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(Tca1ny») 
1980 m. birželio 17 d. į Aldo

nos Kezytės butą Vilniuje, Su
dervės 20-130, atvyko saugumie
tis Malinauskas ir ją išsivežė 

susitikimas būsiąs griežtesnis 
Kad nebūty progos A. Kezytei sa 
vo idėjas "primesti kitiems", sau
gumietis pasiūlė jai grįžti į darbą 

I (Mokyt. A. Kezytė 1975 m. sau 
"trumpam pokalbiui" į saugumo j gumo iniciatyva su Vilniaus B. 
rūmus. "Trumpas pokalbis" tęsė- Dvariono vaikų muzikos mokyk-
si tris pusdienius — birželio 17 
20 d. 

los direktoriaus Vytauto Kabelio 
ir partijos sekretoriaus Jono Ur 

Aldona Kezytė buvo įdavusi iš i b ° s pagalba buvo priversta iš šios 
JAV atvykusiai seseriai kelis laiš- i mokyklos išeiti). Tardytojo nuo-
kus, adresuotus broliui kun. Algi- S mone, A. Kezytė turėjusi konflik-
mantui Keziui. Maskvos muitinin- į tu su mokytojų kolektyvu ir to
kai laiškus konfiskavo ir perdavė į dėl tekę darbą palikti. Iš tikrųjų 
Lietuvos saugumui. Laiškuose bu- ji per 25 mokytojavimo metus 
vo aprašyti A. Kezytės 1979 m. va-1 darbe neįsigijo nė vieno priešo ir 
saros įspūdžiai Gruzijoje. 

Savo pavardės nepasisakęs če
kistas - tardytojas grasino, kad 
už šmeižiškos literatūros persiun
timą į užsienį A. Kezytė galinti 
gauti iki 7 m. lagerio. Laiškų au
torė pareiškė, kad ji nieko ne-
šmeižusi, o tik surašiusi savo per

buvo gavusi už pavyzdingą darbą 
daug įvairių apdovanojimų ir nė 
vieno papeikimo. Tardytojas net 
šitaip išsireiškė: "Kiekvienas mo
kytojas turi teisę viešai išpažinti 
savo tikėjimą, o jei už tai būtų 
diskriminuojamas, tesiskundžia 
saugumui". Turbūt niekas nega 

gyvenimus, kai ji 1979 m, buvo S lėtų jo pasakymais remtis, nes 
saugumo tardoma Gruzijoje. Kiek ! turbūt kaip tik dėl to saugumie' 
vieno žmogaus teisė — pasidalinti į tis nepasisakė savo pavardės. Tar 
mintimis su artimaisiais žmonė- į dytojas labai domėjosi, kokiai vie 
mis. - įnuoliškai kongregacijai A. Kezytė 

A Kezytė buvo labai griežtai j priklausanti. Taip pat klausinėjo, 
įspėta dėl misionieriavimo Gru- į ką pažįstanti iš TTG Katalikų 
zijoje ir pagrasinta, kad sekantis \ komiteto narių. 

Kremliaus žvilgsnis 
į Amerikos bazes 
"Užsienyje yra kas ketvirtas JAV kareivis" 

Maskva. — Po Afganistano in- j laivų, kurių bazavimosi vieta — 
vazijos, po įvykių Persų įlanko-Į Arabijos jūra. Naujojo laivyno 
je Sovietų Sąjungos spauda pra- atrama bus Diego Garsijos sala, 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Vienas įtakingiausių Britą 
nijos dienraščių "The Times" par 
duodamas po 195 metų leidimo. 
Jei neatsiras pirkėjų, laikraštis 
bus uždarytas, pareiškė leidėjų 
tarybos pirmininkas. Kartu par
duodamas ir "Sunday Times". 
Laikraštį jau senokai kankina dar įdėjo dar daugiau rašyti apie Ame S esanti Indijos vandenyno c 
bininkų streikai, prasidėję, kai lei j rikos imperialistinius planus, "ka- Pentagono žinioje —trys Egipto 
dėjai bandė pereiti iš karšto me j rinio —pramoninio komplekso" I bazės. Amerika finansuoja dviejų 
talo spaudinimo į naująją kompiu ; intrigas, militaristinus, hegemo- j Izraelio karinių bazių statybą 
terių techniką 

— Amerika ir Sovietų Sąjun 
ga Ženevoje turėjo pirmą nusi 
ginklavimo derybų sesiją. Jos už
davinys susitarti dėl branduoli
nių ginklų Europoje apribojimo. 

— Sen Kennedy važinėja po 
Texas vietoves, ragindamas mek
sikiečius amerikiečius balsuoti 
už prezidentą Carterį. 

— Hong Kongo miesto tary
ba paskelbė, kad ateityje visi 
bėgliai iš Kinijos bus prievarta 

mstinius, mtervencionistinius su
manymus. 

Papulkininkas Alfred Sokolov 
rašo 'Tiesoj": "Jeigu žemėlapy
je Pentagoną sujungtume linijo-

Negevo dykumoje, kuriomis ir ji 
žada pasinaudoti. Stambiausias 
Izraelio Haifos uostas paverstas 
pagrindine JAV 6-ojo laivyno, 
kursuojančio po Viduržemio jūrą, 

mis su Amerikos karinėmis bazė- I baze. Pentagonas taip pat planuo 
mis, esančiomis įvairiuose pašau-j j a įsitvirtinti Somalijoje, Kenijo 
lio rajonuose, būtų kažkas pana į j e , jis jau šeimininkauja Anglijos 
šaus į voratinklį. Juo apraizgytas Į bazėse Kipre". 
Žemės rutulys. Amerika šiuo me | "Didžiosios Pentagono pajėgos 

iš užsieniyje esančių — Vakarų tu laiko savo kariuomenę, turi 
bazes ir atramos punktus praktiš 
kai visoje planetoje. Užsienyje 

Europoje. Čia jis turi apie 200 ba
zių, kuriose įsikūrė 330 tūkstan-

ARTĖJA RINKIMAI 
Žvilgsnis į Carterio užsienio politiką 

Washingtonas, — Iki JAV pre- j ir Egipto santykių pagerėjimas. 
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Irako kariuomenė netoli Abadano refinerijų miesto, kuris, apšaudomas iš 
visų pusių, dar ginasi. Fone matosi seniai degančių naftos refinenjų dūmai. 

Vyskupų sinodas 

grąžinami atgal per sieną. Visi j yra kas ketvirtas JAV kareivis, j čių kareivių ir karininkų. Ame-
gyventojai turi nešioti su savim 
asmens dokumentus, nes be jų jie 
gali būti deportuoti į Kiniją, 

trečdalis jos sausumos armijos ir į 
jūrų pėstininkų divizijų, pen- į 

iš septynių taktinės aviaci-kios 

rikos kariauna niekad neslėpė, 
kad "bazių strategija" pirmiausia 
nukreipta prieš Tarybų Sąjungą, 

nai, taip pat dvi atominių po-1 Antrojo pasaulinio karo JAV ėmė 
vandeninių laivų ir branduolį-1 s u p t i m ū s ų šalį savo bazėmis, 
nėmis balistinėmis raketoms flo-

(Tęsiiiys) s tybė, kuri per 35-kerius metus pa-
Sv. Mišių metu buvo prašoma,; laikė propagandą, griaunančią 

kad Dievas visiem vedusiem į šeimos moralinius pagrindus. Ta-
krikšČionim padėtų augti tarpu-Įčiau — pažymėjo Krokuvos kardi-
savio meilėje, kad jie priimtų vai-1 nolas — pastarųjų mėnesių įvy-

— Televizijos ir filmų artistų į i o s armijos, du operatyvūs laivy-1 kitas socialistines šalis. Iškart po 
unija susitarė užbaigti ilgai tru
kusį streiką, kuriame dalyvavo 
apie 40,000 artistų. 

—Teroristų bombų grasinimas 
dvi dienas buvo sustabdęs Pary
žiaus akcijų biržos veikimą. 

— Smarkus lietus sukėlė Kolum 

stengėsi jas paversti šantažo įran 

šiais. Daugiausia nuostolių pa
daryta Medelino mieste. 

— TJS Steel Corp. paskelbė, 

. — - :: r - > rinkimų liko i Nore" GamįT David sutartisTar i k u s k a iP Dievo dovaną ir auklė-j kiai Lenkijoje yra labai reikšmin- į f j ^ S . 0 n l i t r o ^ g a m t 
vos daugiau kaip savaitė. Rinki-. toli gražu neįgyvendinta, Mts * Evangelijos dvasioje. Buvo s gi. Darbininkuos mases ise,o . & . " iešmų, vielų, virkš-
minė kampanija baigiasi, visi I Egipto prezidentas Sadatas pra- i meldžiamas! uz valstybių vai-; tvemungą kovą uz žmogaus as- * J * n • * pakils pre
kiausimai išnagrinėti, kritika ir i rado daug draugų arabų tarpe, \ » * " , kad jos zmomų bendruome- mens orumą, uz žmogaus vertas j "*• ™ a

 d o g ^ n 0 / 
kaltinimai išsemti. Lieka mesti, nors Izraelio karinės jėgos perse- į n ė J e s u k u r t u ta iKOS» teisingumo; šeimos gyvenimo sąlygas, u z t e i - į " ° pioKscų. ' 
paskutinį žvilgsnį į pagrindinius kloja priešą kaimyniniame Liba * šeimų gerovės sąlygas, kad vi - . sę į ramų gyvenimą se,mos zidi- _ ~ E a t o a ^ a T i i i m i ! » » 
kandidatus. ^ ne, taikos perspektyvos prie Su- s u u o l u m u S i n t ų ? a v i e n i Ų ž m o " ; n y j e " S a v ° ^ ° v ą UZ teisingumą .nkiecių grupėje >ra 3 kurie at-

Nagrinėdami praėjusius ketveUzo kanalo sustiprėjo nemažai į ™* • šeimų teises bei laisves. Lenkijos darbinin.<ai jungė su vie-: mete pasiūlymą &mj JAV-
rius metus ir prezidento Carte-! orisidėjus prezidentui' Carteriui., Buvo meldžiamasi ir už suirusias Į ša malda, su dalyva^mu sv. ^ - ; Jie tavo lėktuvų g r o b i a , kūnų 
rio laimėjimus užsienio politiko-i Vienas svarbiausių šios adminis I šeimas, ir už šeimas, kurios yra į šiose, su atgailos sakramentu. įauKia kalėjimo bau :., 

tilijos. Amerikos kariškių — nuo j kiu, savo puolimo tramplynu 
patarėjų iki ištisų armijų — yra | Pentagono karinės bazės — tai 
114 pasaulio šalių". : agresijos lizdai, nuolatinės įtam-

Sovietų komentatoriams ne- į poS i r karinių konfliktų šaltinis, 
rt40,,Patinka A m e r i k o s pasiruošimai į baigia savo rašinį papulkininkis bijoję potvynius, kuriuose žuvo 40, ? ^ ^ ė V i d u r i 1 M f ^ j Sokolovas 

žmonų, dar 50 laikoma dingu- . 0 _ <f , „, » > 
niuose Rytuose. Sokolovas rase: 
"Savo militaristinius pasiruoši
mus dabartinė Amerikos admi
nistracija mėgina susieti su Af
ganistano įvykiais, kelia melagin 

Teismas netvirtina 

gą provokacinį troškimą. Irano! 
naujųjų unijų 

Varšuva. — Lenkijos komu-

je, komentatoriai pripažįsta, kad į tracijos žingsnių buvo diplomą 
prezidentas Carteris nuo pat savo Į tinių ryšių užmezgimas su ko-
kadencijos pradžios nustebino pa ' munistine Kinija. Daug kas kai 
šaulį savo "žmogaus teisių dokt | tino prez. Carterį^kad jis išdavė | mento malone ir vėl atrasti drau-1 krikščioniškųjų 
rina'. Jo pakartotini pareiškimai, 
kad pasaulio tvarka turi remtis 
ant atskirų žmonių laisvių ir tei 
sių nustebino patyrusius diplo-

revoliucija smogė rimtą smūgį i n i s t U vyriausybė eina į naują su-
Amerikos imperializmui, todėl Į sikirtimą su darbininkais, prane-
Amerika skubiai nusprendė kur- Į ša užsienio žinių agentūros. Var-
ti naujų bazių tinklą Indijos, šuvos vaivadijos teismas sutiko 
vandenyne. Pentagonas perėmė! užregistruot i naujųjų darbo 
buvusią anglų bazę Masiros salo i unijų s ta tu tą tik su sąlyga, kad 
je prie Omano krantų. Ten šiuo į unijos vadovybė sutiks su dviejų 
metu aptarnaujami Amerikos * paragrafų pakeitimu. Teisėjas 
strateginiai bombonešiai B-52. į reikalauja įrašyti, kad komunis-

nę Kiniją. Senatorius Goldwate 
ris net buvo padavęs prezidentą 
į teismą. Kritika kiek nuslūgo, kai 

matus ,valstybės vyrus ir komu- j paaiškėjo, kad praktiški ryšiai su 
nistiniame pasaulyje ir sąjungi- Į Taiwanu nenukentėjo. 
ninku tarpe. Ragindamas Ameri 
ką parodyti pavyzdį ir nustatyti 
"moralinį toną" ,prezidentas su 
kėlė įtarimą Kremliuje, nors pre
zidentas Carteris pabrėžė savo 
1977 m. kovo mėnesio kalboje, 
kad Amerika nenori kištis į kitų 
valstybių reikalus, tačiau esą to-

pavojuje suirti, prašant Dievą, kime, — pabrėžė kardinolas Ma-j — Respublikonų kandidatas 
kad padėtų joms nugalėti egoiz-i charskis, kad tai ne tik vyskupų\ Ronald Reagan pareiškė kalbo-1 Faktiškai visa Omano teritorija I tų par t i ja yra unijų veikloje 
mą, atsinaujinti santuokos sakra-1 ir kunigų apaštalavimo, bet ir j j e , kad jis nėra "karo kursty-"; paversta Pentagono arsenalu. JAV • vadovaujantis veiksnys ir reika-

Lenkijos šeimų į tojas". kaip jį kaltina demokra- i bazių yra ir Bahreine. Forsuoja Į lauja išbraukti darbininkų teisę 
aivyno kū-į s treikuoti . Unijų vadai su tuo 

apie 50 
seną draugą Taiwaną, Tauti i 8 e su savo vaikais tarpusavio mei- į drąsios ištikimybės savo tikėjimui j tai , tačiau jis stiprintų karines mas 5-tojo Amerikos lai 
ne Kiniia Senatorius Goldwate-• lės džiaugsmą. ir tiesai vaisius. į jėgas ir bandytų visai nutraukti rimas. Jis turėtų jungti 

Tarp kitų užsienio politikos žy
mesnių užsimojimų prez. Car
terio vyriausybė baigė derybas su 
Sovietų Sąjunga dėl strateginių. 
ginklų apribojimo sutarties, kuri! D a u § , a u « g " d f , m t ^ p ų 
buvo užantspauduota Vienoje, i atstovavo Afrikos žemynui. Jie yi-
pasibučiuojant su Brežnevu. Po j • vieningai pabreze reikalą la-

. sovietų invazijos Afganistane, i b l ,au atsižvelgti į kultūrines Al
kių pagrindinių žmonijos princi i prezidentas Carteris paprašė se-! r iK0S t a u t u v e r t v b e s - At<reipė de
pų ir vertybių, kurias Amerika j n a t 0 š i o s su tarties nenagrinėti, i m € S i i socialinį neteisingumą ir 

augsmą 
Daugumas pranešėjų, išeidami I 

iš savo kraštų situacijos, pabrė- * »• - i T r* * *^* 
žė reikalą giliau ir konkrečiau; M l r £ k u n . I . G n g a i t l S 
pažinti tikrąją šeimų padėtį pa-! Torontas. — Spalio 24 d 
šaulyje. 

Posėdžiuose Pasaulio vyskupų j gait is 
sinodas turėjo progos išgirsti tre
čiojo pasaulio vyskupų balsą. Į 

jėgas 
j prekybą su Sovietų Sąjunga. 

