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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
(Tc«ny») 

Truskava (Kėdainių raj.). 
441 Truskavos parapijos tikinty
sis pasirašė Religijų reikalų ta
rybos įgaliotiniui P. Anilioniui 
pareiškimą, kuriame pasakoja
ma, kad karo metu buvusi su
naikinta Truskavos bažnyčia, o 
naujos pasistatyti neleidžiama. 
Buvusioje parapijos špitolėje esan 
ti įrengta skurdi patalpa, kurioje 
nesutelpa į pamaldas atvykstą 
tikintieji. Šitose patalpose dar yra 
apgyvendinta komunistė Vapštie 
nė, trys mokytojos — Matulevi 
čienė, Plėštienė, Varnaitė, apy
linkės valytoja Vaikutienė ir Gri
galiūnienė, ten pat įrengtas ir aku 
šerinis punktas. Tuo metu, kai į 
parapijos namą yra sukelti visi pa 
šaliniai asmenys, parapijos kle
bonas neturi kur gyventi, — per 
didelį vargą parapiečiai jam su
radę mažą kambarėlį, kur nesą 
vietos net lovai pasistatyti. Pa
reiškime tikintieji reikalauja — 
arba iš parapijos namo iškeldinti 
visus pašalinius asmenis, arba leis 
ti sudegusios bažnyčios vietoje pa 

čios lankytoja. Senutė ne kartą 
saviesiems ir klebonui yra pareis 
kusi: "Aš vis sakau savo vaikams, 
kad kai mirsiu, tegul jie mane 
su bažnyčia palaidoja". Senutė, 
eidama 82-rus metus, staiga mi
rė 1979 m. lapkričio 26 d. Pum
pėnų klebonas paklausė atėju
sią dėl laidotuvių susitarti miru
sios seserį: "Ar močiutės laidotu
vėms su Bažnyčia neprieštaraus 
jos sūnus Juozas — Pasvalio ra
joninio laikraščio "Darbas" redak 
torius?" Sesuo atsakė, kad reikia 
įvykdyti mirusios paskutinę valią. 

Pasvalio rajono partijos komi
tetas uždėjo veto - - sūnui redak
toriui buvo pareikšta: "Jei mūsų 
neklausysi, eik sau, kur nori". To 
kiu būdu giliai tikinti moteris 
buvo palaidota ateistiškai. 

Žemaičių Kalvarija. 1980 m. 
balandžio 27 d. buvo paminėtos 
šios žemaičių šventovės išniekini
mo metinės. Atsiteisimo pamal
das pravedė ir pamokslą pasakė 
kun. Vladislavas Abromavičius. 

i Vien tik jaunimo pamaldose da-
sistatyti naują bažnyčią. Pareis | l y v a v o a p i e 4 0 0 
kimo pabaigoje primenama, kad 
vietinė Kėdainių rajono valdžia 
į tikinčiųjų prašymą atsakė nei
giamai. Pareiškimas rašytas 1980 
m. balandžio 25 d. 

Per 1980 m. Velykas Prisikėli 
mo pamaldas kun'. Petras Nyks
tąs aukojo po atvira dangumi su
degintos bažnyčios vietoje. Pa
mokslo metu klebonas žmonėms 
pranešė, kad kol neturėsią tinka 
mų patalpų, pamaldas laikysiąs 
po atviru dangumi. 

Pasvalys. Zuzana 
Nikodemo, gyvenusi 
kaime, Pumpėnų 
Pasvalio raj., buvo 
religinga moteris ir 

Motekienė, 
Paistriečių 
parapijoje, 

sąmoningai 
uoli bažny-

Telšių vyskupijoje jaunimas 
nuo praėjusių metų rudens kai 
ba rožančių. Kiekvieno mėnesio 
pabaigoje rožančių* iškilmingai 
perduodamas Žemaičių Kalvari
jos šventovėje vis kitam dekana
tui. Daroma rožančiaus procesija. 
Parsivežę į namus jaunimas savo 
parapijos bažnyčiose kasdien kal
ba rožančių. Vyskupijos valdyto
jo pageidavimu, po rožančiaus 
kalbama malda už popiežių. Pas 
kutinių metu KGB pradėjo per
sekioti jaunimą, vykstantį su ro
žančiumi į Žemaičių Kalvariją. 
Registruojami atvykusių automa 
šinų numeriai. 

(Bus daugiau) 

Lenkijos unijos 
laimėjo derybas 

Varšuva. — Lenkijos naujųjų 
darbo unijų vadai pradėjo susiti
kimą su vyriausybės nariais 
penktadienį 11 vai. ryto ir bai
gė 11 vai. naktį. Pasimatymas 
įvyko ministerių kabineto rū
muose. Po derybų abi pusės 
dar paskyrė atstovus sureda
guoti bendrą pareiškimą. 

Darbininkų žiniomis, vyriau
sybė priėmė svarbiausius dar
bininkų reikalavimus: pakeitė 
Varšuvos teismo įrašytą unijų 
statutan sakinį, kuriuo komu
nistų partija pripažįstama "tu
rinti unijų organizacijoje va
dovaujantį vaidmenį". Unijų 
vadai sėkmingai įrodinėjo, kad 
statutas jau pripažįsta partijai 
tą vaidmenį, ten kur kalbama 
apie visišką unijų derinimą su 
Lenkijos konstitucija. 

Lenkijos naujųjų profesinių sąjungų centro pirmininkas Lech Walesa klau- > Premjeras Pinkowski pažadė-
so unijų vadų suvažiavime piktų kalbų, kuriose reikalaujama pradėti naują į jo unijų vadams, kad j is tuoj 
generalinį streiką. , paspaus aukščiausiąjį Lenkijos 

• — — — — — — ^ — — — — — — i tgįgmą^ kuris pakeis Varšuvos 

REAGANO 20DIS BALTIJOS TAUTOMS S Z U t S . " * * " ' 

NUTARĖ REFORMUOTI 
PASAULINE SPAUDA 

Unesco svajones apie naują pasauli 

Spalio 25 d. Reagano-Busho) politikos laikysis ir Reagano 
komitetas paskelbė pareiškimą i administracija, 
apie Baltijos valstybes. J a m e | Amerika visada pasmerkdavo 
sakoma: "Baltijos valstybių Es- į nelegalią, brutalią priespaudą, 
tijos, Latvijos ir Lietuvos žmo-! kurią didesnės, galingesnės tau-
nės per 40 metų išlaikė tikėji-! tos panaudodavo prieš mažes-
mą ir viltį, kad vieną dieną jie j nes valstybes. Mūsų valstybė 
a tgaus laisvę ir nepriklauso- ! buvo įsteigta ant laisvės ir ap-
mybę. Ši kieta Baltijos tautų j sisprendimo principų, tuo tap-
dvasia laimėjo visų amerikiečių į dama vilties švyturiu viso pa-
pagarbą ir pritarimą. šaulio prisnaustieris žmonėms. 

Unijoms valdžia pažadėjo 
laisvę streikuoti, pažadėjo leidi
mą spausdinti unijų savaitinį 
laikraštį, biuletenius ir knygas, 
liečiančias darbininkų unijų 
klausimus. Unijų centras gaus 
pastovų laiką valstybinėje tele
vizijoje ir radijo stotyse, kur 
galės kalbėti apie unijas liečian
čius klausimus. 

Lenkijoje kalbama, kad neti-

Belgradas. — Jugoslavijoje spa 
lio 28 d. baigėsi penkias savaites 
trukusi UNESCO 21-ji generali 
nė konferencija, kurioje dalyva 
vo delegacijos iš 154 valstybių, 
daugiau kaip 2,000 atstovų. Si 
Jungtinių Tautų organizacija 
(United Nations Educational, 
Sočiai and Cultural Organiza-
tion) daug laiko sugaišo svarsty
dama tarptautinės informacijos, 
komunikacijos temą. Trečiojo pa
saulio šalys, remiamos Sovietų 
Sąjungos ir jos satelitu jau ne pir 
mą kartą bando pravesti "naują 
pasaulinės informacijos tvarką". 
Senoji tvarka priklausanti dau
giau išsivysčiusioms valstybėms, 
didžiosioms žinių agentūroms, 
kurios žinias manipuliuojančios, 
dažnai nutylinčios, pranešančios 
kuo smulkiausiai, kas vyksta di
džiosiose Vakarų šalyse, tačiau 
nieko neskelbiančios apie įvykius 
atsilikusiuose kraštuose. 

Po ilgų ginčų ir Vakarų šalių 

pasaulio sistemų kūrimui. "Pa
saulio dauguma", kur po lygiatei 
sinį balsą turi ir kultūringos pra 
monės galybės ir beraščių salelės 
kuriame nors vandenyne, jau 
"nubalsavo" perimti kontroliuo 
ti erdvės satelitus žinių perdavi
mui, dalintis iš vandenynų 
dugno ištraukiamais žemės tur
tais, siekia kontroliuoti Pasauli
nį Banką. Vakarų stebėtojai bi
jo, kad šitokių planų ir ilgų kal
bų išvargintos Vakarų valsty
bės gali visiškai pasitraukti iš šios 
tarptautinės organizacijos, o tai 
būtų jai nepakeliamas smūgis. 

Unesco nenorinti 
kontroliuoti spaudos 
Belgradas. — UNESCO gene

ralinis direktorius, Senegalo di
plomatas Amadou Mahtar M 
Bow pareiškė spaudai, kad jo 
vadovaujama organizacija netu-

protestų, konferencija nubalsavo j ri planų tvarkyti tarptautinių 
įvesti naują žinių rinkimo ir per j žinių tarnybų ar jas reguliuoti 
davimo sistemą. Konferencija j Jis priminė, kad jo organizaci-
tuojau paskyrė lėšų Palestinos! jos ateinančių trejų metų biu-
Laisvinimo Organizacijos žinių ] 
tarnybai, pradėjo redaguoti žuma- ' 
listinės etikos kodeksą, surašė tai
sykles, kas sudaro "atsakingą" re j 

keta partijos vado ir premjero • portavimą, siūlė 
Tų trijų mažų tautų prievar-j Atsisakydami suteikti diplo-1 k e l i o n ė j Maskvą buvo lenkų va-! tams, jų pačių 

tinis įjungimas į Sovietų SąJ m a t i n i Pripažinimą nelegaliems j d ų i n i c i a t y v a J i e norėjo patirti | ^ u s ir pažymėji 
. tarptautiniams veiksmams, kaip 

jungą negavo^ oficialaus diplo- j g o v i e t ų ^ ^ v a t a t y b i p r i s i . 
matinio pripažinimo. Ir tai bu- i jungimas, mes Amerikai užtik-
vo Amerikos užsienio politikos j rinsime pasaulyje moralinės va
d a i s jau nuo 1940 metų. Tos ! dovybės pozicijas". 

* 

Paskutines rinkimų 
kampanijos dienos 

Pasaulio akys seka Amerikos rinkimus 
Washingtonas. — Amerikos 

prezidento rinkimai sukėlė pla
tų susidomėjimą visame pasauly 
je, ypač angliškai kalbančiuose 
kraštuose. "Comsat" (Commu 
nications Satellite Corp.) pas
kelbė, kad debatai tarp preziden
to Carterio ir respublikonų kan-
didadto Reagano buvo transliuo 
jami per tris satelitus į 24 valsty
bes, Guamo teritoriją ir karališ
kąją Hong Kongo koloniją. Sun 
ku' pasakyti, kiek žmonių kituose 
kraštuose stebėjo debatus, tačiau 
Amerikoje jų buvo 120 milijo
nų. Tarp valstybių, kurios užsa 
kė debatų transliavimą buvo: 
Australija, Argentina, Brazilija, 
Indija, Italija (iš kurios debatų 
transliacijos 'bangas gavo kitos 
Europos šalys), Japonija, Naujo-

pasitraukė, kad nepakenktų Rea 
gano kandidatūrai. 

Demokratų stovyklai smūgį 
sudavė teisingumo departamen
to vieno skyriaus viršininkas Mi-
chael Shaheen, paskelbęs senato 
komitete, kad prezidentas Carte-
ris ne tik nepadėjo departamen
to valdininkams aiškinti savo 
brolio Billio bylą, bet net trukdė. 
Prezidentas tris kart buvo kvie
čiamas ir sutiko susitikti su tardy
tojais, tačiau tris kart susitikimus 
atšaukė. Tame pačiame departa 
mento raporte kritikuojamas ir 
prezidento patarėjas Brzezinski, 
įspėjęs Billį, kad teisingumo val
dininkai veda prieš jį bylą. 

Respublikonai iškėlė dar vie
ną vyriausybės veiksmą. Žemės 
ūkio departamentas, skubomis ir 

Leido Izraeliui 
parduoti lėktuvus 

Wa.srtingtonas. — JAV vyriau
sybė leido Izraeliui pardavinėti 
savo gamybos karo lėktuvus 
"Kfir", kurie turi Amerikos ga
mintus motorus. Praeityje JAV 
priešinosi tų lėktuvų pardavi
mui Ekvadorui. šiuo metu Iz
raelio lėktuvus planuoja pirkti 
Meksika Kolumbija ir Vene-
cuela. Vyriausybės pareigūnas 
paneigė gandą, kad šis leidimas 
ristinas su žydų balsais Ameri
kos rinkimuose. J is pridėjo, kad 
Pietų Amerikos valstybės, ne-
gaudamos modernių Izraelio 
a r Amerikos lėktuvų, perka juos 
iš Prancūzijos ar iš Sovietų Są
jungos. 

ji Zelandija, Filipinai, Pietų Af- ! reikalo neapsvarstęs, įsakė lėšas 
rika. Pietų Korėja, Taivanas, 
Tailandija, Vakarų Vokietija, 
Venecuela, Saudi Arabija, Jung
tinis Arabų Emiratas ir kitos 
Pietų Amerikos ir Azijos šalys. 

Rinkiminėje kampanijoje po 
debatų išsivystė stipri politinė 
kova. Iš Reagano komiteto pasi
traukė patarėjas užsienin politi
kos klausimais Rcbard Allen. nes 
jis kaltinamas, kad Nixono vyriau 
sybės laikais jis panaudojo savo 
poziciją vyriausybėje savo paties 
pasipelnymui. Jis gavės iš japo
nų biznio bendrovės dovanų. 

skolinančiam skyriui — Farmers 
Home Administration — parū
pinti lėšų 15-kai skysto kuro iš 
alkoholio gaminimo įmonėms. 
Buvo skubiai, prieš rinkimus iš
dalinta 341.6 milijonai dol. pas
kolų garantijų. Tuo siekiama 
patraukti į Carterio pusę kai ku
rių valstijų ūkininkus. 

Didžiausias susidomėjimas 
Amerikos rinkimais pastebimas 
Britanijoje. Nors normaliai bri
tai remia kandidatus pagal savo 
pačių politines pažiūras, — dar-
biečiai daugiau pasisako už de-

akcijų ui savo patarnavimus. Jis mokratų kandidatus, o konserva-

— Kubietis rtominės fizikos 
mokslininkas, grįždamas po stu
dijų iš Maskvos pabėgo iš lėktu
vo Portugalijoje ir paprašė poli
tinės globos. 

— Naujasis Kinijos premjeras 
pasakė, kad ateityje Kinija griež
čiau atsilieps į Sovietų Sąjungos 
bandymus dominuoti visą pa
saulį. 

toriai — už respublikonus, šie
met pastebima išimčių. Net ir 
konservatorių partijos vadė, prem 
jerė Margaret Thatcher. sakoma, 
mėgsta ir remia prezidentą Car-
terį. Komentatoriai rašo, kad Re-
aganui Europoje kenkia jo Izra
eliui palanki politika ir jo nusis
tatymas prieš Salt sutartį. Carte-
riui daug pakenkė jo praeityje 
pademonstruotas nesiskaitymas 
su Europos sąjungininkais. Tuoj 
po Afganistano invazijos ar Irano 
sankcijų atveju, Amerika veikė 
pirma, nepasitarusi su europie
čiais. Kritikuojama ir tai, kad Car 
teris nevyko į Jugoslavijos Tito 
laidotuves, bet pasiuntė savo mo 
tina. 

Maskva savinasi 
caro karo laivą 

Maskva. — Sovietų žinių 
agentūra "Tass" vėl pabrėžė, 
kad 1905 m. nuskendęs Rusijos 
laivas "Admiral Nachimov" yra 
Sovietų Sąjungos nuosavybė ir 
Japonijos bendrovė, kuri bando 
iškelti iš jūros dugno tam laive 
buvusį auksą ir platiną, elgiasi 
piratiškai. 

Japonijos "Nippon Marine De-
velopment" bendrovė atsiliepė, 
kad ji atsisakys savo surastų 
tam laive turtų tik tada, jei 
sovietai sugrąžins Japonijai ke
turias japonų salas, pagrobtas 
po II-jo pasaulinio karo. 

Šnipas prisipažino 
Baltimore. — Buvęs aukštas 

CIA valdininkas David Barnett 
prisipažino šnipinėjęs ir pardavi
nėjęs sovietų agentams valstybi
nes paslaptis. Jis buvo susitikęs 
sovietų saugumo agentus Vieno
je ir Jakartoje, Indonezijoje. Sa
koma, kad Barnett daugiausia 
pakenkė Amerikos žvalgybos ope
racijoms Sovietų Sąjungoje, nes 
išdavė CIA planus, kaip renka
ma slapta medžiaga. Už šias pa
slaptis šnipas gavęs 100,000 dol. 

Sovietai apmoko 
Izraelio priešus 

Jeruzalė. — Izraelyje suimtas 
palestiniečių teroristų grupės va
das Adnan Jaber papasakojo iz
raelitams, kad jis karinius moks
lus baigė Sovietų Sąjungoje. Per 
6 mėn. sovietu karininkai jo gru
pę treniravo kaip paruošti bom
bas, mokė radijo ryšių ir kari
nės taktikos. Panašūs palestinie
čių kursai vedami Vietname ir 
Siaurės Korėjoje. 

— Belgijos parlamentas pa
tvirtino 117 —47 balsais naują
ją vyriausybe, sudarytą iš dviejų 
partijų. 

Kremliaus vadų pažiūras apie 
naujas darbo unijas, norėjo su
žinoti, kaip toli Lenkijai galima 
eiti reformų keliu. Partijos va
das Kania ir premjeras Pin-
kowskis susitiko Kremliuje su 
Brežnevu, premjeru Tichonovu 
ir Gromyka. Kania išdėstęs 
Lenkijos darbininkų pozicijas, 
pasitarimas trukęs dvi valan
das. 

Sakoma, kad Kremliaus vadai 
išreiškę pasitikėjimą Lenkijos 
partijai, kad ji "žinos, kaip elg
tis". Komentatoriai nurodo, 
kad Lenkijoje daug kas yra ki
taip tvarkoma, negu Sovietų Są
jungoje. Sovietai jau pripratę 
prie ypatingos laisvės Lenkijos 
katalikų Bažnyčiai, pripratę prie 
Lenkijos privačių ūkių. Dabar 
teks susitaikinti su nepriklau
somomis lenkų darbininkų or
ganizacijomis. 

