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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
(Tęsinys) 

Sprendimas neatitinka tiesos: 
L Mes prašėme leidimo, bet 

negavome (.. .). 
2. Jokio įspėjimo negavome (...). 
Pavasariop atvažiavo Religijų 

reikalų tarybos įgaliotinis P. Ani 
lionis į Viduklės Paukštininkys 
tės tarybinį ūkį, o ūkio direkto
rius E. Zaikauskas savo mašina 

Viduklė. 1980 m. balandžio 27 
d. 63 Viduklės parapijos tikintie 
ji nusiuntė Raseinių rajono lafk 
raščio "Naujasis rytas" redakcijai 
protesto laišką prieš jų klebono 
kun. A. Svarinsko persekiojimą. 
Laiške tvirtinama, kad prieš kun 
A. Svarinską nukreipti straips
niai rajoninėje spaudoje slepia tik 
ruosius bedievių tikslus —norą 

atvežė namuose buvusius bažny- susidoroti su tikinčiųjų mylimu 
tinio komiteto narius: B. Urbutį \ k u m š u " & • * » P a r a š ę tikintieji 
ir V. Kazlauskienę. P. Anilionis į Protestuoja pneš rajoninio laik-
kalbėjo su kiekvienu atskirai ir pa i' " 
reiškė: "Sutvarkykite kleboną, nes 
kitaip uždarysime bažnyčią". 

Balandžio 23 d. rajono vado
vai atsiuntė vyr. architektą, kad 
išmatuotų špitolės patalpas. Ir 
vėl prasidėjo kalbos, kad ruošia- j 
masi patalpinti šeimą į parapijos! 
namą. Matyt, rajono vadovai gal i 
voja šitaip: "Jei klebonas iki šiol 
šiaip taip atlaikė triukšmą, sklin į 
dantį iš greta esančio kultūma' 
mio šeštadienio ir sekmadienio | 
vakarais iki vėlyvos nakties, tai į 

Prezidentui Carteriui pralaimėjus rinkimus, šitaip žinią sutiko kai kurios Baltųjų rūmų tarnautojos. 

Sva 
rinsko adresu šmeižtus. Laiške 
rašoma: "Turėdami valdžios prita 
rimą ir jėgą, bet savo ideologijos 
neįstengiantys apginti teisingu ir 
padoriu būdu, ateistai pasiryžę iš 
kovoti jai triumfą naudodami 
šantažą ir smurtą prieš Bažnyčią 
ir tikinčiuosius". 

1980 m. birželio 1 d. su 63 vi 
dukliškių laišku į Blinstrubiš-
kių aklųjų namus atvyko kaž 
kokia moteris, atseit, patikrinti 
ar po laišku parašai yra tikri. Bu 

. vo apklausta G. Nevardauskaite. 
dabar tikrai neišlaikys ir pats pa , . f . . . . 
, . ., Į Atvykusioj i pirmiausia paaiškino 

'" j kad tikinčiųjų laiško rajoninis 
Tikintieji visus šiuos įvykius ver-; Į a i k r a š t i s neatspausdins, 

tina kaip vieną ištisą provokaciją j _ Q šmeižikiskus ateistų 
ir diskriminacijos grandinę. To- į s t r a i p s n i u s redakcija kompetetin 
dėl pas visus vienas Kausimas: ga spausdinti? -paklausė G. Ne 
kada visa tai baigsis? 'vardauskaitė. Vietoje atsakymo 

Prašome šį diskriminacinį ra j tyla. Toliau "redakcijos darbuo 
jono vadovų nutarimą peržiūrėti toja" klausinėjo, kas buvo šio 
ir atšaukti, o kultūrininkus įtikin , laiško iniciatoriai, priekaištavo, 
ti, kad tokiais metodais religijos į kam kun. A. Svarinskas pamoks 

lo metu sakęs, jog Kovo 8-ji yra 

štabo viršininku Edwin Meese, 
išrinktu viceprezidentu George 
Bush ir kitais apie valdžios per
ėmimo komiteto sudarymą. Kal
bama, kad Reaganas savo vy-
riausybėn bandys įtraukti ir de
šiniuosius demokratus, kaip W a -
shingtono valstijos senatorių Hen
ry Jacksoną. Prezidentas Carteris 
pažadėjo visą pagalbą valdžios 
perėmimo žygiuose. Reaganas 
sausio 20 d. taps 40-tasis JAV 

istorijoje 
amžiumi. Įtempta 

dėl valstijos prokuroro vietos dvasiškiams, kuriuos ragino ne- j kampanija pademonstravo, kad 
buvusio Chicagos miesto mero pasiduoti Irakui. Atmesdamas amžius nesulėtino Reagano tem-

vatyvus respublikonų kandidatas Į sūnus Richard Daley nugalėjo \ Lako prezidento siūlymą nutrauk ^ nesutrumpino išvažinėtų po 
Ronald Reagan laimėjo preziden- j respublikoną Bernard Carey. i ti kovas, ajatola pareiškė, kad ne vl^ą Ameriką mylių nesumažino 

. . « , £ * p-*ES£tft£Zfti š L££f* "-*•kalbų 
vadinama Libertanan partija R > l k į i i a i b u s mm,l;,r \ 

ŽVILGSNIS Į RINKIMUS 
* 

Rinkimuose dalyvavo tik 52.9 nuoi. 
Washingtonas, — Amerikos ir ki, Frank Annunzio 

viso pasaulio spauda dar kurį 
laiką komentuos, kodėl konser-

Iranas kovosiąs 
iki pergales 

Teheranas. — Dvasinis Irano 
vadas, ajatola Khomeinis pasakė i p^identas ,"" valstybės 

Reaganas tariasi 
su partijos vadais 

Demokratus kongrese ištiko "katastrofa" 
Los Angeles. — Vakar Ronald . New Yorko atstovė, imigracijos 

Reagan tarėsi su savo kampani- komiteto pirmininkė, demokratė 
jos artimaisiais bendradarbiais, Elizabeth Hol tzman, norėjusi už-

Varžybose j ilgesnę kalbą Irano musulmonų 

nenugalėsi. Priešingai, Raseinių' 
bedieviai nustatė prieš save vi
sus geros valios žmones. 

Ta pačia proga norime pa
reikšti, ked mes, Viduklės kata-

girtuoklės moters diena (iš tikrų 
;ų minėtą dieną beprotiškai gir
tuokliauja ne tik vyrai, bet ir mo
terys — red. pastaba). "Moteris 

likai, ginsime bažnyčią, kleboną ; iš redakcijos" pasikalbėjo dar su B. 
kun. A. Svarinską ir špitolę vi-Į Jasinskaite, o su kitais 
sais galimais būdais". Pareiškimą Į sirašiusiais asmenimis 
pasirašė 1287 Viduklės parapijie ] nepanoro. 

laišką pa-
susitikti 

čiai. (Pabaiga) 

| KONGRESĄ PATEKO 
DAUGIAU MOTERŲ 

Florida išrinko senatorę Paulą Havririns 

to rinkimus tokia didele persva
ra. Paskutinėmis žiniomis, Rea
ganas laimėjo 44-se valstijose, 
gaudamas 43,201,220 balsų ir 
480 elektorių kolegijos balsus. 
Prezidentas Carteris laimėjo: Ma-
rylande, Delaware, V. Virginijo-
joj, Havajuose, savo gimtinėje 
Georgijoje ir viceprezidento vals
tijoje —Minesotoje. Carteris ga
vo 34,913,332 balsus ir 49 elek-
torius. Kada Franklin Roosevelt 
sumušė prezidentą Herbertą Ho-
overį 1932 m. rinkimuose, Hoove-
ris laimėjo 5 valstijas, tačiau ga
vo 59 eiektorius. 

Senate dabartiniame 96-tame 
kongrese buvo 59 demokratai ir 
41 respublikonas, o ateinančia
me 97-tame kongrese bus: 47 de
mokratai ir 53 respublikonai. At
stovų rūmuose buvo 276 demok
ratai, dabar bus 243, o respubli
konų buvo 159, dabar bus 192. 

Rinkimuose nedalyvavo be
veik pusė galinčių balsuoti. Tei
sę atiduoti savo balsus turėjo 
160.5 milijonai amerikiečių, o 

prezidentiniu Nepaprastai stiprus respubliko-kandidatu Edi I n m o p r emj eras , klausiamas,, 
Clark, nors išleido s.ems imki- k o k i r e i k š t u r ė s „ t i m a f U s Į partijos .pasirodymas paliete h konservatizmą. 
m o m c m i l Hnl torroirn . . . . . ., f J , . Knncrro«9 Pirma karta nr\ 7h m**. I laimpio tnklP dP 

pasikeitimai Amerikoje, atsake, 
kad rinkimai neturės jokios reikš 
mės įkaitų paleidimui, nes abu 
Amerikos kandidatai gina imperia 

imti sen. Jacob Javits vietą. Ją 
ir senatorių Javits, kuris kandida
tavo kaip liberalų partijos atsto
vas, nugalėjo naujas respubliko
nas politikas Alfonse d'Amato. 
Pirmą i 'storijoje Alabamos 
senatoriaus vietą laimėjo respub
likonas, buvęs karo laivyno ad
mirolas Jeremiah Denton, pralei
dęs daug metų Siaurės Vietnamo 
karo belaisvių stovykloje. 

Šalia laimėjimų senate, respub
likonai atėmė iš demokratų 32 
vietas Atstovų rūmuose. Čia de
mokratai išlaikė daugumą su 242 
atstovais, o respublikonai turės 
191. Komentatoriai mano, kad 
liberalai politikai Kongrese lai
kysis labai nuosaikiai, pastebėję 
Amerikos balsuotojų pademonst
ruotą naują kryptį iš liberalizmo 

mams 3.2 mil. dol., tegavo 
880,000 balsų, apie I nuoš. Kita 
— Citizens partija — laimėjo 
220,000 balsų. Abiejų partijų va-

Rinkimus pra-
Kongresą. Pirmą kartą po 26 me-j laimėjo tokie demokrat-- partijos 
tų respublikonai turės daugumą 

dai pareiškė kad jie geriau pa-1 ]izmQ i n t e r e s u s i r b a n d o ^ 
sirodysią 1984 m. silpnuosius. 

Stebėtojai tvirtina, kad respub
likonams šitokia persvara laimė
ti daug padėjo įvairių krikščio
niškų grupių evangelistai pasto
riai, jų tarpe žinomiausi Jerry 
Falwell, Virginijos televizijos pa
mokslininkas ir pastorius Paul 
Weyrich, įsteigęs "Survival of a 
Free Congress" komitetą. Šių gru
pių įsteigta „Moralinės daugu
mos" koalicija daug prisidėjo 
prie liberalų pralaimėjimo. 

senate, kur šiuose rinkimuose bu 
vo laimėta 11 naujų vietų. Tas 
padės prezidentui pravesti įsta
tymus, palengvins jam vyriausy 

. , , . , , ! bes narių paskyrimą, sudarymą Premjeras Rajai nusiskundė, kad , • . _ . . i • • \ administracijos, kurios narius tu-prezidentas Bani Sadras jam truk 
n patvirtinti senatas. * senato do sudaryti vyriausybę, Banį Sad , _ * _ . / i v ,. i buvo pasalinta visa eile liberalų ras nepatvirtino preitvbos t inan- | , r . , ,.. , , ,.•, . . f . . *\ / . - ., , buvęs ©rezidentinis kandidatas sų, švietimo ir užsienio reikalui j . • • 
save vadinąs pažangiuoju 

įtakingi nariai, kaip T^.nn Brade-

Vaško muziejus 
pakeitė figūras 

• balsavo 86.9 mil. Mažiau balsuo- Londonas. — Garsusis Londo-
1 tojų buvo tik Trumano—Dewey, no "Madame Tussaud" vaško fi-
j varžybose 1948 m., kada baisa-j gūrų muziejaus išėmė preziden-
vo 51.1 nuoš., o šiuose rinki- to Carterio figūrą ir pastatė Ro
muose — 52.9 nuoš. Nuo 1968Įnaldo Reagano. "Carteris" buvo 

: m. balsuotojų nuošimtis vis ma-! nuvežtas į muziejaus sandėlį 
žėja. Jei taip eis toliau, rašo AP I Wookey Hole, Somersete. Reaga-

'•• statistikos biuras, tai 1984 m. rin-Ino stovylą pagamino, fotografijų 
; kimuose balsavusių bus mažiau i padedamas, skulptorius John Ro-

prezi k a ip pUSė turinčiųjų teisę balsuo- binson. 
Antradienį mažiausiai rinki 

ministerių. Kabinete iš 22 narių 
dar trūksta penkių ministerių. 
Irano parlamentas trečiadienį pa
tvirtino teisingumo ir darbo mi 
nisterius. 

Washingtonas. — Šių metų Komentatoriai teigia, kad 
rinkimuose į Kongresą kandida- dentui Carteriui daug pakenkė jo • ti. 
tavo 52 moterys. Iš jų 15 jau buvo piktas kampanijos stilius.Anksčiau . mais domėjosi Havajų balsuoto-
kongreso narės ir laimėjo: 10 de jis turėjęs "niee guy" prestižą,^ma j ja į j ų dalyvavo tik 32.5. Aiški 
mokračių ir 5 respublikonės. Su lonaus, dažnai besišypsančio žmo> narna, kad havajiečiai, atėjus jų i 
naujomis laimėtojomis kongrese.' gaus reputaciją. Tuo tarpu rin- i laikui balsuoti, jau žino rinkimų! 
kuris susirinks sausio mėn., bus!'KįmŲ kampanijos kalbose jis pa '• rezultatus. Geriausiai rinkimuo- j rinkimuose netikėtai daug nau-
21 moteris. • _ j - a ,„ c i ^ a ^ l ca™ « . i se pasirodė Idaho valstijos pilie- i N vietų laimėjo respublikonų par 

5 S , r ^ e p i K t a S ' K e r S t i n g a S S a ^ ^ ; č i a i ! kurių balsavo net 68.1 nuoš.' tijos kandidatai, Illinois senato-Į bimo narių fotografijomis, tačiau 
Praėjusiame senate buvo VĮKIM| nento kritikas, metąs jam pikčiau-; p r e ? i d e n t o Carterio valstijoje Ge-| riumi buvo išrinktas demokratas | nėra buvusio premjero Kosygino 

orgijoje balsavusių nuošimtis bu-! Alan Dixon, buvęs Illinois valsti-

Naujas Illinois 
senatorius Dixon 

Chicaga. — Kada Amerikos 

— Floridos rinkimuose Dade 
apskrities balsuotuojai nutarė, 
kad visi apskrities reikalai bus 
tvarkomi tik viena, anglų kalba. 
Valdžios raštai nebus verčiami į 
ispanų kalbą. 

— Stiprios Libijos kariuome
nės jėgos įžengė į kaimyninę Ca 
do valstybę, kur vyksta civilinis 
karas. Senegalis patvirtino, kad 
jis, prašomas Gambijos vyriau
sybės, pasiuntė savo kareivių da 
linį į Gambiją, kuriai irgi gresian 
ti Libijos invazija. 

— Rytų Vokietija pareikalavo, 
kad pabėgęs pasienio sargybinis, 
19 m.grandinis Ulrich Steinhauer, 
būtų jiems grąžintas, nes jis beg 
damas per Berlyno sieną, nušo
vė kitą sargybinį. 

— Maskvos gatvės prieš revo
liucijos paradą išpuoštos polit-

George McGovem iš Pietinės Da 
kotos, Indianos sen. Birch Bayb, 
užsienio reikalų komiteto pirm. 
sen. Frank Church iš Idaho, Wis-
cinsino sen. Gaylord Nelson, Io-
wos sen. John Culver, senato lė
šų komiteto pirm. sen. Warren 
Magnuson, liberalas sen. John 
Durkin ir kt. 

Manoma, kad nauju senato 

mas ir Indianos, buvęs Kongrese 
11 kadencijų, buvęs rūmų pirmi
ninko pavaduotojas. Pralaimėjo 
ir Al Ulman R Oregono, buvęs 
lėšų komiteto pirmininkas. Vie
na iš šių svarbių pozicijų gali 
tekti Chicagos demokratui atsto
vui Danui Rostenkovvskiui. Atsto 
vų rūmų pirmininkas Thomas O' 
Neili pavadino rinkimų rezulta
tus „katastrofa". 

Kodėl amerikiečiai 
pašalino Carterį? 

Mosfeua. — Sovietų spauda, ko 
mentuodama didelę Reagano 
pergalę prezidento rinkimuose, ra 
šo, kad amerikiečiai buvo nepa 

daugumos vadu taps sen. Baker, i tenkinti prezidentu Carteriu dėl 
Nauju užsienio reikalų komiteto i jo politikos, dėl jo nusistatymo 
pirmininku — Illinois sen. Char
les Percy. Į senatą nepateko ir 

Kassenbaum iš senatorė Nancy *vassenr>aum » s i u s k a i t i n i r n u S ) kad Reaganas 
Kansas. Naujame prie jos prisi- į . 
jungs ir Floridoje 'rinkimus lai-1 suskaldys tautą, nuves Ameriką | 
mėjusi Paulą Havvkins, 53 metų į karą. Šitoks kampanijos stilius 
amžiaus. Ji laimėjo didele persva parodęs visuomenei piktą politi-
ra, nors daug moterų jos nėrė- į k u o j a n č i o Carterio pusę. 
mė, nes ji nusistačiusi prieš siu- • 
lomą ERA — konstitucijos papil : 
dymą, prieš vadinamas lygias tei 
ses. Klausiama, kodėl ji prieši-; 
naši lygioms teisėms, Paulą Haw 
kins atsako: "Moterys jau dabar 
tori didesnes galias". Ji siūlo toms j 
moterims, kurios kovoja dėl ERA ; 
papildymo, kandidatuoti, vesti 
stiprias kampanijas ir patekti į ] 
kongresą. Naujoji senatorė yra gi • 
muši Salt Lake City. Koresponden į 
tai tvirtina, kad rinkimuose jai! 
daug padėjo tai, kad ji graži ir la j 
bai fotogeniška, nors jau turi 6 ] 
anūkui 

įvairūs opinijos tyrinėtojai pri į 
pažįsta, kad jie nenumatė rin- į 
kimų rezultatų. Daug kas pra- į 

„ _ . . . . . Floridos balsuotojai išrinko į senatą 
našavo Reagano laimėjimą, ta- m o t c r į r e s p u b l l k o n ų k a n d l d a t ę P a u l ą 
čia u ne tokia didžiule persvara. Hawkins. 

vo 38.7. 
Respublikonai atėmė iš de

mokratų ir keturias gubernatū-
:as: Arkansas, N . Dakotoj, Mi-
ssouri ir Washingtono valstijoje. 
Šiuo metu respublikonų partija 
savo gubernatorius turi 23-se 
valstijose. 