čia 

nesutinka, grasina kreiptis į 
Aukščiausiąjį Lenkijos teismą. 
Unijų vadai skundžiasi, kad vy
riausybė jau laužo savo pasi-

su Gdansko 

— Amerika netrukus įsileis 
medvilnės produktus, jų tarpe 

, "džynsus", iš Singapūro, pa-
| mirė a. a. kunigas Izidorius Gri-; gkelbė prekybos departamen-

Velionis buvo gimęs j tas . 
1918 m. rugpiūčio 18 d. Kuni-j _ gtockholme, Švedijoje vei- įvairus pareiškimai 
gu įšventintas 1951. XI I . 30.; k i a Esti jos Sąžinės Kalinių j rodė, kad paleidimas 
Paskutiniu metu rezidavo p a s Į c ^ t r a g kuriam vadovauja ! klausimas. Žinių agentūros, iš { menės pranešimas skelbia, kad 
tėvus pranciškonus, Toronte, i A n t g K j p p a r ! palaikąs glaudžius j patikimų šaltinių, rašė apie ka-! I rano miestas. Khorramcharas 

ryšius su ok. Estijos rezisten-

Paleis - nepaleis? 
Washingtonas. — Šias eilutes I rašy tą susitarimą 

rašant, amerikiečiai įkaitai dar s unijų vadais rugpiūčio 31 d 
Irano nebuvo paleisti, tačiau \ 

Teherane! 
- tik laiko Į 

Užeme miestą 
Bagdadas . — Irako kariuo-

turinti remti. Brežnevas atsilie
pė į šią Carterio kalbą, įtarda
mas, kad jis pradeda "psichologi
nį karą". Buvo išvystytas spaudi 
mas ne tik komunistinėms šalims 
bet ir Urugvajui ,,Salvadorui, Ar
gentinai, Nikaragvai. 

Prezidento Carterio "pamoks
laujančio evangelisto stilių" 
kritikavo V. Vokietijos kancleris 
Schmidtas, sakydamas, kad iš sa
kyklos neįmanoma formuluoti 
užsienio politikos. Prancūzijos pre 
zidentas Giscard d'Estaing kalbė 
jo, kad "Carteris sudavė smūgį 
įtempimų mažinimo procesui". 
Pripažįstama, kad ši Carterio 
žmogaus laisvių politika kai kur 
davė neblogų rezultatų. Dauge
lyje diktatūrinių šalių opozicijos 
veikėjai buvo mažiau persekioja
mi. Sovietų Sąjungoje, priešin
gai, rezistentų ir disidentų per
sekiojimas sustiprėjo. 

Pripažjstama, kad 

tačiau jos patvirtinimo jis neat
sisakė. 

Carterio kritikai tvirtina, kad 
prezidentas ne kartą išreiškė nu 
stebimą dėl sovietų elgesio. Ne 
kartą jis padarė pareiškimus, ku 
riuos netrukus pakeitė. Taip bu
vo kovo 3 d. Jungtinėse Tautose, 
kad Amerika "per klaidą" balsa
vo už Izraelį pasmerkiančią rezo
liuciją. Sovietų kariuomenės bri
gada Kuboje iš pradžių buvo 
"nepriimtina", o netrukus tapo 
"priimtina". Prezidento šali
ninkai irgi pripažįsta, kad užsie- į į̂ *~ 

w - • • i i i J S -'Hermaniuk. 
nio politiKoie ne viskas sklandžiai I » . , 

, . ». . , . i Šeimos k 
vyko, tačiau prezidentas dabar 
turįs daugiau patyrimo ir reika
lai pagerėsią antroje kadencijoje. 

politinę priespaudą, įsigalėjusią 
kai kuriuose kraštuose, į medžia
ginį skurdą, į vaikų mirtingumą. 

Mirė širdies ligos priepuolio iš
t ik tas . Laidojamas šiandien. 

Puolė af gany 
stovyklą Pakistane 

Islamabadas. — šeši ginkluoti 

tais. 
— Sovietų disidentas rašyto

jas Vladimir Voinovic paskelbė, 
kad prieš Olimpiadą valdžia ža
dėjusi išduoti jam išvykimo vi

rinę bazę VViesbadene, V. Vokie- į j au visiškai užimtas, jo centre 
tijoje. kur jau buvo paruoštos j iškelta I rako vėliava. Miestas 
lovos įkaitams. Aerodrome jau \ nuo šiol vadinsis Muhammurah. 
stovėjo transporto lėktuvai. Bu- į Be t koks pasipriešinimas tame 
vo kalbama, kad įkaitai bus pa-1 mieste sužlugdytas. Priešo žu-
leisti sekmadienį, tačiau — ne į vusieji palikti kovų lauke, jų 

į analfabetizmą. Tai negerovės, helikopteriai, atskridę iš Afga-
su kuriomis nuolat turi kovoti nistano, apšaudė Pakistane esan-
Trečiojo pasaulio šeimos. Atsa-. čią afganų pabėgėlių stovyklą, 
kinga gimimų kontrolės proble-1 esančią apie 10 mylių nuo Af-
ma Trečiojo pasaulio šeimom i ganistano sienos. Tai pirmas 
šiuo metu yra viena iš svarbiau-Į toks pabėgėlių stovyklos puoli-
siu. ; mas . Pakistano kariniai eks-

Komunistinį pasaulį ryškiau-' pertai tvirtina, kad helikopte-
siai palietė lenkas Krokuvos arki-. r iai buvo sovietų Mi-24 mode-
vyskupas kardinolas Macharskis į iiQ, 

visi. Valstybės departamentas zą tačiau dabar vėl pranešusi,, 
dar nepadary- \ tvirtino neturįs jokių įnformaci-kad sprendimas 

tas. 

ir ukrainietis VVinnipego (Kana
doje) arkivyskupas metropolitas 

rizė yra palietusi ir 
Lenkiją —kalbėjo Krokuvos arki
vyskupas. — Susituokusiųjų ne
ištikimybė, skyrybos, abortai, 
priešvedybiniai seksualiniai san-

Žemes drebėjimas 
Meksika. — Penktadienį cen

tr inę Meksiką ištiko žemės dre
bėjimas, palietęs Oaocaca pro
vinciją. Nuostolių padaryta ir 
Meksikos miestui. 150 mylių 
nuo drebėjimo centro. Tikras 

Vartotojų prekių 
kainos vis auga 

Washingtoras. — Darbo de
partamento statistikos biuras 
paskelbė, kad vartotojų prekių 
kainų augimas rugsėjo mėn. bu
vo 1 nuoš. Metinėje kainų kili
mo lentelėje tai sudaro 12.7 nuoš. 
Prie to daugiausia prisidėjo 
maisto produktų brangimas, na
mų ir butų kainų kilimas, dujų 
ir elektros kainos. 

Respublikonų kandidatas Rea-
ganas tuoj apkaltino dabar-

jų apie įkaitų paleidimą. Irano 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose Ali Shams Ardakani pa
skelbė, kad Amerika jau priė
musi įkaitų paleidimui nusta
tytas sąlygas, jas patenkinusi. 

— JAV Afrikos misijonierių; tykiai, vaikų auklėjimo pareigos nukentėjusių skaičius d a r neži-
centras paskelbė, kad Ugando-; apleidimas. Tai negerovės, kurias nomas, tačiau žuvusių j au ras-i tinę administraciją nesugebėji
me pagrobti keturi misijonieriai: i jaučia ir Lenkija. Kardino!;^ t a 65, o sužeistų buvo apie 300. 

— San Diego mieste aukštesnio 
ji mokykla, kurios mokiniai labai 
dažnai praleisdavo pamokas, įve 
dė atlyginimus vaikams, kurie 
lankysis mokykloje. Už kiekvieną 
dieną vaikas gaus 25 c. Per mene 
sį sąžiningi mokiniai uždirbs po 
5 dol. Susidaręs mokinių komi
tetas skundžiasi, kad atlyginimas 
už stropų mokyklos lankymą yra 
per žemas. 

nemažas; t rys anglai ir viena amerikietė. Ma charskis nurodė, kad didelę da- Drebėjimas buvo 7.1 laipsnių 
Carterio laimėjimas yra Viduri- įį Nežinia, kas juos pagrobė ir kur lį atsakomybės dėl šių negerovių į Richterio skalėje st iprumo i r 
niųjų Rytų, praktiškai, Izraelio ' jie laikomi. plitimo, deja, turi prisiimti vals- Į tęsėsi apie 3 min. 

mu tvarkytis. 
— Japonų jūrų narai surado 

Infliacija esanti į dar vieną laivą. 17-tam šimtme-
didžiausias amerikiečių priešas, Į ty nuskandusj portugalų "Madre 
kurį nugalėti gali tik respubli- j de Deus", kur gali būti aukso 
konų vyriausybė. ! ir kitų turtų. 

y ra šimtai, sakoma Irako pra
nešime. 

Penktadienį I rako gynybos 
jėgos numušusios 10 Irano lėk
tuvų. Toliau apšaudomas Ah-
wazo miestas ir kUpa apie Aba-
daną vis siaurinama. 

I rano žinių agentūra vis nei
gia, kad irakiečiai užėmė Khor-
ramshahrą. Ten dar vykstan
čios kovo iš namo į namą. Ira
niečiai susprogdinę 10 Irako 
tankų. 

KALENDORIVS 

Spalio 27 d.: Gaudi jonas, 
Kristela, Vytautas, Eutė. 

Spalio 28 d.; Simas, Tadas, 
Anastazija, Gaudrimas, Agilė. 

Saulė teka 7:14, leidžiasi 5:55. 

ORAS 
Debesuota, vėjuota, tempera

tū r a dieną 45 L, naktį 35 L 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. spalio mėn. 27 d. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
SIMAS KUDIRKA 
CALIFOKNIJOJE 

Caliibrniečių lietuvių komi
tetas, pasivadinęs California 
Lithuanians for Reagan— 
Gann, dalyvauja rinkiminėje 
kampanijoje, siekdamas JAV 
prezidentu išrinkti Ronald 
Reagan, o vietoje ultra libe
ralaus senator iaus Alan 
Cranston į Washingtoną pa
siųsti respublikoną ekonomis
tą Paul Gann. Komitetui vado
vauja P. Algis Raulinaitis su 
co-pirmininkai8 — J. Kojelių, 
Antanu Mažeika ir Leonardu 
Valiuku. 

Komitetas, bendradarbiau
damas su We8tern Republican 
Council, ėmėsi trijų tikslų: 
šiems kandidatams indor-
suoti iš New Yorko atsikviesti 
Simą Kudirką, laiškais pa
siekti kiek įmanoma didesnį 
skaičių lietuvių ir stengtis tų 
kandidatų reikalu pralįsti į 
amerikiečių spaudą. 

Pagal vykdomą planą, į Los 
Angeles spalio 15 atvyko 
Simas Kudirka ir Los Angeles 
Press Club patalpose vykstan
čioje spaudos konferencijoej 
Reaganą ir Gariną viešai 
indoreavo. 

Naujai susiorganizavusio 
Lietuvių informacijos centro 
nariai dėjo daug pastangų, 
kad konferencija pasisektų. 
Rinkiminės kampanijos įkarš
tyje spaudai lengvai priei
nami patys iškiliausi žmonės, 
tad susilaukta tik City News 
Service, „San Francisco Chro-
nicle" ir „National Catholic 
Register" atstovų. Konferenci
joje dalyvavo ir kandidatas į 
senatorius Paul Gann su 
štabu. 

Simo Kudirkos pusantros 
dienos svečiavimasis Los 
Angeles mieste neapsiribojo 
vien spaudos konferencija. 
KABC „Talk show" progra
moje Simas Kudirka išbuvo 
pilnas keturias valandas ir 
kalbėjo apie Lietuvos reikalus 
ir Rusijos grėsmę pasauliui. 
Susidomėjimas Simo Kudir
kos dalyvavimu buvo toks 
didelis, kad praėjus vienai 
valandai, programos vedėjas 
vis prašydavo pasilikti ir 
kitai. Ir taip išlaikė visas ketu
rias valandas. Skambintojai 
vienas po kito, prieš klaus
dami, gausiais komplimentais 
apiberdavo mūsų Simą. 

Kitoje radijo stotyje, kur 
nuolat perduodamos žinios, 
KFWB, Simas Kudirka taip 
pat turėjo pasikalbėjimą, kurio 
ištraukos kelis kartus buvo 
pakartotos tos dienos progra
moje. Išsamesnį pasikal
bėjimą su Simu Kudirka apie 
būklę Lietuvoje, apie lietuvių 
j aun imo d e m o n s t r a c i j a s 
Wa8hingtone padarė „Natio
nal Catholic Register" kores
pondentas. 

Per nepilnas pusantros die
nos Los Angeles mieste Simas 
Kudirka Lietuvos klausimą 
plačiai išnešė į amerikiečių 
visuomenę. Kudirkos vardas ir 
dabar amerikiečius tebeimpo-
nuoja. 

J. Kj. 
MUZIKINĖ P O P I E T E 

ANGELŲ MIESTE 
Lietuvių žurnalistų sąjunga 

pateikė Los Angeles ir 
apylinkių lietuviškai visuo
menei turiningą ir malonią 
vakaronę spalio 5 d., jaukioje 
latvių salėje. Publikos susi
rinko taip apsčiai, kad tuščių 
vietų neliko. Vadinamas Due
tų vakaras praėjo itin malo
nioje nuotaikoje. Programą 
atliko Los Angeles pajėgos ir 
viešnia iš toliau. Įdomu, kad šį 
kartą apsieita be lietuvių taip 
mėgiamų dešrų ir kopūstų. 

Žinoma, tai buvo žurnalistų 
sąjungos centro valdybos 
renginys su pirmininku prof. 
J. Kuprioniu priešakyje. Talki
ninkų nemaža buvo, bet at
rodo, kad vaišių ir programos 
spiritus movens buvo Klevą 
M. Vidžiūnienė, dabart.r.t 
Lietuvio žurnalisto rcdaV t «««-*• 

Vakaronės tikslas buvo sutelk
ti finansinės paramos netru
kus išeinančiam naujam žur
nalo numeriui. Programos 
paruošimui talkininkavo trys 
gabūs asmenys, kurių bend
ros pastangos kone visada 
užtikrina mūsų spektaklių 
pasisekimą. Meninė patarėja 
buvo nepriklausomos Lietu
vos operos solistė A. Dičiūtė-
Trečiokienė, muzikinę dalį 
rengė kompozitorė O. Metri-
kienė, pianinu balsus lydėjo 
Raimonda Apeikytė. 

Kaip rengėjų žadėta, progra
ma susidėjo daugiausia iš due
tų, tačiau nemažiau sėkmingi, 
(gal ir labiausiai — su mažo
mis išimtimis), nusisekę, buvo 
artistų solo. Šalia amžiumi 
subrendusių, buvo džiugu 
matyti ir jaunuolių. Brolis ir 
sesuo Raimundas ir Kristina 
Mickai (abu muzikai, groja 
S.F. Valley orkestre) pradėjo 
programą su adagio ir allegro 
fleitai ir smuikui. Sekė vokali
niai duetai, kur pasirodė L. 
Mažeikienė ir D. Barauskaitė 
su komp. G. Gudauskienės dai
nomis. Vėliau S. Pautienienė, 
Vincas Saras ir viešnia iš Ari
zonos — Karen Vidžiūnienė. 
Daugelyje duetų dalyvavo Kle
vą Vidžiūnienė. 

Pirmoje programos dalyje 
išsiskyrė stipri pajėga Stasė 
P a u t i e n i e n ė su žav i a i 
praskambėjusia arija iŠ ope
ros Madama Butterfly (lietu
viškais St. Santvaro žodžiais). 
Šalia muzikinių pasirodymų ši 
solistė vadovauja vietos radi
jo programoms ir dirba Voice 
of America transliacijose. 
Vienas iš sėkmingiausių due
tų buvo jos ir Klevos Vidžiū-
nienės „Barcarolle" (irgi lietu
viškai) H operos Hoffmano 
pasakos. 