Unijų vadų pasitarimai su 
valdžios atstovais vykę gan 
nuolaidžioje, kompromisų ieško
jimo dvasioje. Fone buvo jau
čiamas darbininkų nutarimas 

įvesti žurnalis-
apsaugai", leidi 

mus. 
Vakarų valstybių delegacijos 

sutinka; kad šiuo metu egzistuo
ja tam tikras didžiųjų spaudos 
agentūrų ir laikraščių monopo
lis. Amerika ir kitos Vakarų šalys 
siūlė UNESCO padėti atsiliku
sioms šalims išauginti savas in
formacijos priemones, tačiau so
vietų agituojamos delegacijos už
sispyrė perorganizuoti dabartinę 
informacijos sistemą. 

JAV delegacijos vadas Robin 
Chandler Duke pareiškė, jog jis 
atmeta planus kurie norėtų iš 
laisvos spaudos padaryti politi
nių ar ekonominių interesų 
įrankį. Sovietų blokas siekia nau
jomis tarptautinėmis taisyklėmis 
pateisinti savo spaudos cenzūrą ir 
suvaržymus. Vakarai nepriims 
UNESCO jurisdikcijos savo ži
nių organizacijoms, todėl, prak
tiškai, tos organizacijos nutari
mai neturės reikšmės. Tačiau ta 
organizacija tapo forumu naujo 

pradėti generatinį streiką lap
kričio 12 d., jei vyriausybė at
mestų darbininkų reikalavimus. 

džetas siekia 625 mil. dol., o 
ketvirtadalį tos sumos duoda 
JAV. UNESCO visada palaikė 
ir ateityje palaikys informacijos 
ir spaudos laisvės principą, pa
sakė direktorius. 

Didėja įkaitu 
paleidimo viltys 

Teheranas. — Įtakingas Irano 
ajatola Hussein Ali Montazeri, 
laikomas ajatolos Khomeinio 
įpėdiniu, paskelbė per radiją 
raginimą visiems parlamento 
nariams neboikotuoti parlamen
to sesijos sekmadienį. Bonkotas 
būsiąs nepriimtinas islamo re
voliucijai ir jos tikslams. 

Šį antradienį Teherane laukia
ma didelių demonstrcaijų, nes 
sueina metinės nuo JAV amba
sados puolimo ir įkaitų pagrobi
mo. Irano valdžios vyrai kalba 
apie reikalą įkaitus paleisti. 

Įkaitai negalės dalyvauti Ame
rikos prezidento rinkimuose, 
nors Irane gyvenantieji ame
rikiečiai gavo leidimą balsuoti. 
Irano parlamente vyksta deba
tai, kada įkaitus paleisti. Sa
koma, kad Carterio vyriausybė 
bijo, kad jų paleidimas prieš 
rinkimus gali pakenkti, gresia 
priešinga balsuotojų reakcija, 
įtariant, kad nuolaidos padary
tos prieš rinkimus. 

Turkijos sukaktis 
Ankara. — Turkijoje spalio 29 

d. buvo švenčiama respublikos 
57 metų sukaktis. Įvyko daug pa
radų, pasakyta daug kalbų, ta
čiau miestuose buvo ir komunis
tų išsišokimų, agitacinės litera
tūros ir plakatų platinimo. 

Buvęs premjeras Bulent Ecevit, 
Respublikos liaudies partijos va
das, paskelbė, kad jis pasitraukia 
iš partijos vado pareigų, nes šiuo 
metu jis neturįs sąlygų veikti. Ka
rinė vyriausybė leido spaudai pa
skelbti išcenzūruotą Ecevito pa
reiškimą. 

Irano sosto jpedinis, princas Rea Pahlevi Kaire paskelbė, kad jis pasirengęs 
priimti pilną legalaus Irano karaliaus atsakomybę. Jo valdymas būsiąs pa
remtas išUkimybe islamo principams. Valstybes departamentas paskelbė, kad 
Amerika pripažįsta dabartinę Irano vadovybe pilnai legalia Irano vyriausybe 

KALENDORIUS 

Lapkričio 3 d.; Martynas P.. 
Vinifreda, Vidmantas, Nora. 

Lapkričio 4 d.: Karolis Bor., 
Modesta, Manivydas, Vaida. 

Saulė teka 6:22, leidžiasi 4:46. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

65 1.. naktį 50 1. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 3 d. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
NAUJAS LIETUVIŲ 
FONDO KOMITETAS 

Po virš dviejų metų pertrau
kos vėl suorganizuotas Los 
Angeles LF Vajaus komitetas, 
kuris pasiryžęs populiarinti 
fondo idėją ir telkti lėšas jo 
stiprinimui. 

S.m. spalių mėn. 19 d. Vila 
Trakai patalpose susirinko 
būrelis žmonių aptarti LF 
reikalus Pietinėj Kalifornijoj. 
Tai lyg atsiliepimas į šūkį, 
skelbianti spalį LF mėnesiu. 
Mat, LF aukomis ir palikimais 
išaugo į dviejų milijonų fondą 
ir tą mėnesį pradedamas vajus 
trečiajam milijonui sukelti. 

Komitetas, padiskutavęs LF 
įstatus ir vietinės veiklos 
niuansus, pasiskirstė darbo sri
timis: pirm. — J. Cinga, ižd. Pr. 
Grušas, sekr. Br. Stančikas, 
programų vadovė D. Baraus
kaitė, narė aukų telkimui 
specialiais atvejais (mirusių 
atminimo įamžinimas ir kt.) — 
J. Rukšėnienė, parengimų 
komisija — VI. Šimoliūnas, M. 
Lembertienė, R. Bužėnas ir St. 
Kungys. 

Visi vajaus komiteto nariai 
mielai priima aukas, kurios 
nurašomos nuo pajamų mokes
čių. Šiais metais Los Angeles ir 
Santa Monikos lietuviai 
pasižymėjo gausiomis auko
mis rudens rinkiminei kampa
nijai. Tikimasi, kad jie paro
dys nemažesnį dosnumą ir 
lietuviškiems reikalams. 
Sudarant testamentus kvie
čiami neužmiršti ir Lietuvių 
Fondo. Palikimų keliu į fondą 
įplaukė virš $500r000. 

Komitetas numatė kitų metų 
pradžioj — sausio mėn. 31 d. 
surengti LF banketą. Jį paįvai
rins Danutės Barauskaitės 
v a d o v a u j a m a s j a u n i m o 
ansamblis, kuris po pavasari
nių išvikų Clevelandan ir 
Chicagon vėl pakėlęs sparnus 
gastrolėms į New Yorką j £ 

PAVASARIŲ SEIMĄ 
PADAUGĖJO 

Dukters vestuvės šeimoje vi
sad sukelia ir džiaugsmą ir liū
desį. Iš namų išeina į neži
nomą ateitį kažkas švelnaus ir 
šviesaus, tarsi į svetimus kraš
tus išskristų jaunas ir nepa
tyręs paukštis. O ką besakyti, 
kai laike poros mėnesių tenka 
skirtis su abiem dukterimis? 

Tokia buvo šių metų vasara 
sol. Antanui ir Reginai Pava
sariams, kai perdavė savo 
jaunutes ir gražias dukras jų 
pasirinktiems gyvenimo drau
gams. Gegužės 3 d. St. Catha-
rine bažnyčioje iškilmingose 
šv. Mišiose, palydint sol. J. 
Cekanauskienei ir pačiam 
Antanui Pavasariui, kaip ir 
tinka dainininko šeimai, 
sumainė žiedus Marija Euge
nija su Michaei John Tanner, 
gi pavakarėjant gausus 
giminių ir draugų būrys atšo
ko ir atidainavo vestuvinę 
puotą jaukioje Latvių salėje, 
kur iš namų išeinančią 
jauniausią dukrą jautriai su 
daina atsisveikino tėvas. Gi 
vos apsisukus tėvams ir vėl 
teko ruoštis antroms ves
tuvėms ir kviesti svečius, nes 
Regina Genovaitė buvo nuta
rus neužsileisti seseriai ir 
spalio 11d. atidavė savo ranką 
ir širdį Giovanni Giuliano 

Neri. Šį kartą apeigas atliko 
kleb. prel. Kučingis pilnoje 
d r a u g ų Š v . K a z i m i e r o 
bažnyčioje, o balius vyko 
puošnioje Odyssey restorano 
salėje, kur nuo aukšto kalno 
išsiplečia tūkstančiais žiburių 
tviskantis San Fernando slė
nis. Vėl klausėmės solisčių B. 
Dabšienės ir J . Čekanaus-
kienės giesmių ir tėvo dainų 
savo atskirą pasaulį susikū
rusiai dukrai, linksmai šoko 
temperament ingi itališko 
žento giminės, dainavo kaip, 
nuo senovės dainavę lietuviai, 
gi ypač vėl įspūdinga buvo 
jaunosios draugių sušokta 
Sadutė, tapusi tokia gražia 
tradicija mūsų vestuvėse, ir 
antras šokis prisijungus Spin
dul io šokėjų v y r u k a m s , 
kadangi abi Pavasarytės ilgai 
buvo jaunimo grupės šokėjos. 
Iš visos širdies tikime, kad jos 
liks mūsiškių eilėse ir pratur-. 
tins mūsų lietuvišką šeimą. 

RKV 

KROATŲ SIELOVADA 
VAKARŲ PASAULYJE 
Kroatų tremtinių sielovadai 

Vakarų pasaulio kraštuose 
veikia 180 katalikiškų parapi
jų ir misijų, kuriose dirba apie 
250 kunigų. Daugiau negu pusė 
kunigų iš Kroatijos atvyko į 
Vakarus pastarųjų dešimties 
metų bėgyje. Šios statistinės 
žinios yra skelbiamos Zagrebe 
išleistoje knygoje „Katalikų 
Bažnyčia ir užsienio kroatai". 
Knygoje apžvelgiama kroatų 
emigracijos istorija, prade
dant turkų invazija ir baigiant 
dabartiniais laikais, patei
kiami faktai apie Romos popie
žių ir kroatų katalikų Bažny
čios rūpestį užsienio kraštuose 
įsikūrusiais kroatų emigran
tais. 
-miiiiiiiiimmmumiiimiMiiuiiiimiim 

JONAS PUZINAS 

PETRAS AVIŽONIS 
Profesorius medicinos daktaras 

(1875 -1939) 

Los Angeles lietuviai gražiai paminėjo Kristijono Donela: fio fiukaktį. Dalis nuseuirz? o .dv?iiį. 
tfootr. A. Gulbtnsko 

Jau esu minėjęs, kad sostinės 
Washingtono abiejų amerikietiš
kų dienraščių redakcijų štabuose 
dirba ir lietuvaitės žurnalistės. 
Dienraščio "Washington Post" 
štabe dirba Jūra Končiūtė, o "Wa-
shington Star" štabe — Jūratė 
Kazickaitė. Kartas nuo karto tas 
dvi j aunas lietuvaites žurnalistes 
gali susitikti ir sostinės bei apy
linkių lietuvių tarpe. 

Washingtono Moterų klubas, va
dovaujamas J. Micūtaitės, sek
madienio, spalio 5 d. popietėje su
ruošė susitikimą su žurnaliste 
Jūrate Kazickaitė Inos (Velžaitės) 
ir jos vyro dipl omato Aureille na
muose gražiame Potomac prie
miestyje. Marylande. Žurna l i s tė j . 
Kazickaitė buvo pakviesta pakal
bėti apie žurnalistų gyvenimą sos
tinėje, kur ji dirba nuo 1977 m., 
prez. J . Carteriui atėjus į valdžią. 

J. Kazickaitės, kaip žurnalistės, 
karjeros kelias buvo ir įdomus ir 
drąsus. J ą susirinkusiems pris
tatydama, J. Micūtaitė pastebėjo, 
kad J . Kazickaitė mokytojavo 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
POPIETĖ SU ŽURNALISTE 
Jūratės Kazickaitės straipsnius 

iš visuomeninio bei kultūrinio 
gyvenimo nuolat skaitome popu
liariam dienraštyje "Washington 
S ta r" . Bet, p a s a k J ū r a t ė s , 
Washingtonas esąs politikos mies
tas, turįs savitą tarptautinę bend
ruomenę. Jei New Yorke ir kituose 
didžiuosiuose miestuose, nuėjus į 
oficialius priėmimus, išgirsi kal
bant apie meną, literatūrą, madas , 
tai Washingtone kalbama beveik 
išimtinai apie politiką. 

Įvairiomis idėjomis deganti ir 
nemažai jų realizavusi J . Kazic
kaitė, kaip atrodo, pakels sparnus 
ir apleis Washingtoną, jei prez. 
Carteris vėl bus perrinktas, nes, 
kaip ji išsireiškė, klimatas liksiąs 
tas pats. O jai rnpi ieškoti naujų, 
šviežių erdvių*, kitokios atmos
feros. Nebe reikale} ji per savo dar 
neilgą gyvenimą, tiek "karštų" pa
saulyje vietų apkeliavo, aprašy
dama ten vykusius įvykius. 

Neseniai ji .parašė tekstą vienai 
Afrikoje, dirbo "Look" žurnale, vė- romantinei - .komedijai. Gal susi-
liau perėjo. į> AssociaatadiPrES^ ži- domės Hollvwocjdas ir paruoš Ai
nių agentūrą, ra$ė :*pjfcĮ>r(įažu« iš mą? Kas žino, o. ji*iuk,vardą jau tu 

s tebėdama, kad jis gimė Kėdainių 
apskrityje. Kai tos dienos rytą 
"Amerikos Balso" rūmuose vyko 
eilinis visų tarnybų viršininkų 
pas i t a r imas su vadovybe, "Ameri
kos Ba l so" viršinikė M. Bit-
te rman pasveikino lietuvių ir len
kų tarnybų viršininkus. Lietuvių 
t a rnybos viršininką Alf. Petrutį 
pasveikino už tai, kad Czeslavv Mi
losz gimęs Lietuvoje, o lenkų tar
nybos viršininką — kad laureatas 
esąs lenkas . Pasirodo, kad aukš
tieji amerikiečiai gerai orientuoja
si. Tuo ta rpu vienam lietuviškam 
dienraštyje p i rmame puslapyje 
skaitėme, kad Czeslavv Milosz yra 
gimęs Vilniuje... Nejaugi redak
cijai nebuvo pr ie inama "Lietuvių 
enciklopedija"? 

Įdomu ir tai, k a d tik sužinojus 
apie Nobelio literatūros premijos 
paskyrimą, su laureatu tuojau pat 
telefonu susisiekė vienas iš 
"Amerikos Balso" žinių tarnybos 
redaktorių — istorikas K. Čižiū-
n a s . ir Lietuvai padarė trumpą 
telefoninį pasikalbėjimą. yį R 
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mano „diadia" (atseit Basa
navičius) gyveno Varnoje nuo 
1892 iki 1905 metų". Tada 
mano kolegos sustingo, o 
ponia Ivanov tarė: „Tai gal 
tas „diadia" buvo Basa-
novič?" Šitas klausimas man 
buvo daugiau netikėtas. Ne
galėjau ir pamanyti, kad apie 
30 metų amžiaus jauni moks
lininkai galėtų ką nors žinoti 
apie Basanavičių, kuris Var
noje gyveno prieš daugiau nei 
70 metų. 

M. Gimbutienė 

Vietnamo karo, išrEjgipt*i,ka'ro su 
Izraeliu, kopė į Everesto viršūkal-
nf, baiionu yra apskridusi New 
Yorką, taigi, pamačiusi nemažai 

n . J o s straipsnius . spausd ina 
įvairių Amerikos dienraščių sindi
katas. Tad vardas žinomas visoje 
šalyje. J. Kazickaitės užmojuose 

karštų ir pavojingų vietų, kurių •-yra ir knygos apie Lietuvą anglų ' 
nevengia tik drąsūs žurnalistai. ..įkalba parašymas. J i noriarti-iškel-

Susirinkusiems pristatyta prabi- ti savo tėvų ir giminės šaknis, 
loir pati J . Kazickaitė, aukšta, dai- Lietuvos tragediją, tėvų pasitrau-
li, šviesiaplaukė mergina*- Ji kai- kimą iš Lietuves, karo audrose. Vi-
bėjo angliškai, n e s esajiipi geriau sa tai. pasak Juratėsvnebūsią vien 
išsireikšti. Kai vėli&c jaje«iėiėm tik realistinis, dokumentinis apra-

įr 

klausimus lietuviškai, -ji rJįetuviš-
kai ir atsakinėjo. Tėvų kalba ji kal
ba neblogai ir gana drąsiai. 

Prez. Carteriui laimėjus rin
kimus, J. Kazickaitė, kaip Asso-

Jo visuomeninė, kultūrinė 
mokslinė veikla 

Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos ciated Press žinių agentūros ats-
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno < 
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi.. 
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
$12.85. Illinois gyventojai dar prideda 
72 et. valstijos mokesčio. 

rūmų, kur dirba apie 600 laikraš
tininkų. J. Kazickaitei daugiausia 
teko lydėti ir aprašinėti prezi-

šymas, bet su t a m tikru kūrybiniu 
atspalviu. VaHaytfkėti. ^ad Jūratė 
šį užmojį įvykS^s? "Kartu tai bus 
dovana ir LietipUM ir lietuviams. 

Pasibaigus pwfcalbiui jaukiuose 
diplomato ir jo-.įrionos lietuvaitės 
Inos namuosei«"j5uvo progos vi
siems kiek plą^jau asmeniškai 
pasikalbėti, pasidalinti įspū
džiais, ir visi stebėjomės Jūratės 

Kai senovės egiptiečiai mir 
davo, jie išsibalzamuodavo. 

DR. KG. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos' ' j 

' Ginekologinė Chirurgija 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Pruma ligonius pagal susitarimą 
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VLADAS ŠLAITAS 

Nesu Vijo Malonėje 
Suskirstyta: Rudenio saulės rau

donas ratas , Lietuviški debesys. 
Vandens žolė, Esu pozityvus ir 
praktiškas svajotojas. HQ„,pusl. 
Kieti viršeliai Išleido ATEITIS 
1978 Aplankas Vilijos Svai tės . 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
•u persiuntimu $5.73. 