Illinois rinkimuose savo vietas 
Kongrese išlaikė lietuviams ge-

I rai pažįstami kongresmanai: 
'; Martin Russo, Edward Denvins-

kricio 

Mirė M. Žadeikyte 
Bethany Beach, Del. — Lap-
ičio 6 d. ryte staigiai mirė a. 

a. Mirga Zadeikytė, buvusio ilga 
mečio nepriklausomos Lietuvos 
atstovo Washingtone min. Po
vilo Žadeikio vienintelė duktė. 
Velionė buvo gimusi 1933 m. Liu 
desyje liko jos motina Marija Ra
dzevičiūtė - Zadeikienė, pusbrolis 
St. Zadeikis su šeima Chicagoje ir 

l kt . giminės. 

jos sekretorius. Dixonas pareiškė 
esąs laimingas laimėjęs rinkimus 
tokioje atmosferoje. Dixonas ga
vo 56 nuoš. visų balsų, o jo kon
kurentas O'Neal 44 nuoš. Dixo-
nas užims sen. Adlai Stevensono, 
kuris nutarė daugiau nekandida
tuoti, vietą. 

Ronaldui Reaganui 
plaukia sveikinimai 
Paryžius. — Prancūzijos prezi 

dentas Valery Giscard d'Estaing 
pasiuntė išrinktajam prezidentui 
R. Reaganui šiltą sveikinimo tele
gramą, kurioje išreiškiamas pa
geidavimas kuo greičiausiai susi
tikti ir aptarti taikos ir laisvės gy
nybos klausimus. Paryžiuje kal
bama, kad prancūzų prezidentas 
planuoja keturių valstybių vadų 
susitikimą: Amerikos, Prancūzi
jos, V. Vokietijos ir Britanijos. 
Sveikinimą nauiajam preziden
tui atsiuntė ir Sovietų Sąjungos 
prezidentas Leonidas Brežnevas. 

nuotraukų. Iš to užsienio korės 
pondentai spėlioja, kad Kosyginas 
buvo pašalintas iš politbiuro, 
nors to Kremlius nepaskelbė. 

Dar nesusitarė 
del darbotvarkes 

Madridas. — Ispanijoje tebe
vyksta .parengiamieji pasitarimai 
Madrido konferencijai. Amerikos 
delegacijos vadas Max Kampel-
man pabrėžė, kad Amerika reika
laus, jog būtų skirta pakankamai 
laiko pažvelgti, kaip susitarimą 
pasirašiusios valstybės laikėsi sa
vo Helsinkio pažadų. Sovietų am
basadorius Juri Dubinin pareiš
kė, kad jis negalįs priimti tokio 
Amerikos ult imatumo. Vakarų 
valstybės reikalauja pakankamai 
laiko apžiūrai kaip susitarimo da
lyvės gerbė žmogaus teises. 

prieš Sovietų Sąjungą, dėl Mas
kvos olimpinių žaidimų boikotą 
vimo, dėl javų prekybos suvar
žymų. 

Pikčiausiai Reagano laimėjimą 
sutiko Kubos komunistinė spau
da. Kubos žinių agentūra "Pren 
sa Latina" skelbė, kad rinkimus 
laimėjo multimiljonierius filmų 
aktorius, kuris nori sugrįžti į senas 
dienas, kada JAV marinai išlip
davo bet kurioje teritorijoje, kur 
tik jie užsimanydavo. 

Karo herojus 
laimėjo rinkimus 

Montgomery. — Alabamoje 
senatoriumi buvo išrinktas '•es-
publikonas Jeremiah Denton. Jis 
buvo karo laivyno lakūnas, daly
vavęs Vie tnamo kare, anksti nu
muštas ir patekęs į nelaisvę. Kai 
vietnamiečiai kartą parodė aukš
tus amerikiečius karininkus Japo
nijos televizijos programai, Den-
ton; mirkčiodamas akimis Mor-
zės kodu, pasignalizavo žinią, 
kad amerikiečiai yra kankinami. 
Paleistas iš Vietnamo 1973 m., 
Dentonas, išlipęs Filipinuose iš 
lėktuvo, sujaudino visą Ameriką, 
tardamas pirmuosius žodžius 
"God bless America". 

Bi'.I Curtis (dešinėje), televizijos antrojo kanalo pranešėjas, ir Linas Rimkus, 
vienas iš "Draugo" redaktorių. Bill Curtis lankėsi pereitą trečiadienį "Drau
go" redakcijoje. Jis ruošia televizijoje antrajam kanalui programą apie'Vil
nių. Teiravosi ir apie lietuvių santykius su žydais, kurie vis ieško karo 
nusikaltėlių. Tais ir kitais klausimais supažindino jj kun V. Rimšelis ir Li
nas Rimkus. Ta propa Bill Curtis buvo įteikta prof. Tomo Remeikio knyga 
"Opposition to Soviet Rule in Uthuania 1945-1980" 

Nnotr. V. Rimšelio 

K A L E N D O R I U S 

Lapkričio 7 d.: E r n -stas, Ka
rina. S i r t au t a s , Gata . 

Lapkričio 8 d.: O t f ridas. So-
patra. Svi rbutas , Domą. 

Saulė t e k a 6:28. leidžiasi 4:39. 

O R A S 
Saulėta, t empera tū ra 

65 L. nak t į 45 L 
dieną 
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SU AMERIKOS SPORTININKAIS 
AUSTRALIJOJ 

>rto šventė bus rekordinė Spoi 

Šių metų pabaigoje, lietuviškų 
"atlaidų" metu, Adelaidėje įvyks 
rekord inė , jau ne t 31-moji 
Australijos lietuvių sporto šventė. 
Rekordinė ne tik savo amžiumi, bet 
ir sporto šakų gausumu, nes prie 
krepšinio, tinklinio, lauko bei sta
lo teniso, skvuošo, golfo, šach
matų prijungiamas ir plaukimas, 
kur pramatoma dominuos prie
auglis, bei bilijardas, kuris yra la
bai mėgiamas mūsų sporto ve
teranų. 

Rekordinė ši sporto šventė bus ir 
dalyvių gausumu ir pirmą kartą 
peržengsime 400 sportininkų ribą, 
k u r i e a t s t o v a u s A d e l a i d ė s 
"VYTI". Canberos "VILKĄ", Gee-
l o n g o " V Y T Į " , N o b a r t o 
" P - E R K Ū N Ą " , M e l b u r n o 
"VARPĄ", Perto 'TAURĄ*' ir 
Sydnėjaus "KOVĄ Bet mus la
biausiai džiugina šioje rekordinė
je šventėje pamatyti Šiaurės 
Amerikos lietuvius sportininkus, 
kurie šioms žaidynėms priduoda 
labai daug svorio ir garbės. Tad ir 
pasiruošimas šiai rekordinei Spor
to Šventei vyksta su nepaprastu 
užsidegimu, todėl tikimės, kad 
Ade la idės „Vyt ies" v a l d y b a , p a 
rengimų komitetas, sporto šakų 
vadovai bei talkininkai neapvils 
g a u s i a i suvaž iavus ių spor
tininkų. Varžyboms užsakytos 
puikiausios patalpos, tad šia pro
ga ir supažindinsime su žaidynių 
\rietovėmis ir pirmenybių organi
zatoriais. 

K r e p š i n i s . Tai sporto šaka, ku
ri davė pradžią mūsų sporto šven
čių istorijai. Krepšinis visuomet 
buvo ir dabar yra žaidynių dėme
sio centru, tad šiose pirmenybėse 
matysime komandas, kurios ats
tovaus visus aukščiau paminėtus 
klubus, o taip pat ir Š. Amerikos 
ŠALFAS's-gą. Įdomių rungtynių 
nestokoja ir moterų krepšinio pir
menybėse. Šios grupės varžybose 
matysime Adelaidės, Canberos. 
Geelongo, Melbourno ir Syd
nėjaus klubų atstoves. Pridėjus 
jaunių berniukų ir mergaičių pir
menybes bei mūsų rinktinių pasi
rodymus, 3l-mos Sporto šventės 
krepšinio varžybose bus sužaista 
apie 50 rungtynių. Visos krep
šinio rungtynės, kaip ir Sporto 
Šventės atidarymo bei uždarymo 
iškilmės vyks mums visiems jau 
labai gerai žinomame Forestvilės 
stadione. Šias varžybas praves 
Edas Taparauskas, Robertas Si
dabras ir Aleksas Talanskas ir 
jiems talkininkaus Romas Jab
lonskis, Aldona Mikalainienė bei 
Cynthia Dagys. 

T ink l in i s , šios sporto šakos 
pirmenybės taip pa t įvyks Forest
vilės stadione. Tai labai smarkiai 
populiarėjanti sporto šaka, kurio
je dalyvaus Adelaidės, Geelongo, 
Nobarto, Melbourno, Sydnėjaus, o 
taip pat ir Š. Amerikos lietuvių 
tinklininkų, o taip pat ir Š. Ameri
kos lietuvių berniukų kombinuota 
rinktinė. Varžybos įvyks vyrų ir 
moterų grupėse. Tinklinio pir
menybes praves Alius Daniškevi-
Čius. 

P l auk imas . Tai nauja sporto 
Saka mūsų sporto švenčių prog
ramoje, tačiau tai nereiškia, kad 
labai pajėgių plaukikų mes sto
kojame. Plaukimo pirmenybės bus 
pravestos greta Forestvilės sta
diono esančiame baseine — "UN-
LEY MEMORIAL SWIMMING 
POOL." šios sporto šakos var
žybas, kuriose dominuos aukšto 
standarto prieauglis, praves Leo
nas Baltrūnas, Virgilijus Užu-
balis ir Robertas Sidabras. 

L a u k o t e n i s a s , šios pirme
n y b ė s įvyks " M E M O R I A L 
DRIVE" teniso pievos aikštelėse. 
Tačiau nepalankaus oro atveju 
varžybos bus pravestos a n t sinte
tinių aikštelių. Lauko teniso pir
menybėse taip pa t pramatoma įdo
mių rungtynių: ypač kai prisidės 
pora Š. Amerikos tenisininkų. 
Varžyboms vadovaus Alfonsas 
Remeikis ir Robertas Sidabras. 

S t a l o t e n i s a s , tai y r a „mirš
tanti" sporto šaka mūsų sporto 
šventėse, tačiau šiemet tikimės pa
matyti keletą perspektyvių stalo 
teniso žaidėjų. Šios varžybos įvyks 

"STURT" s ta lo teniso s tadione: 96 
Glenosmond Road. P i rmenybėms 
vadovaus O n u t ė Bone - Mikalai-
nytė, A ldona Playford - Sna r sky tė 
ir Pe t ras S n a r s k i s . 

S k v u o s a s — l aba i smark ia i po
puliarėjanti sporto š a k a mūsų 
sporto šventėse . Šios varžybos 
vyks Lifestyle sporto centro patal
pose, 185 Cross Rd., netoli nuo 
Forestvilės s t ad iono . Skvuošo pir
menybes p r a v e s Va ldas Ramo-
nai t is - R a y m o n d . 

G o l f a s — ta ip p a t l aba i smar
kiai auga , t a d šioje šventėje tiki
mės daug dalyvių. Žaidynės vyks 
Nor th Adela ide golfo a ikš tyne , 
pietinėse aikštelėse. Nuo ka lno 
matosi l a b a i g ražus Adelaidės 
miesto v a i z d a s i r visai pašonėje 
r u n g t y n i a u s m ū s ų lauko teniso 
žaidėjai. Golfo p i rmenybes praves 
A n t a n a s Norke l iūnas ir Pe t r a s 
Snarskis . 

B i l i j a r d a s — nauja sporto ša
ka mūsų sporto šventėse, t ač iau 
kas liečia da lyvių gausingumą, t a i 
juos v i ršy t i ga l i t ik krepšinio i r 
t inklinio sporto šakų dalyvia i . 
V a r ž y b o s v y k s i š t a i k i n g o s e 
Spor t smens sąjungos pata lpose , 
148 Greenhi l l Rd., ta ip pa t l aba i 
arti Forestvi lės s tadiono. Bilijar-
do p i rmenybes p raves E d a s ir Vla
das Lazauska i . 

Š a c h m a t a i — ta ip pa t ga l ima 
pavad in t i " m i r š t a n č i a " sporto ša
ka, k a s l iečia m ū s ų sporto švenčių 
programą. Tač iau šiemet ir šiose 
varžybose t ik imės daugiau da
lyvių ne t ik iš suaugus ių pusės, be t 
ir iš j a u n i m o gretų. Rung tynės 
vyks Adela idės š achma tų centro 
pata lpose pač i ame miesto centre 
104 Gawler PI. Šachmatų pir
menybes p raves Bronius Šla-
m a n a s . 

Adela idės L.S.K. "VYTIS" pa
grįstai didžiuojasi parūpinę kuo 
pu ik iaus ias p a t a l p a s bei aikšteles 
31 -ms Sporto Šventės pirmeny
bėms . T a i p p a t džiugu, kad visos 
ža idynės vyks suglaustose dis
tancijose, k a s pa l ank ia i išspren
džia t r a n s p o r t o problemas, o t a i p 
pa t sus i taupo daug laiko, kurio 
mes s tokojame šventės metu. 

J a u y r a p a g a m i n t i ir 31-mos 
Sporto Š v e n t ė s ženkliukai. 

Daba r Adelaidės L.S.K "VY
T I S " v a l d y b a laukia kuo skubiau
siai spor to šven tės dalyvių sąra
šų, nes po to seks pat i sunkiaus ia 
šventės pas i ruoš imo dalis, ta i 
p rog ramos s u d a r y m a s . 

Robertas Sidabras. 
Adelaidė 

F.C.Valencija, meisteris Real Mad-
rid trečioje, Anglijoje pirmoje vie
toje atsidūrė Aston Villa, Ipswich 
Town antroje, o F.C. Liverpool tre
čioje. 

O. Gešventas 

D A R I Š 
A U S T R A L I J O S 

1. Sporto vadovybė ir Adelaidės 
l ietuviai nekan t r ia i laukia Š. 
Amerikos sport ininkų sąrašų (kad 
ir nepilnų). Nei v ienas nenori įsi
pareigoti , kol nesužinos, ar nėra 
giminių a r pažįs tamų. Todėl krei
p iamės į Š. Amerikos lietuvių spor
t in inkų išvykos vadovybę, prašy
dami šį reikalą kuo skubiau 
pajudint i . 

2. K a i p jau esame rašę, Adelai
dės lietuvių ir latvių krepš in inkai 
y ra sus i jungę į vieną klubą ir daly
vauja AP. Australi jos aukščiau
sios lygos pirmenybėse. Koman
dai bū t ina i re ikal ingas v ienas 
geresnio ūgio krepš in inkas . Krei
p iamės į Š. Amerikos lietuvių klu
bus ir pavienius spor t in inkus tuoj 
painformuoti R. Sidabrą Adelai
dėje a r šio skyr iaus redakciją, jei 
žinotų ką nors suinteresuotą ke
letą metų praleisti Australijoje. 

R.S. 
L A U K O T E N I S A S 

" R o u n d R o b i n " 

Čikagos lietuvių teniso klubas 
žiemos sezoną pradeda pirmosio
mis " round rob in" varžybomis 
lapkričio 15 d. Wimbledono klubo 
pa ta lpose prie Ridgeland ir 122-os 
ga tvės . Pa los Heights . Registruo
tis p a s A. Kušeliauską. 6636 S. 
Francisco Ave. Chicago, 111. 60629 
telef. 434-2265, iki lapkričio 12 d. 
Mokest is 10 dol. už aikštes, sviedi
nius, užkandž ius ir gėrimus. 

Po varžybų bus t r umpas susi-

J o n a s Natkevičius, Clevelando 
"Žaibo" lengvaatletas, laimėjęs 
iškiliausio dalyvio dovaną ber
niukų D klasėje, š.m. pabaltiečių 
bei l ie tuvių lengv. a t le t ikos 
pirmenybėse, Kanadoje. 

rinkimas, kurio metu bus ren
kama nauja valdyba. Taip pat 
planuojama savai tės išvyka kur 
nors į Floridą, Arizoną ar Meksi
ką, jei ats iras užtektinai norinčių. 

Šių varžybų metu bus proga pa
matyt i įdomias mergaičių var
žybas dėl kelionės į Australiją. 

K v a l i f i k a c i n i s t u r n y r a s 

Mergaičių kvalifikacinis turny
ras kelionei į Australiją įvyks lap
kričio mėn. 15 d. Wimbledono klu
be, tuo pačiu metu kaip ir "round 
robin" varžybos. Į šį turnyrą kvie
čiamos: R. Tal la t - Kelpšaitė iš 
Peorijos, R. Jasa i ty tė iš New Yor-
ko ir L. Ragaitė, D. Žymantai tė ir 
R. Bakaitytė iš Čikagos. Turnyro 
paįvairinimui jame dalyvaus ir 
mūsų dabar t inė meisterė R. Raziū-
naitė. J i s bus pravestas taškų sis
tema, žaidžiant iki 10 laimėtų žai
dimų. 
F U T B O L A S 

Iš Eu ropos - ••, • , ; -
t a u r ė s v a r ž y b ų •.. -> - •.- .• 

Antrojo r a to pirmosios kai ku
rios rungtynės . 

— M e i s t e r i ų t a u r ė s varžybo
se: F C Aberdeen — FC Liverpool 0 
— 1, Bayem Muenchen — Ajax 
Amsterdam 5 — 1, FC Nantes — 
Inter. Milanas 1 — 2, Sp. Maskva 
— Esbjerg F B 3 — 0, Arm, Sofią — 
Sz. Benthen 4 — 0, Real Madrid — 
Hon. Budapest 1 — 0. 