Antroje programos dalyje 
publika sulaukė staigmenos — 
naujos, daugelio dar negir
dėtos viešnios iš Arizonos, 
Karen Vidžiūnienės. Prabilo ji 
lengvu, grakščiu koloratūri
niu, it lietuviškos lakštinga
los, balsu. Nors svetimos kil
mės (ištekėjusi už lietuvio), bet 
gražiai taria lietuviškus žo
džius ir jau yra giedojusi vie
tos Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Jos scenos išvaiz
da ir laikysena labai patrauk
li, daug žadanti ateičiai. Gali
ma numanyti, kad ji turės 
pasisekimo koncertuose, muzi
kinio teatro bei operos sceno
je, jei toliau lavins savo 
neabejotinus talentus. Dabar 
ji uoliai studijuoja University 
of Arizona konservatorijoje. 
Publika ją taip šiltai sutiko, 
kai ji pasirodė su O. Metri-
kienės svajinga daina „Ge
gutė" (lydima K. Mickutės flei
tos), kad su dar didesniu 
polėkiu leidosi į duetą su savo 
giminaite Klevą V., dainuo
dama „Gamtoje", taip pat 
komp. Metrikienės. 

Toliau pasirodė vietinės 
scenos retas svečias, losan-
gelietis Vincas Saras, patiek
damas arijų itališkai iš Tosca 
ir kitų operų savo švelniu ir 
skambiu balsu. Jis taip pat 
buvo klausytojų aukštai įver
tintas. Programą apvainika
vo Karen Vidžiūnienės ir V. 
Saro duetas iš operos La 
Traviata. Nesibaigiant pub
likos plojimams ir šauks
mams, K. Vidžiūnienė turėjo 
net tris kart dainuoti bisui, 
kur Rossini ir kitų kompozici
jose pasirodė jos lengvutėlio 
koloratūrinio balso virtuoziš
kumas. Taigi, tokių koncertų 
kaip žurnalistų vakaronės, 
norėtume išgirsti dažniau! 

Hypatia Yčas Petkus 
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Dueto vakaro Los Angeles mieste dalyviai. Iš k. į d.: Raimundas Mickus. Raimonda Apeikytė, Kristina 
Mickutė, Stasė Pautienienė. Karen Vidžiūnienė. Liuciia Mažeikienė. Danutė Barauskaitė, Aliodija Dičiū-
tė-Trečiokienė, Vincas Saras. Klevą Vidžiūnienė 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

RUDENS BALIUS 
Los Angeles lietuvių radijo 

valandėlė savo veiklai populia
rinti ir lėšoms sukaupti kasmet 
suruošia po du parengimus — 
pavasarį ir rudenį, šiemet ru 
dens balius įvyko spalių 11 d. 
parapijos salėj. Dalyviai 
<'augumoje buvo, galima saky-

VAKARAS SU POETU 
Po karštos ir varginančios 

vasaros Washingtono ir 
apylinkių lietuviai šeštadienį, 
spalio 4 d. vakare vėl gausiai 
susirinko į Latvių namus sos
t i n ė s p r i emies ty je , kur 
Washingtono K. Donelaičio 
vardo lit. mokyklos tėvų komi
tetas (T. Landsbergienė, D. 
Lukienė ir T. Mickus) suruošė 
susitikimą su poetu Jurgiu 
Blekaičiu,, neseniai pasiro
džiusio jo naujo poezijos rinki
nio „Rudens ritmu" proga. 
Anksčiau panašius vakarus su 
iš kitur atvykusiais rašytojais 
rengdavo LB Washingtono 
apylinkės valdyba. Šiuo metu 

ti, radijo valandėlės „šeimos" 
nariai. Mat, nors Los Angeles 
kolonija pusėtinai skaitlinga, 
bet „prisiekusiųjų" radijo 
klausytojų susidaro gal apie 
trejetą šimtų, daugiausia 
vyresnės kartos tautiečių, o kiti 
labiau pripuolami. Tie „prisie
kusieji daugiausia ir išlaiko šią 
valandėlę. 

Atsilankiusius į šį paren
gimą, kurių buvo apie 200, 
pasveikino Radijo klubo pirmi
ninkė Danutė Kaškelienė. 
Programą pravedė Vytautas 
Plukas. Ji susidėjo iš dainų, ku
rias gražiai atliko jaunosios 
solistės Vita Polikaitytė ir Dai
na Gudauskaitė. Joms akopa-
navo Rimas Polikaitis. Muzika-
linį paruošimą įvykdė komp. 
Giedrė Gudauskienė. Prog
rama buvo neužtęsta ir dainos 
gana naujoviškos, neįprastos. 
Bendrai, koncertas praėjo 
gražiai. Po to buvo vėlyva 
vakarienė (apie 9-10 vai. vaka 
ro, taip jau visada), kurią 
paruošė radijo valandėles talki
ninkės. Gera buvo šokių muzi
ka. J i girtina tuo, kad šokėjai 
gražiai pasišoko, o kiti, nekur
tinant ausų muzikos dūžiais, 
sėdėdami prie kavos puodukų, 
ar ir stipresnių gėrimų, priete-
liškai pasišnekučiavo. Loteriją 
gyvai pravedė V. Plukas su L 
Mažeikiene. Iš stambesnių fan 
tų paminėtini dail. A. Paukš
tienės ir dail. B. Gediminienės 
padovanoti paviekslai. 

Bendrai, balius praėjo paki
liai ir radijo valandėlės vado
vybė galėjo pasidžiaugti gau
siu publikos atsilankymu, kas 
parodo, kad jų darbas re
miamas. O tas darbas, radijc 
valandėlės vedimas yra sudė
tingas ir nelengvas; atly
ginimo už tą niekas negauna. 

Radijo klubo valdybą sudaro: 
pirm. Danutė Kaškelienė, 
programos koordinatorius ir 
rekord. Vladas Gilys, rekord. 
Henrikas Bajalis, narys Vla
das Bakūnas, iždin. Pranas 
Gustas ir parengimų ruošėjai 
Juozas Gedmintas ir Ona 
Macėnienė. Pirmieji keturi kar
tu yra programos redaktoriai. 
Jiems talkininkauja sol. Stasė 
Pautienienė, Aloyzas Pečiulis 
ir kt. Losangeliečiai jiems vi
siems yra dėkingi L valandėlę 
gausiai remia. J. Kn. 

ji kažkaip aptilusi, nes iš jau
nųjų jos narių nemažai laiko 
ir energijos atima dar iki šiol 
ne išspręs ta liepos 18 d. 
demonstracijų byla teisme. 
Žvelgiant į netolimą ateitį 
atrodo, kad veikliam lit. 
mokyklos tėvų komitetui gali 
tekti surengti ir daugiau kny
gų sutiktuvių ar vakarų su jų 
autoriais, nes šiuo metu kny
gų rinkoje pasirodo didelės 
vertės Washingtone gyve
nančio dr. V. Vengrio veika
las „Lietuviški ekslibriai" ir 
A. Vaičiulaičio poezijos 
knyga. 

Kaip Washingtono ir apylin
kių lietuviai (kai kurie atvyko 
net iš Baltimorės ir jos apy
linkių) gerbia knygą ir jų au
torius, įsitikinom vakare su 
poetu J. Blekaičiu. Susirinko 
didžioji dalis gyvosios lietu
vių šviesuomenės, įskaitant ir 
vyresniuosius '; jaunimą. 
Malonų, kultūringą, tik vieną 
valandą trtkusį susitikimą su 
poetu atidarė lit. mokyklos 
tėvų komiteto pirm. T. Lands
bergienė. Kiek plačiau susirin
kusius su poetu Jurgiu Blekai
čiu, kurs ne vienam vidurinės 

vyresniosios kartos lietu

viui pažįstamas kaip talen
tingas bei išradingas reži
s i e r i u s , s a v o m e t u 
pademonstravęs neužmirš
tamą teatrinį meną V. Vokie
tijos, Chicagos ir gal kitų 
miestų lietuvių scenose, iš-
ftgdęs tokio kalibro auktorius, 
kaip J. Kelečius, kaip anks
čiau scenoje reiškęsi Ir. 
Nivinskaitė, V. Juodka ir dar 
kai kurie, supažindino isto
rikas Vincas Trumpa. Jie abu 
pažįstami dar iš Kauno 
universiteto laikų, nes abu pri
klausė tai pačiai studentų 
humanitarų draugijai. V. 
Trumpa teisingai pastebėjo, 
kad norint kalbėti apie J. Ble-
kaičio poeziją, reikia turėti 
nemažai drąsos, nes ji yra 
intymi, asmeniška, subtyli, 
intelektuali. Ir, pasak V. 
Trumpą, J. Blekaičio poeziją, 
esanti vynas — jį ragauti 
malonu, bet pabandyk jį įver
tinti. O kad specialistai J. 
Blekaičio poeziją vertina 
teigiamai, V. Trumpa paci

tavo kelias literatūros kritiko 
A. V. Jonyno mintis apie J. 
Blekaičio poeziją. 

Po spalvingo, taiklaus V. 
Trumpos įvadinio žodžio ploji
mais pasitiktas poetas J. 
Blekaitis aktorišku meistriš
kumu perskaitė visą pluoštą 
savo eilėraščių iš naujosios 
knygos, kurių motyvai keitėsi 
nuo vaikystės įspūdžių jo tėvo 
gimtajam Birštone iki grau
džių karo meto laikų Vilniuje. 
Itarpuose poetas pastebėjo, 
kad eilėraščius pradėjęs rašy
ti daug anksčiau, negu susi
rišęs su teatru, kad jį, jau 
studijuojantį humanitarinius 
mokslus Balys Sruoga nuvedė 
į Algirdo Jakševičiaus stu
diją, kuri jį sužavėjusi. Taip 
atsitiktinai jis buvo įvestas į 
teatralo kelią, jo žodžiais, į 
masinę kūrybą, kai tuo tarpu į 
vienišą kūrybą -^poeziją, apie 

kurią jaunystėje svajojo ir dėl 
to universitete pasirinko 
humani tar in ius mokslus, 
sugrįžo vėlai. Pirmasis jo poe
zijos rinkinys „Vardai vande
nims ir dienoms" pasirodė tik 
1954 metais. 

Praėjus vienai valandai 
nenoromis teko iš kūrybinio 
pasaulio, j kurį nuvedė isto
riko V. Trumpos pristatytas 
poetas J . Blekaitis, sugrįžti į 
realybę ir atvirai pasisakyti: 
J. Blekaičio vynas — jo poe
zija, išplaukusi iš paties auto
riaus lūpų, buvo tokia miela, 

(Nukelta j 4 psl.) 
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Tel. REliance 5-1811 
Dh. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
" 3925 West59th Street 

Vai: pirm., antr., ketv ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai vak Treč. ir Sėst 
uždaryta 

Simas Kudirka su Mrs. ir Mr. Paul 
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TO HOME CARE 

• MEDICARF, PART1CIPANT 
• PRIVATE PAT1ENTS 
• MEOICAII) ACCEPTED 

ALL PATIENTS 
ALL AGES 

PHYSICAL THERAPY • SPEF.CH 
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• MEDICAL SOCIAL WORKERS 

• HOME HEALTH AIDE8 
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DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Dr. ROMAS PETKUS 
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Ofisai: 
U I NO WABASH AVE. 
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DR. K. A. JUČAS 
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Valandos oagai susitarimą 
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DR. FERD. VYT. KAUNAS 
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DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 
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DR. FRANK PLECKAS 
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"Contact ienses" 

2618 W 71st St. - Tel 7 3 / - „ . « 
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DR. LEONAS SEIBUTIS 
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DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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DR. V. TUMASONIS 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Kultūrinei vertybes 

SAUGOKIME LAISVAI 
LIETUVAI 
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Ar kovojanti Lietuva tei
giamai vertina mūsų išeivijos 
atliekamus darbus? Pasiskai
čius pogrindžio spaudą, pasi
kalbėjus su i i okup. Lietuvos 
atvažiavusiais žmonėmis ir su 
ten nuvykstančiais mūsiškiai 
lankytojais, į šį klausimą bū
tų galima atsakyti teigiamai. 
Jei taip, tai kurias mūsų 
sukurtas vertybes ir darbus jie 
pirmiausia pastebi? 

Į šį klausimą galima atsa
kyti, kad didžiausiu lietuviš
kosios išeivijos atliktu darbu 
jie laiko 36 tomų lietuviško
sios enciklopedijos išleidimą. 
Jie taip pat labai teigiamai 
vertina mūsų rašytojų kū
rinius ir kitus parašytus bei iš
leistus mokslo darbus. 

Kas liečia ekonominę sritį, 
Lietuvos žmonės visada su di
deliu dėkingumu mini jiems 
teikiamą materialinę pagal
bą, kuri daliai jų ateina siun
čiamų siuntinių apimtyje. 
Apgailestauja tik, kad tuos 
siuntinius gauna netoks jau 
didelis skaičius ir kad tei
kiama pagalba nėra kaip rei
kiant išbalansuota: dažnai 
siuntinius gauna tie, kurie ir 
šiaip jau nemažai turi, o ne
gauna tie, kurie pagalbos la
bai reikalingi. Cia, kaip žino
me, išlyginimo nėra ir vargiai 
jau kas gali geriau būti, nes iš 
užjūrio šelpiami beveik tiktai 
artimi giminės, drau-

Politinėje srityje okup. Lie
tuvos žmonės daugelio mūsų 

" atliekamų darbų arba nepa-
x stebi, ar nepakankamai verti

ną. Jie mano, kad išeivijos 
-vedama kova dėl Lietuvos 

laisvės yra labai menkutė, 
nereikšminga ir labai nedaug 
tepadedanti kraštui. Praktiš
kai ji okupuotoje Lietuvoje 
esanti lyg ir nejaučiama. 
Pogrindžio žmonės yra nuo
monės, kad išeivijos lietuviai 
Lietuvos labui turėtų pa
daryti keturius kartus dau
giau, kaip dabar padaro. 

Iš visų Lietuvą liečiančių 
darbų jie labiausia vertina 

— "Amerikos balso", Vatikano, 
"Laisvės" ir "Laisvosios Eu
ropos" radijo siuntas Lietu
vai. Tai, ano jų, pozityviausia 
ir naudingiausia pagalba 
Lietuvai ir jos žmonėms. Be je, 
minėtas radijo laidas paruo
šia ir finansuoja ne išeivijos 
lietuviai, bet atitinkamų kraš
tų tam tikros institucijos. Vis 
dėlto, kaip ten bebūtų, be 
išeivijos lietuvių šios radijo 

kurti mūsų raitai, ne tiktai iš
leistos knygos, bet ir surink
tos kitos kultūrinės vertybės 
bus prieinamos platiems tau
tos sluoksniams. Tuo tarpu 
gaudomas kiekvienas išei
vijoje išleistas raštelis, nuo
traukos, laiškai laikraščiai ir 
kita smulkesnė medžiaga, ku
riai lengviau prasmukti pro 
griežtus cenzūros varžtus. Tai
gi be galo svarbu mūsų ieš-
vijoj sukurtas ir iš Lietuvos sa
vo laiku atgabentas istorines, 
literatūrines archyvines ir ki 
tokias vertybes išsaugoti atei
ties Lietuvai. 

Istorinių bei kultūrinių ver
tybių reikalu "Drauge" daug 
kartų buvo rašoma. Pasku
tinis buvo Bronio Railos raši
nys užpereitos savaitės "Drau
go" kultūriniam priede. Ten 
autorius, pasinaudodamas jo 
surinkta medžiaga (deja, ji 
nėra pilna), dar kartą iškelia 
rimtą reikalą sukurti insti
tuciją, kuri saugotų minėtas 
vertybes bent ligi tol, kol atsi
ras galimybė jas pervežti į Lie
tuvą. 