Dl. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. Užsakymus siųsti — 
DRAUGO adresu. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

m 
VINCAS BBIZOTS 

Teisią daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago, 01. 

vįriį t * msoeo _ 
Valajidoa • s j u «uaitar)m* 

f*4T5B 
bH 

'Urffe*'"5 
1443 So. 50th Ave, Cicero 

Kasdien 13 vai ir 6-8 vai vak išskyrus 
•trečuSešt 12ikvA va! popiet- • « * « * 

Tel. ofiso ir buto: OLyn 

GYDYTOJAS.. fRCr 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St^ 

Chicago. IL. 60629 
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ADOLFAS VENCLAUSKAS 

KOVOJE SU MILŽINU 
Knygos turinys paimtas iš oku

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

Išleido Akademinio Skautų Są
jūdžio Filisterių skautų sąjungos nes spauda esanti pašėlusi, stebi 
Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai- kiekvieną aukštesnio pareigūno 
na su persiuntimu $5.75. Illinois žingsnį. Pasak Jūratės , pre-
gyventojai prideda 25 et. valstijos Z1<jentas Carteris esąs labai reli

gingas, aukštos moralės žmogus, 
bet skyrybų jo štabo, narių tarpe 

dento žmoną. Ją lydėjo kelionėje į paprastumu, nupširdumu, atvi-
P. Ameriką ir kitur. Pasak Jūra- rūmu. Je i Jūratę būtų lengviau pa-
tės, prezidentienė esanti veikli, gauti (tokia jaiT žurnalisto dalia, 
energinga moteris, jai labiausiai kad jie yra dažnai komenderuo-
rūpi biednieji, seneliai, taigi, sočia- tėse ir dirba ilggfš valandas), kaip 
liniai reikalai, nors ir politikoje. įdomu būtų kitų* didesnių lietuviš-
ypač rinkiminėje kampanijoje, ji kų telkinių lietuviams išgirsti ją 
yra labai aktyvi. kalbant specialiose vakaronėse. 

Jūra tė artimai pažįstama su Turiu jos telefonus, bet be leidimo 
prezidento patarėju krašto apsau- nedrįstų viešai skelbti, 
gos reikalams Z. Brzezinskiu. Kar
tas nuo karto sekmadieniais, iš
klausęs ankstyvąsias 7 vai. ryto 
Mišias, Brzezinskis atvažiuoja 
automobiliu pas Jūratę į George-
tovvną ir jie vyksta žaisti teniso 
kaip partneris su partneriu. Bet 

įkartais dėl tokių nekaltų susi
tikinėjimų kyla ir kontraversija. 

mokesčio 
Užsakymus siųsti : 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, Illinois 60629 

Kaip r a š ė apie 
Nobel io l a u r e a t ą 

Kai šių metų Nobelio premija už 
literatūrą buvo paskirta Lietuvoje 
gimusiam poetui Czeslavv Milosz, 
Lietuvos vardas vėl plačiai nu
skambėjo. Ta pr6ga įtakingam vi
soje šalyje dienraštyje "Washing-
ton Post" Jūra Končiūtė paskelbė 
ilgą, gerai informuotą straipsnį 
apie Lietuvoje gimusį Nobelio li
teratūros premijos laureatą, pa-

Jūra tė Kazickaitė, Jū ra tė Miciūtė 
ir Gražina Krivickienė po paskai
tos Washingtono priemiestyje 

Basanavič ius ir bu lgara i 
Ar šiuolaikiniai bulgarai 

žino Basanavičių? Taip, žino. 
Ir manau, kad jums bus įdo
mu išgirsti, kaip aš apie tai su
žinojau. Dieną prieš mano 
išvažiavimą iš Bulgarijos bu
vau pakviesta kavutei resto
rane atsisveikinimui. Kolegų 
tarpe buvo Ivan Ivanov, gar
siojo Varnos kapinyno kasi-
nėtojas, ir jo žmona. Plačiau 
išsikalbėjom apie mano buvi
mus Bulgarijoje. Ir aš tada 
ėmiau ir papasakojau visą 
1960 metų istoriją, pridėdama 
maždaug šitaip: „Kokia iro
nija, nes aš taip norėjau 
pamatyti Varną. kadangi 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2434 Vtfeat 71st Street 
<Ja\ ; p irm. antr,'ketv. irpenkt. 1:00 • 5:00 
.ra! popiet, treč ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METR1STAS 

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

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

Tel! Rfifcf ice 5 1 8 1 1 " " * 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

7 : ' 3925 I I e i t 59tfLStr*et 
Va't.hpirm. arWkėtv 3?#?nk#£FĮ«3'1$-4 
vai poptefir 
uždaryta 

6* «2*rvaiejfttfci«^išt 
'.cjr.ą £<n4a% zud 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE -

KŪDIKIŲ 18 VAIKŲ UGOS " 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8ls t Street 

Vai Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919 i 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs HE 4-1818: Rez. PR 6-980 r 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vadaus ligos 
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IS Madrido konferencijos 

PAVERGTIESIEMS IŠBUS NAUDOS 

i 

Po II pasaulinio karo buvo la
bai nuskriaustos mažosios tau-

* tos. Dešimtys milijonų žmonių 
. Europoje pateko į Sovietinių ru

sų vergiją ar į jų kontrolę. Per 
35 metus karui pasibaigus n e 
buvo Sušaukta taikos kon
ferencija, niekas rimtai neuž-

i. tarė pavergtų tautų, nors pačio 
!' ugrobimo fakto juridiškai ir 

neį teisine. 
d Tačiau tam tikras, kad ir ri

botas pavergtų tautų bei jų bu
vusių valstybių pripažinimas 
Sovietams buvo padarytas 
1975.VIII.1 Helsinkyje, kai taip 
vadinamą Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferen
cijos baigiamąjį aktą pasirašė 
35 valstybės, jų tarpe dvi ne-
europinės — JAV-bės su 
Kanada. 

Pavergtoms tautoms buvo ir 
tebėra labai skaudus šio doku
mento III skyrius, kur sakoma: 
"Dalyvaujančios valstybės lai
t o neliečiamomis visas viena 
kitos sienas, kaip ir visų vals
tybių Europoje sienas, ir todėl 
jos dabar ir ateityje vengs bet 
kurių pasikėsinimų į tas sie
nas." Taigi Sovietų pagrobtų 
žemių klausimas grobikų nau
dai buvo šiuo punktu "išspręs
tas". Antroje III skyriaus da
lyje sakoma, kad paktą 
pasirašiusios valstybės "atitin
kamai vengs ir bet kurių rei-

MEMORANDUMAI IR 
LIUDININKAI 

'Ui. 
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JAV-bės siunčia į Madridą 
savo gausią delegaciją.Reikia 
pasidžiaugti, kad JAV Lietu
vių Bendruomenės Visuo
meninių reikalų tarybos narys 
Rimas Česonis yra prezidento 
J. Carterio paskirtas vi
suomenės (public member) 
atstovu JAV delegacijoje. Jis 
vežasi su savimi ir reikiamą 
Lietuvos reikalų dokumen
taciją, kurią jam, kaip dele
gacijos nariui, nebus sunku pa
teikti. Reikia manyti, kad 
Lietuvos klausimas Madrido 
konferencijoje galės būti vienu 
ar kitu būdu JAV-bių delegatų 
i š k e l t a s . J A V - b i ų Lie t . 
Bendruomenės Visuomeninių 
reikalų lėšoms į Madridą taip 
pat vyks vienintelis išeivijoje 
gyvenantis Lietuvos Helsinkio 
komisijos narys rašytojas To
mas Venclova. Kalbama, kad ir 
VLIKa8 siunčia į Madridą sa
vo delegaciją. Ir jo atstovai esą 
paruošę reikiamą medžiagą bei 
memorandumą. 

Visa tai labai gerai ir gražu iš 
mūsų pusės. Kitas dalykas, 
kiek mes ten būsime išklausyti 
ir kokia bus galimybė patiekti 
mūsų skundus. Jau dabar vi
siškai aišku, kad 1939 metų 
Molotovo — Ribentropo pakto 
panaikinimo klausimas Madri-

Kanados Lietuvių Bendruomenės pasiruošimai Madrido konferencijai 

kaTavimų ar veiksmų, kuriais de nebus keliamas, ko pageida
vo pavergtų kraštų gyventojai. 
Sovietai turį paruošę savo rezo-

aiekiama užgrobti bei uzur
puoti dalį bet kurios dalyvau
jančios valstybės teritorijos ar
ba visą teritoriją". Šiuo punktu 
Sovietai taip pat. daug ką lai
mėjo, nes jeigu kas bandytųjų 
pagrobtas Žemes atsiimti, jau 

_. būtų pats laikomas "uzur-

Helsinkio aktas buvo be galo 
baisūs ' pavergtoms tautoms 
nes jis jas atidavė Sovietų 
nemalonei. Beje, formaliai 
vakariečiai ui. minėtą pareiš
kimą kai ką gava Bet tik "kai 
ką": Helsinkio aktas garan
tavo žmogaus teises visiems 
paktą pasiračiusių šalių gyven
tojams. Bet tiktai" formaliai. 
Praktiškai nebuvo, nėra ir ne
bus galima pavartoti sank
cijas prieš šalis, kurios savo pi
l ieč iams žmogaus teisių 
neduoda. Svarbiausias rei
kalas, kad Helsinkio aktas vi
siškai nekalba apie pavergtų 
tautų laisvą apsisprendimą ir 
jų buvusių valstybių ats
tatymą. Blogiausia kad Sovie
tų Sąjungoje Helsinkio pakto 
"gera dvasia" patikėjo ne
maža pogrindžio darbuotojų: 
dangstydamiesi įtariamais 
"žmogaus teisių paragrafais" 
jie pradėjo viešai veikti, kūrė 
taip vadinamus Helsinkio 
komitetus ir tokiu būdu So
vietų politinei policijai nebuvo 
sunku juos suimti, ką ir pada
rė. 

1978 m. Belgrade tų pačių 35 
valstybių atstovai vėl aptarė 
•Helsinkio akto vykdymą. So-
vietams ten buvo pasakyta ne
maža karčių žodžių, tačiau ir 
čia buvo sutikta su sovietinių 
rusų formule. Galutinė Belgra
do akto teksto redakcija buvo 
Sovietų padiktuotas lai
mėjimas. . Tokia yra sovietinė 
dalyko interpretacija, kurios jie 
tvirtai laikosi ir nėra pagrindo 
manyti, kad jie kada nors ki
taip darytų. 

* 
Š.m. lapkričio mėnesio 11 

dieną Madride prasidės Eu
ropos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos posė
džiai, kuriuose dalyvaus 35 
kraštų delegacijos. Tuo tarpu 

<- dar nebuvo visiškai aišku, ko-
kia tvarka konferencija vyks ir 
kokius klausimus svarstys. 
Paruošiamuose šiam reikalui 
posėdžiuose vakarų ir Rytų ša
lių nuomonės išsiskyrė. Vaka-
riečiai siūlė svarstyti žmo
g a u s t e i s i ų v y k d y m o , 
Afganistano pagrobimo ir pa
našius klausimus. Sovietai dėl
to protestavo ir siūlė svarstyti 
nusiginklavimo, apribojimo, 
atominių ginklų panaikinimo 
ir kitus jiems rūpimus dalykus. 

' ' '"Si _ 
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liucijas, nepalankias paverg
tiesiems, JAV-bės ir kiti vaka
riečiai — savo skirtingas. 
Vokiečių spauda ("Badische 
Zeitung", Nr. 226) rašo, kad 
greičiausia bus priimta taip 
vadinamų neutraliųjų kraštų, 
šiub atveju'TieūtraĮioa'* sovie
tinės Čekoslovakijos rezoliu
cijų projektas, kurį jau dabar 
remianti Šveicarija, Jugos
lavija ir kiti neutralieji kraštai. 

Mūsų broliai latviai taip pat į 
Madridą siunčia savo dele
gaciją, Pašasilo* latvių, s-gos 
pirmininko dr. Ilgvars Spilner-
so vadovaujamą. Latvių infor
macijos biurą Madride tvarko 
J. Kadelis su padėjėjais. g i g 

biuras Madride veiksiąs 3 mė
nesius. Latvių delegacijos tiks
las yra: 1. Rūpintis, kad So
vietų Sąjunga būtų apkaltinta 
dėl Pabaltijo valstybių oku
pacijos; 2. kad konferencija pri
simintų Pabaltijo valstybių 
okupaciją, kaipo Helsinkio 
susitarimo principų pažeidimą 
ir 3. kad konferencijos dalyviai 
kalbėtų ir spauda rašytų apie, 
Pabaltijo valstybių okupaciją, 
apie žmogaus teises ir pabal-
tiečių kovas už politinę nepri
klausomybę. Tai toki paverg
tųjų kuklūs projektai. 

Tačiau nėra bet kurių duo
menų, kad Madrido kon
ferencijos metu pavergtų tautų 
naudai būtų padaryti bet kurie 
jiems naudingi nutarimai. 
Greičiau bus tik tuščias laiko 
gaišinimas. Ir štai dėlko. Hel
sinkio 1975 m. Baigiamasis ak
tas buvo pastatytas ant labai 
blogo pagrindo: visi nutarimai 
turi būti daromi 35 valstybių 
vienbalsiai. Kadangi sovietai 
niekur ir niekada nenusilei
džia, tai nusileidžia vakarie
čiai... Taip buvo Madride, taip 
buvo Belgrade. Nėra duomenų, 
kad kitaiti būtų Madride.Vadi-
nasi ir Madrido konferencija 
nežada djuoti Lietuvai dau
giau, kaip kad "davė" Helsin
kio ir Belgrado konferencijos. 
Būkime realistai, netikėkime 
iliuzijomis, "gerais" didžiųjų 
valstyvių norais, nes jais, kaip 
teisingai sakoma, ir pragaras 
esąs grįstas. Vakarų kraštai, 
JAV-bių politiškai vadovauja
mai. Sovietų atžvilgiu eina 
klystkeliais, nes visada susi
laiko nuo jų spaudimo. Taigi ir 
iš Madrido konferencijos ne
laukime naudos mūsų kraštui. 

b.kv. 

Kanados LB kartu su Kana
dos Baltų federacijai įteikė 
Kanados vyriausybei eilę 
memorandumų ir Helsinkio ir 
Belgrado konferencijų progo
mis. Šiais metais Kanados 
užsienių reikalų ministeris 
Mark M a c G u i g a n sudarė 
specialią pakomisiją Hel
sinkio baigminio akto per
žiūrėjimui ir viešai pakvietė vi
sus suinteresuotus asmenis ir 
organizacijas pareikšti nuo
monę: kaip tie aktai buvo vyk
domi ir ko Kanada turėtų siek
ti Madride. 

Kanados Lietuvių Bendruo
menė (KLB), Kanados Lietu
vių Jaunimo sąjunga (KLJS) ir 
Kanados Lietuvių komitetas 
žmogaus teisėms ginti patiekė 
bendrą memorandumą. Kana
dos Lietuvių fondas savo 
memorandumą pasiuntė atski
rai Ottawos KLB apylinkė da
lyvavo bendrame Canadian 
Comittee of Captive European 
N a t i o n s (Ottawa) memo
randume kartu su kitomis 8 
tautybėmis. Š is memoran
dumas, dalyvaujant v isų 9 tau
tybių atstovams, Pakomisijos 
parlamente buvo išklausytas 
1980.X.6. 

Kanados LB parodymams 
specialioje pakomisijoje par
lamente buvo p a k v i e s t a 
1980.X.7. Įteikiant memo
randumus a n k s t y v e s n ė m s 
par lamentar inėms komi
sijoms, Belgrado — 1977.XI.15 
ir Madrido — 1979.111.15, KLB 
kartu pristatė liudininkus, ku
rie, pateidami dokumentus, 
parodė, kad jų mėginimai atsi
kviesti Kanadon artimus gi
mines, arba ir prašymai leisti 
jiems gimines aplankyti Kana-

į doje buvo nesėkmingi 
; s- " J Šiems parodymams KLB 

kartu su Kanados Lietuvių 
Komitetu žmogaus teisėms 
ginti pasikvietė neseniai i š 
Lietuvos pabėgusi rezistentą 
Vladą Šakalį. 

P a r l a m e n t a r i n ė s 
p a k o m i s i j o s 

a p k l a u s i n ė j i m e 

Adv. Joana Kuraitė, KLB 
valdybos narė visuomeni
niams rikaiams, referavo pris
tatomą memorandumą, įteikė 
L.K. Bažnyčios Kroniką Nr 40 
anglų kalboje ir "The Vio-
lations of human rights in 
Lithuania (1979)" ir pristatė 
Vladą Šakalį, kaipo gyvą liu 
dininką apie d a b a r t i n e s 
sąlygas okupuotoje Lietuvoje. 
V. Šakalys pirmiausia per
skaitė savo anglų kalba pa
ruoštą memorandumą ir to
liau atsakinėjo į parlamentarų 
klausimus. Jo vertėju buvo 
Algis Juzukonis, Kanados Lie
tuvių Komiteto žmogaus tei
sėms vice-pirmininkas. 

Apklausinėjimas truko dau
giau valandos. Kai kurie parla

mentarai piasė daugiau me
džiagos apie persekiojimus. 

K a n a d o s užsienių 
r e i k a l ų ministerijoje 

KLB valdybos ir tarybos 
atstovai ir Vladas Šakalys tu
rėjo daugiau, kaip pusantros 
valandos pasikalbėjimą su 
Paul Chapin, užsienių reikalų 
ministerijos Europos rytų kraš
tų skyriaus vedėju. Dar daly
vavo penki užsienių reikalų 
ministerijos pareigūnai, tarp 
jų — ministerio speciali asis
tentė Janice Thordanson ir 
Kanados atstovas Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių komi
sijoje — B. Balletreau. 

S u s i t i k i m a i su 
par lamentara i s 

KLB atstovai ir Vladas 
Šakalys Ottawoje pasimatė su 
visų trijų federalinių partijų 
atstovais, — parlamento na
riais. 

Kanados New Democratic 
Party vadas Ed. Broadbent 
neseniai grįžo iš apsilankymo 
Lenkijoje ir Berlyne, todėl jam 
buvo suprantama V. Šakalio 
pasakojimai apie sunkų ir pa
vojingą trijų pasienių ap
saugos linijų perėjimą. 

Konservator ių partijos 
vadas J o e Clark įgaliojo 
Micheal Wilson, buvusį pre
kybos ministeri pasimatyti su 
KLB atstovais ir V. Šakaliu, 
kuris jam, kaip ir Ed. Broad
bent, N D P vadui, įteikė JAV 
LB išleistą didžiulį dr. T. 
Remeikio veikalą "Opposition 
to Soviet Rule in Lithuania 
1945-80" ir parodė tas knygos 
vietas, kur aprašoma apie V. 
Šakalį. Louis Duclos, užsie
nių reikalų ministerio par
lamentarinis sekretorius, nese
niai lankėsi Čekoslovakijoje ir 
susipažino su gyvenimu ten; 
jis smulkmeniškai klausinėjo 
Šakalį apie jo patyrimus ir 
nuomones. 

Senatorius Paul Yuzyk pri
ėmė V. Šakalį ir KLB atstovus 
J.R. Simanavičių, A Juzu-
konį, J.V. Danį ir L. Giriūną 
pietų metu Parlamento resto
rane. Sen. Yuzyk yra gerai 
susipažinęs su gyvenimo sąly
goms Sovietų Sąjungoje. Jis 
yra, kaip Kanados atstovas, 
NATO — NORTH Atlantic 
Assembly Sub-Committee on 
Pree Flow of Information and 
People sekretoriate; jis re
daguoja jo leidžiamus infor
macinius biuletenius. 