— T a u r ė s l a i m ė t o j ų 
varžybose: C.Z. Jena — FC Valen-
cia 3 — 1, Th. Waterschei — F. 
Duesseldorf 0 — 0, FC Waterford 
— Dyn. Tiflis 0 — 1 , West Ham 
Utd. — Timisoara 4 — 0, Malmoe 
F F — Benfica Lissabon 1 — 0. 
Spa r t a Prag — SI. Sofija 2 — 0, FC 
Haugar — Newport County 0 — 0. 

— Dė l L E F A taurės: Utrecht — 
Eint . Frankfurt 2 — 1, PSV Eind-
hoven — Hamburg SV 1 — 1, FC 
Koeln - FC Barcelona 0 — 1, Wid. 
Lodz — Juv . Turin 3 — 1, Ipsvvich 
Town — Boh. Prag 3 — 0, FC St 
Mirren - AS ST Etiėnne 0 — 0, FC 
Twente — Dyn. Dresden 1 — 1, AC 
Tur in — F C Magdeburg 3 — 1 ir 
1.1. 

Šio rato antrosios rungtynės 
įvyks lapkričio 5 d. Svetur pelny
t a s įvartis skai tomas dvigubai. 

B r a z i l i j a . Apie ateities futbolą, 
ka ip jį padaryt i populiaresniu ir 
ofensyviai stipresniu yra daug 
ka lbama ir svarstoma. Vienas 
garsus brazilų treneris pateikė pla
ną. Kuris sukėlė daugiausių dis
kusijų. J i s siūlo vienu žaidėju su
m a ž i n t i ž a i d ė j ų s k a i č i ų 
komandoje iki 10. Tuo būdu liktų 
mažiau vietos aktoriams, o likę 
žaidėjai, negal int didinti žaidimo 
aikštės, turėtų daugiau vietos ir 
progos pasireikšti. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

T R U M P A I 

— F o r t L a u d e r d a l e mieste prie 
8,000 žiūrovų Amerikos futbolo 
rinktinė prieš Kanadą sužaidė 
tik lygiąsias 0-0. Rungtynės buvo 
kvalifikacinės dėl pasaulio pirme
nybių Ispanijoje. Amerikiečiai 
daugumoje dominavo, tačiau ne
įstengė įveikti puikaus Kanados 
vart ininko T. Letteri. Už Ameriką 
geriausiai sužaidė R. Davis ir 
Angelo di Beinardo, abu iš Cos-
mos. 

— T o r o n t e Kanada sužaidė su 
Meksika 1-1. Tuo būdu kvalifikuo-
tis dar turi galimybių visos t rys 
valstybės. 

— V. V o k i e t i j o s pirmenybėse 
pirmauja F.C. Bayern. o antroje 
S.V. Hamburg. Italijoje A.S. Ro
ma sekama A.C. Florence, Ispa
nijoje Atletico Madrid. o antroje 

P A B A L T I E Č I Ų 

K R E P Š I N I S B U S 

I D O M U S 

Į šių metų pabaltiečių varžybas 
užsiregistravo net 8 komandos, be
ne rekordinis skaičius. Varžybos 
vyks West Toronto Secondary 
School lapkričio mėn. 8 ir 9 d. vie
no minuso sistema, bet su pilnu 
paguodos ratu. 

Pirmosios rungtynės įvyks šeš
tadienio ryte 9 vai. tarp Toronto 
Vyčio ir latvių J.K.S., po jų To
ronto Aušra prieš Toronto latvių 
D.V. sporto klubą. J a s seks Čika
gos Neris prieš Clevelando Žaibą 
ir Čikagos Lituanica prieš Det
roito Kovą. 

Visos komandos turėjo užsi
registruoti pas Alfonsą Balnį su 75 
dol. registracijos mokesčiu. 

I Š O K U P U O T O S 
LIETUVOS 

— Po pagerbimo Kaune tuoj po 
olimpiados, visi Lietuvos olimpi
niai sportininkai su treneriais ir 
vadovais neseniai buvo sukviesti į 
Vilnių dar vienam pagerbimui. 
Iškilmėse dalyvavo centrinio ko
miteto pirmasis sekretorius P. 
Griškevičius. Sportininkų vardu 
padėkos žodį tarė dviguba auk
sinio medalio laimėtoja ir Są
jungos krepšinio rinktinės kapito
nė Angelė Rupšienė. 

— Tinklinio turnyre Daugpilyje 
dalyvavo Vilniaus mokyklinio 
amžiaus berniukų ir mergaičių 

Auksė Vengrytė. 

rinktinės. Berniukai laimėjo pir
mą vietą, pralenkę Rygą, Frunze ir 
kt., o mergaitės iškovojo antrą vie
tą. 

— Automobilių lenktynes Esti
joje po dviejų dienų ir naktų važia
vimo su pirmos klasės (sunkiau
siomis) maš in o mis la imėjo 
kaimiečiai broliai Kastytis ir 
Arvydas Girdauskai. Tokią pa t 
pergalę ir sąjungos meisterio titu
lą tik lengvesnėmis mašinomis 
iškovojo vilniečiai Stasys Brun-
dza ir J . Dereškevičius. 

— F u t b o l o pirmos lygos pirme
nybėse Vilniaus Žalgiris vis nepa
jėgia suklijuoti geresnio Žaidimo ir 
užtikrintai artėja prie lentelės uo
degos. Pralaimėjęs Zaporožėje 2-0, 
Žalgiris randasi 17-je vietoje. 

— K r e p š i n i o aukščiausios ly
gos pirmenybės pačiame įkarš
tyje. Vilniaus Statyba su pasvei-
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kusiu Pavilioniu (nors dar ir 
nepilnoje formoje) iškovoja puikią 
pergalę prieš Minsko RTI94-90, ta
čiau sekančią dieną pritrūksta 
kvapo prieš Maskvos CASK ir pra
laimi 91-79. Nežiūrint to iš 4 rung
tynių turi t r is pergales ir lentelėje 
įsitvirtino prie pirmųjų. 

Kauno Žalgiriui sekasi blogiau. 
Po netikėto pralaimėjimo Staty
bai vieno taško skirtumu Žalgiris 
nepajėgia pasipriešinti Maskvos 
CASK ir prala imi 85 - 69. Tuo bū
du su dviem pralaimėjimais ir vie
na pergale Žalgiris įsitvirtina 9-je 
vietoje. 
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P A D Ė K A •*- .... t e 
Šis skyrius pasipuošė nauja ant

rašte, sukurta Auksės Vengrytės. 
Už t a i jai priklauso redakcijos pa* 
dėka. Tos antraštės stilizuotas 
ženklas yra a.a. Telesforo Valiaus, 
kūrinys Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynėms. nį.. 

Auksė Vengrytė baigia meno 
studijas Wisconsin universitete, 
Madisone. J i taip pat gera lauko 
tenisininkė, laimėjusi lietuvių pri«-
menybių moterų B klasę Cika> 
goję, o taip pat ir Pasaulio Lietu
vių žaidynėse Toronte, o 
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Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi. 
VYSK. P . P. BŪCIO ATSIMINIMAI. Surašė pro*. Z. Ivinskis. Reda

gavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos. 580 pusi. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, žmogus ir šuo ir 

kitos novelės. 213 pusi. 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. Žvilgsnis į mūsų laiko

tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi. 
3RĖK5MES NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir motery ligos ~ 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Puiaski Road (Cravdord 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OtyrhįHc 2-4159 \ 

D R > . K M U U Š ->-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kasdien 1-3 vai' ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
tref.'Šfest. 12 iki 9Vai popiet " ™*s ! 

- i' " g 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR.CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr.. ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
sa\ popiet, treč ir šešt tik susitarus 

Siuntinys No. 2 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

Knygų originali kaina $25.00. Pardavimo kaina su persiuntimu taip pat 
$12.00. 

LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 pusi. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI I d. F. M. Dostojevskis. 265 pusi. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI II d. F. M. Dostojevskis. 290 pusi. 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pusi. 
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. Premijuotas romanas. 

273 pusi. 
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J . Sheen. 174 pusi. 
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanas. 234 pusi. 
Užsakymus siųst i : 

DRAUGAS, 4545 W. SSrd S t , Chicago. I L 60629 
Ulinojaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesėio. 

DR 
Tel. REliance 5-1811 

WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 Wesl 5 9 * Street 
Vaf.: pirm., antr, ^ f e t v j r į ^ t t n j o I2"-< 
vai. popiet ir 6-8 v a i ' * 
uždaryta « 

•pe-nv' 
eč*%-šest. 

r 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Puiaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v̂  p.prf 
Ofiso tel. RE 71168; rezid. 239-2919 . 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai : pirmad .antrad.ketvirtad irpenfctaoN 
3 iki 7 v p p Tik susitarus ,<• -.-,,, 

1905 W OUR DIAMOND 
PASSBOOK 
SAVINGS » • • • 

Hiffi 
Intom* l * « 

!n*»r#*» Compounded 
D»itj VU Pft OutitortT 

— us for 

AT OUR 10W tATB 

ELE 
Mutual Federal 
Savings and Loan [2 

Ofiso tel. - 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Puiaski Pd. 

valandos pagal susitarimą 

2212 VVEST CERMAK ROAD 
Peter Kazanauskas, Pres. 

CHICAGO, ILL 60608 
Tel 847-7747 

n v M i M»n.TU«.rrl.V4 Tt»ur.»-« ta t . +~l 

SF.RVING C H I C A G O L A N D SINCE 1905 

JUBILEE YEAR M 1980 

Ofs. PO 7-6000. Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
000S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pasai susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPUOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACnCE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč >r §est 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St. Chkaco 

476-2112 
Vai pagal susitarimą f*irm , antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Seitad 10 iki 1 vai. 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 -

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Durtdee Ave 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 
TeL 3M-4419, 37S-M93, 1M-4S71 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VYABASH AVE. - ą 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

_ i 1 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA -
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5 7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-619$ 

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

2454 West 71st Street 
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad 2 5 ir 
6-7 - is anksto susitarus 

Ofs tel 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 * « t 63rd Strevt 
Vai pirm , antr ketv ir penkt. 

2-7) šeštadieniais pagal susitarimą. 
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Lietuviai, latviai, estai 

* 

t 
PABALTIECIŲ ANKETOJ 

Mūsų tauta pergyvena žiau
riausią visoje savo istorijoje 
vergiją,^- todėl kiekvienas sa
vas, jungtinis ar kitų tautų vie
netas, kuris deda pastangas 
priartinti mūsų pavergtų tau
tų išlaisvinirną /yra brangus ir 
nuoširdžiai įvertintinas. Vie
nu iš tokių vienetų yra Jungti
nis PabaltieCių Komitetas 
Washingtone, apjungiąs lietu
vius, latvius ir estus. Jis buvo 
suorganizuotas daugiausia 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pastangomis 1961 m., taigi 
artėjame prie jo veiklos 20 m. 
sukakties. Faktinaisiais šio 
komiteto vadovaujančia is 
asmenimis šiuo metu yra JAV 
estų komiteto Maido Kari, 
Amerikos Latvių Sąjungos Gu
nare Meierovics, Alto dr. J.B. 
Genys. Komitetas turi energin
gą visuomeninių santykių 
direktorių latvį John Bols-
teins, kuris palaiko gyvus ry
šius su kongreso nariais, su 
va l s tyb inėmis į s ta igomis , 
ypač su Valstybės depar
tamentu ir su Baltųjų Rūmų 
pareigūnais. 

A m e r i k i e č i a i d a u g i a u 
kreipia dėmesio į tautybių 
junginius ir Jungtinio Pabal
tieCių Komiteto, kalbančio lie
tuvių, estų ir latvių vardu, 
pastangos kongreso rezoliuci
jų srityje, inkorporavimo į So
vietų Sąjungą nepripažinime, 
pasiuntinybių finansavimo 
klausimuose, diplomatinių tar
nybų tęstinumo reikaluose tu
rėjo reikšmės šalia kitų veiks
n i a ir vienetų veiklos. J . 
Bolsteinas išvyksta ilgesniam 
laikui į Madridą, kur.latviai 
)*Ėd^*4 &&?° informacijų biu
r ą jr kur gorima, kad Pabaltijo 
reikalai ' susilauktų reikiamo 
dėmesio. 

tojams, 61% atsakė — asmeni
niu atsilankymu, 31% — per 
radiją, 5% laiškais. Iš anketos 
atsakiusių 55% remtų pas
tangas, kad būtų Pabaltijo 
valstybėms pasiektas sateliti
nis statusas, kaip pvz. Lenki
jos, Vengrijos, negu jos pasi
liktų Sovietų respublikomis. 
Dauguma, net 88% mano, kad 
reikėtų Pabaltijo valstybių 
suverenumo klausimą kelti 
Jungtinėse Tautose. 50% ma
no, kad Pabaltijo valstybės at
gaus nepriklausomybę prieš 
2000 m. Šiuo atžvilgiu lietu
viai viltingiausi — net 62% ti
ki, kad nepriklausomybė ateis 
prieš 2000 m. Paklausti, kokiu 
keliu ta nepriklausomybė 
ateis, 75% pareiškė, kad So
vietų Sąjunga iš vidaus su
byrės, 11% pareiškė, kad 
pavergtoms tautoms bus pri
versta suteikti laisve veikiant 
tarptautiniam spaudimui, o 
14% mano, kad nepriklau
somybę atneš karas. 

PabaltieCių komitetas savo 
veikloje stengiasi panaudoti 
moderniškas priemones. Vie
n a iŠ jų — neseniai išsiunti
nėta anketa vadovaujantiems 
Uetuviųv'latvtį estų1 asmenims 
JAV-se^ Anketa buvo išsiųsta 
184 asmenims, atsakymai 
gaUti iš 8B. Žinoma, tai nesu
daro "pilnesnės apimties, bet 
vis dėlto tai vienas iš pirmųjų 
bandymų ir neseniai suves
tieji rezultatai mums įdomūs. 
Atsakiusiųjų amžiaus vidur
kis 51.2 m., iš jų 75% vyrų, 22% 
moterų. Vedusių 74%. Metinių 
pajamų vidurkis 36,400 dol. 
Daugiausia uždirba vado
vaujantieji estai: 39,900 dol. 
metams, mažiausia — lietu
viai — 31,100 dol. per metus. 
Cia turima minty išvestasis 
atsakiusių vidurkis. Net 77% 
apklaustų pabaltieCių gimę 
Pabaltijy, 15% JAV-se, 5 
Vokietijoje ir 3 Rusijoje. Net 
94% atsakiusių yra JAV pilie
čiai ir net 94% su aukštuoju 
mokslu. Čia pirmenybę turi 
lietuviai, kurių visas 100 pro
centų su universitetiniu išsi
lavinimu. 

Pagal politines šio krašto 
pažiūras — iš atsakiusių 56% 
priklauso respublikonams, tik 
8% demokratams. Estų res
publikonų net 74%, o latvių — 
50%. -Jei Pabaltijo valstybės 
rytoj taptų nepriklausomos, 
tuojau grįžtų 36%, negrįžtų 
34%, neapsisprendusių 30%. 
Didžiausią grįžtančių pro
centą sudaro lietuviai ir lat
viai — po 44%, bet didžiausią 
procentą vyksiančių aplanky
ti savo nepriklausomų kraštų 
sudaro estai — net 98% ir nė 
vienas jų neatsirado, kuris pa
reikštų, kad nevažiuotų ap
lankyti, tik 2% neapsispren
dusių. Iš atsakiusių į anketą 
73% .laiko, kad apsilankymas 
į okupuotus Pabaltijo kraštus 
yra naudingas mūsų veiklai 
JAV-sė, tačiau iš lietuvių to
kios nuomonės mažiausias 
procentas — tik 44. 

Paklausti, koks geriausias 
būdas perteikti necenzūruo
jamas žinias Pabaltijo gyven-

Paklausti, koks dabar svar
biausias pabaltieCių rūpestis 
JAV-se, 57% atsakė, kad kal
bos išlaikymas, 30% — kul
tūrinio taut inio palikimo 
perteikimas, 1% knygos ir 
literatūra, 3% šeštadieninės 
mokyklose. Vertinant pabal
tieCių politinį veikimą JAV-se 
47% pareiškė, kad jis geras, 
38% kad jis patenkinamas, o 
12% laiko silpnu. Kongreso 
rezoliucijos, kurioms paremia
mas siekimas leisti Pabaltijo 
kraštams tvarkytis laisvo 
apsiprendimo keliu susilaukė 
86% pritarimo. Lietuviai čia 

l pasisakė už net visais 94%. 
Kad' Madrido korrfereflcij a 

atneštų kokių pozityvių lai
mėjimų tik 24% turi vilčių, bet 
vistiek 75% pasisakė už JAV 
dalyvavimą Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo 
susitarimų veikloje. Kad len
kai galės susilaukti pažadėtų 
reformų įgyvendinimo, tetiki 
tik 24% žinodami komunistų 
klastas ir diktatūrą. 

Žmogaus teisių kėlimas 
JAV - užsienio politikoj turi tu
rėti pirmenybę. Už tai pasi
sakė 58%, lietuviai už šį rei
kalą pasisakė net 69%, nors 
65% mano, kad iki šiol ši poli
tika nebuvo veiksminga. 

Apie JAV gynybos pajėgu
mą 73% pasisakė, kad ji silp
na, net 82% nepalaiko tokio 
kaip dabar savanoriško trau
kimo į kariuomenę. JAV turi 
žymiai sustiprinti savo kari
nes pajėgas — taip pareiškė 
98% pabaltieCių, o lietuviai už 
tą pasisakė visu 100%. Olim
piados boikotui pritarė 93%, to
kiu pat procentu užgyrė ir 
sulaikymą grūdų pardavimo 
gruobuoniškai Maskvai. Prieš 
SALT II susitarimo rati
fikavimą stoja 78%, ypač to
dėl, kad SSSR nesilaiko savo 
susitarimų. 

Paklausti apie didžiausią 
JAV užsienio problemą, 43% 
pabaltieCių atsakė, kad tai 
A-timieji Rytai, 41% — So
vietų Sąjunga. Didžiausia vi
daus problema pagal pabal
tieCių 79% nuomonę — 
infliacija. Paklausti apie prezi
dento rinkimus, 75% pasisakė 
už Reaganą, bet tik 57% ma
nė, kad jis gali būti išrinktas. 