Konkrečių planų Br. Raila 
neturi, bent nenurodo, tik pri
mena, kad jo surinktais duo
menimis šiuo metu nebūtų 
tikslu mūsų literatūrines bei 
archyvines vertybes siųsti į 
okupuotąją Lietuvą, nes tokia 
medžiaga vargiai pakliūtų į 
geras lietuvių rankas ir labai 
galimas dalykas, būtų pa
naudota prieš pačią lietuvių 
išeiviją. pt 

Vadinasi klausimas dar 
neišspręstas, medžiagos telki
mas nėra sureguliuotas, da
bar veikiančios archyvinės 
institucijos nėra pajėgios nei 
reikiamus eksponatus priimti, 
nei juos saugoti, Inven
torizuoti, kataloguoti. Išsky
rus vieną kitą atvejį, nėra ir 
reikiamų patalpų ir kitų ap
saugos priemonių. Taigi šia 
kryptimi reikia daug dirSti-

Tuo tarpu mūsų kaimynai 
estai išeivijoje yra žymiai ge
riau susitvarkę. Neseniai bu
vo angliškoje pabaltiečių 
spaudoje paskelbta jų infor
macija apie estų archyvus už
sienyje (Estonian archives į 
abroad). Iš jos matyti, kad į 
estų archyvinės medžiagos: 
išeivijoje telkimas yra planin- į 
gas. Šiam reikalui jie turi įstei- j 
gę 5 archyvus: 1. Estų archy- j 
vą Australijoje kur surinktos i 
visos išeivijoje išleistos kny
gos ir laikraščiai, nuo 1944 

Irako kareiviai džiaugiasi eję mūšį prieš iraniečius ir užėmę dalį teritorijos 

SSSR NUODINGOS DUJOS 
Sovietai išmėgino Laose cheminius ginklus prieš 

buvusius JAV talkininkus 

laidos išsiversti negalėtų ir to-f metų. Šiam reikalui prie 
dėl jų besiklausantieji šių lai
dų įkūrimo ir informacijos tei
kimo reikalus priskiria mūsų 
išeivijai. 

Kitokia politinė mūsų veiks
nių veikla — susitikimai su ki
tų kraštų politikais, kelionės, 
memorandumai, etc., Lietuvos 
žmonėms mažai tėra žinomi ir 
beveik nejaučiama jų nauda. 
Žinoma, tai dar nereiškia, kad 
mes šios veiklos turėtumėm 
atsisakyti, nes ir tokia veikla 
kai ką gera padaro Lietuvai, 
ar bent ateityje gali padaryti. 

Bet grįžkime prie kultūrinių 
vertybių, kurias pavergtieji 
mūsų tautiečiai labiausiai ver
tina. Išeivijoje išleista knyga, 
jei ji patenka į jų rankas, yra 
ten gyvenantiems lietuviams 
didelė paguoda. Tokios kny
gos eina iš rankų į rankas, yra 
dalimis ar ištisai perrašinėja
mos ranka ar rašomąja maši
nėle; išeivijos poetų eilėraščiai 
neretai yra deklamuojami, 
mintinai išmokstami. Be galo 
stropiai skaitomos Lietuvos 
praeitį liečiančios studijos. 

Tai nenuostabu, nes tauta, 
pati negalėdama laisvai to
kias vertybes kurti, nuošir
džiai vertina savo tautos da
lies laisvėje sukurtas vertybes, 
kaip sakysime seniau vertino 
Prūsuose leidžiamus "Aušrą", 
"Varpą", "Tėvynės Sargą" ir 
kitus draudžiamuosius raštus. 

Daugelis mūsų tautiečių 
puoselėja viltis, kad anksčiau 
ar vėliau ne tiktai išeivijoje su-

Sydnėjaus buvo pastatytas 
specialus pastatas. 2. Estų 
centrinis archyvas Toronte, 
Kanadoje, kur surinkta 4000 
estiškų knygų, daugybė laik
raščių bei žurnalų, filmų, nuo
traukų, dokumentų, rankraš
čių. Čia taip pat yra 36 tomai 
Estijos pasiuntinybės Lon
done dokumentų. 3. Tame pa
čiame Toronte yra Tartu insti
tutas, vedamas dr. Endel 
Aruja. Čia, be eilės leidinių, 
yra vertinga 15,000 estų lei
dinių kartoteka. 4. Stockhol-
me, Švedijoje, veikia Pabaltie
čių a r c h y v a s (Ba l t i ška 
Arkivet), kuriame yra daug 
estiškos medžiagos. Archyvo 
išlaikymą remia Švedijos iž
das. 5. Estų archyvas JAV-
bėse įkurtas Lakewoode, N.J. 
Inkorporuotas tik 1974 m. 
Jame yra labai gera estų laik
raščių bei žurnalų, o taip pat 
knygų kolekcija, ypač turtin
gas estų DP skyrius. Daug 
mikrofilmų, magnetefoninių 
įrašų, didžiulis estų medalių 
bei Ženklų rinkinys ir k t Visi 
Estų archyvai išeivijoje glau
džiai bendradarbiauja tarp sa
vęs, palaiko ryšius su įvai
riomis bibliotekomis, keičiasi 
turimų dalykų sąrašais, pade
da vieni kitiems. 

Kadangi lietuviškoje išei
vijoje archyvų reikalas vis dar 
yra "palaida bala", mes siū
lome mūsų kultūrinėms insti
tucijoms iį reikalą nuodug
niau pastudijuoti ir, gal būt. 
pARimnkvt j Į j kp.frn.yntt. b. fcu. 

Nuo šių metų pradžios, kai 
sovietinių keturmotorinių 
Antonovų kurtinantis triukš
mas iš Kabulo aerodromo, 
Afganistane, pasiekė ir JAV 
prezidento detentes vata už
kimštas ausis, tai nuo to lai
ko, lyg yla iš maišo pra
slysdavo ir į liberalinės 
"media" puslapius žinios apie 
Sovietų nuodingas dujas, ku
riomis žudomi jiems nenusi-
lenkią žmonės. Šios dujos 
gaminamos TSRS-e, Sverd-
lovske ir kitur, savo ne
švariais batais sumynus 
1975. III . 26. "jų pačių 
pasirašytą nuodingų dujų nau
dojimo sutartį". 

Tačiau, ar bolševikai tas ar 
kitas sutartis suniekina dar 
nespėjus po jomis pasirašytų 
parašų rašalui nudžiūti, vaka
riečiai, o ypatingai dabartinė 
JAV vyriausybė, prisispyrusi 
kviečiasi tokius p. Brežnevus 
— Gromykas derėtis "dėl 
raketų išdėstymo V. Europoje, 
kurios galinčios pasiekti ir 
Kremliaus karo nusikal
tėlius". 

Na, ir džiūgauja mūsiškė 
"media", kad "p. Gromyko 
sutiko atsiųsti KGB - MVD 
delegaciją derėtis į Ženevą, 
Šveicarijoje, nuo š.m. spalio 
vidurio". Suprantama, tokios 
visos derybos tai tik niekų dar
bas: ar su bolševikais bus susi
tarta ar ne, jeigu tik sutartis 
jiems nebus naudinga, jie jos 
neprisilaikys. Tai yra aišku, 
kaip kad saulė šviečia gražią 
dieną Floridoje. . 

Man ir vėl tenka pain
formuoti dienraščio skai
tytojus apie SSSR nuodingų 
dujų vartojimą, kaip apie tai 
ilgame išsamiame straipsnyje 
rašo mėnraštis Reader's Di-
gest spalio laidoje. Šiame 
straipsnyje dar kartą įro 
doma, kad sovietai visiškai 
nesiskaito su jokiomis sutar
timis ir jas pritaiko taip kaip 
jiems yra naudinga. 

BR. AUŠROTAS 

Genocido vykdytojai 
Plačiausiai pasaulyje skai

tomas mėnraštis R's Digest 
vedamajame rašo, kad "komu
nistai Laose nuodingomis 
dujomis stengiasi išnaikinti 
Amerikai draugiškas gentis". 
Šis aiškus kaltinimas yra 
parašytas, patikrinus visus 
faktus žurnalistės, Jane 
Hamilton - Merritt. 

Straipsnio autorė, pradė
dama šį neįtikėtiną civili
zuotam pasauliui gėdingą ati
dengimą, teigia, kad "ne tik 
rašyti, bet ir pagalvoti yra 
pabaisinga, kad šiandien žmo
nės yra naikinami nuodingo
mis dujomis, kur jų negalima 
kalnuose pasiekti normaliais 
žudymo ginklais. Ir už ką? Gi, 
tik todėl, kad jie po Amerikos 
pralaimėjimo pietryčių Azijo
je liko ištikimi amerikiečių 
draugai ir negalėjo su pasi
traukiančiais pasiekti saugias 
vietas: šie žmonės, tai Hmong 
genties nariai, gyveną piet
vakarių Laos kalnuose. Kai jie 
buvo palikti likimo valiai, tai 
šio straipsnio autorė, grįžusi į 
JAV studijavo Azijos prob
lemas. Amerikoje įsigijusi šį 
mokslinį titulą (Ph. D.) ji grį
žo į Laos, gyveno su tos gen
ties žmonėmis ir dokumen
tavo jų gyvenimą. 

Tiesą pasakius, jau Viet
namo karo metu ji darbavosi 
kaip žurnalistė tos tautelės 
žmonių tarpe ir įsigijo daug 
ištikimų draugų. Už šį darbą 
veiksmų zonoje ji užsipelnė 
taip vadinamą Pulitzer premi
ją. Ji rašo: "Nors atrodo, kad 
jau per vėlu ir beveik bevil
tiška išgelbėti šią gentį, nes 
jau tiek maža gyvų liko jos na
rių, bet laisvieji neprivalo nu
leisti rankų, ligi neužgeso pa
skutinė viltis". 

Kovotojai prieš komunistus 
1960 m., JAV įsitraukus į 

karą pietryčių Azijoje, tuo 
metu Laose gyveno apie 500,-
000 Hmong tautelės asmenų. 
Šiandien iš to buvusio pusmili-
jonio gyvų beliko gal 70,000, 
bet ir tie patys yra ligoti ir 
miršta dėl blogo maitinimo ir 
kitų nepakenčiamų gyvenimo 
sąlygų. Gal apie 50,000 yra 
likę Tailando pabėgėlių sto
vyklose. Tikima, kad gal 35,-
000 buvę perkeldinti ir 
apgyvendinti Vakarų kul
tūros kraštuose. Tačiau gy
vųjų likusių Laos laukia žiau
ri tikrovė: jie yra paskirti 
sunaikinimui! 

Ši tragedija Hmong žmones 
ištiko todėl, jog jie kovojo prieš 
komunistų pastangas užimti 
Vietnamą ir Laos. Kaip ži
noma, JAV nesiryžo siųsti sa
vo karius į Laos: vietoje savo 
karių amerikiečiai samdė 
kovotojus ne tik iš Hmong, bet 
ir iš Jao, Lahu ir Lao Teng 
genčių. Samdinius apmo
kydavo CIA ar JAV Armijos 
specialūs instruktoriai. 

Apmokytieji vyrai būdavo 
sugrupuojami į kautynių dali
nius ir jie sudarė pagrindines 
jėgas tada kovojusias prieš 
komunistus. Jie ardė komunis
tų tiekimo kelius vedusius iš 
Kinijos į Vietnamą — Laos 
per tą garsiąją Ho Či Min 

arteriją. Jie taip pat išg-
elbėdavę JAV karo lakūnus 
pašautus virš priešo teritorijos. 
Be to jie buvę nepakeičiami 
priešo judėjimo sekėjai už 
fronto linijų: jų žvalgai pra
nešdavo amerikiečiams apie 
priešo dalinių, šarvuočių ir 
tiekimo medžiagų permetimus 
i i vienos fronto dalies į kitą. 

Generolas Vang Pao, dabar 
gyvenąs JAV-bėse, žurnalis
tei nurodė, kad "vien tik 1962 -
75 mm laikotarpyje jo pa
jėgos, kovojusios prieš komu
nistus, neteko 12,000 užmuš
tų. Ligi dabar tai buvo 
paslaptis, bet amerikiečiai 
težino, kad ne tik jie vieni 
sudėjo aukas kovoje prieš 
komunizmą. Ir žymiai 
stambesnes negu amerikie
čiai," tvirtino generolas V. 
Pao. 

Tačiau, kai po 1975 m. 
balandžio 30 d. besąlyginės 
kapituliacijos paskutiniai 
amerikiečiai pasitraukė iš 
Vietnamo, tai Hmong žmonės 
buvo užmiršti. Ir kai baigėsi 
tas karas, tai ši ir kitos Laos 
tautelės, padėjusios ameri
kiečiams, lyg tie žydai II-jo 
Pas. karo metu Vokietijoje, 
yra paskirtos sunaikinimui. 

Mirtis iš viršaus 
Hmong žmonių nuodijimas 

dujomis prasidėjo jau 1975 m. 
rugpjūtį t.y. po trijų mėnesių, 
kai baigėsi karas pietryčių 
Azijoje. Kaip žinoma, R. Ni-
xon pavestas, jo užs. reik. 
minitras H. Kissinger pasi
rašė gėdingą taikos sutartį su 
Hanojaus komunistais (Past.: 
faktinai su Kremliumi, nes 
Hanojus buvo ir tebėra Mask
vos iškamša — aut.) 

(Ar galėjo toks "genijus" 
kaip H.K. tikėtis, kad komu
nistai prisilaikys su JAV 1973 
m. sausį pasirašytos paliaubų 
sutarties? — aut.) 

Taigi, tame Laos, jau rug-
piūtį nuodingomis dujomis bu
vo puolami čiabuviai Mun Om 
ir Nam Fen vietovėse į pietus 
nuo Fu Bia miestelio. Po šių 
dujinių atakų buvo nužudyta 
17,000 vaikų ir moterų. Ir šios 
visos aukos tegula ant "taikos 
architektų" sąžinės!!! Ir jos 

tebuvo tik pradžia užplanuoto 
Hmong tautelės sunaikinimo 
(Past . Sovietai fiziškai 
naikina visus žmones, kurie 
nenusilenkia komunistams. 
Jie tokiu būdu baigia išnai
kinti totorių tautą, gyvenusią 
Krime — aut) 

Vienas pabėgėlis, bu v. 
komunistas, i i Pathetl Lao 
tvirtino, kad 1975 — 78 m. 
laikotarpiu Fu Bia srityje bu
vę išnuodyta 50,000 Hmong 
tautelės žmonių! Tuo pat metu 
nuo bado, maro ir ligų ten žu
vo 45,000 asmenų. Kiti būda
vo nušaunami, kai jie steng
davosi pabėgti į Tailando 
teritoriją. Taip tvirtino virš 
minėtas pabėgėlis, buvęs 
komunistas. Pergyvenusieji 
šiuo nuodijimus liudija apie 
kelių rūšių nuodingą "lietų": 
ten kur naudojamas geltonas 
ir raudonas lietus ten nelieka 
jokių gyvų sutvėrimų! Vienok, 
žalios ar mėlynai žalsvos spal
vos lietus nėra staiga žudan
tis. Jeigu galima gauti įkvėpti 
opiumo dūmų, tai jie išgelbsti 
paliestuosius nuo mirties; tie
sa, toki apnuodintieji stipriai 
vemia, krauju viduriuoja, 
jiems pakyla temperatūrą, 
kraujas veržiasi per nosį ir 
žmogus nustoja lygsvaros... 

Ilgas autentiškas straipsnis 
užpildytas liudininkų, naujau
siais iš 1980 m. parodymais: 
tie liudininkai matę, kaip so
vietų gamybos lėktuvai MI-4 
ar MI—8 lijo mirtį ant Hmong 
kaimų gyventojų Laos teri
torijoje. 

JAV abejinga 

1979 JAV Armijos medikų 
grupė buvo nuvykusi į Tai
landą ištirti tvirtinimus apie 
nuodingų medžiagų nau
dojimą Laos teritorijose. Šie 
specai apklausinėjo virš 40 liu
dininkų, kurie buvo paliesti 
nuodingų dujų. Šių žinovų 
baigminiame pranešime, ku
ris buvo nepaskelbtas JAV 
visuomenei, buvo sakoma, kad 
"prieš Hmong gentį Laos bu
vę naudoti nuodingi chemi
kalai". 

Žurnalistė nusivylusi, kad 
"kai JAV pasiuntinybė Bang-
kok'e turėjusi galimybę nu
siųsti specialistus ir patikrinti 
naujai atvykusius iš Laoso ap
nuodytus žmones tai atlikti". 

Na, ir ko čia per daug ste
bėtis? Kai Nikaragvuą užėmė 
Castro remiami komunistai, 
tai JAV Valstybės d-tas pa
skubėjo su piniginėmis sumo
mis, kad sustiprinti ten komu
nistus... Štai ir dabar dar 
laukia 75,000,000 doleriukų, 
kurie paskirti taip pat Nikara
gva komunistams. Ir jie bus 
tuoj nusiųsti, kai tik J. Car-
teris bus perrinktas mūsų nau
juoju prezidentu. 

