 
pusmetį visoje okupuotoje Lat
vijoje užregistruota 1874 susi
siekimo nelaimės. Aukų per 
šias nelaimes — 1671 sužeistas 
ir 225 žuvusių. Priežastys ne-

ferencija įvyks lapkričio 22-23 \ laimingų įvykių: susisiekimo 
d. Clevelande, Lietuvių namuose, j taisyklių pažeidimai, netvarkin-
877 East 185th St., 44119. 

— JAV LB Visuomeniniu rei
kalų taryba kreipėsi į radijo va
landėlių redaktorius su prašymu 
pasisakyti dėl jos pastangomis 
svarbiųjų sukakčių progomis pa
ruoštų ir magnetofoninėse juos
telėse įrašytų programų anglų 

liau šis sveilrinimas buvo iš- a uka parėmė lietuvių sportininkų 
spausdintas "Alma Mater" pus-' išvyką Australijon ir 25 dol. Litu 
lapiuose. I anicos futbolo klubą, 30 metų 

Kursų klausimas jautrus, duo
dąs įtampos. Suprantama, kad 

_ . , . . . _ . , tėvai rūpinasi vaikų lietuvišku-
X "Lietuvių e k s l i b r į (kny- m t o % n e g a l i m a k a l t i n t i ) 

gų ženklai, angį. Lithuanian, m ^ į k u r s u s n ė r a r d k a l a 
Bookplates), pirmoji šios rūšies Vkm^ v f e t o j e v i s ų ^ ^ 

Kun. Kazimieras Pugevičius 
spalio 19 d. 10.vai. ryte Chicagos 
Ateitininkų namuose kalbės 
tema „Tikintis lietuvis tėvy
nėje". 

X A a. dantų gyd. Rožės Ti-
jūnienės - Paurytės, mirusios 
1978 m. spalio 18 dieną, penke
rių metų mirties liūdnai'sukak
čiai paminėti, už Jos sielą bus 
atnašaujamos šv. Mišios spalio 

' 19 dieną, 12 valandą Tėvų Jėzui-
| tų koplyčioje. Prašoma artimų-

siukevičiai 
Petersburgo. 

X Solistai Margarita Momlde-
nė ir Stasys Baras, kun. Jono 
Borevičiaus sukaktuvinio pager
bimo akademijoj atliks meninę 

minti ir pagerbti velionę. 
Nuliūdęs vyras 

(pr.). 
X Algis A Regis kalbės sek

madienį, spalio 19 d.. 11:45 vai. 
r. (tuoj po lietuviškų šv. Mišių) 
Šv. Antano parapijos salėje, 
kampas 15th Street ir 49th 
Court, Cicero, 111., Cicero Lietu
vių Respublikonų partijos vie
šame priešrinkiminiame - infor
maciniame susirinkime, kuriame 

knyga lietuviškų knygų tarpe, 
| paruošta Vitolio E. Vengrio, jau 
atspausdinta ir atiduota knygri
šyklai įrišti. Leidinyje pateik
ta 500 liet. knygų ženklų nuo 
XV amžiaus ligi šių dienų. Pa
aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bomis. Veikalą išleido Lietuvių 
Bibliotekos leidykla, Chicagoje. 

x Lietuvių slidininkų krabo 
susirinkimas įvyks spalio 17 d., 
penktadienį, 8:30 vai. vak. Play-
house salėje, 2515 W. Lithuanian 
Plaza Court. Valdyba kviečia 
klubo narius ir svečius daly
vauti. 

X Aukų po 5 dol atsiuntė: 
Ona Steponaitienė, Antanas Pet
rauskas. Maloniai dėkojame. 

X Dr. Elena Repšienė, čika-
giškė, prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 10 dol. auką. Ma
loniai dėkojame 

'unsai, 
as ieško stiprybės, gyveni-1' į ^ j į g ^ k k i t o s e I sia 
vertės. Senoji karta sukau- £ " ° £ ^ n i ^ i i o s e . i d o ^ a v o 4 ' °°° 

turėtų būti Lietuva. Atsirado 
galimybės lankyta Lietuvoje gi
mines. Važiuokime, lankykime, 
bet tenkinkimės penkių dienų 
leidimu, neieškokime per "Tė
viškės" draugiją kelių į Lietuvą. 
Lietuva nėra L. T. S. ir Lietu
vos priešas yra priešas. 

Lietuva alksta laisvės. Jau
nimas ieško stiprybės, gyveni
mo 
styta siaubo, jaunoji karta ne
sibijo. Auga pogrindis, jaunuo
lių amžius įvairus, vidurkis nuo 
16 iki 23 m. Yra vyresnių, bet; 
yra ir 13, 12 m. VI. šakalys; 
sakėsi buvęs vienas iš vyriau
sių. 