Tokie anketos duomenys. 
Sunku būtų tvirtinti, kad je 
pilnai atitiktų visų pabaltie
Cių nuomonei, bet vis dėlto 
naudinga, kad pažiūros yra ti
riamos. Visgi tas duo-da šiokį 
tokį vaizdą apie pabaltieCių 
pažiūras. Džiugu, kad vado
vybėje yra žmonės su aukš
tuoju išsilavinimu, kad jie tiki 
ir pramato Pabaltijo vals
tybių prisikėlimą laisvam, 
nepriklausomam gyvenimui ir 
ta kryptimi nuoširdžiai dirba. 

J. Pr. 

JAV-bių karinės pajėgos Norvegijoje, Sių metų rudens manevrų metu 

SSSR APMOKOMI PRANCŪZIJOS 
KOSMONAUTAI 

Prancūzijos kosmonautai susilygino su satelitiniais. 
Jau du dešimtmečiai prabė

go, kai prasidėjo atkaklios 
rungtynės už šio pasaulio erd
vių užkariavimą. Jį be ato
dairos vykdo dvi didžiosios 
galybės: SSSR ir JAV. Pir
moji, po pirmųjų žymių laimė
jimų, taip vadinamų "sput-
nikų", ar žemės palydovų 
baruose, dėjo didžiules pastan
gas pirmieji pasiekti mūsų 
nuolatinį žemės palydovą — 
mėnulį. Deja, pasirodė, kad ji -
SSSR tam uždaviniui įvykdyti 
dar nebuvo priaugusi. JAV 
mokslininkų ir technikinės pa
žangos laimėjimai leido Ameri
kai pirmajai 1969.VII.20 nu
skraidinti astronautus — Neil 
A. Armstrong ir Edwin E. 
Aldria ir leisti jiems išlipti ant 
mėnulio paviršiaus. J3u šiuo 
laimėjimu JAV įrodė, kad ji 
yra 1-ji ir mokslo pasaulyje. 

Nuo tų istorinių, krašto pi
liečių nuotaikas pakėlusių die
nų, jau prabėgo dešimtmetis. 
Buvo gerokai primiršti mė
nuliai ir jų užkariavimai. Ir 
nors kraštą spaudžia eko
nominės bėdos, bet dar vis 
rungtyniaujama su sovietais: 
dabar JAV stengiamasi iš
šauti į erdves didžiulius erdvė
laivius, kurie po atlikto darbo 
vėl grįžtų į žemę. Tuose erdvė
laiviuose gyvendami žmonės 
ne tik vykdytų mokslinius tyri
nėjimus, bet taip pat būtų ir 
sargai nuo galimo SSSR bran
duolinio užpuolimo. 

Tenka pripažinti, kad ir 
SSSR šioje srityje taip pat pa
siekė vertų dėmesio lai
mėjimų. Cia ypatingai pasi
žymėjo "SOJUZ" — 37 su 
pilotais Popovu ir Riuminu: 
mat pas juos į "svečius" buvo 
atskridęs kubietis, kosmonau
tas, Arnaldo Tamajo Mendoz 

BR. AS. 

ir po "vizito" laimingai grįžo į 
žemės globą. 

Ruošiami kiti 
kosmonauta i 

Jau keleri metai, kai SSSR, 
propagandos ir gal dar kitais 
sumetimais apmokydavo savo 
sateli t inių kraštų atrink
tuosius lakūnus profesiniam 
kosmonauto pasirengimui. Tai 
gana ilgas ir daug pastangų, 
pasišvent imo, reikalaująs 
mokslinimasis tik tam, kad pa
skraidytų sovietiniu erdvėlai
viu. 

Tame garsiame "Žvaigždžių 
mieste", kaip rašoma rugsėjo 
29 d. "Av. Wk.'& Sp. Tchn." 
savaitraštyje, "jau prasidėjo 
apmokymas dviejų Prancūzi
jos kosmonautų. Tuo būdu bu
vęs atvertas kelias ir svetim
šaliams erdvių tyrinėtojams 
susipažinti su sovietine erdvių 
užkariavimo technika." 

Iš spaudos pranešimų žino
ma, kad ankstyvesniuose to
kiuose pratimuose buvę ap
m o k y t i Čekos lovak i jos , 
Lenkijos, Rytų Vokietijos, Bul
garijos, Vietnamo ir Kubos 
kosmonautai. Šie bendri ap
mokymai kartu su rusis pra
dėti 1975. 

Šiuo metu prancūzų kos
monautai Patrick Baudry, 34-
rių metų Prancūzijos Karo 
aviacijos majoras yra pralei
dęs 6 metus skraidydamas 
"Jaguar" lėktuvu - naikintoju. 
Antras pik. ltn. Jean - Loup 
Chretien, 41 metų yra skraidęs 
7 metus Mirage naikintojų 
eskadroje. 

Šiai misijai šie du prancūzų 
lakūnai buvę atrinkti birželį. 

Suprantama, juodu taip pat 
mokosi rusiškai susikalbėti. 

Pas i ruoš imas 
Šie lakūnai per pirmuosius 8 

mėnesius bus "užgrūdinti" fizi
nio patvarumo. Lygiagrečiai 
juodu bus supažindinami su 
bendrąja erdvių skrydžių 
technika, galimais bėdos atve
jais bei su teoretiniais daly
kais. Fizinis kūno paruoši
mas, pratybos, apimančios 
normalius pratimus, bei p-
arabolinių skrydžių su ri
botais "svorio netekimo" jude
siais. Taip pat bus mokoma 
gelbėtis patekus į vandenį ir 
ant žemės; pastarasis užtruks 
penkias dienas "gyvo išliki
mo" kursas, kurio metu tebus 
leista naudoti tik "bėdos atve
jo maistas". 

Galvojama, kad teoretinių 
pamokų metu teks iš naujo mo
kytis matematikos, skridimo 
dinamikos, balistikos, erdvių 
sistemos pažinimo, astro
nomijos bei astronavigacijos. 

Antroje apmokymo fazėje, 
kuri galinti užsitęsti nuo 7-12 
mėnesių, lakūnams teks nuo
dugniai susipažinti su erdvė
laivio techniškąja dalimi. Pats 
apmokymas būsiąs vykdomas 
Sojuz ir Saliut kopijose; ypa
tingas dėmesys bus skirtas 
kaip susitikti erdvėse, tarpe 
Saliut ir Sojuz, ir kaip erdvėlai
viams atsiskirti (perkėlus kos
monautus). 

Šios programos šeimininkas 
(sovietai) sako, kad užsienie
čiams kosmonautams tin
kamai parengti reikia juos mo
kyti dvejus metus. Prancūzų -
Sovietų kosmonautų vienetas 
erdvėje išbus 7 dienas. Jie ten 
vykdys biologinius ir medi

cininius pratimus, gamins 
kai kurias medžiagas bei stu
dijuos atmosferinę fiziką ir 
astronomiją. 

Medicininiai pratimai lies 
studiją apie "kraujo pasiskirs
tymą žmogaus kūne, jam esant 
besvorėje būklėje". Tam rei
kalui naudojami specialūs 
aukšto garso įtampą matuoją 
įrankiai "galės patikrinti įgu
los narių širdies veikimą". 
Prieš skridimą ir po skridimo 
visų kosmonautų sveikatos 
stovis būsiąs nuodugniai 
patikrintas. 

Ypatingi š a l m a i 
Moksliniai tyrinėjimai bū

sią nukreipti geresniam žmo
gaus kūno pažinimui tuo me
tu, kai jis netenka turėtos 
pusiausvyros. Specialus šal
mas bus naudojamas kos
monauto regėjimui studijuoti 
tuo metu, kai jo kūnas beorėje 
erdvėje nustoja pusiausvyros. 
Biologiniai bandymai bus nu
kreipti studijoms, kaip kos
miniai spinduliai paliečia bio
loginius kūnus erdvėlaivio 
viduje ir jo išorėje (beorėje 
atmosferoje). Kiti bandymai 
bus atlikti su antibiotikais ir 
kokią veikimo galią jie turi erd
vėje. Nurodoma, kad ban
dymai Saliut erdvėlaivyje bus 
atliekami kasdien, skiriant 
jiems bent po 6 valandas. 

Sovietai apmoko svetim
šalius kosmonautus su tokiu 
apskaičiavimu, kad dar prieš 
1982 m., skrydžiui į erdvę pra
sidedant, vienas prancūzas 
kils j erdves, antrasis bus 
skrendančio pakaitalu žemėje. 
Cia jis atidžiai seks visus jo ko
legos atliekamus veiksmus, bū
damas lygiai tokiame aparate, 
kaip ir skrendantysis erdvėse. 

• 

Visi gali t y r i n ė t i 

Prancūzijos erdvių tyrinėji
mo įstaiga (CNES), parinkusi 
lakūnus, juos pasiliks savo ži

nioje ir po uždavinio įvyk
dymo. Chretien yra buvęs pie
tų Prancūzijos Orinės gynybos 
erdvių viršininko pavaduoto
jas, kai tuo tarpu Baudry, be 
įsigyto patyrimo Prancūzijos 
Karo aviacijoje, dar yra bai
gęs D. Britanijos "Lakūnų 
bandy to jų" specialią mo
kyklą. 

Nežinoma ir apgailėtina, ko
dėl JAV astronautų mokykla 
nesiėmė išmokslinimo šių 
dviejų prancūzų, erdvių užka
riavimo pionierių. Ši dirva dar 
taip mažai iškedenta, kad joje 
darbuotis yra vietos visos žmo
nijos labui ne tik prancūzams, 
bet ir visų tautybių piliečiams, 
neišskiriant ir lietuvių. 

K A R O K A P E L I O N A I 
P A S P O P I E Ž I Ų 

Popiežių Joną Paulių II ap
lankė apie 50 karo kapelionų, 
dalyvavusių pirmajame par 
sauliniame savo suvažiavime. 
Audiencijos dalyviams tar
tame žodyje Šventasis Tėvas 
iškėlė kariuomenės kapelionų 
misijos svarbumą, dvasiniai 
auklėjant karinę tarnybą atlie
kančius jaunus vyrus ir tuo bū
du padedant išugdyti jų pilną 
asmenybę. Karinė tarnyba, 
kalbėjo popiežius, daugeliui 
jaunų vyrų yra tartum jų dva
sinių ir moralinių pažiūrų ban' 
dymo laikotarpis. Kapelio
nams yra skirtas uždavinys 
padėti jauniem žmonėm ap
saugoti įsigytą tikėjimo turtą, 
arba, reikalui esant, priartinti 
prie tikėjimo tuos, kurie jo dar 
nėra pasisavinę ar nuo jo yra 
nutolę. 

Privačioje audiencijoje Po
piežius Jonas Paulius II-sis 
priėmė Zairo respublikos pre
zidentą Mobuto Sese Seko su 
žmona. 

Čiang - čing, mirusio komunistinės Kinijos diktatoriaus žmona, 
dabar kitos krypties valdančiųjų komunistų teisiama. Be kitų dalykų, 
jai primetamas kaltinimas, kad norėjusi nužudyti savo vyrą Mao 

NEW YORKAS 
P E T R A S MATEKCNAS 

The World Trade Center savo aukščiu užima 
antrą vietą pasaulyje (Aukščiausias pasaulyje 
dangoraižis yra Sears Tower Čikagoje, turįs 1454 pė
das aukščio). Jie pastatyti ant 16 akrų žemės ploto. 
Juos dar vadina Twin Towers. Kiekvienas turi po 
110 aukštų. Pastatyti moderniu stiliumi vienas prie 
kito, iš visų pusių apsupti namais, kurie prieš juos 
atrodo kaip nykštukai. 

Twin Tovvers neturi jokių bokštų ar bokštelių, 
kaip Empire State ar kiti dangoraižiai. Nuo žemės 
paviršiaus ligi stogų eina tiesios linijos. Iš lauko 
pusės jie atrodo kaip du aukšti stulpai. Langai 
vienodo dydžio, išskyrus viršutinius, pro kuriuos lan
kytojai, atsisėdę į suolus, gali žiūrėti į New Yorką, 
kuris atrodo labai žemai. Jei oras gražus, mato
mumas siekia arti 100 mylių. 

Virš vieno Twin Towers stogo lankytojams spe
cialiai įrengtas stebėjimo takas — observatorija — 
sudarantis lyg kokį kvadratinį rėmą, einantį aplink 
stogą, apie 20 pėdų nuo stogo kraštų. Pakilęs 1377 
pėdas nuo žemės pavirššiaus, tai aukščiausia stebė
jimo vieta ne tik New Yorke, bet ir visame pasau
lyje. Paukščiai virš Twin Tovvers stogų jau nebe
skrenda. Iš observatorijos matosi ne tik 

Manhatanas, kuris, kaip ilga juosta, įsiterpęs tarp 
Hudsono ir East River sąsiaurio, tęsiasi į šiaurę, bet 
taip pat Bronksas, Queens, Brooklynas ir State 
Island (Richmond) miesto dalys; tiltai, įlankos, salos 
ir tolimesnės apylinkės, jau nekalbant apie namus, 
parkus ir gatves, kurie esti papėdėje. Gatvės atrodo 
kaip siauri takeliai parkuose, o automašinos kaip ju
dančios skruzdėlės. Nuo mašinų, žinoma, neatsi
lieka ir žmonės. Jie atrodo, kaip maži judantys 
taškeliai. Į observatoriją lankytojus pakelia dviem 
elevatoriais. Kelionė teužtrunka apie vieną minutę. 
Lankytojų visuomet pilna, ypač pietų metu arba 
sekmadieniais, bet esti viskas taip sutvarkyta, kad 
susigrūdimo visai nėra, nors per dieną Twin Tovvers 
pastatą aplanko keli tūkstančiai. Dienos metu jame 
dirba, neskaitant turistų, apie 45,000 žmonių. Prie 
Twin Tovvers yra didelė, cemento plytomis išklota 
aikštė, kurios viduryje yra įrengtas didelis apskritas 
fontanas. 

I Dovvntovvn ribas dar įeina Chinatovvn. 
Bovveris, Greenvvich Village ir kitos vietovės. Nors 
tose vietose nėra tokių didelių pastatų, kaip Manha-
tano Midtovvn dalyje, bet kiekvienas turistas nori 
pamatyti, kur gyvena, kaip amerikiečiai sako, 
„bomai" ir kur kiekvienais metais po atviru dan
gumi įvyksta dailininkų paveikslų parodos. Tos dvi 
vietos žinomos ne tik Amerikoje, bet ir kituose konti
nentuose. 

Chinatovvn — kinų rajone — prie 7 Mott gatvės 
veikia jų muziejus, kuriame yra vertingų eksponatų, 
jų tarpe senovės kinų monetos. Chinatovvn krau
tuvių languose pridėta egzotiškų prieskonių, augalų, 
ančių kiaušinių ir daug kitokių produktų bei kiniškų 
indų. Krautuvių ir restoranų iškabos užrašytos anglų 
ir kinų kalbomis. Net ir telefonų būdelės papuoštos 
kinų stiliumi. Žmogus patekęs į Chinatovvn jautiesi. 

kaip Kinijoje, nes tiek krautuvėse, tiek gatvėse, 
vaikšto ar prie namų stovi kinietiškai kalbantys 
gyventojai. ; 

Į šiaurę nuo Chinatovvn yra Bovveris, 19 šimt. 
buvęs teatrų centru. Vėliau žmonės iš Bovverio kėlėsi 
į šiaurę — dabartinį Midtovvn ir Uptovvn 
Manhataną. Liko paprasti žmonės ir „bomai", kurie, 
neturėdami butų, gyvena gatvėse. Vasaros metu jie 
miega prisiglaudę prie namų durų ar parke ant 
suolo, po galva padėdami kepurę ir pakišę ranką. I 
„bomus" yra pavirtę ne vien vargingesnį žmonės, 
bet ir baigę net aukštuosius mokslus, kurie dėl kokio 
nors pergyvenimo ar nusivylimo pasirinko tokį 
gyvenimą. Tokie asmenys dažniausiai pavirsta alko
holikais ir, suardę savo sveikatą, visų apleisti 
miršta. Nemažai jų tarpe yra ir kriminalistų, kurie 
tik ieško progų ką nors pavogti, o kiti, kurie nelinkę į 
nusikaltimus, gatvėse iš praeinančių žmonių prašo 
išmaldos ir, surinkę kelis centus, tuojau prageria. 
Sunkiausias jiems laikotarpis yra žiemos metu, kai 
prasideda šaltis. 

Gatvės, kaip ir Chinatovvn, siauros ir labai ne
švarios. Cia veikia paprasti restoranai, krautuvės ir 
nakvynės namai, kuriuose nakvoja ,.gatvės pamiršti 
žmonės", kitaip sakant, „bomai". 

Iš visų šių vietovių išsiskiria Greenvvich Village. 
Tai žinoma vieta visame pasaulyje, kurioje, kaip ir 
Paryžiuje Montmartre, kiekvienais metais po atviru 
dangumi rengiamos dailininkų paveikslų parodos. 
Jos rengiamos Washingtono Square nuo gegužės 21 
d. iki birželio L3 d. ir nuo rugsėjo 3 d. iki 19 d. 
Washington Sąu^re viduryje yTa didelis fontanas ir 
didinga Washingjtono Arka, pastatyta 1893 m. pagal 
Staford White prefektą, minint 100 metų nuo pirmojo 
prezidento inauguracijos. 

(ftus daugiau) _ 

-
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Washingtone, Kapitoliaus patalpose, JAV LB V.R.T. ir Liet. Jaunimo s-ga surengė priėmimą suimtiems ir teisiamiems 
liet. demonstrantams. B k.: kongr. E. Derwinsky, V.R.T. pirm. A. Gečys, adv. E. Raškauskas ir teisiamasis LB 
Washingtono apylinkės pirm. L. Kojelis. Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtė* 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
IX TARYBOS SESIJA 

(S) Dėmesys Lietuvos reikalams 

KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOS 

Kanadoje Lietuviu dienos, įvy
kusios spalio 10 — 12 dienomis 
Hamiltone, buvo tikrai sėkmin
gos. Jose dalyvavo masės lietuvių 
iš įvairiausių Kanados ir Ame
rikos vietovių. Spalio 10 d. įvyko 
poezijos — dramos ir jaunimo su 
sipažinimo vakaras. Spalio 11 d. 
atidaiyta dailininko — skulpto
riaus Dagio darbų paroda, o va
kare buvo didžiulis susipažinimo 
vakaras karių salėje, kurioje da
lyvavo daugiau kaip 1,500 lietu* 
vių. Spalio 12 d. lietuviai užpildė 
didelę katalikų katedrą, kur pa
maldas atnašavo vyskupas Vin
centas Brizgys, asistuojamas 12 
kunigų. Pamaldose dalyvavo ir 
vietos vyskupas. 