š a k a l y s Kanados 
spaudoje 

Amnesty International Ca-
nada, kurios skyrius angliškai 
kalbančiųjų yra Ottawoje, spa
lio 7 d. surengė V. šakaliui 
spaudos konferenciją. Di
džiausia Kanados spaudos 

agentūra, siuntinėjanti pra
nešimus visiems didesniems 
Kanados laikraščiams, Cana
dian Press (CP), po konferen
cijos padarė pranešimą su 
Šakalio nuotrauka. 

O t t a w o s d i d ž i a u s i a s 
dienraštis "The Citizen" X.8 
įdėjo straipsnį "Action on 
human rights reąuired" kartu 
su Šakalio nuotrauka prie 
Parlamento. 

Dieną anksčiau V. Šakalys 
turėjo pasimatymą Toronte su 
Kanados įtakingiausio dien
raščio "The Globė and Mail" 
atstovais ir apie jį buvo 
išspausdintas ilgesnis straips
nis, aprašantis jo kalinimus, 
dramatišką pabėgimą ir pami
nint kai kuriuos jo pareiš
kimus. Taip pat paminėta, kad 
Šakalys atvyko į Kanadą 
l iudyt i Parlamentarinėje 
Pakomisijoje apie Helsinkio 
baigminio akto pildymą kiek 
tas liečia žmogaus teises. 
Didelio tiražo dienraštis the 
"Toronto Sun" paskyrė Šaka
liui visą puslapį. 

1 9 8 0 X 1 0 International 
Amnesty ir spaudos konferen
cija buvo suruošta Hamiltone, 
ir buvo aprašyta vietos spau
doje. 

Iš V. Š a k a l i o 
p a s i s a k y m ų 

Vladas Šakalys buvo vienas 
iš dviejų pagrindinių vadi
namo "45 baltiečių chartos" 
paruošėjų. Šiame memorandu
me nurodoma, kad pradininkai 
yra ir nacinė Vokietija ir So
vietų Rusija. 

Pagal Molotovo - Ribentro
po paktą ir slaptus priedus prie 
pakto, nacinė Vokietija ir So
vietų Rusiją iš anksto pasi
dalino Lenkiją, Pabaltijo vals
tybes, Suomiją ir Besarabiją. 
Vokietijai pradėjus karą, So
vietų Rusija užėmė dalį Lenki
jos, privertė Pabaltijo vals
tybes priimti karines bazes. 
Suomijai pasipriešnus, paskel
bė jai karą, aneksavo Bes
arabiją. Taigi, II-jo pasaulinio 
karo pradininkai-agresoriai 
abu ir nacinė Vokietija ir 
Sovietų Rusija, nes be jų susi
tarimo karas nebūtų pra
sidėjęs. 

Slaptieji dokumentai po ka
ro pateko Vakarų sąjunginin
kams ir jie vėliau leido Vakarų 
Vokietijai juos viešai paskelb
ti. 

Suimti iš karto visus 45 as
m e n i s , pas iraš ius ius šią 
"chartą", atidengiančią So
vietu Rusijos rolę karo pradėji
mui, KGB nesiryžo. Būtų 
atkreipta didelis dėmesys. To
dėl kiek laiko palaukus pra
dėjo atskirų asmenų tardymus 
ir areštus. Jau žinomi septyni 
atvejai: vieni tardyti, kiti jau 
nuteisti, du mirė neaiškioms 
aplinkybėms. 

Kanados LB atstovai ir Lietuvos rezistentas Vladas Šakalys lankėsi 
Kanados sostinėje Ottawoje būsimos Madrido konferencijos reika
lais. Nuotraukoje — prie Kanados parlamento rūmų: (iš kairės) Algis 
Juzukonis, Kanados Lietuvių komiteto žmogaus teisėms ginti vice
pirmininkas, Joana Kuraitė, KLB valdybos narė visuomeniniams 
reikalams, J.R. Simanavičius, KLB pirmininkas, ir Vladas Šakalys. 

Nuotr. J. V. Danio 

1980.V.29 V. Šakalio tar
dymo metu KGB jau girežtai 
pareikalavo, kad jis atšauktų 
savo parašą, kitaip buvo grasi
nama 10-15 metų kalėjimo. 
Nelaukdamas arešto Šakalys 
pasislėpė ir nutarė pabandyti 
pabėgti į Vakarus. 

V. Šakalys nemano, kad 
nuolaidų politika ką nors 
konkretaus atsiektų. Griežta, 
sutartinė Vakarų valstybių 
politika daug daugiau atsiek
tų ir sustabdytų Sovietų agre
siją. 

Sovietinis komunizmas iš
gyvena->kriię ir ekonominėje 
srityje. Nesant laisvės nei 
kūryboje, nei moksle ir išviso 
gyvenime, nėra nei pakan
kamos pažangos technolo
gijos ir kitose srityse. Sovietų 
pramonė ir ūkis negali pasi
vyti Vakarų, tuo labiau kon
kuruoti. 

Helsinkio baigminis aktas ir 
detente Sovietams buvo rei
kalinga, kad galėtų gauti iš 
Vakarų jų pranašesnes tech
nologijos ir pramonės žinių ir 
taip pat mašinų ir medžiagų. 
Sovietai negali leisti žmogaus 
teises ir laisves kaip tai su
prantama demokratinėje sant
varkoje, nes tad sugriūtų so
vietinio komunizmo sistema, 
kuri nėra nei demokratinė, nei 
socializmas, bet savotiškas 
feodalizmas. 

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika atliko ledlaužio 
vaidmenį, nes parodė, kad 
KGB nėra visagalė ir negali 

viską užslopinti. Tai buvo psi
chologinis laimėjimas, kuris 
padrąsino padidinti rezisten
cinį veikimą Dabar Lietuvoje 
yra daug pogrindinių leidinių, 
maždaug tiek kiek iš vis pa
čioje Rusijoje. Po 1970 metų 
reiškiasi didesnis pasiprie
šinimas, pav., Kalantos susi
deginimas. Jaunoji karta ne
matė kruvinųjų pokario metų, 
yra drąsesnė; senoji karta yra 
daug daugiau susilaikanti pa
reikšti savo nuomonę. J.V.D. 

P A N E M U N I S PILIS 

XVIII a. viduryje Panemunę 
valdė Širvintų ir Maišiagalos 
seniūnas Jonas Eperješas ir jo 
žmona Bogumila (iš Radutų 
giminės) Eperješienė. Pašliję 
Panemunės dvaro reikalai ir 
persikėlimas gyventi kitur pri
vertė Eperješus dvarą ir pilį 
parduoti. Maišiagalos bažny
čios 1849 m. kronikoje 
minimas fundatorius Ukmer
gės teismo seniūnas Jonas 
Eperješas ir buvo paskutinis 
savo protėvių pilies savi
ninkas; jis taip pat buvęs 
Širvintų ir Maiš iagalos 
seniūnas. 

1783 m. Jonas Eperješas ir 
jo žmona Bogumila Pane
munės dvarą ir pilį pardavė 
Gulbinų seniūnui baronui 
pulkininkui Leonui Igelstro-
mui. 

(iš L ie tuvos pilys) 
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Net ir Rima tebebuvo 
girdėti, o šiandien tuoj pavalgiusi žadėjo bėgti žaisti 
teniso. 

Simas atvertė knygą ligi tos vietos, kur aną 
kartą buvo likęs karvės suniokotas lapas, suėmė 
dviem pirštais. Buvo storokas pluoštas. Atsiminimas 
atėjo toks gyvas, kad net dešinė koja nuo grindų 
pakilo, pasirengusi spirti Dvylei į didelį, išdribusį 
pilvą. 

Kelis akimirksnius dar pagaišo, mėgindamas 
nustumti gerklės gale pradėjusį kilti kamuolį, kiek 
nurimęs, su tebeatverta knyga nuėjo į virtuvę ir 
pasakė: 

— Pažiūrėkite, ką šiandien gavau. 
— Dar kitą seną knygą, — nuo lango atsiliepė 

Rima. 

Ji jau buvo pradėjusi pykti už sugadintą tenisą. 
— Sena, tai tikrai sena, bet man ji reikšminga ne 

Tada Simui jau vyrui, neseniai 
grįžusiam iš Vokietijos su matematikos daktaratu, 
labai knietėjo nueiti į juodalksnyną, pažiūrėti kas 
yra likę iš knygos viršelių, o paskum papasakoti, ką vien dėl senumo. Dėl jos esu daug pergyvenęs ir 
tada pats išgyveno ir kokių vaikiškų minčių buvo niekam nesu ligi šiol lūpų pravėręs. Nedrįsau. Dabar 
pilna jo galva, bet negalėjo prisiversti. Vis dar papasakosiu pirmą kartą, 
atrodė, kad pravėręs lūpas, nors ir tik motinai, suterš 
pats save. 

Dabar tas knietulys vėl užėjo. Lauke ėmė 
dulkti smulkus lietus, virtuvėje tebeklegėjo vaikai. 
Jei ne lietus, jie jau būtų išsilakstė, bet dabar jauni 
balsai ėjo per visą namą. 

Jis padėjo ant stalo knygą ir ėmė pasakoti. 
Kažin kur apie vidurį pasakojimo net ir Rima,. 
atsisuko nuo lango ir atėjo prie stalo. 

— Matote, — užbaigė, — ką neprotinga baimė 
gali padaryti. O reikėjo tą patį vakarą nubėgti pas 

dėdienę, nusinešti knygą, viską pasakyti, ir nieko 
nebūtų atsitikę. Genovaitė buvo labai gera moteris, 
būtų vaiką supratusi, o anais laikais gal dar ir kitą 
tokią knygą iš kur nors būtų gavusi. 

— Vis tiek bernas būtų ją nuo vežimo numetęs, 
— įterpė jauniausias sūnus. 

— Bet aš tada būčiau kitaip meldęsis. Būčiau ne 
tik rankom, bet ir dantimis kibęs į Dievo skvernus, 
kad jos nenumarintų. 

— Vistiek būtų numirusi, — nenusileido ber
niukas. 

— Kas žino. Tegu ir taip, bet gal aš būčiau 
užaugęs kitoks, jeigu būčiau augęs be to skausmingo 
gumulo širdy. 

— Eik, tėte, mums kitokio nereikia, — apkabino 
Rima tėvą per pečius. — Toks mums geriausias. 

Ir prie ausies prisilenkusi pasakė: 
— Ar galėsiu tuos Valančiaus šventuosius 

paskaityti. Aš puslapių tikrai nesulaužysiu. 
— Kad aš jau pradėjau. Kai pabaigsiu, tada 

galėsi tu, — atsiliepė jaunesnioji sesuo. 
Išėjo taip, kad reikėjo traukti burtus, kuris kada 

galės skaityti. Ir visi perskaitė, ir sakė, kad įdomes
nės knygos nė vienas nebuvo vartęs, tik žodžių tėvui 
tai jau daug reikėjo aiškinti. 

Daugelio net išaiškinti 
negalėjo, ir vaikai juokėsi, kad jų tėvas jau pradėjo 
užmiršti lietuviškai. 

(Pabaiga) 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
IX TARYBOS SESIJA 

(4) Ve'ikla ii ateities planai 
(Tęsinys) 

JAV Lietuviu Bendruomenė 
per daugelį metų yra išvysčiusi 
plačią, šakota veiklą. Tai ypač 
išryškėjo, klausant valdybos na
riu bei įvairiu tarybos pirminin
ku pranešimų. 

JAV LB Visuomeninių reikalų 
taryba, įsteigta prieš beveik 10 
metų, yra atlikusi nepaprastai 
daug ne tik Bendruomenės rė
muose, bet yra viena iš efekty
viausių politinio darbo jėgų išei
vijoje. VR Tarybai šiuo metu va
dovauja Algimantas Gečys. 

Vienas iš svarbiausių darbų — 
tai svetimtaučių informavimas. 
Aštunti metai leidžiamas metraš
tis „Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithuania". šį 
rudenį išleistas dr. Tomo Remei-
kio 680 psl. dokumentinis veika
las „Opposition to Soviet Rule 
in Lithuania, 1945-1980"; dr. R. 
Krickus paruošė studiją apie žmo
gaus teisių pažeidimus, kuri at
spausdinta „Commonweal" žur
nale. Įvairiomis progomis rea
guota į netikslumus JAV spaudo
je, moksliniuose leidiniuose ir že
mėlapiuose, paruošiant specia
lias studijas redakcijoms. 

A. Gečio raštiškame praneši
me taip pat plačiai informuoja
ma apie pastangas sustabdyti 
Laisvės Radijo pabaltiečių skyrių 
perkėlimą iš Muencheno į New 
Yorką, pagalbą Lietuvos poli
tiniams kaliniams, pasiruošimą 
Madrido konferencijai, plačius 
ryšius su JAV administracija bei 
įvairiomis organizacijomis. 

Sesijos dalyviams priminta, 
kad JAV delegacijos sąstate į Mad
rido konferenciją dalyvauja VR 
Tarybos narys Rimas Cesonis. 
Taip pat, Krašto valdyba, talki
nama Kanados LB, į Madridą 
siunčia Lietuvos Helsinkio grupės 
narį Tomą Venclovą. 

Kalbėdamas apie tą rytą gautą 
žinią dėl Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos tęstinumo užtikrinimą 
(žiūr. „Draugo" spalio 28 laidą), 
priminė, kad tai yra 14 metų LB 

gavo 50,000 dol. iš JAV valdžios 
ruošti video juostas). Nuo 1978-
-79 mokslo metų, mokinių skai
čius sumažėjo 8 proc (144 mo
kiniais). 

Pereitais mokslo metais dėstė 
285 mokytojai. Jiems vasaros me
tu ruošiamos studijų savaites. Pe
reitą vasarą studijos vyko Dai
navoje ir Kennebunkporte. Bu
vusio ST pirm. Broniaus Juode
lio dėka, gauta 40,000 dol. para
ma iš federalinės valdžios studi
jų savaitėms rengti. 

Pagrindines mokslo priemones 
—vadovėlius bei pratimus — 

leidžia Švietimo taryba. Taip pat 
du kartus per metus leidžiamas 
pedagoginis žurnalas „Švietimo 
gairės". 

Švietimo taryba, šalia specialių 
programų, kaip religinis auklėji
mas, tautiniai šokiai, nuo šių me
tų žada kreipti didesnį dėmesį 
fiziniam auklėjimui. 

Taip pat rūpinamasi lietuviš
komis studijomis universitetuose, 
žadama talkinti lituanistikos ka 

eivijos mokslininkų ir kultūrinin
kų vardyną. KT rūpinasi įvairių 
archyvų apsaugą bei mikrofilma-
vimu. Mažesnėm LB apylinkėm 
sudaromos sąlygos kultūrinei 
veiklai. 

Lapkričio 22 šaukiama kultū
ros darbuotojų konferencija Cle-
velande, norint susipažinti su 
apylinkių kultūrine veikla, pa
sidalinti idėjomis ir siūlymais. 

Baigdama I. Bublienė visus 
kvietė dalyvauti Anatolijaus Kai
rio rengiamame Teatro festivaly
je per Padėkos dienos savaitgalį 
Chicagoje. 

JAV LB vykdomasis viceprim-
organizaciniams reikalams Jonas 
Urbonas pranešė, kad šiuo me
tu veikia 69 LB apylinkės, o 3 
vietovėse palaikomi ryšiai su įga
liotiniais. Apylinkės suskirstytos 
į 10 apygardų. Žvelgiant į ateitį, 
siūlyta įtraukti daugiau naujų 
veidų, ypač jaunimo, nes apylin
kėse metai iš metų dažniausiai 
darbuojasi tie patys žmonės. Šiais 
metais planuojama šaukti apylin-

tedros steigimui, toliau ieškoma į. . p ^ , T. p . Jv , - , .- r , ,. .važiavimą glaudesniems ryšiams būdų gauti paramos iš federali- „ ., . *7 & ' . f,v. 'užtikrinti, nes valdžios. 
Didžiausias ŠT rūpestis yra mo- ' 

kinių mažėjimas lituanistinės 
mokyklose ir jų pajėgumo silpnė
jimas. Esantys vadovėliai jau da
rosi per sunkūs; reikia ruošti 
naujus. Daugeliui šeimų lituanis
tinės mokyklos yra nepasiekia
mos, tad reikia rūpintis neaki
vaizdiniu auklėjimu. 

Ingridos Bublienės vadovauja
ma Kultūros taryba darbą pra
dėjo vasario mėnesį, tęsdama pe
reitos KT užsimojimus, k.a. dai
lės, muzikos ir teatrinės veiklos 
premijų paskyrimą, Teatro festi
valio rengimą, radijo konkursą, 
minint Vilniaus Universiteto 
400 m. sukaktį. 

Šį KT nutarė įsteigti LB lite
ratūros premiją, gruodžio mėn. 
skelbia spaudos vajų, pakvietė 
dr. Antaną Klimą ir kun. J Vaiš-
nj parengti leidinį apie liet. kal
bos rašybos pakeitimus. Susitar
ta su D. Lapinsku Donelaičio 

darbas. Pirmuosius ėjimus tuo rei- j metų proga jrekorduoti jo sukur
ksiu padarė tuometinis JAV LB tą „Tolminkiemio Kantatą". Dr. 
pirm. Bronius Nainys ir jo ryši- Dr. Augustinas Idzelis ruošia iš
ninkąs Washingtone Algiman
tas Gureckas. Tačiau paminėjo, 
kad Diplomatinės Tarnybos fi
nansiniais reikalais dar nėra pa
tenkintas, nes lėšos imamos 2 
gausesnių latvių ir estų fondų. 
JAV Kongreso narys C. Dougher-
ty žada toliau dėti pastangas, 
kad JAV valdžia paremtų Diplo
matinę Tarnybą. Užtikrinus dip
lomatijos tęstinumą, lietuvių vi
suomenė dabar turėtų rūpintis, 
telkti lėšas Lietuvos atstovybės 
VVashingtone atnaujinimui. 

Be minėtų informacinių leidi
nių, netrukus bus atspausdintas 
dr. Bronio Kaslo veikalas apie 
Lietuvos okupaciją prancūzų kal
ba; dr. Rimvydas Šilbajoris bai
gia redaguoti veikalą anglų kal
ba apie kultūrinį genocidą Lietu
voje; dr. Tomas Remeikis ruošia 
naująją „Violations" laidą. 

Baigdamas A. Gečys pasidžiau
gė JAV Lietuvių jaunimo sąjun
gos talka politiniame darbe. Jau
nimo žygis prie sovietų ambasa
dos buvo drąsus. Jaunimas nebi
jojo rizikuoti karjerų, o tikėjo lie
tuvybe. Klausytojai buvo skati
nami vykti i Washingtoną de
monstruoti prie teismo rūmų 
gruodžio 3, kuomet bus spren
džiama byla. 