Sovietų Sąjungos kariai biologinių ginklų pratimų metu 

rodėsi, jeigu tik neš priešais, motina grįžtels galvą nusisuko ir nuėjo tūpti. Motina žinojo, kad jie grįžta 

KNYGA 
JURGIS JANKUS 

atgal ir viską pamatys. 
Namie knygą iš pradžių pakišo lovoje po šiaudais, 

o kitą dieną, kai visi išėjo į laukus, nunešė už tvartų 
ir pakišo po rąstais. Prie ančiukų nešdavosi kitas 
knygutes, bet dabar jas pasidėdavo kitoj pusėj 
Rūkės, toliau nuo Piršio karvių. Mergaitės beveik 
kiekvieną dieną atsivarydavo į tą pusę, ir kai karvės 

y sustodavo, atbėgdavo maudytis, tempdavo ir Si-
Mergaitės muką, bet jis net į jų pusę nenorėdavo pažiūrėti, nors 

pašūkavusios nubėgo pas sukilusias karves, šaukė ir tos ir kažin kaip juokėsi, kad išsigando Morčiukės. 
jį, bet Simukas jų šauksmo kaip ir negirdėjo. Toji Morčiukės jis nebijojo, bet pats vienas ėmė galvoti, 
knyga taip graužė, kad negalėjo nei ašarų sulaikyti, kad Dievas taip jį nubaudė, kam au mergom ėjo mau-
nei vietoje nusėdėti. Jis ėjo ir ėjo apie kūdrą, vienu dytis Pirma to nebuvo pagalvojęs, bet dabar juto, 
tarpu sustojo prie tos giliosios ir ilgai žiūrėjo į tamsų kad negerai padarė. Net nebuvo girdėjęs, kad vyrai 
vandenį, kuriame plūduriavo keli slogčiai. Ji buvo eitų kartu su mergom maudytis Visada eidavo vieni, 
tokia gili, kad linus merkdamas ir Varūnų Jonas Po kelių dienų motina paklausė: 
negalėjo kojomis dugno pasiekti, o jis už visus kaimo — Kaip čia yra, kad nebebėgi pas dėdienę. Ar jau 
vyrus buvo visa galva aukštesnis. Tereikia tik viską pradėjai suprasti? 
nuslysti nuo kranto, ir niekas neberūpės.Nei knyga, — Daugiausia suprantu. Kai nebereikės ančiukų 
nei dėdienė. Kaip Baužų Poviliukas. Pjaunelėje nušo- ganyti, tada nubėgsiu. Viską iš karto paklausiu. 
ko nuo kranto panardyti ir nebeiškilo. Tik paskum — Ar neužmirši? 
vyrai su kartimis išgriebė, bet nebuvo nei laido- — Kai su knyga nueisiu, žinosiu, ko nežinau, 
tuvių, nei giesmių. Nuvežė ir užkasė ten, kur visus — Tą valandą kitą, kol sulakstytum, ančiukai ir 
nekrikštytus laidoja, kam numirė be sakramentų, mūsų kūdroj galėtų pasiturkšti, — motina stūmė. 
Įsivaizdavęs save skęstantį, greitai pasitraukė nuo lyg ką žinodama. 
kranto atbulas, net atatupstas sukniubo. Atsikėlęs — Kai Rūkėje maurų nebebus, galės turkštis ir 
net artyn prie giliosios nebėjo. Rodėsi tik prieisi, kas čia. Net gražu žiūrėti, kai turškia. Ir kaip auga! 
nors ir pastums i i užpakalio. Atsivertęs knygą Pakuok kurį paėmusi, pamatysi. Tuo bus tikros 
mėgino paskaityti, bet apysveiki tebuvo tik keli pir- antys, — suko kalbą i savo pusę. 
mieji puslapiai. Kituose bebuvo likę tik po kelis Motinai to nereikėjo sakyti. Ji ir be sakymo žino-
žodžius. jo, kad geresnės ganyklos ančiukam neras. Ten ne 

Kai motina atėjo ančiukų, jis knygą paslėpė tik maurai, bet tarp jų daugybė ir visokių vabaliukų. 
toliau, kad nepastebėtų, kas atsitiko, padėjo sugaa- Aną dieną tyčia papjaustė buroklapių, sumaišė su 
dyti ančiukus ir namo ėjo nuo mamos kiek atsiliks* miltais ir padavė ką tik parneštiems iš Rūkės. Jie 
knygą abiem rankom prie nugaros prispaudęs. Vis pamaišė snapais, vienas kitas dar paturikė, bet tuoj 

net į šoną nukrypusiais gurkliais, bet vis nenorėjo 
tikėti, kad Simukas tik dėl jų būtų užmiršęs dėdienę. 
Net pagalvojo, kad bus prilipęs prie Piršio mergai
čių. Sykį kažin ko užlipusi ant aukšto gerai pasižval
gė pro pastogės langelį. Piršio mergaitės buvo karves 
susiguldžiusios prie savo kūdros, o pačios buvo 
susigūžusios ant kūdros kranto. Greičiausiai ką nors 
lipdė iš šlyno. Vyresnioji mokėjo nulipdyti karves, 
arklius, kiaules ir net paukščius, o į ją nusižiūrė
jusios mėgino ir kitos. Simuko su jomis nebuvo. Jis 
kūpsojo ant Rūkės kranto. Vakare net tėvui užsimi
nė, kad Simukas nustojo lakstęs pas dėdienę, bet 
tėvas tik numojo. 

— Buvo užsidegęs, lakstė, perdegė ir nebelaksto. 
Kai nebeturės ko skaityti, sulaikyti negalėsi, — 
nomojo. 

Taip ir būtų palikę, jeigu nebūtų pati dėdienė 
užsiminusi. 

— Kas pasidarė Simukui, kad nebeatbėga? Atėjo 
naujų laikraščių, — pasakė sekmadienį motinai. 

— Ančiukus vaikas gano. Dar turbūt ir tų, kur 
aną sykį parsinešė, neperskaitė, — paaiškino 
motina, bet Genovaitė tuo nebuvo patenkinta. 

— Tai kas, tegu skaito. Atneš, kai perskaitys, o 
dabar taip tegu atbėga Pilypas irgi pasiilgo. Nori, 
kad iš naujų laikraščių ką paskaitytų. 

Tą dieną Simukui nebebuvo kaip 
Motina ančiukus parnešė į savo kūdrą, o įm 
širdim išėjo. Trejetą šventųjų buvo jau 
tai, jeigu dėdienė ir šnekintų, turėtų ką pasakyti, bet 
ji nė negalvojo tą dieną šnekinti. Neturėjo kada. Mer
gą buvo išleidusi pas tėvus, tai reikėjo pačiai apie 
gyvulius suktis. Ir sukosi net sijoną aukštai pasikai-

' (Bus daugiau) 

• 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
(Atkelta i i 2 paL) 

pagaunant i , galvoti verčianti. 
Todėl nenuostabu, kad ofi
cialiai daliai pasibaigus besi
gaivinant jau dirbtiniu Kali
fornijos vynu , k a v a ir 
užkandžiais, poetas J . Blekai-
tis bent dvidešimčiai asmenų 
turėjo autografuoti savo kny
gą „Rudens r i tmu". Tiek jo 
knygų buvo nupirkta čia pat 
vietoje, nors ne vienas turime 
tą rinkinį jau anksčiau nusi
pirkę. Tuo tarpu S. ir dr. R. 
Kondratai kitų autorių knygų 
da r pardavė maždaug už 100 
dol. Tai liudija, k a d VVashing-
tone ir apylinkėse lietuviai 
n e n u s i s u k a n u o dvas in ių 
vertybių: nuo lietuviško rašto, 
nuo jo kūrėjų, puoselėtojų. Tai 
įsitikinom ir vakare su mūsų 
geru kaimynu poetu Jurgiu 
Blekaičiu. 

D A R D Ė L 
„ D A I N O S IR S P A U D O S " 

Vietoje šios skilties pastrai
pų „Daina ir spauda" pareiš
kiau savo nuomonę, jog man 
atrodo, kad P L B valdyba 
nepagailėjo pinigų Cleve-
lando „Nerijos" išvykai į P. 
Ameriką paremti, kai tuo 
tarpu savajam organui — 
žurnalui „Pasaulio lietuvis" jų 
lyg gailimą. Vėliau apie tai 
g a n a d r a u g i š k a i pas ika l 
bėjom su PLB pirm. inž. V. 
Kamantų ir po kurio laiko tuo 
klausimu šioje skiltyje būtų til-
pęs intervievv su juo. Taip pat 
draugiškus laiškus, pateik
dami nemažai informacijų, 
man parašė PLB valdybos 
nariai inž. M. Šilkaitis ir V. 
Kleiza. 

Bet va, išsišoko su viešu 
laišku „Drauge" (1980X6) 
An tanas Juodvalkis — (aj). 
Vietoj plačiau panagrinėjęs 
mano asmenišką nuomonę, 
ėmė prie manęs kibti, net teis
damas, kad rašau „šališkai". 
(aj) teigia: „Matomai ir VI. R. 
yra vienas iš prenumeratorių, 
kuris visiškai nepasigenda 
„Pasaulio lietuvio". Gal jam 
vistiek, ar gegužės mėn. nume
ris pasirodys rugsėjo ar kurį 
kitą mėnesį..." 

Iš kur visažinantis (aj) ta i 
išpešė? Tegaliu pasakyti tiek. 
kad mano tarnybinė pareiga 
yra perskaityti visą lietuvišką 
spaudą, po to paruošti kai 
kurias apžvalgas, kurios jau 
plaukia oro bangomis per 
vandenyną į tolimą šalį. Nors 
ir vėluojantis, „Pasaulio lietu
vis" dėl sugebėjimo infor
macijas spalvingai įrėminti 
bei pateikti, dėl straipsnių įdo
mumo ir ypač jų dokumenta
cijos apžvalgas rašant daž
niau p a s i t a r n a u j a d a u g 
daugiau, negu kitos, kad ir 
žymiai greičiau paskelbtos, 
bet kartais įtartino auten
tiškumo informacijos, ar kurie 
labai saldūs mažesnės reikš
mės įvykių aprašymai. Tokia 
tai tiesa, m a n o mielas plunks
nos Bičiuli! 

Toliau (aj) rašo: „Be reikalo 
VL. R sielojasi Lietuvių Fondo 
parama spaudai. Per visą L. 
Fondo gyvavimo laiką ..Drau
gas" niekad nėra gavęs tokios 
vienkartinės paramos, ka ip 
šiais metais, nors VL.R Lietu
vių Fondo valdyboje yra išbu
vęs net penkeris metus... Ato
kiau esant, pinigus lengva 
dalinti..." 

Man gi atrodo, kad pinigus 
lengva dalinti ne „atokiau 
esant", bet jų turint. Kai 

S O P H I E BARČUS 
BADIO ŠEIMOS VALA>T>06 

Visos programos IS WDPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
Itotį. Šeštadieniais Ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
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7180 S. MAPIJEWOOD AVfc. 
CHICAGO, ELL. 80*29 

V L . R buvo valdyboje, L. Fon
d a s vos baigė kaupti pirmąjį 
milijoną ir žengė į antrąjį. 
T a d a ir biržos akcijos, į ku
r ias investuota nemaža dali 
L F pinigų, buvo žiauriai kritu
sios, kas sudarė L. Fondo 
vadovams daug rūpesčio. 
Taupė, kaip pajėgdami visi, 
spaudėsi , o dabar štai, išmin
t ingiau pinigus investavus ir 
jau dvigubai paaugus L. Fon
do kapitalui, informacijos 
vadovo L. Fondo valdyboje 
pareigoms mano rekomenduo
t a s (aj) jau šaiposi iš manęs , 
prikaišioja, kai tuo tarpu aš, 
čia sostinėje viena iškil
mingesne proga buvau ne t pa
ba r t a s už tai, kad kitiems 
daug kalbant apie Tautos fon
dą, viešai iškėliau ir Lietuvių 
Fondą. 

Nei iš šio, nei iš to (aj) 
k imba ir prie naujo, abso
liučiai su tema nieko bendro 
neturinčio reikalo: „VL.R. 
spaudoje buvo paminėjęs nusi-
pelnusį aktorių, vertą premi
jos, bet toliau to siūlymo nenu : 
ėjo, neatsiuntė rekomendaci
nio laiško Pelno skirstymo ko
misijai..." 

Tuo tarpu aš m a n a u , kad 
spaudos darbuotojų užda
vinys yra kelti viešai įvairius 
pasiūlymus, idėjas. Aš tai 
iškėliau. Jei idėja jums buvo 
nepriimtina, tai jūsų reikalas . 
Tiesa, tuo reikalu paraš iau ir 
oficialų laišką L. Fondo valdy
bos pirmininkui, kurį j is per
siuntė LB Kultūros tarybos 
pirmininkei. 

VL.R. 

C H I C A G O J t 
PENKMEČIO 

MIRTIES PAMENfclIMAS 

Penkerių metų liūdnos mirties 
sukaktis a. a. dantų gyd. Rožės 
Tijunienės paminėta šv. Mišio-
mis mirties dieną, spalio 18, Šv. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
ir spalio 19 d. Jėzuitų koplyčio
je, kur atnašavo šv. Mišias ir 
pamokslą pasakė kun. Alf. 
Grauslys. 

Pamaldų metu giedojo solistė 
G. Mažeikienė, kuri savo gražiu 
giedojimu sukėlė dalyviuose di
delį pakilimą, kuris sujungė gy
vuosius su mirusiais bendru 
mistiniu gyvenimu. Vargonavo 
muzikas M. Motekaitis. Ypa
tingai buvo didinga išpildant Šo
peno gedulingą, maršą. 

Šalia altoriaus buvo išstaty
tas mirusiųjų didelės meninės 
vertės "Motina ir sūnus" por
tretas, kurį nutapė australietis 
dailininkas VI. Meškėnas. 

Po pamaldų dalyviai buvo pa
kviesti gedulo pietums Jaunimo 
centre, prie kavinės esančioje 
gražioje patalpoje. Visiems su
sėdus, maldą sukalbėjo pagar
bus bažnyčios komentatorius 
Pranas Radis; po tos gražios 
maldos, jau tapusiu tradiciniu 
papročiu, pradėta pakilioje ir 
rimtoje nuotaikoje pietauti žino
mos kulinarės D. Kurauskienės 
pagamintais nepaprastai gar
džiais valgiais. Pietų metu visų 

vardu kalbėjo teisininkas Pra
nas šulas. Karolina Klimavi
čienė gražiai paskaitė savo kū
rinį, specialiai dedikuotą a. a. 
Rožės Tijunienės ir kitų mirusių 
pagerbimui. 

Pabaigai jautriai nuoširdų 
žodį tarė J. Tijūnas, dėkojo vi
siems už maldas ir suteiktą 
paguodą. Pamaldose dalyvavo 
apie 100 asmenų Dalyvis 

C L A S S I F I E D G U I D E 
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CHICAGOS ŽINIOS 
MERGAITE 

BERNIUKŲ KOMANDOJ 

Kai 11 metų Karen O'Connor, 
Arlington Heights gyventoja, 
šešto skyriaus mokinė, nebuvo 
priimta į MacArthur aukšt. mo
kyklos berniukų krepšinio ko
mandą, tėvai iškėlė bylą. Teis
mas nusprendė, i kad j i bent 
bandymui, laikinai privalo būti 
priimta. Mokykla šį sprendimą 
apeliuoja. 

PABUCDĘS VYRAS 

Pusiausvyros netekęs James 
Cash, 31 m., nuogas išbėgo iš 
pietinės Chicagos plieno liejyk
los. Sargas susiėmė su juo, no
rėdamas sulaikyti. Pagalbon 
atskubėjo dar i r policininkas. 
Pablūdėlis pagrobė sargo E. J . 
Rak, 36 m., ginklą ir jį peršo
vė. Tada ėmė šaudyti ir j poli
cininką Carolle, bet šis vienu 
šūviu jį nukovė. 