Po pietų didelėje ir modernio 

liaudies instrumentų orkestras 
"Gintaras", vadovaujamas A La
pino; ir 4 tautinių šokių gru
pės — Toronto "Atžalynas", vad. 
A. Zander, Toronto "Gintaras", 
vad. R. ir J. Karasiejų; Montrea-
lio "Gintaras" vad. Rasos Lokuše 
vičiūtės ir Hamiltono "Gyvata-
ras", vad. G. Breichmanienės. 
(aipgi programoje puikiai dainavo 
solistė G. Čapkauskienė solo ir su 
chorais. 

Visą koncertą apipavidalino G. 
Breichmanienė, sceninė priežiū
ra — I. Jokūbynienės ir šauklio 
balsas A Juozapavičiaus. Progra 
ma ilga, bet įvairi ir įdomi. 

Kanados Lietuvių dienų Or
ganizacinio komiteto pirminin
ku buvo jaunosios kartos atstovas 
M. Gudinskas, kuris ir šį koncer
tą puikiai pravedė. Tai ne Hamil
tonui, bet ir visai Kanados Lietu 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

je Hamilton Place salėje įvyko ivių Bendruomenei daug žadanti 
įspūdingas koncertas, kurio pro- ateitis, 
gramą išpildė Hamiltono mergai-

Sheraton—Midway viešbučio 
restorane Tarybos sesijos daly
viai baigė savo pirmąją darbo die
ną (spalio 25) bendravakariu. 

Programa pradėta Tarybos na
rio kun. Jono Borevičiaus, šven
čiančio 75 m. amžiaus ir 40 m. 
kunigystės sukaktis, pagerbimu. 
Kun. Borevičiui įteiktas Tarybos 
narių pasirašytas atžymėjimas už 
plačią visuomeninę ir religinę 
veiklą. 

Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas Algimantas Gečys 
plačiatr- supažindino su naujai 

' pasirodžiusi *i veikalo „Opposi-
tion to Soviet Rtrle in Lithuania 
1945-1980" bei 7 „Violation of 
Human Rights in Soviet Occu-
pied Lithuania" metraščių auto
riumi ir redaktoriumi Tomu Re-
meikiu. Anot A. Gečio, stebėti
na, kaip T. Remeikis sugeba ak
tyviai reikštis visuomeninėje veik
loje, ̂ JSįSiUMl 'Sfctmamis" ir dar 
tiek^rerlčalų" išleisti. T . Remeikiui 
įtektas Vilniaus Universiteto me
dalis. Dr. Remeikis paaiškino, 
kad jo darbas (pradėtas su buvu
sio JAV LB pirm. Broniaus Nai
nio paskata. Leidžiant „Viola-
tions" metraščius, kurie labai 
reikalingi, iškilo problema, kad 
tokiu būdu negalima pateikti 
rimtesnės analizės, duoti plates
nės perspektyvos. Tad prieš maž
daug 6 metus pradėta ruošti ne
seniai pasirodžiusį 680 psl. doku
mentinį veikalą. T. Remeikis sa
kė nesigailįs tiek laiko praleidęs. 
Prieš porą metų težinojome vien 
apie „LKB Kroniką". Tik nese
niai turėta progos susipažinti su 
platesne pogrindžio veikla per 
naujus leidinius, atspindinčius 
įvairias pasaulėžiūras, ideologi
jas — nuo katalikiškumo iki 
tautinio komunizmo. Baigdamas 
T. Remeikis pastebėjo, kad šis 
veikalas yra LB įsijungimo į po
litinį darbą rezultatas ir linkėjo 
Bendruomenei toliau tą darbą 
tęsti. A. Gečys dar pridėjo, kad 
knyga bus įteikta visom 35 Mad
rido konferencijoje dalyvaujan-
čiom delegacijom. 

Gintė Damušytė, kuri yra bai
gusi politinius mokslus ir šiuo 
metu dirba kun. Kazimiero Puge-
vičiaus vadovaujamame Lietuvių 
informacijos centre (LIC), pra 
nešė apie padėtį Lietuvoje ir in 
formacijos darbą. 

Prelegentė trumpai apžvelgė 
Lietuvos gyvenimo reiškinius, 
kurie susilaukia mažiau dėmesio 
išeivijoje, k. a. alkoholizmas, ru
sinimo metodai, moterų padėtis. 

C Damušytė paminėjo Jono 
Dainausko straipsnį apie pogrin
džio spaudą, atspausdintą „Pa 
šaulio lietuvio" Nr. 56, kuriame 
jis taikliai pastebi, kad dabarti
nis Lietuvos pogrindis gerai su
pranta, kad rezistencinėje kovo
je pogrindžio spauda turį dide
lės Teikšmės visuomenės orien

tacijai. Ši orientacija ir informa
cija skiriama ne tik Lietuvos gy
ventojams, bet gal net daugiau 
mums išeiviams ir visam pasau
liui. 

Pogrindžio spaudoje dažnai ra
šoma apie alkoholizmo proble
mą. Jdomu, kad apie šį reiški
nį išeivijoje daugiausia nutyli
ma. Socialinė, tautinė ir religinė 
priespauda sudaro palankias są
lygas alkoholizmui. Alkoholis su
teikia galimybę bent iš dalies už
miršti savo bejėgiškumą> • Po
grindžio spauda teigia, kąd vy
riausybė nekreipia reikiamo dė* 
mesio šiai problemai." v*Aušros? 
Nr. 21 rašoma: „Milijonas gir
tuoklių mažiau (pavojingas už 
tūkstantį ar- net šimtą šviesių, 
blaivių, sveikai galvojančių ir sa
vo vertę žinančių žmonių. Tad 
kam trukdyti jiems svaigti, kam 
rimtai kovoti prieš girtavimą, 
kam kirstis iaką. ar*t --kurio* -pats 
sėdi? Kam kenkti sau ėkTmbiihT-
kai, jie girtuokliai valstybei ati
duoda milijonus rublių... Alkoho
likai ne tik paklusnūs valdiniai, 
bet Ir stipriausi valstybės ekono
mikos rėmėjai". „Aušros" Nr. 19 
pateikta statistika apie alkoholį 
Lietuvoje: kas vienuoliktas gyven
tojas yra tapęs alkoholiku; vie
nas pasaulio gyventojas per me
tus suvartoja 2,4 litro absoliu
taus alkoholio, o Lietuvos gyven
tojas net 10,2 litro — beveik 5 
kartus daugiau. Sakoma, kad val
džia neleidžia blaivybės draugi
joms veikti, įžiūrėdama ekono
minius nuostolius ir politinį pa

čių choras, diriguojamas J. Go-
vėdo; Toronto vyrų choras 
"Aras", diriguojamas Vaclovo Ve 
rikaičio; jungtinis mišrus choras, 
kurį sudarė Hamiltono Aušros Var 
tųt ir Toronto Prisikėlimo para
pijų chorai, diriguojami Darijos 
Deksnytės - Powell; Montrealio 

tarusijos lietuvių religinis perse
kiojimas dar liūdnesnis. 

Pogrindyje veikianti Lietuvių 
kalbos iniciatyvinė grupė 1979 
m. prašė Jungtines Tautas pagal
bos lietuvių tautos teisėms ap
ginti. Ši grupė rašė: „Išsamesnę 
medžiagą apie 1979 m. Tašken
te įvykusią konferenciją bei ki
tus sąjunginių respublikų rusini
mo faktus, prireikus, Jums, ger
biamas Sekretoriau, gali pateikti 
lietuvių išeivijos visuomeninės or
ganizacijos, kurios męs>manome, 
tai noriai atliks^ J&ff r t t a * & 
b̂.uvĄ ątUkta. . arfiaM .'; -.' 
' Kita' rusinimo "priemonė ' yra 

tautos paminklų bei kultūros ver
tybių neišsaugojimas; pvz. klau
siama kur dingo garsioj r 30.000 
tomų Kauno kunigų seminarijos 
biblioteka, kurioje buvo retų 
mokslinių knygų. 

L*etwi^ išeivija 4įąygia«s*a •*»- *• 
sipa^fiūsT "su" žyrrn^rūstatr Žmo
gaus teisių gynėjais, k.a. Baliu 
Gajausku, Vktoru Petkumi ir Ni
jole Sadūnaite, kuri liepos mėn. 
iš tremties grįžo į Lietuvą. Rei
kia ir toliau už juos kovoti, bet 
negalima pamiršti kitų, mažiau 
žinomų kalinių. Pogrindis tiesio
giai prašo išeiviją ypatingą dėme
sį atkreipti į Petrą Plumpą, Petrą 
Paulaitį ir Vladą Lapienį. Grįžu
sieji iš tremties į Lietuvą taip pat 
yra savos rūšies kaliniai. Jiems 
trukdoma miestuose registruotis, 
o be to negalima dirbti ar gydy
tis. Valdžia siekia šia nauja kam
panija tremtinius ir jų šeimas tie-

vojų. Tikinčiųjų teisėms ginti ko- j siog išstumti iš tėvynės. Įstaigos 
.nitetas 1979 m. kreipėsi į Lie-! ir mokslo institucijos yra įspėja-

"LKB Kronikos" 
olatinimu. 

bei "Aušros" 

G. Damušytė kvietė visus as 
meniškai prisidėti prie informa
cijos darbo, kaupiant medžiagą 
iš korespondencijų, kelionių į Lie
tuvą. Lietuvoje gyvenantys vien
balsiai Šaukia: „Važiuokite į Lie
tuvą ir vežkitės knygas". Tai tu
rėtų būti kiekvieno važiuojančio 
pareiga. Taip pat LIC galėtų sa
vo darbą efektyviau atlikti jei 
kiekvienoj kolonijoj būtų atsto
vas, besirūpinus informacijos apie 
Lietuvą telkimu ir skleidimu. 

Prelegentė 'Baigė savo pasta
bas sakydama, kad turėtumėme 
remtis obalsiu, kad esame perse
kiojamųjų balsas laisvajame pa
saulyje; turime "būti aktyvūs kaip 
individai ir kaip grupė. 

tuvoje ir išeivijoje gyvenančius 
paskelbti 1980 m. blaivybės me
tais, bet atrodo, kad į tai mažai 
kas reagavo. 

Ne tik alkoholio priedangoje 
vyksta tautos genocidas. Komu
nistinio internacionalizmo ir tar
nybinio patriotizmo vardan sten
giamasi lietuvių tautą sunaikin
ti, — toliau aiškino G. Damu
šytė. Pogrindžio spauda dažnai 
rašo apie sovietų vykdomą rusi
nimo politiką. 1979 m. vykusi 
Taškento konferencija graso pa
versti visų tipų mokyklas — nuo 
vaikų darželių iki aukštųjų — 
svarbiausiais surusinimo židi
niais. Nepasiduodantys lietuvių 
kalbos išstūmimui vadinami siau
rais nacionalistais bei šovinistais, 
'ik pereitą savaitę iš Lietuvos gau
tas naujas dokumentas: „Helsin 

mos nepriimti asmenų su „sutep
tomis biografijomis". 

Moters padėtis šiandieninėje 
Lietuvoje yra tikrai slegianti. Po
grindis tvirtina, kad moterys dir
ba sunkų fizinį darbą ne libera-
cijos vardan, bet tam, kad ati
traukus jas nuo auklėjimo darbo. 
Tačiau slaptosios vienuolės ir ak
tyvistės pasaulietės rizikuoja per
rašinėdamos pogrindžio leidi
nius. Sadūnaite už tokį darbą bu
vo nuteista, tik padėtis šiandien 
dar pavojingesnė. Saugumas yra 
viešai pareiškęs, kad antros Sa-
dūnaitės nebus. Naujai suimto
sioms keliamos sufabrikuotos kri
minalinės bylos, kad jos netaptų 
tautos didvyrėmis. 

Po skaidrių — daugiausia rš 
Lietuvos religinio gyvenimo, G. 

kio susitarimų peržiūros kon-1 Damušytė paaiškino apie LIC 
ferencijai Madride: pavyzdys tau- j veiklą ir planus. Vienas iš svar-
tinių mažumų genocido Tarybų biausių reikalų yra skubiai ir re-
Sąjungoje". Dokumente aprašy
ta Baltarusijoje gyvenančių lie
tuvių diskriminacija. Lietuviškos 
mokyklos ir bibliotekos uždary
tos, lietuviška spauda neprieina-

guliariai informuoti didžiąją 
spaudą ir visuomenę apie Lietu
vą. LIC dalinai šį darbą atlieka. 
Jau kitataučiai savo iniciatyva 
kreipiasi, prašydami platesnės in-

ma, uždrausta organizuoti net I formacijos. Reikia sutelkti jėgas 
saviveiklos vienetus, k.a. chorus,, įr samdyti profesionalių, pilnai 
dramos, tautinių šokių ratelius, < apmokamų žmonių Štabą lietuvių 
kai tuo tarpu rusų mažuma Lie- j vardo paskleidimui; rūpintis vi-
tuvoje turi savo mokyklas. Bal- j SŲ pogrindžio leidinių — ne vien 

JAV delegacijos narys į Mad
rido konferencija. Rimas Cesonis 
davė trumpą pranešimą. Madri
do konferencijos pagrindinis tiks
las yra peržiūrėti Helsinkio Bai
giamojo akto nuostatų vykdymą 
ir surasti priemones randamiems 
trūkumams šalinti. Konferencijos 
pirmoji dalis vyks lapkričio H 
— gruodžio 19, o antroji jau po 
Naujųjų metų. 

JAV delegacija bus pati di
džiausia Madride — apie 60 na
rių. Delegacijai vadovaus Grif-
fith Bell, dr. Max Kampleman, 
Dante Fascell, Clayborne Pell, 
Spencer Oliver, Roseann Ridge-
way, p. Zimmermanas. R. Cesonis 
pareiškė pasitikėjimą šiais asme
nimis. Priminta, tačiau, kad visi 
Madrido konferencijos nutarimai 
turi būti vienbalsiai priimti, tad 
jis asmeniškai vyksta be didelių 
vilčių ar iliuzijų, bet su atviro
mis akimis. 

Lietuviams pagrindinis rūpes
tis yra tautų ir žmogaus apsi
sprendimo teisės. Anot prelegen
to medžiagos apie pažeidimus 
yra tiesiog per daug, tad nebus 
įmanoma visų mums rūpimų 
klausimų paliesti. 

šiuo metu Madride vykstą pasi
tarimai dėl darbotvarkės eina 
sunkiai. Sovietai nori riboti laiką 
Helsinkio akto pažeidimams per
žiūrėti, o skirti daugiau laiko 
ginklų kontrolei ir pan. Amerikos 
delegacija griežtai tam priešina
si, bet susirūpinta, kad kitos de
legacijos gali „suminkštėti". 

R. Cesonis tikisi, kad JAV po
zicija bus tvirta ir kad bus lai
komasi prez. Carterio liepos 29 
padaryto pareiškimo Baltuosiuo
se Rūmuose. Tuomet jis pasakė, 
kad sovietai išprievartavo Hel
sinkio aktą, okupuodami Afga
nistaną ir padidindami priespau
dą pačioje Sovietų Sąjungoje 
prieš bandančius įgyvendinti Hel
sinkio susitarimus. Madride už 
juos kalbės kiti. 

(eps) 
(Bus daugiau) 

Sekmadienį vakare Hamiltono 
Lietuvių Jaunimo centre buvo 
Kanados Lietuvių dienų užbaigi 
mo banketas — vaišės. 

Kanados Lietuvių dienose daly 
vavo PLB valdybos pirm. Vytau 
tas Kamantas ir JAV LB Krašto 
Valdybos pirm. Vytautas Kutkus 
su žmona. 

Toronto, Ont. 
"NEPR. LIETUVAI" 40 METU 

Kanadoje leidžiamas savaitraš
tis „Nepriklausoma Lietuva" spa
lio 25 d. Toronto Lietuvių na
muose atžymėjo savo 40 metų 
gyvavimo sukaktį. 

Rengėjų vardu minėjimą ati
darė Augustinas Kuolas, o pui
kią liaudies dainų ir operų ari
jų programą atliko solistė G. Čap
kauskienė. Jai akompanavo muz. 
J. Govedas. 

f a proga iš Montrealio ; To
rontą atvyko dabartinė „NJL" 
redaktorė B. Nagienė, buvęs re
daktorius L. Girinis su žmona ir 
NL spaudos b-vės pirm. Petru
lis. Nors pasitaikė labai vėjuota 
ir žiauriai lietinga diena, j mi
nėjimą atsilankė porą šimtų lie
tuviškosios spaudos rėmėjų. 

„Nepriklausoma Lietuva" pra
dėta leisti 1941 m. pradžioje,-1. 
y., kai mūsų Tėvynę Lietuvą už
klupo bolševikų okupacija. Per 
tą laiką laikraštis daugelį kartų 
keitė savo formatą, redaktorius, 
bet savo turiniu ir linija —nie
kad nenukrypo nuo savo užsi
brėžto tikslo — kovos už Lietu
vos laisvę ir ištikimybės Kana
dai. 

<Iš pradžių šis laikraštis išei
davo gana retai — kartą per du 
mėnesius, vėliau — kas mėnesį. 
Kanadoje padidėjus lietuvių skai
čiui (po Antrojo Pasaulinio 
karo), pradėtas leisti kas savai-

Anksčiau laikraštis buvo žur
nalo formato spausdinamas ro
tatoriumi. Vėliau, pradėjus leisti 
kas savaitę, spausdintas spaustu
vėje. Šiuo metu spaudos darbas 
atliekamas ofsetu. 

Laikraštį redagavo visa eilė re
daktorių: V. Dagilis, K. Būrė, M. 
Aukštaitė, M. Arlauskaitė, J. Yla, 
Pr. Rudinskas, L Girinis, J. Kar
delis, dr. H. Nagys, R.E. Mazi
liauskas, J. Petrėnas, Pr. Paukš-
taitis, o dabar B. Nagienė su re
dakciniu kolektyvu. 