švietimo tarybos pirm. Juozas 
Plačas tik neseniai perėmė pa
reigas iš Jono Kavaliūno, apsiė-
musio Vasario 16- tosios gimnazi
jos direktoriaus pareigas. 

J. Plačas pateikė 1979-80 moks
lo metų davinius apie lituanisti
ne* mokyklas. Veikė 29 žemes
niosios mokyklos (1348 moki
niai), 8 aukštesniosios mokyklos 
(320 mokinių), Pedagoginis litu
anistikos institutas Chicagoje bei 
pedagoginiai kursai Clevelande 
(37 studentai). (PLI neseniai 

Viena veiklos sritis, kuri iki 
šiol buvo visiškai apleista —tai 
išeivijos lietuvių socialiniai reika
lai. Dr. Antanas Butkus, norėda
mas kreipti didesnį dėmesį tarpu
savio santykių skatinimui Šeimo
je, visuomenėje ir Bendruomenė
je, apsiėmė šį nelengvą darbą. 
Jo ateities planų apžvalga buvo 
atspausdinta „Drauge" anksčiau 
šiais metais. Projekte paliesti 
tokie reikalai, kaip lietuviška šei
ma, jaunimas, talka pensinin
kams, senelių prieglaudos steigi
mas ir t t 

Jau užmegsti ryšiai su Bal
tųjų Rūmų <omisija šeimos rei
kalams. Ateinančiais metais bus 
ruošiamos konferencijos Rytų 
•Europos kilmės vyresnio am
žiaus žmonėms. Tam ruošiantis, 
socialinių reikalų komisija yra 
paruošusi specialią 17 psl. anke
tą. Daviniai bus naudojami, ban
dant gauti federalinės valdžios 
paramos lietuviškoms sodyboms 
steigti. 

Ne vienam sesijoje dalyvavu

siam šypsnį sukėlė dr. Butkaus 
siūlymas steigti „susipažinimo 
biurą", bandant skatinti lietuviš
kų šeimų kūrimąsi. 

Apylinkės paprašytos siųsti sa
ve atstovus į Clevelande, lapkri
čio 2 ruošiam* socialinės gero
vės simpoziumą. Pranešimus skai
tys komisijos nariai dr. V. Bie
liauskas, dr. R. Kulienė, G. Su-
žiedelienė, J. šcliūnas, A. Širvai
tis ir V. Vinclovas. 

JAV LB viceprim. sporto rei
kalams Algis Rugienius teigė, 
kad per sportą sudaromos sąly
gos Lietuvos vardo išgarsinimui, 
jaunimui duodama proga susipa
žinti, bendrauti. Tik po paskuti
nio PLB Seimo 1978 m. Toron
te Bendruomenė pradėjo daugiau 
rūpintis sporto reikalais, įtrauk
dama tam reikalui į valdybas spe-
ciilius narius. Dabar reikia dau
giau kx>idinuoii veiklą su ŠAL-
FAS Sąjunga ir kreipti didesnį 
dėmesį į sportą, kaip piremonę 
įtraukti jaunimą į lietuvišką veik
lą. Turime aaug sportuojančio 
jaunimo, bet jau pradeda trūk
ti vadovų. A. Rugienius prašė 
parames sportm nkų išvykai į 
Australiją L. m. pabaigoje bei 
sporto žardynėms II PLD metu 
1933 m. Chicagoje. 

Vicepirmininkas finansų reika
lams Alfonsas Velavičius supa
žindino su Valdybos sąmata. Pra
nešta, kad Vasario 16-tosios pro
ga LB apylinkės Krašto valdy
bai atsiuntė po maždaug 900 dol. 

sis dėl Jarybos narių atstovavimo 
legalumo, perėjus iš vienos rin
kiminės apygardos į kitą. Nutar
ta, kad Tarybos narys lieka iki 
kadencijos galo, nežiūrint ar yra 
persikėlęs į kitą vietovę. 

JAV Lietuvių jaunimo sąjun
gos pirm. Virgus Volertas pir
miausia išdalino finansinį prane
šimą apie JAV LJS įsteigtą gyni
mo fondą demonstravusiems prie 
sovietų ambasados paremti. Iki 
spalio 18 gauta 13,191.63 dol. 
pajamų, o išleista 6,849.43 dol. 

Dabartinė JAV LJS. valdyba 
pradėjo darbą š.m. kovo mėne
sį. Per tą laiką valdyba yra su
stiprinusi skyrius, įsteigė naujus 
skyrius Denver, Colorado ir Na-
shua, New Hampshire; bando
ma įstiegti skyrių Pennsylvanijos 
angliakasių rajone. Suruošti du 
JA VLJS Tarybos suvažiavimai, 
daug prisidėta prie demonstra
cijos prie sovietų ambasados. Jau
nimas informuojamas aplinkraš
čiais. 

Anot V. Volerto, Jaunimo są
junga gali bandyti pritraukti 
jaunimą prie lietuviškos veiklos, 
bet susiduriama su kita proble
ma. Vidurinioji karta, kuri turi 
duoti pavyzdį naujai jaunimo 
kartai, yra dingusi iš lietuviško 
gyvenimo. Prašyta, kad Bend
ruomenė į tai atkreiptų didesnį 
dėmesį. 

Kitus pranešimus davė Tauti
nių šokių šventės rengimo komi
teto pirm. Jonas Talandis, Lie 

Išs ik i rp t i ! 
Išsikirpti! 

(vidurkis), solidarumo įnašų — t u v i u f o n d o P i r m- dr- Gediminas 
75 dol. o rugsėjo mėnesio vajaus 
proga — po-.130 dol. 

Garbes teismo pirm. dr. Ed
mondas Lenkauskas visiems pa
linkėjo taikingų metų ir pranešė, 
kad gautas tik vienas kreipima-

Balukas, IV Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo rengimo komiteto 
pirmininkas Juozas Rimkevičius 
bei JAV LB Kontrolės komisijos 
pirm. Vytautas šoliūnas. 

(eps) 
(Bus daugiau) 
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KUR TAS ŠALTINĖLIS 
FrtirmndM Kuodis ir Jonas Girijotti įdainavo 27 populiariąsias 

harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda. 
Išleido dr. Jokūbas Stukss, Lietuvos atsiminimų radijo programos 

vedėjas, gyv. Watchung, N. J. 
Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kamuoja 114.85. 111. gyv. 

prideda 70 c. valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: _ , f f i i „ .. 

DRAUGAS, 4545 W. 63rfi St., Calcago, IL 60629 

V-TO TEATRO FESTIVALIO 
REPERTUARAS 

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

JUMORO VAKARAS 
Išpildo Vita l is Ž u k a u s k a s iš New Yorko 

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

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

PENKTADIENIS, lapkričio 28 diena, 2 v. po piet 
Čikagos Jaunimo Teatras — L. Dovydėno 1 v. komedija 

JEIGU MES RASIM URANU AUS 
Režisuoja D a r i u s Lap inskas 
Ir Aloyzo Barono 1 v. vaidinimas vaikams 

DIENA PRIE EŽERO 
Režisuoja L a i m a Lap insk ienė 

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

K U - KŪ 
Režisuoja A n d r i u s Cieminis 

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 29 diena, 2 v. po piet 
Los Angeles DRAMOS SAMBŪRIS 
Jurgio Gliaudos 3 veiksmų drama 

ČIURLIONIS 
Režisuoja Da l i l a Mackial ienė 

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

TĖVAS IR SŪNUS 
Režisuoja A l d o n a Dargytė-Byszkievvicz 

SEKMADIENIS, lapkričio 30 diena, 2 v. po piet 
Hamiltono Teatras AUKURAS 
Birulės Pūkelevičiūtes 3 veiksmų komedija 

ANTROJI SALOMĖJA PAINIAVOSE 
Režisuoja E l e n a Dauguvie ty tė-Kudabienė 

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

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

• 

B I L I E T A I : 

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

Ruošia: LB Kultūros Taryba 

Kandidatas j kongresą Larry DeNardis su rytų europiečių komitetu už jo 
išrinkimą- Larry DeNardis antras ii kaires. Salia jo komitetą suorganizavusi 
ir jame lietuvius atstovaujanti Albina LipCienė. Salia jos (su barzda) lietu
viu satstovaujas Linas Lipčius. Kiti — lenkų ir ukrainiečių atstovai. 

PRAŠAU VISUS LIETUVIUS 
GYVENANČIUS KETVIRTAME KONGRESO DISTRIKTE 

Lapkričio 4 d. 

balsuoti už mūsų 
geriausią draugą ir pagelbininką 

Lietuvos laisvės byloje 

uiiiiuiniiniiiHiiiniiHiiiiiiHiiiiiiiiNiuiiinimiinnminiiiiiiniiHiiminnimimf 

7 Drive-in Tellers 
Open 6 doys a we*k 

Open FViday svenings. 5 P. U. to 8 P. X. 

Iastoad of Ttraraday 

MARQUETTE NATIONAL BANK 
84th and So. W*storn Avenų* 

Mdi iMk — MII Strik W«ttri 611 MI00 
s 

nmminiHMiiointmH 

Kongresmaną 

EDWARD 
DERWINSKI 

Dr. Kazys Bobelis, 
VLIK'o pirmininkas 

ALT'o8 garbės pirmininkas 
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KODĖL TURIME RINKTI REAGANĄ 
PREZIDENTU LAPKRIČIO 4 D. 

Artėjant rinkimų dienai, Amerikos lietuviams kyla senas klausimas: ar 
mes balsuosime, kaip politinis junginys, ar vėl skaldysime balsus, toliau 
patys skaldydamiesi ir tuo patvirtindami seną tiesą, jog lietuviai krašto vi
daus politikoje jokios įtakos neturi ir jokio vaidmens suvaidinti negali. 

Visi lietuvių kilmės amerikiečiai yra laisvės mylėtojai ir demokratinių 
tradicijų atstovai. Daugely sričių lietuviai yra pripažįstami, kaip tikrai 
pavyzdingas tautinės mažumos vienetas. Lietuviai nebijo vargo ir sunkaus 
darbo, jie yra sąžiningi ir griežtai laikosi krašto įstatymų. Lietuviai ieško ne 
politinės išmaldos, o darbo, dirbdami jį, sąžiningai atlieka. Šioji tyli, darbš
ti bendruomenė, tarsi bitelė, savo triūsu daro reikšmingą įnašą į ekonominį, 
socialinį ir kultūrinį Jungtinių Amerikos Valstybių gyvenimą. Nedarome 
panašaus įnašo ir neparodome savo įtakos tiktai politiniame krašto gyve
nime. Valstybės gyvenime ar didžiojoje spaudoje lietuvių pavardės nefigū
ruoja. Dėl šios priežasties lietuviai yra dažnai stipresnių politinių grupių ar 
net valdžios organų stumiami žemyn arba į šalį. Todėl ir mūsų pastangos 
padėti Lietuvai, kurį laiką radusios didesnio atgarsio JAV Kongrese, atsi
muša į kurčias Valstybės departamento sienas. Vyriausybės sferose šian
dien vyrauja kitos srovės ir kiti interesai, kurie, atrodo, yra palankesni prie
šams, kaip mums ar pačiai Amerikai. Laikas veikia mūsų nenaudai. Jei 
1955 metais senatoriaus Paul Douglas pastangomis pravestoje Senato rezo
liucijoje reikalauta skirti Maršalo Plano fondus Pabaltijo ir Rytų Europos 
bendruomenių kultūrinei veiklai plėsti, tai šiandien panašios rezoliucijos 
mintis būtų laikoma nesąmone. Ši administracija skaudžiai parodė, kad 
nenusipelnė lietuvių dėmesio. 

Šios padėties kaltininkai daugiausia esame mes patys: mes nebepa
jėgiame sudaryti stipraus tautinio junginio, vienalyčio organo ir į politinę 
areną einame kaip silpna susiskaldžiusi bendruomenė, kuri pamažu pra
deda prarasti pagarbą ir pasitikėjimą net pačioje Lietuvoje. Faktas yra 
skaudus, bet tikras. Todėl ir mūsų antikomunistinės pastangos kitų 
vertinamos kaip donkichotiška kova. Skirtumas tik tas, kad mes turime 
daug Don Kichotų, kai malūnas tik vienas. Kitaip tariant, mes nebe
sugebame parodyti, kad lietuviai nors ir esame mažiau gausūs, mažiau 
įtakingi ir mažiau turtingi, esame vienok ne mažiau svarbus politinis veiks
nys JAV gyvenime. 

Šie rinkimai mums duoda retą progą įvykių raidą pasukti palankesne 
kryptimi. Rinkiminėje kampanijoje iškilo šviesi asmenybė: respublikonų 
partijos kandidatas buv. gubernatorius Ronald Reagan. Iškilo jis kaip 
vadas su valstybininko vizija ir aiškiais principais, kuriuos lietuviai 
visados pripažino ir gerbė. Reaganas yra už stiprų šeimos branduolį ir už 
ekonomiškai pajėgų kraštą, kuriame kiekvienas turėtų darbą ir laisvą 
iniciatyvą kurti savo gerovę ir šiuo būdu įsijungti į tolimesnį viso krašto 
progresą. J is nori matyti kariniai pajėgią valstybę, kurios žingsnius lydėtų 
jėga, išmintis ir moraliniai principai. 

Lietuviai gerai pažįsta sovietinio bolševizmo grėsmę pasauliui ir jo 
padarinius Lietuvoje, kur ir šiandien viešpatauja priespauda. Šia prasme 
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gubernatoriaus Reagano kandidatūra mums įgauna ypatingos svarbos. Tik 
dėl to Castro, Brežnevas ir kiti komunistai nori ne stipraus Reagano, o silp
no Carterio, kurį sovietai galėtų „ant piršto vynioti". Carteris, atrodo, 
pasiryžęs daryti visa, kad pridėtų saują balsų savo pašlijusioje rinkiminėje 
kampanijoje — tokia desperatiška yra jo padėtis. 

Broliai, Amerikos lietuviai! Artėja politinės tiesos momentas: ryšimės 
ar ne drąsiai eiti keliu, kurį aiškiai diktuoja lietuvio širdis ir protas. Mūsų 
balsai turi eit i už kandidatą, kuriam mes rūpime! Nesvarbu, ar mes 
būtume demokratai, ar respublikonai. Svarbiausia betgi: balsuoti visiems, 
parodant šiam kraštui, jog lietuviams pirmiausia rūpi Amerikos ateitis ir 
tolimesnis Lietuvos likimas, o tik po to partinis ar bendruomeninis rung
tyniavimas. 

Mano šeima ir aš visą gyvenimą buvome demokratai — jūs visi tą 
žinote. Šiais metais mes balsuosime už Reaganą, nes jis yra lietuvių 
kandidatas . Kaip jūs, taip ir aš naudosiuosi proga, kuri mums gali ateityje 
ilgai nepasitaikyti. 

Amerikos lietuvius nudžiugino Reagano paveikslas su iškeltu 
plakatėliu rankose: I LOVE LITHUANIANS! Dabar ateina mums laikas 
eiti prie rinkiminių urnų, nešant kitą pasaulio lietuvių jaunimo šokių 
festivalio plakatą ir jį parodyti visai Amerikai. Jo tekstas: LITHUANIANS 
ARE COMING! Lietuviai — jėga! Jungtinė jėga dabar balsuojant, jungtinė 
jėga kreipiantis į naująją administraciją būti mūsų protingų ir rimtų 
pastangų nuoširdžių talkininkų. Šios talkos lietuviai yra savo darbu ir 
pavyzdingu pilietišku elgesiu tikrai nusipelnę. 

Amerikos lietuviai, balsuokime už Reaganą! Jam rūpi Amerika, jis myli 
lietuvius! Reaganas lietuvių neapvils! 

Anthony J. Rudis 
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Altos suvažiavimo metu, Chicagoje, buvo pagerbtas ilgametis darbuotojas 
kuo. A. Stasys, jo 75 m. amžiaus sukakties proga. Jam įteikta dovana — 
adresas. 15 k.: K. Radvila, A. Stasys, I. BlinstrubienS ir dr. L. Kriau-
Celiūnas. Nuotr. M. Nagio 

MCSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. TURGUS 

UET. RADIJO PROGRAMOS 
SUKAKTIES BANKETAS 

Worcesterio lietuviu radijo pro 
gramą atžymėjo s a v o šešer ių 
veiklos metų sukaktį, spalio 19 d. 
Maironio parko patalpose suren 
gė banketą. Atsilankė daug rėmė 
ju, svečių bei vietos radijų ben
dradarbiai. Šv. Kazimiero pa ra pi 
jos kleb. kun. A. Miciūnui M I C su 
kalbėjus invokaciją, šeimininkė 
E. Kauševičienė pavaišino ska

nia vakariene. Po to visi turėjo pro 
gos pasigėrėti į gilią Lietuvos praei 
tį nukeliančia kanklių muzikos 
programa. 

Lietuviu liaudies muzikos in 
strumentų programą, pateikė iš 
Brocktono atvykęs Kanklių a n 
samblis "Sūkurys" Programos pra 
džioje ansamblio vadovė Aldo 

Aušros Vartų parapiečiai, sek
madieni, lapkričio 9 d. nuo 12 vai. 
r. iki 6 vai. p. p. parapijos salėje 
( 1 5 3 Sterling St . ) rengia Įvairių 
liet. valgių, rankdarbių, mezgi
nių, ūkio produktų, kalėdinių 
papuošalu^ antikiniu dalyku, pa 
veikslų ir kt. įvairiausių daiktu 
turgų. Jame bus ir įdomi liet. 
rankdarbiu paroda (iš Lietuvos 
kanklės, medžio drožiniai ir 1 1 . ) . 
Praeitais metais tokio turgaus pa 
sisekimas paskatino šio "turgaus" 
pirm. Dorothy March ir Ireną 
Tamulevičienę ir šįmet jį ruošti. 
Parapiečiai mielai talkininkauja 
ir remia, nes "turgaus" pajamos 
skiriamos paremti bažnyčią. Lau 
ria Patraitis .rūpinasi smulkių 
daiktų ir masnŠcjSų' skyriumi, 
Dotty March-T— vaikų reikmeni 
m i s ir žaislais, Lilian Kudaraus-
kas — ūkio produktais. Ben Proko 
— gėlėmis, Rita Atkočius — 

Magnus kolegijoj. 9 u lietuviais 
DeNardis bendrauja jau iš se
niau ir netgi artimiau bičiuliau
ja su keletą iš mūsiškių. 