Išeivijos jaunimas taip pat 
turi įvairių kelių: priklauso or
ganizacijoms, Lietuva sublizga 
demonstracijose, laiškų rašyme. 
Prašė pagalvoti, ką galima būtų 

veiklos sukakties proga. 
Pažymėtina, kad šios aukos, ski 

tos sportininkam, gali būti gražiu 
pavyzdžiu ir kitom organizacijom. 
Paštininkų sąjunga negausi na
riais, neturi didesnių išteklių 
kasoje, tačiau visada jautriai rea
guoja į gautus prašymus. Reikia 
manyti, kad turtingos organiza
cijos sportininkų išvyką Australi
jon parems taip pat stambesnė
mis aukomis. 

Buvo nutarta nariu įstoti ir į 
Jaunimo centrą su vienu balsu. 
Be tiesioginių įsipareigojimų Są-

lietuvių paštininkai dau 

gos mašinos ir važiavimas ap
svaigus nuo alkoholinių -ėrimų. 
Daugiausia nelaimių — 26,7<fr 
įvyko dėl girtų šoferių, (t). 

BRAZILIJOJE 
— Brazilijoj mirę lietuviai: 
Pranas Ribačionka, 78 metų, 

kalba turinio ir įrekordavimo. Į mirė rugpiūčio 16 d. Tucuruvi 
Programas redaktoriai įvertino rajone. Kilęs iš Kaišiadorių, 
teigiamai, pareiškė norą jas gau- j atvyko Brazilijon 1928 m. Pa
ti ir ateityje, o taip pat suteikė j liko žmoną, dvi dukras ir sūnų. 
ir konstruktyvių pastabu. Pažy- j Marija Novak, Elenos Ku-
mėtina, kad LB paruoštų _prog- į činskienės sesuo, 60 metų, rug

piūčio 16 d. mirė Curitiboj. Ta
me mieste ji buvo ir gimusi. 

Stefanija -Janusevičįenė, 67 
metų, mirė rugsėjo 19 d. Gimė 
Rokišky, Brazilijon atvyko 1927 
m. Paliko sūnų ir du brolius. 

ramų tinklas kas metai didėja. 
Vienu iš uoliausių talkininkų yra 
prie DuBois, Pa., gyvenąs Ame
rikos lietuvis Walter J. Markalo-
nis, kuris kas metai Baisiojo bir
želio ir Vasario 16-sios progomis 
paruoštas programas įperša j Gyveno Sao Paulo 
dviem vietiniam amerikiečių radi 
jo stotim. 

— Lietuvos istoriją anglų 
kalba rašo net 24 atskiri auto
riai, žinomi akademiniame pa
saulyje specialistai, kurių 10 
yra ne lietuviai. Ją leidžia spe
cialiai tam reikalui sudarytas 
komitetas Bostone. O šį komi- j 
tetą savo globon dabar perėmė į UETŲVOS PASIŪimNYBLS 
JAV LB Kultūros taryba ir į *TNTflQ 
šiam reikalui iš Lietuvių Fon-1 A i n i u s 

Antanas Navickas, 77 metų, 
mirė rugsėjo 19 d. Gimęs Kau
ne, į Braziliją atvyko po šio 
karo. Paliko sūnų su šeima. 
Buvo pir Laikomojo meno spe
cialistas, dekoravo daug baž
nyčių ir kitų didelių pastatų 

x Br. Dirmantas, Chicago, Į padaryti, kad vokiečiai paneig-
Molotovo susi

kuri įvyks Jaunimo j dalyvaus kandidatai programą, t . , 
centro didžiojoj salei spalio 26! S t a t e atstovus iš 7-to distrikto 
d. Solo dainoms akompanuos | i r CLttP ^abės P a m i n k ą s 

• (pr.) Alvydas Vasaitis. 
x Moterų rekolekcijos nuo 

lapkrič'O 7 d. vakaro ligi 9 d. 
Cenacle vienuolyne. Praves kun. 
A. Saulaitis SJ. R.egistracija 
pas Jūratę Norvilienę telef. 
636-2595. fpr.). 

x PanevėžiečiŲ klubo šv. Mi
šios už mirusius narius bus šį 
sekmadienį, spalio 19 d., 1 vai. 
popiet T. Jėzuitų koplyčioje. 
2 vai. popiet Jaunimo centre 
susirinkimas. Visi nariai, žy
mesnieji klubo veikėjai, buvu
sieji valdybų nariai bus fotogra
fuojami ruošiamai klubo 25 m. 
veiklos apžvalgai, todėl visi ma
loniai kviečiami dalyvauti. 

(pr.). 
X Norintieji dalyvauti vaka

rienėj spalio 25 d. po Jeronimo 
Kačinsko koncerto Jaunimo cen
tro kavinėj, prašoma įsigyti bi
lietus L. Fondo raštinėj, (pr). 

x Labai žemų karnų pas Gra-
dinską pavyzdys: Juoda-balta 
19 in. TV kainuojanti 180 dol. 
už 140 dol., 2512 W. 47 St., tel. 
376-1998. (sk.). 