Ilgiausia ,Nepr. Lietuvą" re
dagavo prityręs žurnalistas ir re
daktorius J. Kardelis. Jis to laik
raščio kūnu ir siela išbuvo be-
viek 20 metų iki mirties-

Po a.a. J. Kardelio mirties laik
raščio redagavimą perėmė dr. H. 
Nagys. Jo redagavimo metu — 
„Nepr. Lietuvoje" dvelkterėjo žy
miai naujoviškesni vėjai, pasižy
mi aukšta kūrybine dvasia. De
ja, dr. H. Nagys redaktoriaus kė
dėj ilgiau pasilikti negalėjo. Jis, 
šalia to darbo, buvo ir dabar te
bėra vienos prancūzų gimnazijos 
mokytoju. Jis ir perimdamas re
daktoriaus pareigas tepasižadė-
jo jose būti neilgiau, kaip viene
rius metus. 

Dabartinė redaktorė — dr. H.. 
Nagio žmona, taip pat labai ga
bi ir kūrybinga vadovė. 

Pranys Aiženas 

St. Petctsburg, FIcV 
KULTŪRINĖ VEIKLA 

St Petersburgo lietuvių kolo
nijoje kultūrinė veikla atrodo ga
na gyva. 

Spalio mėn. 22 d. įvyko Kristi
jono Donelaičio 200 metų mir
ties sukakties minėjimas.Suruoštas 
poetinis — koncertinis vakaras. 
Apie Donelaitį ir jo kūrybą labai 
išsamią paskaitą skaitė mokytoja 
Marija Pėteraitienė. Iš Donelai
čio poemos "Metai" padeklamavo 
aktoriškais gabumais ąpdovano 
tas aktorius Henrikas Kačinskas. 
Daklamavo iš poemos "Metai" iš
traukas apie būrų gyvenimą ir 
gamtos grožybes. Dar padeklama 
vo keletą kitų eilėraščių. 

Vakaro programoje dalyvavusi 
solistė Ona Zubavičienė padaina
vo keletą dainelių. 

Solistės balselis neaukštas. Dai 
nuotos dainos skambėjo maloniai 
ir švelniai. 

Po koncerto demonstruota S. 
Kačinskienės moterų rūbų mez 
giniai: suknelės, kostiumėliai ir 
tų mezginių parodėlė. Litera
tūrinio koncerto — vakaro rengė 
jai ir pravedėjai Radijo rėmėjų 
sambūris ir radijo valandėlės ko 
mitetas St. Petersburge. 

Po vasaros atostogų vėl prade 
jo darbą lituanistinė mokykla. 
Mokykloje dirba ir mažuosius lie
tuviukus moko kvalifikuotos mo
kytojos: Rita Moore, M. Peterai 
tienė, V. Kulbokienė, Alina Bobe 
lyte ir mokyklos vadovė Danguo 
lė Cibienė. Mokiniai pamokas no 

riai lanko ir jų skaičius vis didė
ja, atvykstant iš tolimesnių apy 
linkės vietovių. 

Teko girdėti, jog mokytojos ruo 
šia mokinius neeiliniam pasiro 
dymui ir tai daro labai rūpestin
gai, kad pamokų metu mokslas 
nenukentėtų. 

Mes džiaugiamės turima litu 
anistine mokykla, jos mokiniais 
ir mokytojomis. Mokyt. M. Peterai 
tienei sėkmės. 

Br. Urbonienė 

Palm Beach, Fla. 
LB APYLINKĖS SUKAKTIS 
Palm Beach LB apylinkės val

dyba rengia apylinkės penkerių 
metų sukakties minėjimą ketvirta 
dienį, lapkričio 27 d. per Padėkos 
dieną, 3 vai. p. p., Lake Park mies 
to rotušės salėje. 

Minėjimo programoje bus trum 
pas žodis, o solistė Ona Blandytė 
— Jameikienė atliks puikų dainų 
ir arijų koncertą, akompanuo
jant muz. Malkins. Po koncerto 
kalakutienos pietūs. Veiks baras, 
bus šokiai. Kaina 8 dol. 

Apylinkės valdyba maloniai 
kviečia visus lietuvius dalyvau
ti. Apie dalyvavimą prašoma pra 
nešti valdybos sekretoriui A. Pi
lipavičiui tel. 626 — 0128 iki lap 
kričio 23 dienos. 

TRUMPAI 
— Albina ir Vytautas Tomkai, 

Juno Beach vietovės pirmūnai, 
grįžo pailsėję po trijų mėnesių 
atostogų pas savo giminaičius 

(Nukelta į 7 paL) • 

. . . 

Kultūrines vakaronės programos dalyviai. 
G. Mačiūnienė ir R. Viesulas. 

. . . 
K k.: P. Vaškys, A. Tamošaitis, 

Nuotr. A. BagdonavičifitSs 

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI! 
Gauta mažas skaičius dar šių knygų: 

UŽUOVĖJA. Marius Katiliškis. lietus. Polaidis. Apy-
aušrė. Kaitra. Iinarūtė. Kūlė. Pupžydis ir kitos novelės. 
Išleido Terra, 1952 m., 362 pųsl. Kaina $ 3.50 

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

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

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

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., 
Chicago, IL 60629. 

P. S. Extra pridedama už persiutimą. 

<fr 
GRAŽIAUSIEMS J0SŲ KNYGYKAMS 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI 
V. Peteraičio 

Lletutllkal - angllikn žodynu 
A. Baravyko 

AngHIkal - lietuviškas žodynas 
Sie du žodynai yra naujai perspausdinti didesnėmis rai

dėmis, didelio formato ( 9 x 6 colių), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant ryškiai balto popieriaus, su 
stipriais kietais viršeliais. 

Tikrai grali dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms 
šeimos. Kiekvienas lietuviškas knygynas turėtų didžiuotis 
šiais tomais. 

Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $18.00 (paštas ir 
persiuntimas $1.25 ui tomą ir pridedami mokesčiai tlicoia 
valstybė* pirkėjams). 

D R A U G O K N Y G Y N AS 
4545 W. GSrd Street 

Chleac*, I I I . 
^ 



AMERIKOS LIETUVIŲ R. KATALIKU FEDERACIJOS 
45-S1S KONGRESAS 

45-sis A. L. R. K. F-jos Kongresas 
vyko Detroite spalio mėn. 17 — 
19 dienomis, Dievo Apvaizdos lie 
tuviu parapijos patalpose. 

Kongresas pradėtas spalio 17-tą 
penktadienį, tautiniu drabužių 
paroda ir jaunimo simpoziumu. 
Tautinių drabužių paroda bei 
eksponatu parūpinimu rūpinosi 
Viktoras Veselka, Gražina Ur
bonienė ir Kristina Pikūnaitė. Pa 
rodoje buvo išstatyti tautiniai 
drabužiai, audiniai ir juostos: 

Popietinis darbo posėdis buvo 
pradėtas Ateitininkų Federaeijos 
vado Juozo Laučkos paskaita. 
Paskaitininkas vaizdžiai iškėlė 
Federacijos praeities ir dabarties 
darbus. Atstovai pageidavo, kad 
jo paskaita būtų atspausdinta 
ALRKF-jos 75 metų jubilieji
niam leidinyje J. Laučka siūlė Fe
deracijos konstituciją įpriderinti 
prie dabarties sąlygų, padarant 
ją apjungiančiu organu, spren
džiamąją galią suteikiant fede-

dailininkės Anastazijos Tamo- * racijos tarybai, suteikiant federa 
saitienės, Kristinos Pikūnaitės, 
Juozo Kiaulėno, Juozo Jasiūno ir 
Gražinos Urbonienės. Į atidary 
mą, kurį pravedė Viktoras Vesel
ka, Kristinos Pikūnaitės paskai
tą 'Tautiniy drabužių ateitis" 
susirinko ne tik atstovai, bet ir 
gražus būrelis detroitiečiu. K, Pi 
kūnaitė pareiškė: "Yra svarbu, 
kad ateinančiuose šimtmečiuo 
se kultūrų individualumas būtų 
išlaikytas, praturtindamas, ipa-
stiprindamas žmoniją bei naujo
je fazėje ją atnaujindamas". Auto 
re, stebėdama New Yorke Bal
kanų krašto žmonių šventę ir 
šokius, buvo maloniai nustebinta, 
kad šoko ir jauni ir vyresni net 
seni ir maži vaikai. Ji svajojo— 
"kaip būtų gražu, kad ir lietu
viai taip susirinktu kartu ne kur 
nors pasirodyti, bet dėl meilės sa
vo kultūrai". Po paskaitos vyko 
simpoziumas jaunimui "Esu sa
vo brolio sargas — žvilgsnis į 
okupuotą Lietuvą". Simpoziumą 
pravedė inž. Linas Mikulionis. 
Simpoziume dalyvavo advok. Sau 
liūs Kuprys, Vida Nakaitė ir Vy
tas Galinaitis. Vida Nakaitė 
kalbėjo apie ryšių palaikymą 
su okupuotos Lietuvos jaunimu. 
Saulius Kuprys kalbėjo apie iš
eivijos jaunimą ir ju akciją, ke-

1 liant aikštėn Lietuvos pavergimą. 
Simpoziume buvo diskutuojami 
Helsinkio susitarimai ir mūšy 
veikla. Iki šiol darome rengi-
nius^aviems, o turėtume daugiau 
išeiti į Amerikos visuomenę. 

Daugiausia dėmesio sukėlė Vy
to Galinaičio, neseniai iš Lietu
vos atvykusio, pasisakymai apie 
padėtį Lietuvoje Sovietu pilietis 
yra praradęs viltį ko nors geres
nio susilaukti ir savo neviltį 
skandina alkoholyje. Prieš alko 
holizmą ten nekovojamą, nes ai 
koholikus lengviausia valdyti. Jo 
pasakojimo, alkoholizmas yra iš
plitęs ir Lietuvoje Buvo įdomus 
pranešimas, kurio klausėmės iš 
jaunuolio, kuris gimęs ir augęs Si 
bire 

cijos tarybai galią rinkti federaci 
jos valdybą. Amerikos lietuvių 
kataliku kongresai turėtų būti 
organizuojami masiškai. 

**mą 
Clevelando Nerijos ansamblio dalyvė S. Lenkauskaite pasakoja savo įspū
džius iš gastrolių ir ilgoko viešėjimo ateitininkų stovykloje Pietį* Amerikoj 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

Šeštadienį, spalio 18-tą 10 vai. 
ryto kongresas oficialiai buvo 
pradėtas Šv. Mišiomis, kurias atna 
savo ir pamokslą pasakė prela
tas Jonas Balkūnas. Prelatas savo 
pamoksle iškėlė ALRKF-jos vaid 
menį lietuvių tautos veiklai reli 
giniu atžvilgiu. 11:30 vai. .pirmą
jį darbo posėdį pradėjo Federaci
jos pirmininkas prof. Justinas Pi 
kūnas, padarydamas valdybos a t 
liktų darbų apžvalgą. 

I darbo prezidiumą išrinkti: 
advokatas Saulius Kuprys, Ona 
Valatkienė ir Kristina Veselkai-
te Mandatų komisiją sudarė dr. 
Leonas Bajorūnas ir Alfonsas Juš 
ka, nutarimu kun. Viktoras Da 
bušis, Jurgis Mikaila, Julia Mack, 
Jonas .Urbonas, dr. Adolfas Da
rnusis, spaudos — Stasys Gar-
liauskas ir Jonas Urbonas. 

Apie Federacijos iždo stovį refe 
ravo valdybos iždininkas Vikto
ras Veselka. Revizijos komisijos 
aktą perskaitė Mykolas Vale Fe 
deraciją sudarančią centrinių or
ganizacijų pranešimus padarė: 
Ateitininkų Federacijos vadas Juo 
zas Laučka, Katalikų Moterų są
jungos pirmininkė Julia Mack, 
kunigų vienybės — kun. Vikto
ras Dabušis, Vyčiu — Stanislo
vas Vaitkus, Katalikų susivieni
jimo — Stasys Garliauskas ir pre
latas Jonas Balkūnas, Dainavos 
jaunimo stovyklos — Jadvyga Da 
mušienė, Jėzuitu vienuolijos — 
kun. Jonas Borevičius, Pranciš
konu vienuolijos — kun. Paulius 
Baltakis, lietuviu katalikų tar
nybos — kun. Kazimieras Pu-
gevičks. 

Po to sekė ALRKF-jos naujos 
konstitucijos projekto pristaty
mas, kurį padarė Federacijos pir
mininkas prof. Justinas Pikūnas. 
Nutarta, Juozo Laučkos siūlymu 
sudaryti naują konstitucijos pro
jektą, kurį nauja valdyba pateik
tu centriniu organizacijų bei 
vienuolijų vadovybėms .peržiūrė
ti ir su gautomis pastabomis pa
teikti Federacijos tarybai svarstyti 
ir priimti. 

I naująją ALRKF-jos valdybą 
vienbalsiai išrinkti: advok. Sau
lius Kuprys, kun. Viktoras Rimše 
lis, Irena Senikus, Kazimieriečių 
vienuolijos vyresnioji — sesuo 
Joanella ir Bronius Polikaitis. 
Reikalui esant, jiems palikta teisė 
į valdybą pasikviesti daugiau as
menų. 

Po pertraukos 4 vai. prasidė
jo svarstybos spaudos reikalais. 
Simpoziumą apie "Lietuvių kata 
liku spaudos pasiruošimą atei
čiai" pravedė dr. Adolfas Darnu
sis. Svarstybu dalyviai: kun. Pra 
nas Gaida, Lilė Gražulienė ir kun. 
Kazimieras Pugevičkis. Svarsty
bu metu iškelta eilė siūlymų. 
Kun. Pr. Gaida spaudą vertino 
ne tik kaip informaciją, bet ir kaip 
idėjų reiškėją. Mūsų katalikiško 
ji spauda turi labai ryškią tauti
nę ir religinę linkmę. Mūsų spau
da turi aiškų charakterį, net 14 
kunigu dirba kaip redaktoriai. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti 
kreipiamas į redakciJŲ palaikyk 
mą. Vienuoli j v spauda turėtų 
apsijungti į vieną stiprų religi
nio turinio žurnalą. Ypatingas 
dėmesys atkreiptinas į jaunimo 
skyrius. Jis ypatingai vertino Ne
kalto prasidėjimo seselių leidžia
mą ir redaguojamą "Eglutę". 
Spaudos pagrindinis uždavinys — 
skelbti tiesą. Mūsų spaudos kryp 
tis - lietuvybė, katalikybė ir so
cialinis solidarumas visuotinio tei 
singumo pagrindu. Spaudos išlai 
kymu turi rūpintis ne tiktai re 
daktoriai, bet ir .plačioji visuo-

jamas — Rusnės Baltrušaitytės. Į jai ir kun. J. Prunskiui už šį at-
Abu jauni ir meniškai iškilę vie į žymėjimą. 
netai sukėlė labai jaukią ir paki-į Pradedant sveikinimus buvo 
lią nuotaiką. 

Programą pravedė Janina Ud-
rienė, pertraukų metu supažindi
nama dalyvius su svečiais, atvyku 
šiais iš tolimesnių vietovių. Šo
kiams grojo Rimo Strimaičio or
kestras, taip pat iš Clevelando. 
Bankete — koncerte dalyvavo 
apie 230 asmenų. 

Sekmadienį, spalio 19-tą, 10:30 
ryto perpildytoje Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos bažnyčioje 
Šv. Mišias atnašavo ir pamoks
lą pasakė vyskupas Vincentas 
Brizgys. Jam asistavo septyni ku 
nigai: prel. Jonas Balkūnas, kun. 
Viktoras Dabušis, prof. kun. An 
tanas Rubšys, dr. kun. Pranas Gai 
da, kun. Paulius Baltakis, kun. dr. 
Voldemaras Gukuras ir kun. Vik 
toras Kriščiūnevičius. 

12 vai. parapijos Kultūros cent 
ro salėje įvyko baigiamasis iškil 
mingas kongreso posėdis — aka 
demija. Akademiją pravedė dr. 
Adolfas Darnusis. Invokaciją su
kalbėjo kun. Viktoras Kriščiūne 
vičius, ALRKF-jos dvasios vadas. 

perskaitytas Vatikano nuncijaus 
— JAV-se laiškas ir popiežiaus pa 
laiminimas kongreso dalyviams. 

Laureatą žodžiu sveikino vysk. 
Vincentas Brizgys. JAV LB-nės 
Krašto valdybos vardu kongre
są sveikino — K v.p-kas inž. Vy
tautas Kutkus. Balfo pirmininkės 
M. Rudienės sveikinimą perskai
tė Rožė Ražauskienė. Buvusių 
ALRKF-jos pirmininku vardu 
žodžiu sveikino Antanas Rudis. 
Dr. Justinas Pikūnas, Federacijos 
pirmininkas, savo trumpame žo
dyje padėkojo visiems prisidėju
siems prie sėkmingo kongreso pra 
vedimo. 

Kongresą raštu sveikino: kon 
šulė Juzė Daužvardienė, PLB-ės 
pirmininkas inž. Vytautas Kaman 
tas, Nekalto Prasidėjimo vienuo 
lijos vyresnioji sesuo Aloyza, 
Draugo ir Marijonų vienuoli
jos vardu kun. Pranas Garšva, 
vysk Antanas Deksnys, "Ateities" 
vyr. redaktorius kun. Kęstutis Tri 
makas. Akos pirmininkas dr. Ka
zys Šidlauskas, kun. Stasys Raila 

Rekolekcijų pagrindinė min
tis buvo susitaikymas su savimi, 
su kitais žmonėmis ir su Dievu. 
Rekolekcijos vyko vakarais, o po 
Mišių atskiroje vietoje su susirin 
kusiais buvo vedami pasikalbėji
mai su klausimais ir atsakymais. 
Paskutinę rekolekcijų dieną va
kare parapijos salėje buvo prane
šimas apie paskutinius įvykius iš 
Lietuvos persekiojamų katalikų 
gyvenimą 

Prieš išvažiuodamas iš Oma-
hos kun. Pugevičius dar turėjo 
progos pasikalbėti su Omahos lie 
tuvių organizacijų pirmininkais 
ar jų atstovais, kuriuos sukvietė 
apylinkės pirm. A Antanėlis savo 
namuose. Čia šeimininkėms be
vaišinant svečias atsakinėjo į ke
liamus įvairius klausimus nušvies 
damas dabartinę lietuviškos veik 
los padėtį. 

Pabaigoje A Antanėlis dėkojo 
kun. Žarkauskui ir kun. Pugevi-
čiui už rekolekcijų parengimą ir 
vedimą, o taip pat reikia manyti, 
kad yra dėkingi tie lietuviai, ku
rie pasinaudojo rekolekcijomis ir 
girdėjo pranešimus. 