Elona Vaišmenė 

Pumam, Conn, 

PAS PUTNAMO SESELES 

Seselės, kaip ir kiekvienas žmo 
I gus, trokšta gėrio, dvasinės ra-
I mybės ir artimo meilės. Jos, kaip 
Į ir mes, yra mėtomos gyvenimo 

audru, nes gyvenimas ne rojus. 
Prieš kelias dienas, spalio 15 d. 
kongregacijos įsteigimo dieną, 
daugel geru širdžių duosnumu ir 
Aukščiausio pagelba, jos įžengė 
į naujus, nors dar ne visai už
baigtus, Motiniškus namus Put-
name. Daug mėty jos dirbo ir rū
pinosi tik kitais: jaunimo stovyk
lomis, seneliais ir lietuvybės išlai
kymu per spausdintą žodį. Šian
dien visos seselės džiaugiasi, kad 
po daugel metu ir neviena jau 
sulaukusi sidabrinio amžiaus, lai
mingos pasijuto naujoje ir pato
gioje pastogėje. Tačiau jos nepa
miršta jų steigėjo arkv. Jurgio 
Matulaičio žodžius, kad "vienuo
lė privalo trokšti ne ramaus bū
vio, bet darbo ir pasišventimo 
Dievui ir žmonėms". Seselės 
trokšta, kad nauji namai būtų VI
SŲ lietuviu dvasinio atsinaujini

mo namai, jaunimo susibūrimo 
savaitgaliai ir kiekvienam tautie
čiui jauki lietuviška vieta poilsiui. 
Jų namai visiems atviri, naudoki
mės jas. O mes rėmėjai, linkime 
jc*ms ištvermės ir dvasinės stipry
bės. 

Rėmėja 

— Kritikai panašūs į tuos, 
kur s u šepečiu valo didikų rū
bus. Francis Baoon 

na Lingertaitienė, trumpai supa-rj 
žindino su kanklėmis ir pačiomis". K a ^ d ų papuošalų reikalais, mez 

' giniais — Rose Boris, Irena Savic 
kienė — pyragais ir saldainiais, 
M. Lapinskienė' •— virtuve. 

kanklininkėmis: Regina Kulbyte, 
H. Di lyte ir Verute Bizinkauskai- j 
te. 

Įvairaus pavidalo ir dydžio, iš 
brangios tėvynės parsivežtų kank 
lių stygos, programos atlikėjų 
įgudusiais, mikliais pirštais, pa 
skleidė švelnių melodijų garsus. 
Jos pasigėrėtinai gražiai pagrojo 
— Ko liūdi putinėli, Lopšinę, Su 
pinsiu dainužę. Lėlytę ir Kanapę. 

Ansamblis įsisteigęs prieš ketve 
rius metus muzikai pasišventu
sios ir darbščios A. Lingertaitie 
nes vadovybėje yra padaręs dide
lę pažangą. Kanklių muzika vi
siems patiko ir nesigailėta ploji
mų. Džiugu, kad šiuo metu iš
eivijoje atsiranda vis didesnis susi 
domėjimas kanklėmis. 

Po meninės dalies renginio 
pravedėjas Romas Jakubauskas 
supažindino su įvairiu organiza
cijų atstovais ir svečiais . Liet . ra 

dijo programos sukakties proga svei 
kino Liet. organizacijų tarybos 
pirm. Petras Mol- ., Mass. vslstijo- • 
je aukštas pareigas einąs W . G l o - l 

Visi maloniai kviečiami gau
siai atsilankysi ir gražiai praleisti 
laiką. 

•V" • « 

New Haven, Conn* 
LIETUVIŲ INICIATYVA 

RINKIMŲ M E T U 

N e w Haveno ir apylinkės lie
tuvių iniciatyva buvo suorgani
zuotas rytų europiečių — lietu
vių, lenkų ir ukrainiečių — ko
mite tas išrinkti \ kongresą 
Larry DeNardis . 

Respublikonas DeNardis gerai 
susipažinęs su užsienio reikalais, 
nes i lgus metus dėstė politinius 
mokslus katal ikiškoj Albertus 

Nov. 4, 1980 
Republican 

Candidate for 

ILLINOIS 
APPELLATE 

COURT 
First Dbtrict 

ELECT JUDGE 

EDWIN M. BERMAN 
G e r e s n i o N ė r a 

— Outstandirtg jurist and legal scholar 

— Endorsed by Chicago Bar Association and given the 
highest vote of any Judge in a contested election 

i i i i i i i i i i i i i i iHimtimnimti i imi i i i i i imi i t 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Vir-
l tuvės ir vonios kabinetai. Kerami-

das, Maironio parko vardu — K. j ^ įy ^t. plytelės. Glass blocks. 
Adomavičius, W I C N radijo sto
ties iš kurios liet. radijo proagra 
ma transliuojama trečiadieniais 
nuo 8 — 9 vai. vak. ir šeštadie 
niais nuo 5 — 6 vai. vak. 9,05 FM 
banga gen. direktorius T h o m a s 
Dewlin. 

Visi džiaugėsi gražia programos 
veikla ir reiškė padėką energin
gam programos vedėjui už svarbų 
ir gražų darbą. 

Turint omenyje programos 
svarbą mūsų kolonijoje, l inkėtina, 
jai žengiant į septintuosius me
tus, nuolat tobulėti ir nenui ls 
tamai tęsti kovą už Lietuvos ne
priklausomybę. 

E. Meilus, jr. savo kalboje nu 
švietė programos tikslą ir veiklą. 
Jis prašė visų paramos, nes šis 
darbas be jo būtu neįmanomas. 

Po visų kalbų banketo dalyviai 
apžiūrėjo N . Lingertaičio išsta
tytus meniškus gintaro išdirbinius, 
dalyvavo loterijoje, dalinosi įs
pūdžiais ir šoko iki vidurnakčio. 

/ . B. 

Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
iiniinniniiim»imiiiuuuiiiuiiiiiiniu»' 

— Rated "Well ąualified" 
Bar Association 

by Northwest Suburbar. 

— Chicago Council of La\vyers says: "He would 
make an energetic APPELLATE COURT JUDGE." 

Committee to elect Kdwin M. Berwin 
P.O. Box 10209, Chicago. m. 60610 

LEADING PROFESSIONALS 

PACKAGK EXPRKSS AOE.VCY 
MARIJA NOKEIKIKN* 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
[Abai p a g e i d a u j a m o s gero* rSšIae 

pr**ė*. Maistas U E u r o p o s sandelių. 
2608 W. • • St.. Chioago, IL «0«3S 

TEL. — W A 5-2187 

u 2 ap*li"»ud» 
10% — SOCį 
biJio P»« mu 

n u o u g n i e s Ir autorao-
— 3 0 % plg-iAu moksatt 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208V, Wc*t 93th Street 

Telef. — OA 1-8654 

SOUTHWEST LAW OFFICE 

C L A S S I F I E D GU I DJį 
B M A L K 8 T A T E 

e-^&s-^&Kp&cpc^es^c^&^&i. 

We'll help you make the right movė. 

JEI GALVOJATE 
PtBK XI A B PARDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S, Maski Road 

Tai. _ 767-0600 
Inaependently owned and 'tperatel 

Liet u vilkas restoranas su namu ir 
įrengimais Marquette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

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

Marini* bungalow Brigbton Parke 
15 metų. Dėi ligos reikia skubiai par-
luoti. Geras pirkinys. 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tas 

Notary Public 

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariataa — Vertimai 

KEĮJ- REALTORS 
J A C E V I Č I Ų S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2283 
IIHUIIH'IIIIIIIIIUHII llIUIIlIUIIIUI'.timil 

MUCBLLAMIOUtb 

iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiHittftiuiiiunuinnu 
t; lTsixt« prekių y i r ln t ln ias •»-

brantai I i mos« —niMMo. 
COSMOS PARCELfi EXFBJBSS 

2601 W. 86 S i , Chicafo, HL 66626 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Telef. — S3M737 

Vytautas Valantinas 
iiiiumumuMUMnimiHiiuiiiiiiitMuimi 

NAMŲ APŠILDYMAS 
{statau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į fazinius. 
AT.Rrv BANYS, T«L 447-8806 

tiillllllllillllllltliiiuutiuillllllllltuillllll 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 876-1882 arba S76-5886 

iiiiniiiniiiiiiiiiiiuiiiiui! 

SIUNTINIAI | UETUVA 
Ir kitus kratas 

NEDZINSKAS, 4056 Archer Avenue 
Chicago, m. S9632, teL §27-5980 

i m — — i — 

V A L O M E 
KILIMUS Ui B A L D U S 

Plauname ir vaškuojamo 
visų rūsių grindis. 

B U B N Y S — TeL BE 7-5168 

i i i i i i imii i i i i i ini i t i i i i iuimuiiuimiiHiui 

M. A. Š I M K U S 
I>OOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4256 So. Maplev.<>od, teL 254-74.10 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINI V iškvietimai, pildomi 
•PltlETTBfiS PRAŠYMAI ir 

kitokie Mankai. 
Himmiiimiiniiniiuiimit-Himiiuuimi 

M O V I N G 
ŠERĖNAS porkrauato baldui ir 
kitus daiktus. Ir U toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — W A 

D Ė M E S I O 

lajOJOaaOJAHA — ¥°m' m 

ISNUOM. apstatytas apsi|»omas 
kamb. Yra šaldytuvas ir virimo eedius. 
71-os ir Talman Ave apyl. SkĮgnhint 
7766328. 

N O R I P I B K T 1 

PIRKSIU iš savininko kelių butu 
namą Marąuette Parke. Skambint 
827-6667 arba 476-6666. 

VYBA1 Oi MOTJ&RYS 

WAITERS -
WAITRESSES 
HOSTESSES 

Denny's. the nation's ieadins 2« ar. 
restaurant chain, is now intervleirlnc 
for the above positlons for Ali Taxee 
Shifts. Enjoy top pay. profit aharlng. 
f re e Insurance, paid vacation, ~a&4 
other benefits in an eatcelient worfc-
iag environnaent. » 

Plesss Apply In Person Or Caū — 

4 3 3 - 3 8 7 0 

Denny's Restaurant 
2668 Skotde BtaL, Highland Park 

Kqua4 Opportuutjr Employar a / V . 

REAL ESTATE SALES.-. 
GROW WITH US! 

Established N.W. side office looking 
for 4 full-time salespeople w/]icense. 
Complete training! Polisą - Įnglish 
speaking. 
Cafl MR. PRENDERGAST: 774-78*» 

HELP WANTBD VTBAl 

Security Guard^ 
Puli time permanant posttioa for a 
Security Gusu-d at a major . down-
town bank. 
Wo provide uniforma a«d ao «xcell. 
employee beneflt program. 'The per
son we are seeking shoulS' be ex-
perienced in handimg a hand a*ur. 
and hava aome relatad security ax-
perience. 
C.T.A. transportation to the door. 
D&ytime hours only. Mušt speak tt 
understand Bna-liah. 

PHONE FOR APPOINT^ 787-2846 
Aa Eaual Opportunity Employ«t M / y 

H E L P ffANTED- H A L E R r E M A L B 

immuuimiiiimmmiiiimiiiiiumiimii 
B R O N Y S R A I L A 

VAIVOS RYKŠTĖ 
Šimtas prakalbų { Lietuvą 

1975-1976 

Klastojimai. Išdavikai apie mus, kitus. 
Kaip tardė Voldemarą. Susiniekinimas 
per niekinimą. Propagandistų grioz 
dai. Geismas pasisavint Krėvę. Kap
suko, Preikšo, Šepečio soc Realizmai 
ir daug kitų Įdomių straipsnių. 

Viltis 1980 m. Spaudė "Vilties" 
spaustuvė Clevelande, Ohio, 435 pusi. 
Kaina su persiuntimu $11.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, 

Chicago, IL 60829 

IHinojaus gyv. dar prideda 60 et 
valstijos mokesčio. 

niiiiiittiiHHMiiifiiifiiHiniimiiiiimuitiii 

CAFETERIA P0SIT10MS AVAIUBU 
^' P A « T R Y l E U V E U S c om 

At The lst National Beak of Chicago 
Meals and uniforms furnished. Mon. thru Fri. — no weekends. Benefit 
package avaiiabie. Contact — . • p-
JOE SEBESTYEN between 9 and 11 AM. or 2:30-4:30 P.M. 
732-6573 * STOUFFER'S MGMT. FOOD SERVICES 

An Eąual Opportunity Employer M / F » 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

i i i i i i f i iMii i i i i iminti i i iHii i imimiiuiimit 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai. 

Stereo ir Oro Vį»įntuvai. 
Pardavimas ir TakryTra 
M I G L I N A S r » 

2S4G W. tO SI., teL l'2f-L4M 
t M i i i l t i i i i i K U l I l l l i l i l l l I l i l . M l . i u J i J i n i l l l l t 

QL'ALITY SERVICE AT AFFORDAB1 J. FEES 
KaUileen O'Rourk* Attomey at Law 
Mon thru Fri . Wed rvening» and Sat rm>rninpi 
Initial C'onnultaoor, S10 
BankmpU'v (plu« filintr coat app $60) $250 

Huaband & Wife S3S0 
Rtmdrntial Real EoUte (Torren* $50 ratra) 

honi* nl f $200 
hoBK parchue $150 

Diaaolution of Marriacv įplun fiim(r mat app $75) 
Unconteattd (no property or ehildren) $250 
UneontntMl (with ae«l*m«it ani«-»ni«nt) $350 
Conuwt«d ($500 rvtainer f*«) hourlv basi* 

Strope Will $50 
Haaband k Wif» (2 wil|«) $ 100 

Probatt. AdopOon, Nanw Change. Traffic and oth«r aervkea 

6 4 5 5 S. P U L A S K I R D . - 5 8 1 - 6 5 0 8 
8 A V E THI9 AD... WHEN YOU NEED U9 WELL BE HERE 

HYDE PARK KENWOOD HOME HEALTH 
CARE AGENCY INC 

• COORDINATED HOSPITAL 
TO HOME CARE 

• MEDICARE PARTICIPANT 
• PRIVATF. PAT1ENTS 
• MEDICAID ArCEPTED 

ALL PATIENTS 
ALL AGES 

PHYSICAI. THERAPY • SPEECH 
THF.RAPY • MATF.RNITY CARE 
• MF.FMi AL SOČIAI. WORKERS 

• HOME HEALTH AIDĖS 

I 5 M E S3rd CHGO 

JONAS BCUKINIS 

LIETUVA IR VILNIUS 
PAVERGĖJŲ SŪKURIUOSE 

• 

Knygoje suglaustai aprašoma 
Lietuvos ir Viniaus tragiški įvy
kiai, lenkų okupacija, lietuvių tau
tos ilgų kovų laimėjimai ir skau
džios okupacijos. 

Išleido autorius 1979 m- Spaudė 
Pranciškonų spaustuvė Brooklyn, 
N. Y. 

Kaina su persiuntimu $6.00. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t 
Chicago, EL 80629 

Perskaitę "Draugą" duokite 

j} kitiems paaiakaitytJ. 

^niHmimiHinmimiiimiimiiiiimiiiiiiimiiinnimiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiuaiįvs 
I GER1RŪSIA DOVANA BET KURIA PROGA | 
| SOL. DANOS STANKAITYTfiS s 
| (Įdainuota lietuviukai) | 

O P E R Ų A R I J O S i 
i Simfonijos Orkestras Su Lietuvių O p e r o s V y r ų Choru. 3 
§ Dirigentas Alvydas V a s a i t i s f 

f GRA2INA, AIDA, KAUKIŲ B A L I U S , LĖKIMO GALIA, § 
| CAVALERIA RUSTICANA LH KITOS. | 

E Kaina 9U persiuntimu $10.75. Užsakymus siųsti: 

| , DRAUGAS, h5h5 W. 63rd St., Chicago, IU. 606Z9. 
| BĮ. gyventojai dar prideda 6 0 e t v a l s t i j o s mokesč io . 

fi'iuiiiiiiiiiiiiiiiitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiitiiimaiic 

f ^ , 

*^ 

L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 
1-mai tomas. Teliių Vyskupija 

BRONIUS KVIKLYS 
TelSių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIA se

rijos leidžiamų knygų. tso 
"Vienas pagrindinių iioc knygos tikslų yra uidokumeataoti ir 

palikti ateities kartoms galimai tikresni ir neiakreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniskų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos įmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip raio 
autorius knygos įvadoje. 

Leidinys gerai paruostas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuve. Spausdino MORKŪNO spaustuve Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu S21J0. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

Utaakyasas srųatb WA 
DRAUGAS, k5h5 West 6Srd 8t.f Chicago, IL 606t9 * 



, flaurts Vokietijos lietuviai maldininkai su kun. V. Šarka, dešinėje, prie 
Osaabrueko miesto katedros, dalyvavę 1200-tųjų Jubiliejinių Vyskupijos metų 

* PARENGIMAI CHICAGOJ 
Ljųto-. 7-l« d. — Lietuvių 

^ fotografų darbų, išeivijoje IX 
metinė paroda Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. 

*,v"Lapkr. 8 d. — Chicagos aukš-
_tesniosios lit. mokyklos vakaras 

Jaunimo centre. 

Lapkr. 8-9 d. — Akademinio 
ifiautų sąjūdžio metise šventė 
-c- KAkademinė dalis Jaunimo 
centre, balius Delphian House. 

.T.J* v 
Lapkričio 8-9 d. — "Čičins

ke premjera, statoma "Daina
vos" ansamblio Marijos aukst. 

^„gįokyklos salėje. 
rUtuyiLapkr. 9 dL — Dainavos an

samblio parengimas JC didž. sa-

Gruodžio 6 d. — Dariaus-Gi
rėno lit. mokyklos vakaras Jau
nimo centre. 

— Marąuefcbe Parko lit mo
kyklos tradicinis balius mokyk
los salėje. 

Gruodfio 7 d. — Jaunimo 
centro vakarienė JC didžiojoje 
salėje. 

Gruodžio 12 d. — Religinė va
karonė Jaunimo centro kavi-

"jjpLapkr. 14 d. — LB Marąuette 
-Parko apylinkės vakaronė JC 
kavinėje. 

-— Lapkr. 15 d. — LB Brighton 
Parko apylinkės ruošiamas tra-

Jaunimo centre. 
Yamrio 7 d. — Kr. Donelai

čio mokyklų žiemos balius Liet. 
Tautiniuose namuose. 

Vasario 8 d. — Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjimas 6v. Antano parapijos 
salėje, Cicero. 

Vasario 15 d. — Chicagos 
Lietuvių tarybos ruošiamas Va
sario 16 minėjimas Marijos 
aukšL mokyklos salėje. 

LAIŠKAI DRAUGUI 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

REIKALU 
Antri metai, kai dirbu Vasario 

16-tos gimnazijoje Huettenfelde. 
Čia atvykau iš St Louis, Mo. 
Darbas nors sunkus, bet mielas, 
nes dirbame vienintelėje laisvame 
pasaulyje lietuviškoje mokslo in
stitucijoje. Noriu pakalbėti dėl 
"Drauge" tilpusių priekaištų, 
liečiančių mūsų mokiniu kelio 
nes į Lietuvą. 