John F. Kimbark. Bus rodomas 
filmas "Prisonland". Visuome
nė kviečiama atsilankyti, (sk.). 

x Algirdas T. Antanaitis nu
švies rašytojos Alės Rūtos Na-
kaitės - Arbienės kūrybą Sofi
jos Barkuvienės šeimos radijo 
valandėlėje, spalio 19 d. Tal
kins Antrojo kaimo aktorė Vai-
galė Kavaliūnaitė. Programos 
pradžia 8:30 vai. ryto. Banga 
1490 A. M. 

X Apte bolševikų nužudytus 
šaunus ruošiama knyga. Turin
tieji žinių prašomi atsiųsti su
glaustus biografinius duomenis, 
aprašyti nužudymo aplinkybes, 
atsiųsti nuotraukų. Siųsti ad
resu : Rev. J. Prunskis. 2606 W. 
63rd St., Chicago, Ei. 60629. 
Knygą išleis šauliai-

X Algirdo I^andsbergio nove
lių rinkinio "Muzika įžengiant į 
neregėtus miestus" sutiktuvės 
bus šį penktadienį, spalio 17 d., 
7:30 vai. vakare. Jaunimo cen
tro kavinėje. Dalyvauja pats 

UI., padėkojo "Draugui*' už jai) 
seniau atsiųstą "Draugo" ka
lendorių ir išreiškė viltį sulauk
ti naujo 1981 m. kalendoriaus. 

, Kartu pridėjo 10 dol. auką. La-
į Illinois į Da i a į j ^ 

X Aukų atsiuntė: 6 dol. — 
Pranas Gaižutis; po 5 dol. — 
Uršulė Skrobutėnienė, Juozas 
Savickas. Jonas Šiugždinis; 2 
dol. — Alg. Rakauskas. Vi
siems dėkojame. 

x Juozas rseHs, čikagiškis, 
atsiuntė 8 dol. auką. Ačiū. 

x Mykolas Smetetorras, Euc-
lid, Ohio, yra ne tiktai senas 
"Draugo'' skaitytojas, bet ir jo i 

tų Ribbentropo 
tarimą. 

Toliau skatino mokytis lietu
vių kalbos ir Lietuvos istorijos. 
Važiuojant į Lietuvą skatino 
vežti knygas ir nebijoti, nes Lie
tuvoje nebijoma. Blogiausiu 
atveju jas gali atimti, o nuvež
tos knygos tėvynei daug duoda 

Iki 1953 m. Lietuvoje buvo 
totalinė geležinė uždanga. Re
zistenciją galime suskirstyti į 
tris periodus: ginkluotos kovos, 
nusivylimo ir dabartinį, kuris 
prasidėjo su R. Kalantos mirti
mi, "Kronikos" pasirodymu. 

Lietuva yra katalikybės tvir 
rėmėjas, šiomis dienomis jis j tovė. Šiuo metu yra ir kitų 
vėl atsiuntė, jo žodžiais "mažą! krypčių, bet pogrindį visus jun-

J ^ « « gja ^ ^ y mintis: laisvės Iie-pensininko auką" — 10 dolerių. 
Už paramą esame dėkingi. 

X Stasys Kazlauskas, čikagiš
kis, lankėsi "Drauge", domėjosi 
spaudos darbais, atnaujino pre
numeratą, paliko 10 dolerių au
ką. Labai ačiū. 

x Marija Tumienė, Oak Lawn, 
UI., atnaujindama prenumeratą, 
aukojo 10 dolerių. Labai ačiū. 

X -Tanina Marks, Chicago. 
111., dailininkė, savo laiške 
"Draugui" apgailestauja nega
lėjusi dalyvauti "Draugo" ban-

tuvai. Tunelio gale šviesa ma
toma. 

Atsakius į visus jaunimo ats
tovų, pateiktus klausimus, VI. 
Šakalys tęsė diskusijas su pu
blika. 

Vėliau prie kavutės buvo dar 
ilgokai pasisvečiuota ir su mie
lu svečiu kalbėta. D. E-

PASTININKAI PARĖMĖ 
SPORTININKUS 

Chicaqoje 
MERGINU DRAMA 

Nauja komedija "Corning At-
tractions", sukurta Sh. Gold-
stei ir J. Haislmanier, statoma 
Body Politic teotre, 2261 [NT. 
Lincoldn Ave., Chicagoje. Vaiz
duojamas keturių merginų, gy
venančių viename bute, kasdie
nis gyvenimas, ieškant tarnybų 
daugiausia vaidyboje. Trys ak
torės baigusios Northwestem 
universitetą, ketvirta — Utah 
universitetą. Veikalo slinktis 
gyva, tik pagal dabartinę madą 
— perdaug blevyzgų. 