* Vietinis 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 7 d. 

Worcester, Mass. 

Ateitininku Federacijos religinės i ir kandidatas į prezidentus guber 

mene 
Lilės Gražulienės tema — Prin 

cipai ir metodai bendradarbiams 
ir redaktoriams ruošti. Jos nuo 
mone, svarbiausia yra išlaikyti 
jaunojoje kartoje lietuviu kalbą, 
kuri garantuos skaitytojus, ben
dradarbius ir redaktorius. Katali
kiškoji spauda turi liesti visą gy
venimą, neapgaudinėti savęs ir 
kitų, būk mūsų jaunimas nei ne
geria, nei narkotikų nevartoja. 
Apie negeroves reikia nebijoti drą
siai kalbėti Jaunimą iš anksto 
reikia pratinti dalyvauti jų laik 

literatūros premija už religinio 
turinio veikalą buvo įteikta prof. 
kun. Antanui Rubšiui. Kun. dr. 
Voldemaras Cukuras apibūdino 
dvitomį veikalą — "Raktas į 
Naująjį Testamentą" ir jo auto
rių. Ateitininku Federacijos va
das Juozas Laučka perskaitė pre
mijos mecenato kun. dr. J. Pruns 
kio laišką ir įteikė laureatui 1000 
doleriu čekį. 

Laureatas padėkojo Ateitinin
kų Federacijos premijų komisi-

natorius Ronald Reagan. 
Pasibaigus sveikinimams, kun. 

Viktoras Dabušis, nutarimu ko 
misijos pirmininkas, perskaitė 
apie 20 įvairių nutarimų, kurie 
su pora papildymų buvo vien
balsiai priimti. 

Po to sekė dr. Ad. Damušio, 
posėdžio pirmininko, užbaigia
moji kalba. 

Posėdis ir kongresas baigtas 
Tautos himnu. 

Jonas Urbonas 

ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS 
Spalio 25 d. Maironio Parką 

nežiūrint, kad lietus pylė kaip 
iš kibiro įvyko Dr. Vinco Kudir
kos šaulių kuopos susirinkimas. 
Atidarė pirm. A. Zenkus. Susi
kaupimo minute buvo prisimin
ti visi mirusieji. Perskaitė iš Cent 
ro valdybos gautą aplinkraštį. Sek. 
E. Gorodeckienė perskaitė pra
ėjusio susirinkimo ir valdybos po 
sėdžio protokolus. Pirmininkas 
priminė, kad kitais metais švęsi 
me kuopos įsteigimo 10 metų su
kaktį. Ta proga manoma išleisti 
specialius leidinėlius. Išrinkta 
tam darbui komisija: E. Gorodec
kienė, J. Miliauskienė, E. Meilus 
Sr. ir E. Meilus Jr. Lietuvių radi 
jo valandai paskirta 50 dol. Balfui 
25 ddl. vargstančių lietuviu 
sušelpimui. Pasidalinta mintimis 
apie ateinančiu metu 'pavasa
rinį koncertą, kuris įvyks balan
džio 25 d. Minėtą datą jau dabar 
pasižymėkime kalendoriuje Po 

susirinkimo sesės šaulės visus pa
vaišino. 

KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS 

Lietuvos Kariuomenės atkūri
mo 62 meru sukakties minėji
mas įvyks lapkričio 23 d., sekma
dienį, šauliai ir skautai unifor
muoti ir su vėliavomis renkasi į 
šv. Kazimiero parapijos salę 9:30 
vai. ryto. 

10 vai. šv. Mišios, kuriose visi 
dalyvausime. Po Mišių bus pa
dėtas vainikas prie žuvusiems už 
Lietuvos laisvę pastatyto pamink 
lo ir trumpos apeigos. 3 vai. p. p. 
Maironio Parke tolimesnė minė 
jimo dalis. Minėjimą rengia Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopa, 
"Nevėžio" ir "Neringos" tuntu 
skautąi-tės. Po minėjimo kavutė. 
Rengėjai kviečia gausiai atsilan
kyti ir pagerbti tuos, kurie dabar 
kovoja dėl jos atgavimo. 

SAULIŲ SUVAŽIAVIMAS 

Naujosios Anglijos Šaulių rink 
tinės suvažiavimas bus lapkričio 
29 d. Bostone. Kelionės į Bosto
ną reikalu kreiptis pas šaulį V. 
Pajėdą. 

J. M. 

MOŠŲ 
Hartford, Conn. 

KOLONUOSE 

BOSTONO SEKSTETAS 
LB RENGINY 

Worceeterio LB valdyba lap
kričio 22 d., 7 vai. va i . Maironio 
parko patalpose ruošia įdomų 
renginį. Programoje — komp. 
J. Gaidelio vadovaujamo sekste
to koncertas. Po to puiki vaka
rienė, šokiai, vertingų dovanų 
dalinimas ir kiti įvairumai. 

Worcesterio ir apylinkių, lie
tuviai kviečiami gausiai atsilan
kyti į šį LB tradicinį renginį. 

— Woroeaterio LB valdybos 
nariai spalio 27 d. Maironio 
parko patalpose, pirm. P. Ba
bicko sukviesti, aptarė įvairius 
veiklos planus. 

— SpaHo 16-28 dienomis Auš
ros Vartų bažnyčioje 40 valan
dų misijas pravedė iš Kenne-
bunkporto atvykęs pranciškonas 
Tėvas Raf aelis. J. B. 

East Chicago, Ind. 

•M 
A. A JUOZAS KAZRAG YS 

A. a. Juozas Kazragys mirė 
spalio 20 d. ir buvo gražiai pa
laidotas Lietuvių šv. Kazimiero 
kapinėse, Chicagoje. 

Velionis buvo gimęs Maldučių 
kaime, Endriejavo valsčiuje, kur 
turėjo tvarkingą ūkelį, kurį, de
ja, turėjo palikti 1944 metais. 
Lietuvoje buvo uolus parapie-
tis, orkestro vadovas, drauge 
su savo muzikantais kėlęs žmo
nių nuotaikas religinių ir tauti
nių švenčių metu. 

Nors velionis buvo tik smul
kus ūkininkas, kalvis ir muzi
kantas, taigi tikras "liaudies 
žmogus", tačiau jį be galo jau
dino bolševikų neteisybės, de
portacijos, nusikaltimai žmoniš
kumui. 

1945 m. atsidūrė Hanau sto
vykloje, kur dirbo kaip nakvy
nes namų prievaizda. Dėl pavy
do ir skundo buvo patekęs ame
rikiečių nemalonėn, tačiau jį Iš
gelbėjo geri draugai. Su šeima 
atvykęs į JAV-bes, įsikūrė 
East Chicagoje, kur dirbo ir iš
gyveno ligi mirties. 

Ilsėkis, Mielas Juozai, ramy
bėje, gražiai atlikęs savo pa
reigas. A. Ramtis 

Denver, Colo. 

NAUJŲJŲ METU ŠOKIAI 
Denverio tautinių šokių an

samblis "Rūta" kviečia visus 
JAV-bių ir Kanados lietuvius į 
Denverį naujų metų sutikimui. 
Šokiai įvyks gruodžio 31 d., 8:00 
v. v. (Rocky Mountain Time). 
Įėjimas, užkandžiai, šampanas -
15 doL asmeniui. Bilietai turi bū
ti užsakyti ne vėliau kaip gruodžio 
1 d. Dėl kitų informacijų pra
šome kreiptis: Arvidas K. Jara
šius, 9135 Utica Court, West-
minster, Colorado 80030. Telefo
nas: (303) 427 — 3394. 

LINKSMOS DAINOS IR ŠOKIAI 
•ssfMMta 

LIAI — Jauko Dd 
•tOO. Tarinys 
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LITUANISTINĖ MOKYKLA 
Nuo rugsėjo 19 d. Hartfordo 

Lituanistinėje mokykloje prasidė 
jo mokslas. Šiais mokslo metais 
pamokos vyksta vakarais, penkta 
dieniais, nuo 6 vai. vak iki 8:30 
vai. vakarais. 

Mokinių šiais mokslo metais 
susirinko tik 11 vaikų. Patal
pos ir šiais mokslo metais gautos 
Trinity College Life Science Cen-
ter. "Švyturio" mokyklos vedėjas 
yra Steponas Zabulis, o mokytoja 
Birutė Nenortienė. 

Yra susidariusi ir angliškai kai 
bančių 9 asmenų grupė, suau
gusių, kurie domisi lietuviu kai 

raŠčiuose, vesti dienraščius. Kun. ba.^ Tad ieškoma mokytoja ar 
K Pugevičius kalbėjo kaip padi
dinti skaitytojų skaičių. J » pri
sipažino, kad per anglų kalbą lie 
tuviškomis temomis priėjęs prie lie 
tuvių kalbos. Jo nuomone, reikia 
steigti savaitiną laikraštį anglų 
kalba, kur būtų nagrinėjamos lie 
tuviškos problemos. Tai padėtų 
įeiti į labai plačią lietuvių kilmės 
visuomenę. 

Šiuo reikalu pasisakė visa eilė 
posėdžio dalyvių: Vytautas Kut
kus, Viktoras Veselka, dr. Justinas 
Pikūnas, Antanas Rudis, Julija 
Mack, kun. Viktoras Dabušis, M. 
Kasevičienė. vysk. Vincentas Briz 
gys Maziliauskas. 

Vakare įvyko banketas — kon 
certas su menine programa, ku
rią atliko S Clevelando atvyku
sios "Nerijos" dainininkės, ku
rioms vadovauja Rita Čyvaitė — 
Kliorienė, ir Detroito tautinių 
šokių grupė "Audinys 

mokytojas. Praeitais mokslo me
tais panašioje grupėje dėstė Jū
ratė Di Benedetto (Bernotaitė). 

Mokyklos tėvų komitetą šiais 
mokslo metais lituanistinėje "Švy 
tūrio" mokykloje sudaro: Aifon 
sas Dzikas — tpirm. ir Algis Ja
linskas — iždininkas. 

P. S. Šios Žinios yra gautos iš 
Lionės Simonaitienės. 

Jonas Bernotas 

LIETUVIU KLUBO ŽINIOS 

Lietuviu dienos ir "Tauro" val
gyklos (restorano) oficialus ati
darymas įvyks lapkričio 15 d. 3 v. 
p. p. Lietuviu klubo salėje, 227 
Lawrence St., Hartforde. Jame 
dalyvaus miesto meras G. Athan-
son, televizijos ir laikraščių at

raus gintaro kolekcijomis. 
Mūsų tautinio namo vidus 

dabar puošniai, tvarkingai ir sko
ningai įrengtas. Palengvinti klu
bo išlaikymui pietų valgiai bus 
gausiai ir gerai paruošti bufeto 
tvarka — 9,95 dol. asmeniui. Bi
lietus reikia iš anksto užsisakyti 
pas valdybos pirm. S. Baltauską, 
telef: 521 - 2625, sekr. E. Minu-
kienę — 246 - 8719. 

T a proga klubo vadovybė ma
loniai kviečia organizacijas vi
suomenę ir kaimynines lietuvių 
kolonijas dalyvauti šiose iškilmė
se. Lauksime visu! 

Valdyba 

J. Motai* n u o — Mtas fokstrotas 
3.1-2-3 Mr ~ knpUetsi 
4. Polka Jovota* 
5. Patarimai flfclrtithMUs 
6. Aitvarų polka 

1. StadenttSki d k s l H 
2. Sarta* k dabar — kantatai 
S. Mtas Lietuva 
4. Vedybų stebuklas 
5. Amerikos lietuvių pcttmtaat 
8. KumpilMuose nuovadoje 

Omaha, Nebr. 
PRASMINGOS REKOLEKCIJOS 

I 

1. Spaudo* baliaus valsas 
2. Sutemų OLttakjV —* taniftQ 
3. Tu tik tu — anglų valau 
4 Rudens pasaka - lėtas fokstrotas 
5. Nutilk, motute — tango 
8. Tai nebuvo matė — 

lietuvių br ktt* įnirtą šoktu n dainomis. Įdainavo A. iabamsoskas 
II pusė plokštelės 

1. Rytiečių mele — fokstrotas 
2. Nakuos serenada — tango 
3. Alytė — tango 
4 Veltui prašysi — tango 
5. Kanarkų fokstrotas 
t Ar atminsi, atsiminsi — snglų 

H>. 18 

Tarpasmeniniai ir visuomeni 
niai žmonių santykiai labiau pa
gerėtų, jei dažniau būtų progų 
dvasiniai atsinaujinti. Tokiam at 
sinaujinimui susidaro sąlygos per 
rekolekcijas parapijoje. Bet ar vi 
sur yra įmanoma tai padaryti, 
kai sunku gauti rekolekcijų vado 
vą. Omahos lietuviai gali pasi
džiaugti, kad turėjo rekolekcijas 
net visą savaitę, nuo spalio 20 iki 
26 d. šv. Antano lietuvių parapi
jos klebonas kun. P. Žarkauskas 
buvo "pakvietęs rekolekcijų vado 
vu kun. K. Pugevičių, kuris yra 
šiame krašte gimęs, augęs, moks
lus ėjęs ir gražiausiai kalbantis 
lietuviškai. Tai reto veiklumo ir 
lietuviško susipratimo žmogus, ku 
ris veikliai reiškėsi Amerikos lie-

stovai bei kiti amerikiečiai sve- tuviy katalikų tarnyboje, reli-
Čiai. Bus vietinių menininku tau- į ginėje šalpoje, Lietuvos Kataliku 
todailės paroda su šiaudinukų, • Bažnyčios Kronikų leidime ang-

vadovau ( medžio drožiniu, audinių ir įvai-1 1Ų k , LB-nėje ir informacijoje. 

tvo A, 

I 
1. Rese-Marie — Mtas fokstrotas 
2. Pasakyki ta, morgato — tango 
3. na ts l gyventi —' 

5. Varp<| dama -
C. Mano svajonė - valsas 

n pusė plokštelės 
1. Neliūdėk, motule — tango 
2. Kai smuiku groji — tango 
3. Siuntė motinėlė — anglų valsas 
4. Marių Marytė — anglų valsas 
5. Senjorita — Bnksmas valsas 
f. Saulėta diena — sentiment valsas 

Nr . l t , 
* aMsstafi •sAt^VAtsassssan 

L 
1 Lenk man — fokstrotas 
3. Kartskaa vatodehs 
4. ĮntnsĮsl Jūroj nuskendo mano meilė 
5. Sa armonika i Braziliją — lengva muz. 

Falangą Ir kitką, {dainavo D. Dobk* 
H pusė plokšteles 

1. Onyte, etnam su manim pašokti 
2. Lietuvaitė — lengvas fokstrotas 
3. Sudiev, sudiev — liūdnas fokstrotas 
4. Ai myliu tave — sentimentalus fokstrotas 
5. Gegužinė — smagi polkutė 

Tiiot Bot ploklttlet po $6.00. Gaunamo*: 
D R A U G A S 

4545 W. 63rd Sc, Chicago, I1L 60629 
• Uisakant pridėti 90 c, o i kiekvieną plokštelę persiuntimui nimois gyventojai 
moka 5% mokesčiu Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po 1.75 pašto išlaidoms. 

IV 
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DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 7 d. spausdinta leidinyje "Dainos cho- ' 
rams"); "MŪSŲ trispalvė" iri 

"Mūs' šeštadienio mokykla" (a- I 
bi mokinių balsams). "Pakelsim j 
vėliavas" ir "Dainavos tango" 
(abi jaunimo chorui); "Vasaros 
romantika" — Lietuvaitės baladė, 

i Giesmės mišriam chorui: "Štai 
ateinam prie altoriaus", "Dva-

„c , . . . ., „ . o i f I— L L * I sia> ViešPatie> ateik" <Veni Crea" 
SekmimiĮ vainikas ir St. Simo sukaktis \ **>, -viešpatie, P^y^^y-

\ ne), "Šventas" ir "Garbė Tam" 
(Sanctus ir Be«nedictus), "Dievo 
Avinėli" (Agnus Dei), "Auka 
pasiųsta" (Mišių pabaigai), "Iš
margintos kartos giesmė", "Mano 
Viešpatie, Dieve, tiesos", "Palai-

j nink ir išlaisvink" (Kalėdų gies-
•nė) ir "Kristus prisikėlė" (Vely-

i'oi giesmė). "Išvaduoki Viešpa-
hbretą pne> daugiau kaip tris de- [ tenjos pedagoginius kursus, kuri | . į e„ ( $ o l o b a l s u i ) «T0kata ir fu-
šimtmečius sukūrė Antanas Gus-j laikų mokytojavo ^Ukmergės bei j ^ D m j n 0 r „ fr « A t l a i d ų f i n a l a s 
taitis. o liaudies ir kitokias dai- Panevėžio apskričių mokyklose j Q m i n o r > , ( d j j n a m s ) . 

Mokytojaudamas kure mokslei- ^ s i d a b r i n i a i e ž e r a i » B e š i ų 
v,ų chorus ir jiems vadovavo. Bei j o r i i n a l i u kom.pozicijv, apie šim-
pastovią chorinę veiklą pradejc j H a u d } e s d a i n ų b e i ^ k o m p o . 
19o0 metais, apsigyvenęs Detroi
te ir ėmęs mokytojauti lituanisti
nėje mokykloj. Šalia mažamečių 
moksleivių chorelių, po keletą me-

Šį šeštadieni, 1980 m. lapkri- j Stasys ir Bronius) irgi tapo muzi-
čio 15, Dievo Apvaizdos parapi- ! kais. 
ios kultūros centre, Detroito prie- į Muzikinį lavinimąsi pradėję? 
miesty Southfielde įvyks daug | pas tėvą, vėliau Stasys muzikom 
pastangų reikalaująs spektaklis: j mokėsi pas Piešiną, M. Karką ii 
bus suvaidintas muzikinis veika- i J. Motekaitį. Baigęs Panevėžio 
las "Sekminių vainikas", kurio | rų gimnaziją ir švietimo minis- į 

nas nuolat kaitaliojo pastatymų 
dirigentai. Po daugelio metų, per
nai šj veikalą Detroito lietuviai 

zicijų yra harmonizavęs ir pritai
kęs bažnytiniam chorui bei mote
rų ansambliui; 

Tiek apie sukaktuvininką mu-
tų vadovavo ir dirigavo keliems! į k ą S t a $ į g-^ k u r i s §. k | l a d i e _ 
paties įsteigtiems chorams bei į 
mažiesiems vokaliniams viene-

Stasys Sližys 

išvydo gruodžio 1. Tuomet vei
kalą režisavo Justinas Pusdešris, 
Tautinius šokius atliko Galinos 
Gobienės vadovaujamo t.š. an-

. samblio "Šilainės" šokėjai, o mu

lams: Mergaičių chorui, mišriam 
Jaunimo chorui, Šv. Petro lietuvių 
parapijos chorui, moterų dvigu
bam sekstetui ar oktetui, vėl Jau
nimo chorui. Jo paties žodžiais, 
per trisdešimtį metų niekada ne
buvęs be choro, o kartais tekę va 
dovaupti dviems ir trims, dargi pa 

I čiam viename ar dviejuose cho-
į ruose dainuojant. Beje, chorai, 
į kuriuose jis dainavo, priklauso a-
• merikiečių didelės erudicijos mu-
i zikiniams vienetams: tai Detroi
to simfoninio orkestro ir Michiga-

JIO operos teatro chorai. 
Formalius muzikos mokslus St. 