Pirmasis priekaištas tai tas, 
kad mokiniai dar mažamečiai, ne 
paruošti politiškai ir naivūs, to
dėl lengvai suklaidinami. Kai 
kurie mokytojai, sužinoję apie jų 
pasiruošimus kelionei į Lietuvą, 
deda reikiamas pastangas jiems 
paaiškinti, į ką ten nuvažiavus 
kreipti dėmesį, kuo patikėti ir kuo 

mums gyvenime ateina laikas, 
kada vien tik žodžiu nepasitenki
name, o trokštame išgyvenimu. 
Jei turtingieji amerikiečiai — lietu 
viai sudarytų patys galimybes 
lietuviu jaunimui Lietuvoje gru 
pėmis lankytis, niekas nesinau
dotų sovietiška parama. Gal net, 
jei broliai lietuviai Amerikoje su 
gebėtų sudaryti didesnes grupes 
norinčiu mūsų gimnazijoje mo
kytis jaunuoliu, tai jie galėtų 
pasinaudoti grupėms teikiamo
mis nuolaidomis Lietuvon nuvyk
ti be sovietiškos paramos. O gal 
gerieji dėdės amerikiečiai ir bi
lietus padėtų įsigyti? 

Nėra jokios abejonės, kad kelio 
nes Lietuvon stiprina ir įprasmina 
mokinių lietuviškumą. Aš tikrai 
nesuprasčiau ir nepateisinčiau 
nė vieno, kuris būdamas taip ar

ti savo tėvų žemės Lietuvos, nei 
sinaudotu proga palyginamai pi 
giai ją pamatyti, su ja ir su gimi 
nėmis susipažinti. 

Kviečiu, siuskit mums kiek ga
lima daugiau mokinių, siųskit 
mums piniginę pagalbą, siųskite 
taip pat ir moralinę paramą mu 
mis pasitikėdami, čia nėra joks 
"raudonųjų lizdas", čia dirba, 
mokosi ir moko lietuviškieji pat
riotai, reikalingi visokeriopos jū
sų pagalbos, o mažiausiai nepa
grįsto nepasitikėjimo. 

Nauji 1980 — 81 mokslo me
tai prasidėjo gražiai. Nauja
sis direktorius ir inspektorė atne
šė į šią gimnaziją naują dvasią. 
Jos vardas — meilė. Mylėkite, 
globokite, siųskite savo dukras — 
sūnus jon visi. Nesigailėsite. 

Dalia Grybinaitė 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 3 d. 

TRIJŲ METŲ MIRTIES PAMINĖJIMAS 
Jau sufijo treji metai, kai atsiskyrė 1977 m. lapkričio d d. is 

mūsų tarpo mylima mano žmona 

neje. 
— DaiL Pauliaus Augiaus 20,ne- M u s u mokiniai yra šviesūs vai 

metų mirties sukakties min^ji. 1 kai, pakankamai gudrūs, kad pa 
mas Jaunimo centro kavinėje, stebėtų diktatūros prislėgtus, ne-

Gruodžio 12 d. — Skaučių kibius ir užguitus tautiečius, jų 
"Kernavės" tuto kūčios Jaunimo e i l e s P" e krautuvių, jų kuk 
centro didž. salėje. l u apsirengimą, jų baigštų 

— "Grandies" taut. šokių 
grupės kūčios Jaunimo centre. 

Gruodžio 12-14 d. — Šv. Raš
to seminaras Jaunimo centre. 

Gruodžio 14 d. — Solistės 
Aldonos Švedienės ir komp. J. 
Švedo koncertas Jaunimo cen 

_ Jteij^s J£&deM; banketas šaulių j tr& jniošiamaą Xį*t* Bibliotekos 
^3aieje:.'o.ia sofefeM ei* /« leidyklos. _ 

—' Chicagos Anglijo* Britam!J ' Gfttodfid 20 fc^ V. T), sau
jos liet. klubo 20 m. sukaktuvi- Į'lių rinktinės Kūčios šaulių na-

jmuose. 
Gruodžio. 31 d. 

nis banketas Jaunimo centre, 
a»aej»lietevHi opwr©s-tradrciins4 - GmodHo-Sl-d. Naujųjų 
DaTtušf ga dovanų paskirstymu^ m e t l* sutikimas, ruošiamas "Dai-
Liet. Tautinių namų salėje. 

r 
styginio* 

^J3ucagpi'JieE^ f 
Icf W>ncfertsfeT' ' 

navos" ansamblio Jaunimo 
centro kavinėje. 

UK 
V 1 Jaunimo centre,' 

Lapkr. 16 d. — "Kario" žur
nalui paremti kavutė, ruošiama 
ramovėnų šaulių salėje. 

Lapkr. 18 d. — Amer. Liet. 
t ''farybos 40-tas metinis suvažia

vimas Liet. tautiniuose na
muose. 

I 

1 M 
1981 METAI 

Sausio 24 d. — Tautinių šo
kių grupės "Grandies" banketas 

draugiškumą. Nė vienas iš nuvy 
kusiųjų vis dėlto nepasiliko Lie 
tuvoje gyventi, bet pamatę l ie tu 
yą, lietuvių nuoširdumą, lietu
viškai besikalbančius, beskuban
čius miesto gatvėmis žmones, lie
tuvių kalbą mokyklose, teatruose, 
krautuvėse, įstaigose ir.vjsur ki
tur, kai pajunta jos oroTufoma-
tingumą, jos gamtos grožįj'ją pa 
milsta ir ji jau visai kitokia pa
tampa jų širdyse. Ji jau nebe 
pasakojimų objektas, bet gyvas ir 
net labai gyvas elementas moki 
nių "gyvenime. 

Antras priekaištas, kodėl va
žiuojama su sovietiška pagalba. 
O sakykite, kokiu kitu būdtt jiems 
pamatyti tą kraštą, kuris visų 
ten gimusių ir augusių- taip su 
idealintas, tokiomis puikiomis 
spalvomis nutapytas. Visiems 

Lapkr. 21 d. — Dail. Danguo-
t8a Jurgutienės meno parodos 

—-atidarymas ir 8 vai. vak. J. C 
į^'-seavinėje vakaronė su poetu Ba-
H liu Gaidžiūnu bei jo naujausios 
a knygos pristatymas. Rengia 
i LiSS ^eserijos vadija. 
i Lapkr. 22 d. — Toronto vyrų 
| choro "Aro" koncertas Jaunimo į 
i centre, ruošiamas "Margučio". | 
| Lapkr. 22 d. — LB Cicero 
r apylinkės balius šv. Antano pa-
% rapijos salėje. 
*» -
| Lapkr. 25 d — Solisčių A. 
į Simonaitytės ir N. Linkevičiū-
% tės koncertas JC didžiojoje sa-
I ***• 
I Lapkr. 28 d. — Lietuvos ka-
• riuomenės šventės minėjimas 
"-^^žtaimo centre ir balius Liet. 
—Tautiniuose namuose. Ruošia 

ir biruti-
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Lapkr. 26-SO d. — Penktasis 
JAV ir Kanados Teatro festiva
lis Jaunimo centre. 

Lapkr. 27 d. — Jaunimo šo
kiai, ruošiami PLJ S-gos Ryšių 
centro. 

« lapkr. 28 d. — Knygos apie 
••Zanavykiją sutikimas Jaunimo 
fcentro kavinėje. 

lapkr . 29 d. — Lituanicos 
klubo 30 m. sukakties 

jnįnėjimas Hickory Hills Count-
, iy klubo salėje. 
K^Xapkr. 30 r. — Tilžės dekia-
-•racijos — Mažosios Lietuvos 
Išsijungimo su Didžiąja — su
kakties minėjimas Jaunimo cen
tre. 

Gruodžio 5 d. — Vakaornė 
ekumenine tema Jaunimo centro 

"Hvinėje. 

futbolo 

K\ A. 
KOTRYNA SABALIAUSKIENE 

ŠLEGAITE 
Gyveno 3520 W. 65 Kace, Chicago, Illinois. 
MirS lapkričio 1 d., 1980 m., 1 vai ryto, sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Jurbarke. Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys — Valerija Savičius, 

žentas Viktoras ir Viktorija Danevičius, sūnus Pranas Sabalas, marti 
Birutė, 5 anūkai — Viktoras su žmona Caroline ir Leonas Savičiai, 
Edvardas Danevičius su žmona Rima, Aldona Sabalaite ir Kristina 
Stewart su vyru Philip, sesers sūnus Mečys Mikutaitis su Seimą, 
giminaičiai kun. Antanas Sabaliauskas ir viktorija Orentaitė su Sei
mą ir kiti gimines. Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 
Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 4 d. B koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Svč. M„ Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje vyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, žentas, marti ir anūkai 

Laidot. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. — TeL 737-1213. 

A. f A. Dipl. agr. KAZIUI VALAIČIUI 
mirus, jo žmonai JUZEI, dukroms DANUTEI ir VIDAI, 
sūnums JURGIUI, VYTUI ir ANTANUI ir kitiems gimi
nėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

LIETUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUNGOS 
VALDYBA IR NARIAI 

A. f A. VIKTORUI REPEKAI 
m i r u s , 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo motinai GRASILDAI, 
žmonai BARBARAI su DUKROMIS, mieloms seserims 
BRONEI KREMERLENEI ir EMILIJAI VALANČLENEI 
su ŠEIMOMIS. 

MARIJA ir JURGIS JANICKAI 

A. A. 
BRONIUI DAILIDEI 

mirus, sūnui VYTAUTUI su šeima, seseriai KAZEI ZUB-
KEENEI ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 
budima. 

Bronė Krikščiukaitienė su šeima 
Marija ir Jonas Adomaičiai 
Aldona Andriulienė 
Teresė Stankūnaitė 
Ona Vilėniškienė 
Julija Leščinskienė su šeima 

Mūsu bičiuliui 
A. f A. VIKTORUI REPEIKAI 

taip netikėtai mirus, jo žmoną Barbarą su 
dukrytėmis, motiną ir sesutes Bronę Kre-
meriene fr Emiliją Valančteaį su šeimomis 
giliai užjaučia ir kartu liūdi' 

^EDMUNDAS ir ALDONA DRUKTEINIAI 
. *. 

- - * SU VISA ŠEIMA 

A. f A. 
VLKTpRIJAI KAZAKEVIČIENEI 

mirus, jos vyrą JUOZĄ, sūnų ALGĮ su šeima, BROLIUS 
ir SESERIS su šeiimomis ir kitus artimuosius nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

J. ir K. Rudzevičiai 
J. ir M. Uksai 
V. ir M- Siručiai 
B, ir T. Žemaitaičiai 
G. ir D. Moors 
J. ir G. Baltrušaičiai 

O. Elskus 
K. ir J. Karužai 
K. Ručinskienė 
P. Šusinskas 
M. ir M- Barauskai 
J. Avižienis 

Miielam 

A. f A. Prof. PRANUI ČEPĖNUI 
mirus, reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai ALBINAI 
ir dukrai dr. INAI su VYRU. 

AMALIJA BORTKEVIČIENĖ 
MARIJA B0RTKEVIČ1UTĖ NOREIKIENĖ 
JONAS BORTKEVICIUS 

VIKTORIJAI KAZAKEVIČIENEI 
mirus Californijoje, jos vyrui JUOZUI ir sūnui ALGIUI 
su SEIMĄ reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

VLADAS ir ONA PETRUŠEVIČIAI 
EMILIJA &ILGALIENĖ 

Mielam giminaičiui 

A. f A. JONUI KAVALIAUSKUI 
mirus, jo žmonai TERESEI, sūnums JONUI ir ARVY
DUI su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime 

JUKNEUAI 
KAZYS, JADZĖ, RASA ir 
VYTAUTAS su ŠEIMA 

OLESE (ALEKSANDRA) 
JUOZATTIENfi - MAURUTYTB 

Už jos sielą sv. Mišios bus atnašaujamos lapkričio 9 d.. 7:30 
vai. r. Lake Worth, Fla.. kun. Senkaus namų koplytėlėj, taip pat tą 
pat dieną 11 vai. Sv. Juozapo bažnyčioje. V/aterburyje. 

Maloniai prašau jos pažįstamus ir gimines pasimelsti tą dieną 
už jos sielą. 

Nuliiūdę. VYRAS JUOZAS 

Juno Beach, Fla. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

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

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
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PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

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

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

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th A*e., CICERO. ILL. TeL OLympic 2-1003 



X "Draugo" atkarpoje šian
dien baigiarr.e spausdinti rašyto
jo Jurgio Jankaus apysaką 
"Knyga". Rytoj pradėsime 
spausdinti Petro Matekūno pa
sakojimus apie New Yorką. 

x Kun. Juozas Dambrauskas, 
marijonų Šv. Kazimiero provin
cijos vyresnysis, spalio 31 d. 
sugrįžo namo į Chicagą iš il
gų kelionių. Lankėsi Europoje, 
dalyvavo Varšuvoje, Lenkijoj, 
marijonų provinciolų suvažia
vime, paskui lankė marijonų vie
nuolynus — parapijas Argenti
noje, iš kur ir grįžo į Chicagą. 

x Lietuviu Pensininkų s-gos 
narių susirinkimas įvyks lapkri
čio 6 d., ketvirtadienį, 1 vai. 
p. p. Gage Park Fieldhouso pa
talpose — 55 ir VVestern gatvių 
kampas. Yra daug reikalų ap
tarti . Taip pa t bus valdybos 
nario dr. J. Briedžio paskaita. 

X Roma Mastienė, žymi so
listė, giedojo šv. Mišių metu 
naują, mums negirdėtą, muzi
kinį kūrinį, laidojant a. a. Te
resę Mildažienę. Giesmės žo
džių prasmingumą, muzikinį 
jausmingumą, vainikavo solistės 
nepaprastai jautrus, geras kūri
nio išpildymas. 

X Jonas J. Evans, Jr., nega
lėdamas dalyvauti "Draugo" 
bankete, prisiuntė 100 dol. čekį. 
J. Evans su savo broliu Stasiu Į 
turi laidotuvių koplyčias Mar-
ąuette Parke ir Oak Lawn. Jis 
reiškiasi Lietuvių Prekybos rū
muose ir talkina "šv. Kryžiaus! t e l i s U e t u v i s senatorius 
ligoninėje. Jonas ir Stasys yra [ j a u s v a i s t į j 0 je , yra 
sūnūs veiklaus, daug atkodavu
sio, dabar mirusio, John Evans. 

X Kazys Gimžauskas, "Drau
go" nuolatinis bendradarbis ir 
jo nuoširdus rėmėjas, iš St. Pe-
tersburg Beach, Floridoje, buvo 
atvykęs į Chicagą ir dalyvavo 
JAV LB DC tarybos suvažia
vime ir kun. J. Borevičiaus. SJ. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 3 d. 

X Prof. dr . Juozo Ere to stu
dija "Blick in die Sei t" Bazely
je, Šveicarijoje, išleista nauja 
trečiąja papildyta laida. 36 
puslapių studijiniame rašinyje 
autorius pateikia kondensuotu 
būdu pakankamai išsamią ir aiš
kią dabartinės pasaulinės politi
kos būseną. Knygelės 1 egz. 
atsiųstas "Draugui". 

X Vacys *Kkfts, čikagiškis, 
mus pasveikino ir a ts iuntė 10 
dol. auką. Dėkojame. 

X VI. Keiba buvo iš Roches-
terio, N. Y., j Chicagą atvykęs. 
Lankėsi "Drauge", tarės i su 
dienraščio vadovais, paliko 10 
dol. auką. Labai ačiū. 

x A Verbickas, čikagiškis, 
dėkodama už korteles, aukojo J 
10 dol. Dėkojame. 

x Dėkodami už korteles, po 
5 dol. aukojo: S. Rukuižienė, 
P. Zapasnikas, L. ir J . Damaus
kai, dr. K. Jabkauskas, J. Vem
brė, M. Vilutis, P. Kumeta, Ant. 
Yucevičius, S. Augonis, F . Čer
nius, V. Chainauskas, J . Buti-
kas. Visiems maloniai dėko
jame. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

—St. Louis mieste veikiąs Wa-
shingtono universitetas užsisakė 
visas laidas kas metai JA V LB 
leidžiame veikalo „Violations of 
Human Rights in Soviet Occu-
pied Lithuania". Universiteto bib
liotekos vadovybė taip pat pa
prašė jiems siuntinėti ateityje iš
leisimas veikalo laidas. Pažymė
tina, kad minimas leidinys pa
siekia net Naująją Zelandiją. Jį 
užsisakė Amnesty International 
darbuotojas James J. Reed pado
vanoti vietos universiteto biblio
tekai. 

Vilniaus vyskupas Julijonas Steponavičius (bolševikų valdžios suspenduotas) po savo sukak
tuvinių — 35 metų vyskupavimo šv. Mišių, laimina tikinčiuosius iš Aušros Vartų koplyčios 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ALIAS SUSIRINKIMAS Į bos organizacinio komiteto pir-

i ^ o r t _ „ i- *>A J -o • TT mininkui, suorganizuoti už metų 1980 m. spalio 24 d. Brone Ko-! . , . ' . fe . . , . 
įvyksiantį simpoziumą ir kaip 
skyriui sklandžiai pravesti tuo 
pačiu laiku šaukiamą Amerikos 
lietuvių inžinierių ir architektų 
visuotiną suvažiavimą ir tech
nologinę parodą, čia Bronė įs
pėjo, kad nors ir yra visi metai 
laiko, tačiau darbo bus daug. 