U.S.A1" 
We U help you make the right movė 

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

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaskt Road 

Tel. — 167-0600 
Independently ovvned and operaiei 

u i apdraudą nuo usnies ir auiomo-
10<% — 20Vt — 30% pigia** molržaįt 
bOio D M mus. 

FRANK Z A P O L I S 
3208-a West 96th Street 

Telef. — G A 4^8654 
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I; iTSiriu prekių pasirinkimas ne 

brangiai iš mūsų sandčUo. 
COSMOS PARCELS EXFRESS 

2501 W. 68 St., Chicafo, I1L 60629 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinaa 
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PINIGAI I š LENKTYNIŲ 

Sen. R. M. Daley teisių firma 
gavo daugiau kaip 400,000 dol. 
honorarų iš Arlingtono ir VVa-
shingtono Parkų arklių lenkty
nių organizatorių. Senato po
sėdžiuose sen. Daley balsavi
muose palaikęs lenktynių reika
lus. 

opposrnoN TO SOVIET RULE 
IN LITHUANIA 

( 1945 -1980 ) 
THOMAS RE.MEIKIS 

Institute of Lithuanian Studies Press, Chicago, IL, 1980. 
Finansavo JAV Lietuvių Bendruomenė. , 

Veikalas išleistas anglų kalba( iliustruotas dokumenti
nėmis nuotraukomis, kietais viršeliais, didelio formato, 680 
pusi. Kaina su persiuntimu $16-50. 

Tai vienas iš stambiausių šio pobūdžio veikalų, išleistų 
ligi šiiol išeivijoje. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , Chicago, LL 60629 
Illinois gyv. dar prideda 90 et. valstijos mokesčio. 

Florida ReaJ Estate 
Namų pirkimo reikaluos*: Cl*«rwater, 
Largo, Belleair, Semlnole «*p>lingėse 
(N»toll St. Peterabur* pilieSiu klubo) 

Prašau kreiptis: 

LIUCIJA VALAITIENE 
Realtor - Associate 

Rodgers & Cummings, Inc. 
TeL Dieną 813—581-9411 

Vakare 813—585-2738 

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

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

Murink bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Del ligos reikia skubiai par-
luoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

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

NAMŲ APŠILDYMAS 
{statau naujus pečius ir vandens Šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 
ALBIN BANYS, T e i 447-8806 

iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 876-5996 
iuiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuitiiuuiiiiiiiii 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, I1L 00632, tel . 927-5980 

HELP WANTED — MOTERYS 

F u 1 l T i m e AM/PM 
W A I T R E S S E S 

LUMS RESTAURANT 
6701 W. Touhy, NUes, UI. 

TEL, — 647-0261 
An Eąual Opp'ty Employer M./F. 

IMMEDIATE OPENLNG FOR 

Q U A L I F I E D COOK 
AND KITCHEN MANAGER 

For St. Cbribtina CathoUc rectory 
PLAIX COOKING — For Severai 

Friesta. 
You Will Have Beautifully Decorated 
ilodern Apartment. with TV. Etc. 
wįth excellent beneftts. Top Wage«. 

For Further Information 
Please Call FATHER CURRAN 

7 7 9 - 7 1 8 1 
! 

V A L O M £ 
KILIMUS EB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — IeL R E 7-5168 

H E L P W AJSTED VYBA1 

TV TECHNICIANS 
i Outside Man and 1 Bench Man 

For expanding company in the 
Southwest Suburban area. Salary 
commensurate wita experienee. 
TeL 739-1710 or 968-3500 for interview 

KOLARDC ELECTRONICS 
Bolingbrook, Illinois 

AUTO BODY AND FENDER MAN 
Over 5 years experience 

BODY SHOP FOREMAN 
Write Estimates 

CONFIDENT AUTO BODY 
3838 N. Kedzie Avenue 

Mr. Slmpson TeL 207-4190 

VYRAI OR MOTERYS 

WArrERS/WAITRESSES 
For exclusive country club. Fu'.l and 
part time. Days and eventngs. Exj>« 
rlenced or will «*5»SJ» 

Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos 
New Yorko Skyrius 

kviečia 
visus studentus ir buvusius studentus atvykti į 

LIETUVIŲ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMĄ 
kuris įvyks 

lapkričio 27—30 dienomis 

JllllllIllUlIIIIlIIlIlUlIlIIIIIIllIlUIIlIlIlIIlil 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
| Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Av 778-2233 
mtiumniiimiiiiuuumnunuuumnuii 
iniiHiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiniinnui 

M. A. Š I M K U S 
tyOOME T A S SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewuod, tel. 254-7 V*) 

Tatp pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ UUcvietimal. pildomi 
PILIETTBftS PRA5YMA1 tr 

kitokį* blankai. 
ilIlIilIHIlIlIUlIllIIIIUlUIIUUIUUUtUUIllII 

M OVI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kit-iav-daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai - ir pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-8063 

iiiiiiitiiuiiiiiiiiHniiiiiiiiiuiiiiniiniiimii 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S T V 

2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
iiumimiitmiiiiiiHimiiuniuiuuuiiiim 

train. 
• DIKING ROOM WAITRESSES 
• COCKTAIL VVAITRESSES 
• BANQUET WAITRESSES 

NORTHSHORE COLNTRY CLVB. , 
1340 Glenvievr Rd.. GteavteK, IU. 

TEL. — 72S-120©„ 
„trr, • v ' ž 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

64th and Fairfield Avenue 

3 rooms in clean quiet Building. 
Rent $210 per month. Stove and 
refrigerator included. 

TteL 434-9611 

N O R I P I R K T I 

IEŠKAU PIRKTI privatiškai iš namo 
savininko 3-jų butų mūr. namą tarp 
55-os ir 65-os gatvių Kedzie Avenue 
apylinkėj. Siūlyti tel. 87&-S809. 

I 

Loews Warwick Hotel 
6th Avenue & 54th St. 
New York, N.Y. 10019 

Kambarių kainos: vienam $40.00' nakčiai 
dviem 45.00 nakčiai 

trim 50.00' nakčiai 

Penktadienio šokiai: $3.50 (iš anksto) 
5.00 (prie durų) 

Šeštadienio banketas: $20.00 iki 25 m. (iš anksto) 
22.50 virš 25 m (iš anksto) 

22.50 iki 25 m. (prie durų) 
25.00 virš 25 m. (prie durų) 

Užsiregistruoti ir informaciniais reikalais kreipkitės: 

R a i m u n d u i Bals iu i 
240—76 67th Ave. 
Douglaston, N.Y. 11363 
(212) 423-6595 

Perskaitę "Draugą", duokite 

j j kitiems pasiskaityti. 

lllilIlHllllllllliMIIIIIIIIIIIIIIUIilIIlIUIIIIII 

P LU M BING 
Licensed, Bonded, Insored 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuves ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocka. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
iimiiiiHnimiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiuim 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

D O M E S T I C 
— • 

vizrnNm KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimą* yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias visi 
Mnes korteles. 

Kreipkitės i 
traciją visais 

"Draugo" 
panašiais 

admiais-
reikalais. 

DRAUGAS, 
4M5 W. 68rd 8trn 

Ckkago, OL «0e» 

i 

<F 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES 1 
TIK TAU VIENAI 

flBVYNEI AUKOJAU 

AUKURAS 

Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras su 
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, J r . — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
2ali laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga Šešupė, Jūs berneliai apgavikai. l ie tuviai 
esame mes gims ir kitos. Diriguoja Stepas 

Sodeika. Kaina 35.00 

Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an
samblis. Kaina 35.00 

Uitakymus siųsti liuo adieiu: 

D R A U G A S 
4545 W . 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Ussakant pridėti 50 et. u i kiekvieną plokštele persiuntimui. Illinois gyventojai 
moka 5% mokeačių. Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po 1.75̂  pašto išlaidoms. 



MOŠŲ KOLONUOSE 
Melrose Park, 111. 

rė valstijos seimo narys Joseph Į tyviai pasireikšti, bet jau eilė me 
Harper, valstijos seimo senatorė'tų bendrajai šalpai kasmet su 
Nancy Johnson, meras William 1 renkama po 500 dol. Tai vis nors 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VEIKLA 

Lietuvių Bendruomenės Mel
rose Parke apylinkės valdyba nu 
tarė baigti atostogas ir pradėti ru 
dens veiklos darbus. Pradžiai bu-
vo surengta Spalio puota, kurią bū 
tu galima pavadinti "alaus tur
gumi". Šiai puotai mintį, o gal 
ir pavadinimą, davė valdybos pir 
mininkas Otto Mejeris. 

Puota vyko spalio 12 d. Eagle 
Hali salėje, Melrose Parke. Susi
rinko nemažas skaičius vietinių 
tautiečių. Taip pat matėsi svečių 
iš Cicero, iš Chicagos ir net 
Michigano valstijos. 

Prie geros užkandos reikia ir 
tirpdytojo. Algis Sinkevičius tai ži 
nodamas, nupirko statinę alaus, 
tikėdamasis neblogai uždirbti. Ta I N e W Britai&» C o t m , 
čiau lietuviai ne vokiečiai — jie; 
mėgsta stipriau. Taip alus ir liko 
savanorių pagalbininkų geria
mas ir davė tik vieną dolerį pel
no. 

Tuo tarpu Laimės Ratui dovanų 
buvo daug. Prie jo darbavosi Jo

nas Rugelis. Nors jis sunkiai suko 
ratą, bet pasisekė prisukti nemažai 
pinigų (apie 200 dol.). 

Iš visų pusių žiūrint, atrodo, 
kad šios rudens puotos tikslas bu 
vo užsidirbti pinigų. Daug kas lau 
kia dolerio ir atkišta nemažai al
kanų rankų. Tai reikia turėti ir 
duoti. Turint lengviau sprendžia
si problemos. 

Rudens puotos pasisekimas bu 
vo užtikrintas tiktai valdybos na 
rių ir talkininkų dėka. Jie buvo: 
pirm. Otto Mejeris, nariai: Jonas 
Rugelis, Algis Sinkevičius, Juozas 
Urbelis ir Regina Barauskaitė. 
Talkininkės bitelės: O. Rugelie 
nė, Z. Sinkevičienė, ir K. Valienė. 
Šilti 'padėkos žodžiai apylinkės 
valdybos nariams ir talkininkėms 
už darbus ir pastangas, rengiant 
puotą. 

Kieliškis 

McNamara ir dabartinis parapijos 
klebonas kun. Jonas Rikteraitis. 
Sukakties proga taip pat buvo su 
rengta istorinių nuotraukų ir 
straipsnių paroda. 

Lisle,Ill 

A. A. PETKAS ALIŠAUSKAS 

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJOS 
85 METŲ SUKAKTIS 

NAUJA KRIK&ČIONE 
PAOJKŲ ŠEIMOJE 

S. m. spalio 12 d. St. Joan of 
Are katalikų parapijos bažnyčio
je, Iisle, m., buvo pakrikštyta 
Eglės ir Arvydo Pauttkų dukre
lė Daina-Marija, Krikšto tėvai 
buvo Eglės brolis Kęstutis J. 
Pauliukonis, M.D., Virginia ir 
sesuo Živilė Rudienė, Delaware. 

Foigpiūčio 7 dienos naujagime 
ir naująja krikščione džiaugiasi 
tėvai, broliukai Marius (4 m.) 
ir Jonukas (2 m.), močiutės 
Olga Paulikienė, Chicago, UL ir 
Elzbieta Pauliukonienė-Rudienė, į 
Worcester, Mass. ir kiti šeimos 
artimieji. 

maža dalele paremiamas Balfo 
centro vykdomas labdarybės dar 
bas. 

Nariai ir prijaučiantieji prašo 
mi ir šiemet savo auka paremti 
šį svarbų reikalą. Aukoms rinkti 
bus siuntinėjami sąrašai (aukų 
lapai), kuriuos su savo dosnia au
ka prašoma grąžinti skyriaus pir 

SERGANTIEJI 

Dipl. inž. Stasys Skurvydas po į 
operacijos sveiksta ir grįžo į na- i 
mus. Dabar yra žmonos priežiūro I 
je. Linkime inž. S. Skurvydui 
kuo greičiausiai pasveikti ir vėl I 
šviesių ir saulėtų dienų sulauk į 
ti. Iš viso p. Skurvydai yra geri lie I 
tuviai patrijotai ir dosnūs savo au j 
komis lietuvybės reikalams. 

Sunkiai serga ir kitas geras lie 
tuvis Povilas Zalubas (gyvena 

mininkui Juozui Mėlyniui, arba, i Newarke, bet priklauso Keamey 
įteikti klebonui kun. Domininkui į lietuvių draugijoms). J a m padą-
Pociui, arba bažnyčos patarnau 
tojams — skyriaus sekretoriui dr. 
S. Skripkui, iždininkui J. Vaičkui 
ir J. Kiaušui prieš ar po 10 vai. 
sekmadieninių letuviškų Mišių. 

ryta sudėtinga vidurių operacija 
Clara Mass ligoninėje, N. J. Tu
rės ilgesnį laiką gydytis.Ir jam lin
kime greitesnio pasveikimo. 

J. Mėlynis 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. spalio mėn. 27 d. 

Mielam Lietuvių Bendruomenės rėmėjui ir nariui 

A. f A. JUOZUI KAZRAGIUI mirus, 
ja liūdinčioms dukterims AGRIPINAI PAŠKEVICIENEI, 
KRESCENCIJAI SMILGIENEI ir sūnui VITUI su ŠEI
MOMIS, gilią užuojautą reiškiame. 

lietuvių Bendruomenės East Chicago 
Apylinkės Valdyba Ir nariai 

Iš okup. Lietuvos gauta liūdna 
žinia, kad 1980 m. spalio 1 d. Uk
mergės miesto ligoninėje nuo 
kraujo išsiliejimo smegenyse štai 
ga mirė Petras Ališauskas, sulau
kęs 67 metų amžiaus. Velionis 
paliko nuliūdusius vaikus— dvi 
dukras, baigusias aukštuosius 
mokslus, iš kurių viena, dar ne 
tekėjusi, dirba Vilniuje, antra 
(ištekėjusi) dirba Šiauliuose, augi 
na vieną dukrelę ir sūnų, kuris 
gyvena Ukmergėje, ėjęs aukšt 
mokslus, įpusėjęs, bet nebaigęs. 
Velionies žmona, vaikų motina 
taip pat neseniai mirusi. 

Lietuvoje liko velionio dar du 
broliai — Kazys ir Jurgis, o Ka
nadoje ;— brolis Pr. Alšenas — 
Ališauskas. 

Mirusiojo palaikai palaidoti 
Taujėnų kapinėse, šalia žmonos 
kapo. Petras dar gyvas būdamas 
išreiškė pageidavimą ten būti pa 
laidotas. Jo tėvai Marija ir Pranas 
ilsisi Vidiškių kapinėse, bet šio
se kapinėse, esą mažai kam belei 
džiama laidoti, nes kapinės 
esančios perpildytos. Naujos kapi 
nes esančios atidengtos Duksti-
nos miške, labai gražioje vietoje,, 
kur ir Vidiškių parapiečiams siū 
loma laidoti. 

A a. Petro Ališausko laidotu
vės buvusios labai iškilmingos, 
su bažnytinėmis apeigomis, daly 
vavę labai daug žmonių, ypač 
ukmergiečių. Velionis buvo ilga 
mėtis Ukmergės Turgų direkto
rius, turėjęs labai gerą vardą uk
mergiečių tarpe, todėl buvę atė 
jusiu ir aukštų pareigūnu pas
kutinės pagarbos jam atiduoti. 
Deja vyriausias amžiumi brolis 
Kazys negalėjęs laidotuvėse daly 
vauti, nes jis dėl išsiplėtusios skle 
rožės kojose tebegalįs paeiti tik per 
kambarį— . 

A a. Petras Ališauskas 1935 — 
36 m. atliko karinę prievolę ne-
prikl. Lietuvos kariuomenėje, Uk
mergėje, I-jo Artilerijos baterijoje 
Buvo šaunus artileristas. Po to 
tarnavo Pašto žinyboje. 