ŠIURPtS FAKTAI 
Cook apskr. ligoninėje, Chica

goje, per metus buvo nužudo
ma apie 3500 negimusių. Dabar 
nutarta tą apstabdyti. 

NACIAI ŽYGIUOJA 
Sekmadienį Chicagos naciai 

planuoja žygiuoti Evanstone. 
Žydai organizuoja kontra-de-
monstraciją. 

KVIETIMAS KCREJAMS 
Chicagos Pietvakarių apylin

kės kultūros menų taryba 
(Southwest Area Cultural Arts 
Council) kviečia poezijos ir 
trumpos prozos rašytojus prisi
dėti prie planuojamo leisti lite
ratūros žurnalo. Taryba pa
geidauja, kad veikalai atspindė
tų apylinkės gyvenimą ir atsto
vautų apylinkės gausiam talen
tui. Fotografai ir menininkai 

.-. . . . . , uu, «,„..„ dol. Komitetas — Pastaruoiu metu Lietuvos 
lietuvių organizacijose. \ . & . .J . . „ n , n „_ . ~ " -, . . , , 

Tureis Tanušaitis I P n e s t a a l š L i e t u v i u Fondo ga- j atstovas ir O- Backiene dalyva-
" I vo 3,000 dol. Lietuvių istorija į vo eilėje priėmimų, būtent, apaš

tališkojo delegato arkiv. Jean 
Jadot atsisveikinimo priėmime 
apaštališkoje delegatūroje, Ni
gerijos, Pietų Korėjos, Qatar 
ir kitų ambasadų tų kraštų tau
tinių švenčių proga. 

— John Carroil Society 
kvietimu jie dalyvavo Red Mass 
Šv. Mato katedroje spalio 5 d., 
kurias celebravo Washingtono 
arkiv. James A. Hickey. Tose 
Mišiose dalyvavo kongreso na
riai, diplomatinis korpusas, dis
trikto ir federaliniai teisėjai, 
advokatų draugijų vadovybės 
bei Teisių fakulteto vadovy
bės. 

— Spalio 10 d. Valstybės se
kretoriaus ir ponios Muskie 
kvietimu Lietuvos atstovas dr. 
S. A. Bačkis su žmona dalyvavo 
jų rengiamoje vakarienėje di
plomatinių misijų šefų ir jų 
žmonų garbei Valstybės depar
tamente. 

anglų kalba bus dviejų tomų, iš 
viso apie 1,500 puslapių. 

I 
OKUP. LIETUVOJE 

— Kraštotyrininkė Marijona 
i Čilvinaitė rugpjūčio mėnesį su
laukė 80 metų amžiaus. Prieš 
karą ji dirbo Kauno, vėliau Vil
niaus universitetų, o po karo 
Valstybinėj bibliotekoj. Visą sa
vo amžių paskyrė tautosakos ir 
tautotyros rinkimui ir aprašy
mui. Jos rinkiniai saugojami įvai
riose Lietuvos bibliotekose. 

— Iš ok. Lietuvos spaudos 
matyti, kad į kaimo profesines 
technikos mokyklos šį rudenį 
naujų mokinių įstojo 6 tūkstan
čiai, o iš viso tos rūšies mokyk
lose bus 17,000 mokinių. Tarp 
naujai stojančiųjų buvo 575 mer
gaitės. Nusiskundžiama, kad per 
maža mokinių, ypač nedaug mer
gaičių. 

LIETUVIAI, JŪSŲ LAUKIA DAYTONA, BEACH, FLĄ.I 

rašytojas Algirdas Landsbergis 
Knyga yra laimėjusi LRD 19791 remia dienraštį. 
metų premiją. bai dėkingi. 

Spalio 2 d. Onos Idzelienės na-1 - ,^ 
kete Nežiūrint to. ji dosniai' mnose posėdžiavo Lietuvių pašti- taip pat kviečiami dalyvauti, 
parėmė mūsų spaudos darbus, j ninku sąjungos valdyba. Posė- i Susidomėję gali kreiptis SACA 
atsiųsdama 50 dolerių auką. \ džiui vadovavo valdybos pirmi-
Prisimintina. kad ji dažnai pa- į ninkas Jonas Indriūnas-

Esame jai la- Iždininkas Julius Pocius padą-
rė išsamų pranešimą apie ivy- Į BĮ- 60636. 

Literary Magazine, % Greater 
Southwest Development Corp.. 
6249 S. VVestern Ave., Chicago. 

Riverwood 
PORT ORANGE CITY, DAYTONA BEACH. FLA. 

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

Informacijas teikia ADOLFAS ANDRULIS, 
7 TALO CIRCLE, PORT ORANGE. FLA 32018. TEL. 904—>761-3025 