Aloyzas Eiva, vicepirminin
kas organizaciniams reikalams, 

vienė, Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
Chicagos skyriaus pirmininkė, 
atidarydama susirinkimą, pada
rė pranešimą apie pirmų šešių 
mėnesių jos vadovaujamos val
dybos darbą. Aštuoniuose val
dybos posėdžiuose buvo svarsto
ma, kaip pagyvinti ALIAS ir 
pagelbinio moterų vieneto veik
lą, pakelti susirinkimų dalyvių 
skaičių ir svarbiausia, kaip pa
traukti priaugantį jaunimą įši

lus skautų sąjūdyje. Jo tema 
buvo "Nepriklausomos Lietuvos 
užsienio politika Versalio sant
varkai žlungant (1938-1940"). 
Tomo nuomone, Lietuvos nepri
klausomybė nebuvo grynai di
džiųjų valstybių machinacijų 
išdava. Lietuva nebuvo visiš
kai bejėgė, kad ji nebūtų galėjusi 
įvykių eigai padaryti įtakos. Nė
ra tiksli ir sovietų istorikų 
prielaida, kad Lietuvos žlugi-

X Frank D. Savickas, vienin-
Illino-

iš 27-tos 
apygardos. Jo rūpesčiu buvoj 
gauta lėšų Illinojaus universite-; 
te palaikyti lietuvių kalbos stu-j 
dijas. F. D. Savickas yra de
mokratų 15-tos apygardos pir-i 
mininkas. Todėl j a m pavyko: 
gauti iš miesto savivaldybės lė
šų sutvarkyti Chicagoje 69-tą 

jungti į mūsų senstančias eiles., 
Inž. Vytautui Izbickui, ALIAS! P r o f e s l m o l a l P s m o s t a t y b o J e į 
pirmininkui, dalyvaujant, buvo j į * * $ * * £ A - ! » • * « f 
aptariama, kaip padėti inž. Juo
zui Rimkevičiui, Mokslo ir kūry-

susirinkimui pristatė Chicagos mas buvo grynai vidinių fakto-
skyriaus naują narę Onutę Po- rių išdava (vidinė revoliucija), 
žarninkaitę, jauną 23 metų ar- Versalio sutarties santvarka, 
chitektę, kuri siekia aukštesnio Į palaikoma Pirmo pasaulinio ka

ro laimėtojų, 1938 metais pra-

— Vieno mūsų laisvinimo 
veiksnio įtakingi pareigūnai aiš
kina privačiai mūsų visuomenei, 
kad JAV-ių valdžios organai yra 
uždraudę rezistentui bėgliui Vla
dui Šakaliui teikti amerikiečių 
spaudai pareiškimus apie padėtį 
pavergtoje Lietuvoje. Minimi pa
reigūnai vienu atveju yra atme
tę ir LB-nės darbuotojų pastan
gas V. Šakalį suvesti su amerikie
čių spaudos reporteriais, nors šie 
ir rodė norą. Siekdama informa
ciją dėl tariamo draugimo patik
rinti, JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos narė Aušra Zerr kon
taktavo Valstybės departamentą. 
Pabaltijo skyriaus viršininkui 
Thomas Longo išvykų s, jo pava
duotojas sutiko klausima ištirti. 
Keletai dienų praėjus Valstybės 
departamento pareigūnas pain
formavo Aušrą Zerr, kad jokių 
draudimų bei varžymų V. Šaka
liui nėra ir nėra buvę. Jis gali 
nevaržomas su spaudos atstovais 
kalbėtis ir teikti pareiškimus. Ži
nant V. Šakalio nusiteikimą, „kad 
jo išėjimas viešumon šeimai ne
gali daugiau pakenkti (Elta Nr. 
9 ) " , tenka apgailestauti, kad mū-

gatvę, paverčiant j ą j lietuvių 
75 metų amžiaus pagerbimo Das ivaikščioiimo vietą (Lithua-
bankete. 

X Astros Valytės, LB Melrose., 
Parkoapylinkėsvajd^bos narės ; S a v i c k ą b a l s u o d a j n i i a p k r i č i o 

4 dieną. (pr . ) . 

x Remdami "Draugo" dien
rašti, šie asmenys atsiuntė au
kų: A. Grigaliūnas, Chicago — 
5 dol.; P . Stelmokas, Hickory 
Hills, UI. — 5 dol; A. Jonušas. 

Sons International, Inc. Moterų 
Į pagelbinio vieneto skyriaus pir-
j mininkė B. Briedienė pakvietė 
I visus dalyvauti ruošiamame po- Į buvo suinteresuota ir vis nusi-1 
Į būvyje Lietuvių Tautinių namų j Įeidinėjo vokiečių reikalavi- Į 
; salėje. I mams. Amerikai įvykiai Euro-; 

Arch. A. Kerelis, vicepirmi- Į poje tuo laiku labai mažai rū-1 
ninkas kultūriniams reikalams, j pėjo. Tuo tarpu vakariečiai ; 

pristatė svečią, iš tolimos Cali-

dėjo braškėti. Stipriausi tos j sų tarpe yra asmenų, kurie dėl 
santvarkos rėmėjai buvo pran- į neaiškiu sumetimų užkerta pro-
cūzai. Anglija, jūra atsskirtajgą iškelti faktus apie pavergta 
nuo Europos žemyno, mažiau i Lietuvą ir jos kančias svetimųjų 

spaudoje, (st .) . 

0KUP. LIETUVOJE 
— Prie Tauragės s ta toma Jū-

stengėsi vokiečius patenkinti i r , ros upės užtvanka. Dirbtinės 
Palos Hills Dl — 5 dol • Helen! f o r n i j O S ^ ž " Vytautą Vidugi-į nukreipti jų pastangas į rytus . . marios užamsiančios 300 hekta-
Rauhertas Atco N J — 5 dol • i r*' l a b a i " * * " • ALIAS veiklo- i Tuo pačiu laiku Stalinas sten-! rų. Marių krantai būsią taura-

JBL Ta pačia proga Albertas pa-į gėsi įvelti vakarus į konfliktą ! giškių poilsio vieta. Vanduo bū-
su vokiečiais, kad jie patys ga-j šias panaudotas ir žuvininkys-

pavardė per neapsižiūrėjimą bv 
vo praleista "Draugo" spalio 
27 d. laidoje, aprašant apylin
kes veiklą. Str. autorius atsi
prašo. 

X Algirdas Ruzgas iš Wood-
haven, N. Y., buvo atvykęs į 
Chicagą. Ta proga užsuko į 
"Draugą", nusipirko už didesnę 
sumą plokštelių ir knygų. 

x Prel. L. J. Mendehs, Balti-
more, MD., padėkojo už korte
les ir atsiuntė 10 dol. auką. La
bai ačiū. 

X Edmundas J. Minus, Mount 
Prospect, EI., aukojo 10 dol. Ma
loniai dėkojame. 

x Kazimieras Patitrenius, 
Pampano Beach. Fla., parėmė 
mūsų spaudos darbus 10 dol. 
auka. Ačiū. 

X J. Urbanienė, ciceriškė, at
siuntė 10 dol. auką. Labai ačiū. 

X Lietuviškų knygų "Drau
ge" už didesnę sumą užsisakė: 
A. Alčiauskas, J. Kviecinskas. 
S. P. Vaičaitis, dr. J. Skaudys, 
Danutė Janutienė, P. Gailiušis, 
K. Vaitkevičius. 

x Akademinio skautų sąjū
džio metinės šventės balius įvyks 
šeštadienį, lapkričio 8 d., 6:30 
vai. vak. Delphian House, Mi-
ckory Hills. DL Meninę progra
mą išpildys sol. Praurimė Ra-
gienė. Šokiams gros "Vytis" 
orkestras. Rezervacijas priima 
R. ir G. Bielskai telef. 424-4190. 

(pr.) . 

x V Teatro festivalis Padė
kos savaitėje, bilietai Vaznelių 
prekyboj 2501 W. 71st St., Chi
cago, 111. 60629, galima užsisa
kyti ir paštu. Kainos: 5 dol., 
4 dol., 3 dol, žymenų banketas 
— 10 dol. asmeniui. Bilietus 
patartina įaigyti iš anksto. 

( p r ) . 

X Dana Karalienė, čikagiškė, 
atsiuntė 10 dol. auką. Labai 
ačiū. Valentinas Laurušonis, ci-

j ceriškis, atsidėkodamas už kor-
j teles, aukjo 10 dol. Ačiū. 

x Aukų po 3 dol. a ts iuntė: 
J. Masiliūnas, Br. Baliulionis, 

; E. P. Eksevics, R. Plepys, J. Fa-
: bijonas, A. Kraujalis, J . Jakš tas , 
j J. Živatkauskas, L. Hoffman, 
i M. Kroulaidis. Ačiū. 

X Remdami "Draugo" dien
raštį, aukų prisiuntė: Marija 

: Pauliukonienė, Worcester, Mass., 
į 7 dol.; Bruno A- Lepar , Marke-
: san, Wisc, 5 dol.; Ciprijonas 
Barkauskas. Chicago — 5 dol.; 
Vytautas Vanagas, Chicago — 
5 dol.; Pet ras Vėbra, Chicago 
— 5 dol.; Ignas Ozalas, Gar-
wood — 5 dol.; dr. Veronika 
Leknius, Shelby, Mich. — 3 dol.; 
Jonas Kuodis, Arlington, Mass. 
— 3 dol.; Jeronimas Čibiras, 
Dayton, Ohio — 3 dol.; Juozas 
Jakštas, Lakewood, Ohio — 3 
dol.; John Živatkauskas, Chi
cago — 3 dol. Visiems "Drau
go" rėmėjams nuoširdus ačiū. 

r>„-v,,! Aldona Daulaitienė, Royal Oak. 
• Mich — 5 dol • ses M Ede- '• k v i e t ė v i s u s <^aJ[yvauti Jaunimo 
phonse, C h i c a g o - 5 dol.; a J « į į kavinėje spalio 3 1 d 
Bichnevičius Chicago 3 dol ' M o k s l ° i r kūrybos simpoziumo Į votojų rezultatais ir paskleisti | daryti ir pievų drėkinimo įren 

organizacinėje veikloje su įdo- j savo įtaką visoje Europoje. Čia 

lėtų pasinaudoti nusilpusių ko-; tės ūkio tvenkiniams. Būsią pa-

L. Meile, Chicago — 2,74 dol. 
Visiems "Draugo" rėmėjams • m i a , ; s kalbėtojais. | ir vyko slaptas Europos dali-
nuoširdus ačiū Toliau kalbėjo dr. Tomas Re- j nimas j jvairių interesų sferas, 

meikis, išėjęs mokslus Ameriko- į kurios laikui bėgant keitėsi, 
je ir pasiekęs daktaratą Illinois į Lietuva stengėsi laikytis neu-
universitete. J i s dabar profe- į traliai. Ji pradėjo ieškoti glau-
soriauja Callurnet kolegijoje, \ dėsnių santykių su kitom dv'em 
Indianoje, politinių mokslų ka- '• Pabaltijo valstybėm. Buvo pa-
tedroje. Jis yra "Lituanus". daryta nuolaidų Vokietijai. Se-
žurnalo redaktorius ir yra veik-1 kė net santykių užmezgimas su 

X Anna M. Krofl, Stickney, 
111., maloniu laiškeliu padėkojo 

j už korteles ir atsiuntė 10 dol. 
i auką. Labai ačiū. 
I 

X Aukų po 3 dol., dėkodami 
už korteles, atsiuntė: J. Valai
tis, M. Žymantas, St. Vaičai
tis, Ant. Kripas, J. Sakalauskas, 
M. Pa vaikis; 1 dol. — M. Alex-
ander. Visiems dėkojame. 

X Pranas šapalas, žinomas 
lemontiškis. dažnai paremia 
"Draugą". I r dabar gavome jo 
10 dol. auką. Labai ačiū. 

X Jonas Stasiūną, čikagiškis, 
padėkojo už korteles ir aukojo 
10 dolerių. Esame dėkingi. 

x Dr. Jorge Galante, Oak 
Brook, Dl., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

X Pe t ra s Sloger, čikagiškis, 
aukojo 10 dolerių. Esame dė
kingi. 

x J . Labanamkas , Chicago, 
111., atnaujindamas prenumera
tą pridėjo 10 dolerių auką. La
bai ačiū. 

x D. ir A. Kjsiauskai, čika-
giškiai, atsiuntė 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

x Dr. Adolfas Batiūnas, či-
ley miestui kainuos apie 150.000! kagiškis, atsiuntė 10 dol. auką. 
dol. Mere yra atleidusi iš tar- j Labai ačiū. 

girnai. 
—• Kaune gastroliavo Klaipėdos 

ir Šiaulių dramos teatrai. Iš He-

Lenkija. Klaipėda ir Vilnius 
buvo kliūtys Lietuvos artimes-
niam bendradarbiavimui su Es
tija ir Latvija. Tačiau Lietu
va turėjo net kelias progas pa
kreipti savo veiklą, o gal net ir 
likimą, jai pageidaujama kryp
timi: jėga pasipriešinti Vokie
tijai, o vėliau ir Sovietų Sąjun
gai, šiandieną yra sunku pasa
kyti, kuriuo keliu eidami būtu
me daugiau nukentėję. Abejo
tina, kad nuostoliai būtų buvę 
didesni, o gal ir mūsų politinė 
padėtis būtų kitokia. 

Dar Bronė Kovienė prista
tė svečius iš Bostono: inž. Vy
tautą Ibzicką, ALIAS pirminin
ką, inž. Česlovą Mickūną ir inž. 

j Romualdą Veitą. 
Pe t r a s Kiršinąs 

tuvių autorių gastrolių progra 
moję buvo tik Just. Marcinkevi
čiaus "Katedra". 

— Girtavimo problemos. Žy
gaičiuose gyvenantis Stasys' 
Jurgutis rugsėjo 26 d. "Komjau
nimo Tiesoje" paskelbė rašinį-
"Pagarba blaivybei", liečiantį 
girtavimo problemas: "Yra 
progų, kai reikia žmogui su 
žmogumi sueiti. Vestuvės. Krikš
tynos. Įkurtuvės. Jubiliejai. 
Šventė yra šventė, bet ką daf 
ryti žmogui, jeigu jis abstinen
tas? Neiti j svečius? Apsime: 
tinėti ligoniu? Juk kas darosi 
per mūsų šventes! Lūžta nuo 
vaišių stalai. Ragina šeiminin
kai. Vieni kitus ragina svečiai. 
Neatsilikti! Bei dugno! Mūsų 
pokyliuose abstinentui — tikra 
kančia. Įsiūžė, įsismarkavo sve
teliai, ir jam nieko kito nelieka, 
tiktai išeiti. Nekompetentingas 
kalbėti apie įvairių profesijų 
žmones. Man artimiausias kai
mo žmogus. Apie kaimą ir jo 
žmones prirašyta ir rašoma 
daug. Bet ne viskas kaime taip 
gera ir gražu..." 

AUSTRALIJOJE 
— Staiga mirė Vladas Medelis, 

62 m. metų, Dainos choristas. 
Buvo kilęs iš Bartininkų vis., 
Vilkaviškio aps. Lietuvos ka
riuomenėje grojo orkestre. Li
ko žmona Petronėlė ir keturi 
sūnūs su šeimomis. 

— Sydnėjaus Lietuvių plunks
nos klubas spalio 12 d. suren
gė rašytojo Pulgio Andriušio 
10 metų mirties minėjimą. Kal
bėjo Vincas Kazokas. Kalbėto
jas apgailestavo, kad Tabor far-
moje dingo Ruigio parašyta iš
sami Juozo Bačiūno biografija. 
Dingo ir rankraštis "Laivas 
linksmybės", jo kelionės į Aus
traliją aprašymas. Dainavo 
Paulius Rūtenis. Iš Pulgio An
driušio kūrybos paskaitė Daiva 
Labutytė, V. Šliogeris, Juozas 
Almis- Jūragis ir Stasys Sko-
rulis. Iš juostos buvo pademon
struota ir Pulgio [rašyta kalba. 

—Melbourno skautai akademi
kai išsirinko naują valdybą — 
pirm. fil. Algimantas Žilinskas, 
vicepirm. senj. Andrius Vaitie
kūnas, sekr. senj. Eugenijų* 
Stasiliūnas. ' 

— Adelaidės Lietuvių teatras 
Vaidila spalio 12 d. gastroliavo 
Melbourne ir suvaidino Vinco 
Krėvės "Žentą". 

iiiiiiiinmiiiiiiiiiiimiiiitimiMiiniiiiinij 
Advokatas 

GINTARAS P. tEKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. * 
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d 

ir pagal susitarimą. 
Tai. 776-5162 arba 776-5181 

2649 W. 63 Street 
Chicago, IU. 60629 

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIt 

Advokatas JONAS CIBAITIS 
6247 So. Kedzie Aveno* 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. va i 
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d 

NUOSTOLINGA KOVA 

Apskaičuiojama, kad merės 
Byrne kova prieš sen. R. Da-

JAV Liet Bendruomenės DC tarybos sesijos metu pranešimu atidžiai klau
sosi (iš k.): Modestas Jakaitis, Stasys Džiugas ir Rimas Cesonis. 

N'uotr. Jono Kuprio 

C H I C A G O S Ž I N I O S 
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| JUOZAS KAPAČINSKAS | 

| S P A U D O S BARUOSE f 
= A T S I M I N I M A I I 

nybos kai kuriuos Daley rėmė
jus, baimindamasi, kad jeigu jis 
bus išrinktas Cook apskr. pro
kuroru, jis gali būti pavojingu 
konkurentu bosimuose mero 
rinkimuos*1. Dabar teismas nu
sprendė, kad atleistieji turi būti 
grąžinti ir už praeita laiką jiems 
alga sumokėta, be to — mies
tas nemažai išleido ir advoka
tams. 

x Dr. L. Griroūtė^-šmoBištie-
nė, žinoma čikagiškė, parėmė 
mūsų spaudos darbus 10 dol. 
auka. Maloniai dėkojame. 

X Ak? asmenys ankojo "Drau
gui": po 5 dolerius — kun. A. 
Sabaliauskas, J. A. Valiūnas, 
Ona Balzerytė, Juozas Petrikas, 
Leonas ir Rūta Vaisbergai, B. 
Paliulis; po 3 dol. — Stella 

JAU 97 rfr ĮSKIEPYTŲ 

Chicagos miesto mokyklose 
jau net 97 n moksleivių, pagal 
valstijos reikalavimą, yra įskie
pyti. 

MOTERŲ tR VETERANO 
DRAMA 

Rochesterio universitetą bai
gęs dramaturgas James Mc 
Lure sukūrė dvilypę dramą: 
"Laundry and Bourbon" ir "Lo
ne Star". Vienoje dalyje vaiz
duojamas trijų moterų - šeimi-

roje — trijų jų vyrų, kurių pa
grindinis personažas — Vietna
mo karo veteranas, paveiktas 
šiurpių pergyvenimų. Dramą 
stato Travel l i g h t teatras. 
1225 W. Belmont, Chicagoje. 
Tarp aktorių yra baigusių Stan- i £ 
fordo, Michigano universitetus, Į = 
Yale dramos mokyklą. Vaidini- ! | 
mas — smagios komedijos po-įĘ 
būdžio. Ruošiamasi filmą s u - | 5 
sukti bendru "Lone Star" var
du. Gaila, kad scenoje, pagal 
dabarties madą, daug vulga-

Skiris, B . Masickas. Dėkoįame. t ninkių kasdiaros gyvenimas, ant- Į rūmo. 

Pirmoje dalyje — Darbas "Sandaros" redakcijoje ir % 
kiti įsipareigojimai. £ 

Antroje dalyje — Lietuvių organizacijos ir jų veikla I 
Amerikoje. \ 

Trečioje dalyje — Marąuette Parko Lietuvių kolonija. 

Ketvirtoje dalyje — Kelionės įspūdžiai ir JAV į trečią 
Šimtmetį žengiant. 

Chicagos Lietuvių Literatūros Draugijos leidiny. 

Spaudė Morkūno spaustuvė. 216 pusi. Kieti viršeliai 

Kaina su persiuntimu $7.85 Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 1,51,5 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

DlmoLs gyv. dar prideda 42 e t valstijos mokesčio. 
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