Ilsėkis ramiai, mylimas broli, 
savo tėviškės žemelėje, kurią tu 
taip mylėjai ir lauk mūsų — ki
tų brolių ateinant 

Brolis Pranas 

Šv. Andriejaus parapija New 
Britain miestelyje, Connecticut 
valstijoje, neseniai atšventė 85 
metų nuo įsikūrimo sukaktį. Para 
piją įsteigė kun. Juozas 2ebris 
1895 m. aptarnauti augančiai lie 
tuvių emigrantų kolonijai. Iš 
pradžių parapiečiai naudojosi 
netoli esančia Sv. Marijos parapi 
jos patalpomis, bet netrukus buvo 
baigta statyti maža medinė bažny 
čia. Šiuometinė mūrinė bažnyčia 
buvo pastatyta 1911 m. vadovau 
j ant kun. 2ebriuL 

Sukaktis buvo pažymėta specia 
liomis padėkos Mišiomis, kurias 
atnašavo vysk. John F. Hackett 
Po Šv. Mišių buvo surengta va
karienė parapijos salėje. Vakarie 

Kearny, N. J. 

BALFO VAJUS 

Kearney — Harrison, N . J. Bal 
fo skyrius ir šiemet vykdys pinigi 
nį vajų vargstantiems ir sergan 
tiems mūsų tautiečiams sušelpti. 
Vajus prasidės lapkričio mėn. ir 
nusitęs iki kitų metų vasario mėn. 
pabaigos. 

Lietuvių tremtinių išblaškytų 
po platųjį Sibirą ir kitus užjūrio 
kraštus, vargai nesibaigia. Dau 
gelis jų jau užmerkė akis amži
nai, kiti dar laukia pagalbos iš 
mūsų. 

Šis negausus nariais Balfo sky 
rius dėl įvairių priežasčių — Ii-

A. f A. JUOZUI ABROMAVIČIUI 
iškeliavus amžinybėn, jo seserį STEFANIJĄ ir švogerį 
LEONARDĄ KERULIUS, dukterėčią LAIMUTĘ, sūnė
ną DAINIŲ ir jų šeimas bei kitusi artimuosius nuošir
džiai užjaučiame. 

MILDA ir STASYS VAREKOJA1 
KOSTAS VAREKOJIS 

A. f A. MIKUI PANARUI mirus, 
Jo žmonai, sūnums Raimundui ir Arvydui 
su šeimomis ir kitiems artimiesiems reiškia
me g\ią užuojautą. 

REGINA vr EDAS MODESTAI 

nes metu sveikinimo žodžius ta gų ir senatvės — nebepajėgia ak 

2422 WEST MAROUFTTE RD 
CHICAGO, ILLINOIS 80629 

PHONE: 312 12*6897 
WMJL 

Lietuviai esame visi — J ^ K 
Lietuvių Fonde ar e«i? T O 

isimimB T^ii 
1980 rugsėjo mėn. įnašai 

Santrumpa: atm. įn. — atminimo įnašas. Suma, parašyta po pavardės, 
reiškia įnašų iš viso. 

lx 
3 

$10.00 
$25.00 

$50.00 
$90.00 

$100.00 

1 
1 

10 

$150.00 
$190.00 
$200.00 

$230.00 
$250.00 
$500.00 
$670.00 

1 $1,000.00 
1 $2,000.00 

Špakauskas, Kazys (miręs) ir Genė $110.00. 
Baronas. Aloyzas, Rašyt, atmin. įn. — St. ir B. Baras 
$125.00, Ivaška, Paul ir Joanna $125.00, Brolis Zigman
tas, atm. įn. — Irena Mironas $100.00. 
Jankus, K., England, $50.00. 
JAV LB Auroros apylinkė $400.00. 
Bagdanskis, Juozas ir Birutė $325.00, Bagdonas, Petras, 
atm. įn. $100.00, Bagdonavičienė, Vaclovą $500.00, 
Baronas, Aloyzas, Rašyt. atm. įn. — Lungys, Bene
diktas ir Julija $100.00, Budrys, Stasys, M.D. ir Milda, 
M.D. $1,400.00, Jurjonas, Stasys $100.00, Jurkus, Pranas 
ir Ilga $100.00, Karaitis, Algirdas, Inž. ir Viktorija 
$800.00, Kriaučiūnas, Kazys ir Eugenija $200.00, 
Leugoud, Edward $4,499.26, Prunskis, Jonas ir Vanda 
$500.00. Rūta, Tadas Kęstutis $700.00, Remienė, Marija 
$700.00, Švėkšnos gimnazijos įnašas — Rūgytė, Alicija 
$2,800.00, Strazdas, Jurgis atm. įn. $100.00, Šlepavičius, 
Aleksandras ir Olga $300.00, Tauras, Vytautas, M.D. ir 
Aldona $2,600.00. 
Klevai, Vincentas ir Sofija $150.00. 
BruCienė, Olga, atm. įn. $190.00. 
Abromaitis, Petras ir Ona $300.00, X $1,200.00, Baluta-
vičius, Mečys ir Vanda $400.00, Venezuela, Daunoras, 
Juozas ir Jane $825.00, X $4,800.00, X $1,300.00, Janonis, 
Fulgentas, atm. įn. $805.00, Simaitis, Kazimieras, Kun. 
$600.00, Union Pier Namų savininkų ir Gyventojų 
Draugija $1,000.00, Vizgirdas, Vytautas ir Aldona 
$600.00. 
Baublys, Jurgis (miręs), Agr. ir Elena $365.00. 
Urba, Vytautas, Dr. ir Aldona $1,010.00. 
Gleveckas, A. B., M. D. $3,800.00. 
Merkis, Kazys, atm. įn. $770.00. 
Kubaitis. Karolis ir Liudmila $1,000.00. 
Byla. Juozas ir Ieva $2,300.00. 

Kf A. 
M I K U I P A N A R U I 

iškeliavus amžinybėn, liūdinčią žmoną Mil
dą, sūnus Arvydą ir Raimundą su šeimo
mis širdingai užjausdami kartu liūdime. 

ALDONA KONČIENĖ 
POVILAS TAUTVAISAS 
LIUDMILA SIRUTAVIČIENE 
STEFA TARASEVIČIENĖ 

Brangiai 

A. f A. MARYTEI ŽAKIENEI mirus, 
jos vyrui ALEKSUI ir dukrai HERMTNEI reiškiame gi
lią užuojautą ir kartu liūdime. 

EUGENIJA ir KAZYS ČIURA1 
ELZĖ ir VYTAS KONTRIMAI 
ONA ir PETRAS BLEKIAI 

Brangiam tėveliui 

A. f A. MIKUI PANARUI mirus, 
jo sūnui RAIMUNDUI, buv. Korp! Neo-Lithuania orkes
tro nariui, o taip pat ir visai velionio šeimai bei artimie
siems reiškiu nuoširdžią užuojautą. 

ALGIS MODESTAS 

41 

Iš viso 41 narys $8,915.00 
Rašydami testamentus, neužmirškime Lietuvių Fondo, įrašykime į 
testamentą numatytą sumą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT. ILLINOIS CORPORATION, 

2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629" 
Lietuvių Fondas 1962—1980.X.17 turėjo: 
1. Pagrindinio kapitalo bruto $1.972.380.89 
2. Pajamų $978.781.30 
3. Per Pelno Skirstymo Komisiją, remiantis protokolais 

lietuviškiems reikalams (Švietimui, kultūrai, premijoms, 
stipendijoms ir moksliniams veikalams) paskirstęs $718.735.77 

Visi statykime Lietuvių Fondą, kad jis pasiektų 2 milijonus ir kasmet 
galėtų skirti lietuvybei daugiau kaip 150 tūkstančių dolerių. 

L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 
1-mas tomas. Teisių Vyskupija 
BRONIUS KVIKLYS 

Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se
rijos leidžiamų knygų. 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uidokumentuoti ir 
palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiSkreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniskų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrė"—tai kaip rašo 
autorius knygos įvadoje. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Dideno formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $120 valstijos mokesčio. 

Utoaky— iiųrtL-
DRAUGAS, tftf West Mrd St-, Chicago, IL $0619 

Z% 

4> 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

A. 4- A. Viktorijai Kazakevičienei 
iškeliavusiai \ Viešpaties prieglobstį, vyrą mielą JUOZĄ., 
sūnų ALGĮ su šeima, SESERIS, BROLIUS ir kitus gi
mines nuoširdžiai užjaučiame. 

Anastazija ir Pranas Kalvaičiai 
Nijolė ir Leonas Kalvaičiai 
Amalija ir Mykolas Jagučiai 
Ona Juodviršienė 

E U D E I K I S 
L A I D O T U Y i y DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. G A I D A S ir GERALDAS F. DA1MID 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal ifornia Avenue 
Telefonai LA 3-C440 ir LA 3-0852 

4605-07 South Hermi t age Avenue 
Teletona- - YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
M A R Q U E T T E F L N E R A L H O M l 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47^-2345 
AIKŠTĖ AL'TOMOBll IAMS STATYTI 

• 

1 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. spalio mėn. 27 d. 

X "Bako medžiai'*. Tokiu 
pavadinimu "Lituanicos" skau
tų tuntai Chkagoje išleido leidi
nėlį — studijėlę apie Rako sto
vyklavietės medžius. Aprašyta 
20 medžių. Aprašymus paruo
šė 9 skautai,-ės, redagavo Neris 
M. Pupiūtė, ir Robertas Vitas, 
talkino Donatas Tijūnėlis. 60 
puslapių leidinėlį iliustravo R. 
Valiulytė, Algis Kuliešius, D. 
Ti jonėlis. Knygelė naudinga ne 

Į tiktai Chicagos, bet ir kitų vie-
raščiams siųsti yra lapkričio j tovių skautams,-ėms. Gaunama 
1 (pašto antspaudas). j adresu: 3300 W. 63rd PI, Chi-

cago, M. 60629. 
X Genovaitė Miecevičienė, či

kagiškė, užsukusi j "Draugą", 
kalbėjosi su dienraščio redakto
riais mūsų kultūrinių vertybių 
išsaugojimo reikalu ir šia pro
ga įteikė Br. Kviklio archyvui 

X Nerimo dienos, romanas, 
pasirašytas Šilavoto Petro sla
pyvardžiu, yra antras rankraš
tis, atsiųstas "Draugo" romano 
konkursui. Paskutinė data. rank-

X "The Cbicago Gatfcolic", 
arkivyskupijos laikraštis, spalio 
24 d. numery įdėjo aprašymą, 
kaip ok. Lietuvoj persekiojama 
jėzuito kun. A. Keoo sesuo, at
leista iš muzikos mokytojos pa
reigų vien todėl, kad ji viešai, 
prisipažįsta esanti tikinti. Kon- j £ o n u u - lietuviškų sėmenų bei 
fiskuojami kratų metu net bro-1 n v£u^ 
lio rašyti laiškai. x Ona Mirooaitė, čikagiškė. 

»T~.-—. • .,. . . i dėkodama už kalėdines korteles, 
, X J ? ^ ^ ^ ^ ™ . l b u * 3 a į parėmė "Draugą" 10 doleriv. galvodama kad tik vaikai "vys-1 a u k a ^ ^ g ^ 

tosi', tik jaunuoliai 'jaudinasi", 
tik seni "prieina prie liepto ga-

, Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos kongrese, įvykusio spalio 17-19 d. Detroite, jaunimo simpoziumo da
lyviai: inž. L. Mikulionis, V. Galinaitis, V. Nakaitė ir adv. S. Kuprys. Nuotr R. Kuprienes 

lo". "Suaugusiojo psichologinė 
odisėja pro iliuzijas ir dūžius" 
— šia aktulaia tema kun. dr. 
Kęstutis Trimakas kalbės Jau
nimo centro kultūrinėje popietė
je, lapkričio 2 d., 2 vai. po 
pietų. 

x Vladas Vaišvila, čikagiškis 
dažnai paremia savo dienraštį. 
Ir dabar, gavęs kortelių siuntą, 
aukojo 10 dolerių. Maloniai dė
kojame. 

X Dėkodami už šventines kor
teles, aukų atsiuntė: 6 dol. — 
M. Šaitanas; po 5 dol. — J. 

X Kunigas Jonas Juozapaitas, Derenčius, Stasys Povilaitis, E. 
Ziono Liet. Evang. liuteronų 
klebonas, buvo išvykęs į Los 
Angeles, Calif., kur dalyvavo 
spalio 22-26 dienomis dr. Rober
to Schullerio Bažnyčių vadovų 
instituto pasitarimuose. Sek
madienį, spalio 26 dieną laikė 
Reformacijos pamaldas Los An
geles apylinkėje gyvenantiems 
lietuviams, Sv. Andriejaus Liu
teronų bažnyčioje, West Los 
Angeles. 

X Jonas GražuBs laiške, iš
spausdintame "Chicago Tribū
ne", prisimena amerikiečius 
įkaitus, kurie kalinami Irane 
negalės dalyvauti balsavimuose. 

X Gintaras Valiukėnas, čika
giškis, yra vienas iš "Draugo" 
nuolatinių rėmėjų. Ir dabar, ga
vęs kalėdinių kortelių siuntą, 
atsiuntė 15 dol. auką. Nuošir
džiai dėkojame. 

Sharauskas, kun. Justinas Ste 
ponaitis; 4 dol. — S. Stravins-
kis; po 3 dol. — M. Maculis, J. 
Zagarskas. Visiems esame labai 
dėkingi. 

X Ričardas S. Ukrinas yra 
paskirtas Standard Federal Sa-
vings banko šakos, 2555 W. 47th 
St., Chicago, BĮ, tvarkytoju 

, (rnanager) ir asistentu - vicepir-
įvyks šeštadienį, | m i n i n k u Į T Į ^ J , , g ^ m 

yra gimęs Lietuvoje. Į Ameri
ką atvyko 1949 m. Jis baigė 
Chicagoje §v. Ritos aukštesnią
ją mokyklą, paskui studijavo 
Waltono mokykloje komercinę 
sąskaitybą. 1961 m. pradėjo jis 

X Akademinio skautu sąjū
džio metinės šventės proga ren
giamas simpoziumas, "Lietuvos 
klausimo iškėlimas Amerikos 
visuomenėje" 
lapkričio 8 d., 10 vai. r. Jaunimo 
centro kavinėje. Po simpoziumo 
bus bendri pietūs, o 2 vaL p. p. 
įvyks iškilminga ASS narių su
eiga — ASD ir Korp! Vytis 
naujų narių pakėlimai. Visi 

PAREMKIME CHICAGOS 
AUK5T. LITUANISTIKOS 

MOKYKLA 
Chicagos Aukštesnioji lituanis

tikos mokykla, veikianti Jauni
mo centre, šį rudenį pradėjo 31-
muosius mokslo metus. Darbas 
šioje mokykloje vyksta kiekvieną 
šeštadienį nuo pirmojo šeštadie
nio po Darbo dienos ligi pirmo
jo birželio mėn. šeštadienio. Pra
dedama 9 vai. ryto, baigiama 
1:45 popiet. 

Mokykloje per 30 metų dirbo 
69 mokytojai, įskaitant ir 9 da
bar tebedirbančius. Štai jie: Juo
zas Masilionis, Gintaras Aukš
tuolis, Rimas Černius, Danutė 
Eidukienė, Rūta Jautokienė, Ni
jolė Pupienė, kun. Antanas Sau-
laitis, Faustas Strolia IT Dovas 
Šaulys. Buvę ar dabartiniai šios 
mokyklos mokytojai paruošė pag
rindinius lietuvių literatūros, 
Lietuvos istorijos vadovėlius ir 
lietuvių kalbos pratimus, kuriais 
naudojasi ir kitos aukštesniosios 
lit. mokyklos JAV ir Kanadoje. 

Mokykla išleido 29 baigusiųjų 
laidas —868 jaunuolius IT jau
nuoles. Daugelis iš jų gyvena 
Chicagoje ar netolimose jos apy
linkėse. Jau ne vienas ar ne vie
na iš jų ir savo vaikus perleido 
per tą pačią mokyklą, kurią jie 
patys kadaise buvo baigę, ar dar 
tebeleidžia. Tokiu būdu susidaro 
antroji ČALM baigusiųjų karta. 

Daug ČALM baigusiųjų gyve
na toli pasklidę pc visą Ameriką 
ir net kitus kraštus. Daugelis jau 
gerai įsikūrę. Vieni veiklūs lietu

viškose organizacijose bei visokio- "Savo Bažnyčią laikyti padėk", 
je kitokioje lietuviškoje veikloje, Ar nevertėtų mums, lietuviams, 
kiti ne. Vieni prisimena, kad ka
daise tėvai ir ČALM skiepijo 
jiems lietuvišką dvasią, kiti jau 
„užmiršo". Šimtaprocentiniai tei
giami rezultatai mokykloje, ko-

išsileisti panašios prasmės sau įsa
kymą: „Lietuvišką mokyklą iš
laikyti padėk!" 

Miršta žmogus. Jo garbei au
kojama šiam ar tam. Kodėl ne-

kia ji bebūtų, niekada nepasie-! paaukoti mokyklai. Vietoj kalėdi-
kiami, bet vis dėlto lietuviškos! nių kortelių ir sveikinimų auko-
mokyklos yra švyturiai, be kurių i jama šiam ir tam. Kodėl nepa
būtų Žymiai tamsiau mūsų iŠei- aukoti savo mokyklai. Rengia ko-
vijos gyvenime. kį parengimą ši organizacija, 

Kad mokyklos yra švyturiai, ne anas klubas. Einam, nors nei šiai 
vienas privačiai, o ypatingai pat-j organizacijai, nei anam klubui 
riotinėse prakalbose mėgstam pa- i nepriklausom. Kodėl nenueiti į 
minėti, bet kada tam švyturiui mokyklos vakarą, nors tavo vai-
reikia degalo, reikia lėšų, daž
niausiai užmirštame. Tiesa, mo
kykla pirmiausia rūpintis turi ir 
rūpinasi tėvai, sumoka nustaty
tą mokestį už mokslą. Bet tas mo
kestis padengia vos 60 proc. vi
sų išlaidų, geriausiu atveju — 70 
proc. Kai kas pasakys, kodėl ne
pakelti mokesčio tiek, kad visas 
išlaidas padengtų? Lengva pasa
kyti, lengva visą naštą tik tėvams 
suversti, bet nebūtų teisinga. Ar
gi lietuviškoji mokykla tik tėvų 
reikalas, o ne visos lietuviškos vi
suomenės? Mūsų lietuviškoji vi
suomenė dosni, kur reikia surink
ti dešimtis tūkstančių dolerių: 
jaunimo kongresams, sportinin
kų išvykoms ir panašiems užmo
jams. Tada aukas renka pavie
niai asmenys, LB apylinkės ir 
apygardos. O kiek panašiu būdu 
surinkta vietinėms lituanisti
nėms mokykloms? Nieko arba 
kur kas mažiau ir be jokio entu
ziazmo. 

Bažnyčia yra išleidusi įsakymą: 

Akademinio Skautų Sąjūdžio na- j ^ ^ S t a n d a r d F e d e r a l s ^ ^ 
nai Kviečiami dalyvauti, (pr.) ' 

X "Dainavos" ansamblio sta
tomos operos "Čičinskas" išlai
doms padengti atsiuntė aukų po 
100 dolerių šie rėmėjai: Teresė 
ir Juozas Kasperaičiai, Lietu
vos Saulių S-gos Tremtyje cent
ro valdyba ir LB Brighton Par
ko apylinkės valdyba. Mieliems i mylėtojas, lankėsi "Drauge 
rėmėjams ansamblio nuoširdi j nusipirko lietuviškų knygų. 

banke ir dabar vadovauja vie
nam to banko skyriui. 

X M. Dausienė, kanadiSkė, 
atnaujindama prenumeratą au
kojo 10 dolerių. Labai ačiū. 

X 3. Matusevičius, Evanston, 
UI., didelis lietuviškos knygos 

padėka. Operos spektakliai 
įvyks lapkričio 8 d- 8 vai. vak. 
ir lapkričio 9 d. 3 vai popiet 
Marijos aukšt mokyklos audi
torijoje, (pr.). 

x A. a. Prano Pakšto a«pty-
nerių metu mirties sukakčiai 
paminėti už jo sielą bus atna
šaujamos iv. Mišios spalio 29 
d,, trečiadienį, 7:30 vai. ryto T. 
Jėzuitų koplyčioje. Kviečiame 
gimines, artimuosius ir pažįsta
mus prisiminti jį maldose. 

(pr.). 
X NAMAMS PIRKTI PA-

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais ^mokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (ak.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Bodman & 
Bradsbaw, Ine, patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty-

X Br. Dirmantas, Chicago, 
UI., maloniu laiškeliu padėkojo 
už gautas kalėdines korteles ir 
atsiuntė 10 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

x A. Liktenė, čikagiškė. at
vykusi į "Draugą" nusipirko 
lietuviškų — angliškų knygų už 
38 dolerius. 

Jaunučio Puodžiūno baleto studijos Šokėjos, kurios dalyvaus "Čičinsko" ope
ros pastatyme, kurios Šoks keturių spektaklių metu. IS k: L. Chiapetta, J. 
Puodžiūnas. V. Pociūte, J. Accetturo, L. Chiapetta. P. Kuiytė, G Boland. 

Nuotr. P. Maletos 

— Mainzo ir apytakių lietu
viai Vakarų Vokietijoje, pa
kviesti dalyvauti popiežiaus Jo
no Pauliaus II iškilmingame su
tikime Mainze lapkričio mėnesį. 
Šventasis Tėvas čia lankysis dvi 
dienas. Lapkričio 16 d. bus ski
riama popiežiaus supažindini
mui su įvairiomis tautybėmis. 
Tą dieną kaip tik ir pakviesti lie-
tuviai. Be oficialiosios dalies 
numatoma ir meninė programa, 
kurioje lietuviams atstovaus Va
sario 16 gimnazijos tautinių šo- šiam Illinois 
kių grupė. Kun. Jonas Dedi- padėjėjui J 

C H I C A G O S 2 I N I O S 
PABAUDA 

DEMONSTRANTAMS 
Teismas trečiadienį po 35 dol. 

nubaudė 10 demonstrantų, ku
rie gegužės 1 d. netvarkingai 
elgėsi Chicagoje. 

3,463 DOL. Vt PIB8TA 
Cook apskr. taryba nuspren

dė, kad turi būti sumokėta 
3.463 dol. kompensacijos buvu-

valst. prokuroro 
Heinzel, 31 m., 

bių pirkime ir pardavime. Susi- j nas ir Kazys Baronas priklau-i kuris bėgdamas atsakyti tele-
so šventojo Tėvo sutikimo Main-: foną sužeidė savo kojos didįjį domėję skambinkite 977-7916. 

(•k.) i ze komitetui. pirštą. 

MOTINOS TRAGEDIJA 
Gimdyvė Sopma Rajca, 40 m., 

Naperville priemiesčio ligoninė
je mirė belaukdama kūdikio. 
Jos negimęs kūdikis irgi mirė. 
Seimai tai antra baisi tragedija: 
1979 m. nuošaliame kely netoli 
Plainfield priemiesčio buvo nu
žudyti du sūnūs, kaip spėjama, 
ryšium su narkotikų prekyba. 
MHLUONA1 MOKSLEIVIAMS 

Elinois švietimo taryba nu
sprendė panaudoti 309 mil. dol. 
paramai neturtingų moksleivių 
ir studentų Chicagos miesto mo
kyklose. 

kai tos mokyklos nelanko? 
Chicagos Aukštesnioji lituanis

tikos mokykla kasmet suruošia po 
vieną tradicinį vakarą. Šiais me
tais toks vakaras, jau 27-tas, bus 
lapkričio 8 d. Jaunimo centre. 
Programą atliks visi mokiniai. 8 
ir 7 kl. suvaidins mokyt. D. Ei-
dukienės ir R. Jautokienės para
šytą vaidinimą iš mokyklos gyve
nimo. Jei seniau tokiuose vaidi
nimuose būdavo vaizduojami 
mokiniai, tai šiemetiniame mo
kiniai pavaizduos mokytojus. 
Mokytoja N. Pupienė, ta pati, ku
ri vadovavo VI Tautinių Šokių 
šventei, ruošia tam vakarui tau
tinius Šokius, o Faustas Strolia 
keletą dainų. Vakaras bus įdo
mus ir nuotaikingas, jei tu, skai
tytojau, dalyvausi. 

Tėvams vieninteliame per me
tus mokyklos vakare nedalyvau
ti yra geda. Tai jų pareiga, n® 
reikia atvežti vaikus programai, 
pažiūrėti, kaip jie vaidina, šoka, 
dainuoja, kaip jie elgiasi. Nepa
togu tėvams per mokyklos vaka
rą namie sėdėti, tuo labiau ne i 
savo, bet kitus parengimus eiti. 
Kartais taip būdavo praeity, bet 
tenebūna Šiais metais. 

Kad tradicinis vakaras pasisek
tų, rūpinasi mokytojai (jie išvar
dinti anksčiau) ir Tėvų komite
tas: pirm. V. Zalatorius, I. Mei-
kienė, R. Dambrauskienė, E. 
Lapėnienė, G. Miglinienė ir I. 
Pemkienė. Neapvilkime jų rū
pesčio: Chicagos Aukštesniąją l i t 
mokyklą išlaikyti padėkime. 

Juozas Masilionis 

A. PRAPUOLENIO FOTO 
PARODA 

Aurelijaus Prapuolenio foto 
paroda vyksta First Pacific ban
ko patalpose, 111 S. Wabash. 
Lietuviai jį pažįsta iš dalyvavi
mo lietuvių foto mėgėjų ruošia
mų parodų Jaunimo centre, kur 
jis ne sykį yra laimėjęs ir pre
mijų. Bankas savo biuleteny 
apie Prapuolenį atsiliepia, kad 
jis yra "freelance" fotografas, 
dažnai dalyvauja Chicagos ir 
apylinkių fotografijų parodose. 
Savo darbuose daugiausia rodo 
Chicagos įdomybes. Parafra
zuojant jo paties žodžius, rašo 
biuletenis, fotografavimas jam 
leidžia nekontroliuojamai iš
reikšti savo labai asmeniškus 
pergyvenimus. 

Paroda įdomi. Nuotraukos 
kruopščiai išbaigtos ir elegan
tiškai paruoštos. Iškeltos skir
tingos nuotaikos: Chicaga žie
mą, prieblandoj, saulėlydy, lietu
je, žinodamas, kaip reikia nau
doti kontrastus, sėkmingai iš

naudoja kompoziciją ir spalvas. 

IŠARTI IR TOLI 
AUSTRALIJOJE 

— Viktoras Laukaitis, Aus
tralijos lietuvių katalikų fede
racijos pirmininkas, serga, pa
guldytas į St. Vincent ligoninę, 
Fitzroy, Vic. 

— Vėttnes minės ir Australi
jos lietuviai Melbourne. Lap
kričio 2 d., sekmadienį, su kuni
gu bus organizuojama procesija 
į Fawkner kapines, bus sustota 
prie kurio lietuvio kapo, atliktos 
apeigos. 

— Vyskupo V. Brbsgjo laukia 
Australijos lietuviai. Melbour-
no Lietuvių namuose vyskupas 
gruodžio 4 d. vakare susitiks su 
visais lietuviais, o gruodžio 5, 6 
ir 7 dienomis šv. Jono bažnyčio
je ves rekolekcijas. Jeigu atsi
rastų bent 10 vaikų, kurie no
rėtų sutvirtinimo sakramentą 
priimti lietuviškai, būtų gautas 
iš vietos arkivyskupo leidimas 
ir sakramentą suteiktų vysk. 
V. Brizgys. 

— Mirė Marta ŠneideTvtė. 
Mirė sulaukusi 72 metų am
žiaus, rugsėjo 2 d. Newcastle 
Royal ligoninėje. Buvo kilusi iš 
Plokščių, šakių apskr. 

— Tautos šventę Newcastle 
surengė LB apylinkės valdyba 
rugsėjo 20 d. Paskaitą apie Vy
tauto D. laikus skaitė St. Žu
kas. Meninėj daly pasirodė 
dainininkų trio. 

BELGIJOJE 
— Vliko pirmininkas dr. K. 

Bobelis lankėsi Briuselyje, ma
tėsi su Europos parlamento 
Krikšč. dem. grupės pirminin
ku D. E. Klepchu, buvo priim
tas Užs. reik. m-jos R. Euro
pos skyriaus direktoriaus, ku
riam įteikė memorandumą artė
jančios Madrido konferencijos 
proga. (E). 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Washingtono Kristijono 

Nuotraukos didelio formato, 
ant drobės, primena tapybą, 
stipriai linksta i dekoratyvinio 
meno pusę. Bankas nemaža 
nuotraukų įsigijo. Labiausiai 
priartėja prie meniškos tikro
vės "Fullerton Street Beach", 
"Ghost House" ir "Boats Run-
ning Home". Jų stiprybė pa
prastume, minimaliu priemonių 
panaudojimu. Objektas, spalvo
ta kompozicija sudaro nedalomą 
vienetą. Su nedaug — pasakyta 
daug. 

Paroda tęsis iki spalio 31 d. 
Atidarą kasdien iki 4:30 vai. 
penktadienį iki 5:30 vai. vak. 

Marija Bffiūnait* 

Donelaičio lituanistinė mokykla 
šiais mokslo metais švenčia sa
vo oficialų dvidešimtmetį, šią 
svarbią sukaktį paminėti, mo
kyklos tėvų komitetas ruošia 
mokyklos vakarą ir pasilinksmi
nimą, kuris įvyks šeštadieni, 
lapkričio 22 d., Latvių namuose, 
Rockville, Maryland. Progra
moje dalyvauja jauna daininin
kė Guoda Puzinauskaitė, Mary
land universiteto muzikos stu
dentė, ir pianistas Vytautas 
Puškorius iš Clevelando, kuris 
šia proga pirmą kartą koncer
tuos Washingtono lietuvių vi
suomenei, (ti) . 

(iniiiiniiiiiiiiiitiiiminimuiuiiiiiiiiiiuu 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. •• 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d-

ir pagal susitarimą. 
TeL 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 68 Street 
Chicago, m. 60629 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-8700 
Cbicago, Illinois 60629 

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

vak. 
d. 

LITHUANIAN PIONEER 
PRIEST 

0 F NEVY ENGLAKD 
By 

WUBam Wo&o\ich-VaIkaviČra* 
The Life, Struggles and Tragic 
death of Rev. Joseph Žėbris, 
1860-1915. 
Published by Franciscan Press, 
Brooklyn, New York 1980 
Kaina su persiuntimu $6-85, 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St, 

Chicago, Itt. 60629 
• * • • • • « • • • • n i i l l I I I t l I K K I ! 

•HiiHiimiimmiiumimminiiiHiiiiiiimi 
LEONARDAS ANDRIEKU5 

ETERNAL DREAM 
Selected Poems 

Edited and translated by 
Jonas Zdanys 

Published by Manyland Books, 
Inc., Woodhaven, N. Y. 1980 

Kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $6.85. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6$rd SU 

Chicago, Itt. 60629 
iiimiitiiiiiimiiiuiiimiumuiiiniiiiuiin 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlines — XL 2 d. 
Vėlinė* yra Jautri Ir gyva proga 

sustoti Hm miroUųJų pasauliu 

VėUsės rm atd»e*i rimtie* iveotė, kurtoje kataJifcrt organizuota mal
da nukrypsta Į tuos, kurie, 18 5to pasaulio atsiskyrė, nebegali sau padėti. 

Marijonų kopivfioje (orte "Draugo") pradedant Vėlinių diena, per 8 
dSeoas, bus atnašaujamos Sv. MiSdos ir vakarais giedrai gedulingi miš
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius. 

Kviečiame visus Įsijungti 1 HM ypatingas pamaldai- Savo brangių 
mirusiųjų vardus siųskite: 

Mariau Fathers, CXM S*. KUbanrn Ava, CMeago, IŪ. VOGEI 

Sia proga prašau prisiminti itų mao brangių mirusiųjų sielas: 
n 

Mano vardas Ir pavardė 

Adresas 

1 
Pridedu auka bendr. iv. MOŠtams t • r i i u n i u au»<) u » w . »*. m u n u i i - • 