Sližys baigė Detroite. Studijas pra-
.dėjęs Wuerlizer'io vargonų kur
suose, 1958 m. įstojo į Detroito 
muzikos konservatoriją, kur išėjo 

nį diriguos "Sekminių vainiką" ir 
atvers girdėtų bei negirdėty dai
nų grožį. 

LAIŠKAI DRAUGUI 
AR TIKĘAI LIETUVIU 

GALVOS TUŠČIOS? 

"Drauge" lapkričio 1 d. cituoja 
mas Zbignevvo Brzezinskio pasą-1 
kymas po to, kai lietuviai jam įtei 
kė dovaną, esą: "Lietuvių galvos 
kietos, bet jos yra tuščios". Jei jis 
tai taikė tiems, kurie dovaną da
vė, tai jų tarpusavės "draugys
tės" reikalas. Bet jei jis tuo pasa
kymu norėjo įžeisti lietuvius, ku
rie nepritaria jo blogai vedamai 
užsienio politikai, tada norėtųsi 
pasakyti, kad jo galva yra minkš 
ta ir šiaudų prikišta, nes ką jis per 
4 Carterio valdymo metus padą 
rė, viskas buvo tik šiaudų padrai 
kymas. Kur tik ėjo, ten prakišo, 
ką darė, padarė blogai. (Iranas, 
Kuba ir t. t . ) . 

Vyt. Kasniūnas 

I N S T A N T M O N E Y 
Coins and Stamps Bought and Sold 
* Make money on your small coins. 

* Also find rare coins and stamps. 
P A U L * S — For personai Attention 

1636 W. Belmont — Tel. 348-8636 

C L A S S I F I E D G U I D E 
U £ A L E S T A I * . N O K I P l B K T l IŠNUOMOJAMA — FOR M M T 

«. •» % . - » - * . - « - » > « X K > ^ 

Perskaitę "Draugą" duokite 
Alfonasas Sakas': jį kitiem* pasiskaityti. 

We'II help you make the right movė 

J E I G A L V O J A T E 
P I R K T I A R P A R D U O T I 

Kreipki tės i 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. PyUski Road 

TtL _ 767-0600 
Independently owned and o perą te i 

PIRKSIU iš savininko kelių butų 
namą Manąuette Parke. Skambint 
927-6907 arba 476-0903. 

l O S C E U L A N E O L S 

tiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiu 
t; {vairiai prcfclu pasmnklmju am-

brac^uu i i ujOjtvj MinrtMIo. 
COSMOS PAKC3ELS E X P R £ S S 

* 5 0 l W. 66 6 t , C U e s c o , HL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Teief. — 925-27S7 

Vytsutas Valaatin— 
IIIIIUIIIIIUilllllllllllUUiWWUUUIIllUlU 

zikinę dalį tvarkė Stasys Sližys, j pilną pedagoginę^ prągramą ir 
Kai šis rašinys pradMamas, am--į 1967 m. gavo ^vokalinės .muzikos 
žinos atminties Justinas Pusdeš-! pedagogo diplomą. Kurį 

Dr. Mindaugas ir dT. Austė Vygantai, dideli Lietuvių Fondo rėmėjai, daiy-
laiką' vavo vajaus pokylyje ir padidino savo stambų įnašą dar 1000 dol. 

ris guli pašarvotas ir giliai liūciė- muzikos studijas gilino Michiga- • 
darni prisimename daugelio metu no universitete. G, kadangi muzi-

;jo sceninę veiklą Detroite. Dar nc-pfor diplomai duonos negarantuo-
" žinau, kodėl "Šilainės'' veiklai ja,.dar turėjo Detroito universite-
prieš keletą mėnesių nutrūkus, į te baigti sąskaitybos kursą. Jo dė-
"Sekminių vainiką" pinsis Rus- ka Fordo automobilių koncerne 
nės Baltrušaitytės t.š. grupės *'Au- J gavo analisto darbą, šeimai tei-
dinio" šokėjai. Muzikinė dalis ir kiantį sotu pragyvenimą. 
\ėl patikėta St. Sližiui. Šiaip to-į Už Detroito ribų lietuvių muzi-
kio masto veikalai, reikalaują ar- j kiniame gyvenime St. Sližiui irgi 
ti šimto veikėjų, dažnai pas mus f teko ne kartą pasireikšti: diriguo-
aestatomi. Bet ši kartą yra gera. ti tautinių šokių šventėse, dalv-
priežastis. Pernykštį spektaklį už- vauti reperuaro komisijoje, rašy-
klupo gamtos stichija: per keletą ti spaudoj muzikinių renginių re-
valandų prieš spektaklį gatvės ap-! cenzijos. Kaip pedagogas, su ke-
sidengė lijundros ledu ir dalis iiais kitais, 1967 m. paruošė pra-
žiūrovų salės nebepasiekė, timus lituanistinių mokyklų vado 
Užtat daugelis tautiečių pagei-; vėliams. Domėdamasis amerikie-
dauja dar vieno spektaklio. Kai i ėiu muzikiniu gyvenimu, dauge-
nutarta veikalą po 11 \2 mėnesių Į lį metų dalyvauja Muzikų konfe-
kartoti, kad neapvylus pernai ma-; rencijose Interlochen, Michigan. 
Šiušiųjų, pridėta naujų dainų ir; Priklauso Lietuvių žurnalistų są-
padaryta kitokių pakeitimų. Bus j jungai — šiuo metu yra L2S Det 
kiek pasikeitęs ir pagrindinių ak-1 roito skyr. sekretorius. 
torių sąstatas. "Sekminių vaini-; Kaip kompozitorius, yra sukū-
ko" statytojai kviečia publiką: res nemažą skaičių dainų bei re-
gausiai atsilankyti ir žada neap-| liginių giesmių. Čia rašančiojo 
vilti. Prieš vaidinimą kokteiliu'paprašytas, pateikė 22 kompozi-
pradžia — 7v.v., o vaidinimas! cijų sąrašą. Skelbiu St. Sližio su-
prasidės 8 v. Į rašyta tvarka: 

. . . . . . -•«- . "Tėvvnės varpai" (lit. m-lų 
H * * ^ " s a ? P ^ L ? S «ofcdeivH| balsams, III Dainų 

šventės repertuare); "Tėvelių kraš
tas" (lit. m-lų mokiniams, IV 

\uo tr . V. Jasinevičiaus 

ŠIMAITIS REALTY 
Insuranse — Income Tax 

Notary Public 
2951 W£ST 63rd STREET 
TeL 436-7878 ar 839-5568 

•iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuimiuiiimimimiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NanuĮ pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Note r i a tM — Vertimai 

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

6629 & Kedzie Av. — 778-2238 
l l l l H I I I I I I H H I i m i l i l l l l l l l l l l H l U I H » U l f . l l t 

NAMŲ APŠILDYMAS 
{statau naujus pečius ir vandens iiidy-
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į fazinius. 

ALBIN BANYS, TeL 4474806 

i i i i i i i i i i i i i i i i iniiHiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i it i 

M. A. Š I M K U S 
INOOMB TAX SERVICE: 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. M»plewuod, tel. 254-74*0 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
*-? OIMTNIt,* i*kvi«ttmai, pildomi 

PILIETYBfiS PRAŠYMAI tr 
kitokie blankai. 

i i i i i u i i i m u i M n n i H i M . n l - ' • •UlVUIl l lUi 

Uetuviai esame risi — 
Lietuvių Fonde M esi? š 2422 WEST MARQUETTE RD. 

CHICAGO, ILLINOIS 60829 
PHONE: 312 t25-6897 

D £ M E S I O 

iniiiiiiiiiiiiiiiiuiniiitiiiiiiiiiuiiiniiiiiiii 

Sližio muzikinės veiklos Detroite: 
30-ties metų sukaktimi. Besižavė-
dami tolimu žvaigždžių saitui 
spindesiu, dažnai nepastebime ta-į 
lentų, su kuriais jei ne kasdiena j 
ar savaitę, tai kas mėnesį ar ke-; 
liūs kartus metuose susitinkame, 
bendraujame, jų darbais naudo-, 
jamės, tik jiems padėkoti užmirš- Į 
tame. 

Stasys, Panevėžio apylinkės' 
vaikas, prieš beveik 62 metus gi- j 
mė vargonininko Petro Sližio šeri 
moję. Kokią reikšme tėvas teikei 
muzikai, spręskime iš to. kad iš j 
šešių vaiky trys sūnūs (Pranas,, 

Dainų šv. repertuare); "Gintaro 
kraštas" (lygiems balsams, iš-
mmiimiiiiiiiiiiiiiimmniiiiimiiiiiiHiiii 

CEMENT _ SE\VERS 
ROOFING 

ELECTRIC RODDING 
Ali Types cf Sewer Work. 

Also Cement Work: Patios, Driveways, 
Sidewalks, Roofing & Chimney Work. 

No job too smalL 

ALL WORK GUARANTEED. 

TBL — "88-9298 
IIIHIIIIIIItlIlIlIlIllIlIlIlIlUIIIIIIIIIIIHIIIIII! 

UII1I1 FONDAS /^l lHiUmiUII f OMON 
Lietuvių Fondo 2-jo milijono užbaigtuvių proga 

sekantieji asmenys aukojo: 
Po $100.00 

Raslavičius, Vincas, M.D., Vaineikis, Juozas, Kvedaras, Motiejus. 
Steponaitis, Juozas, Markelis, Adolfas ir Aldona, Sodeika, Povilas, 
Stončius, Pijus, Dočkus, Kostas inž. ir Jadvyga, šulai t is , Juozas 
ir Aldona, Makaras, Antanas. Paliulis, Jonas, Pupelis, J advyga , 
Viiinskas, Stanley, Janulienė Veronika, Prof- Račkauskas, Jonas , 
Paliulis, Jonas, Tamkutonis, Jonas, Stasiūnas, Cecilija. 

Po S200.00 
Riškus, Stasys ir Stasė M.D., šaulys, Vacys Dr. ir Augusta , Baras , 
Stasys ir Elena, Ambrazaitis, Kazys M.D, ir Marija, Šležas, 
Adolfas M.D. ir Algė, Kindurys. Alfonsas ir Ona, Matusa i t i s , 
Juozas. 

Po $500.00 
Laukaitis, Sofija, Valaitis, Jonas, M.D. ir Joana. 

Po S6OO.0O 
Naikelis, Juozas. 

; Po į.ooo.oo 
; Balukas. Gediminas, M D. ir Vanda, Petkus Z.J., Matusevičiūtė, 
Ona, Janulaitis, Jurgis ir Veronika, Juknevičius, Kazys , Tišku-

; vienė, Agota, Kurkulis, A. ir D., Valavičius, Antanas i r Viktori ja, 
Lipskis, Antanas, M.D., Razma, Antanas, M.D. ir Elena, Armo-

; nas, Barbora 

Po $1,050.00 
i Gribauskas, Juozas ir Joana. 

' * ** * - +* 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustai perkramtymai 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 a r t * 378-5M6 
lllIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIltlUUlUUlUllUlUUII 

1SNUOM. J-jų launb. 
Brighton Parke. 

Skambint 847-4639 

butss rtlsy 

ISNUOM. kambarys, galima naudotis 
virtuve. Pageidaujama vid. amž. mo
teris, nerūkanti. Marquette Parke. 

Skambint 424-3565 

ISNUOM. 5 kamb. butas. Rami apylin
ke prie vienuolyno. Skambint tarp 
9 -12 valandos. 

TEL. — 434-9852 

v YT4A1 S M O n » Y B 

SUN LIFE OF CANADA 
Has positions open in sales and 
management. Saalary and eozn-
missions. Please call: 

R o n A n t o l e c 692 -6602 

H E L F W A W n ) VYKAI 

TOOL & DIE DESIGNER 
Mušt have a few years expenence, 
Good pay. Call Personnel — 4M4000. 

HANDY BUTTON MACHEST CO. 
1740 N. 25th Avenue •«, . 

MELROSE P ARK, ILLINOIS 

s — a a s. sass 
SIUNTINIAI | LIETUV4 

Ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue 

Chicaeo, n l 90932, tel. 927-9999 

M M I M M I l * > M > > « > . 

V A L O M E 
KILIMUS LB BALDUS 

Platiname ir vatinio jame 
visą rflaių grindi*, 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

TOOL DESIGNER 
DIE CAST r 

5-7 years expenence • the dęsign'of die 
cast and tnm press tooling qualfftes-you 
as a candidate for this positujn. £lther 
work includes tool vendor follow up.^Bcth 
zinc and uiuminum tool expenence is 
desired We offer an e^cellenfsalary and 
benefits. Please contact: •--••.• 

M r. 0l9on 

fcf' 

M O V I N G 
S£R£NAS perkrausto baldus ir kitas 
daiktus. Ir is toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 
- ^ -,Tetef. — WA 5-8083 

& 

bat i r pataisomai. Vnr-
tuv i r S^vonioav i*fabtrrt*»l: Kerami
kos ir kt. plytelės. Giaas blocka. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
iinnniiininininiiiiiiiiiMiMUjiinnm,,.. 

.•į* Įi>įĮ^#i 

NAMŲ APSITYARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garais,. Viduje ar i i Uuko 
namą Rūpinatės? Visuomet čia Jstns 
su patyrimu, u i prieinamą kainą pa-
d*s. skambinant po 6-tos v. vakaro 

T E L . — 476-3950 

ui »pdr»ud« nuo usnies ta-
10% — SO% — ao?į pissra mukislt 
bilio paa mni, 

FRANK ZAPOLIS 
32081 j West 95th Street 

Tstoi. — GA 4-8654 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinifiiiiiiiiiiiiimimiiiiitt 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 St., tel. 776-1486 
tilllllHllllllllIllHtlIltlIlIlHIIIIUIHIIIIIIIH 

M 

345-4850 
TELEDYNE AE|CG 

DIE CASTING 
2080 N. 15th Ave. 

Melrose Park. Illinois 60160 
Equal Opportunity Employer 

_ 
-*-.* . '. yiViV 

HELP WANTED 

• 
oiit^SMSrl sr* 

— MOTERY! 

i & 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Te*. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 
Vaistai, v t̂anlnal &r̂ iortuofl kveoalat, gydonK« io»»s fe-LL 

Vaiijojamos Kėdes, renenia' ir kt., pirkti ar nuomoti; 
Netriokama! supakuojame dovanaa 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS OIRKIAI savininkai 

R E A L E S T A T E 

Rezidencinės ir Komefcmes Nuosavybes 

Apartmentas • Kondomintuf^a * ^luom^vimas FLORIDA 
RFAT • Angelė £. Kamiene 
ESTATE 

REAX.TOR • • • B ROK F R • * • K O T A R Y 
voi Goif Souicvard.H H*swSvna icacH.F-i. ^>?06 

CcMfeNtV (81*) ^ 0 - C 4 * 8 . vatot-c (5«>1 3 V - l ' * l 5 

Perskitę Draugi duokite jį kiliems pasiskaityti 

TNE F 0 R T Y YEARS 
0 F D A R K N E S S 

P a r a š e Dr. i n o s a s Vaišnora 
Apie i s tor in ius lietuvių kovos 

metus . 
J anglų kalbą išvertė 

J u o z a s B a l e v i č n s 
Kaina $2. Kietais viršel iais — 3. 

Si įdomi k n y g a g a u n a m a : 

D R A U G E , 4545 W . 6S S t -
C H c a g o , m . 60629 

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

VAIVOS RYKŠTĖ 
šimtas prakalbų ] Lietuvą 

•feMOT 
Klastojimai išdavikai apie mus. kitus. 
Kaip tardft Voldemarą. Susiniekinimas 
per niekinimą. Propagandistų grioz 
dai. Geismas pasisavint Krėvę. Kap
suko, PreikSo, Šepečio soc-Realizmai 
ir daug kitų įdomių straipsnių. 

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

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. 4545 W. <Srd Street 

Chieago, CL 40829 

[Ilinojaus gyv dar prideda 60 et. 
valstijos mokesčio. 

IMII I I IMII I IHII I1I IMII I IUHUIUIIMIIUIIKMU 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
aes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 

REIKALINGA MOTERIS pittfereu' 
seną asmenį ir"teftįvai namų moSai. 
Westchestery, IU. G«m& atlyginimas, 
kambarys ir maišus. Skambint teief. 
562-5583. .T ^ 

T E L L E R ; 
Kelly Services, the leading tempesrary 
service m Chicagoland. has a long.term 

I position avaiiable begining November"24 
I at a prominent neighborhood savingy and 
į loan. Bankmg/teller expenence vvoufct be 
| helpful. but we will traln someone who ts 
I bilingua! (English/Lithuanian). The work 
į schedule in this position varies ar-d 
i allows some flexibility; hovyever; • you 
Į should be abie to work a full week. if 
i necessary. 

We offer good pay with bonus oppor-
jtumties- Respona in English. please. Call: 

Sandy Heller 
955-4777 

KELLY SERVICES 
The Temporary Help People 

1701 E. 53rd St. 
Hyde Park 

An Equal Opportunity Employer m/F 
l 

i 

H E L P W A N T E D — F E M A L E 

S E C R E T A R Y 
Small supply firm on the northwest side has a PART TIME position 
(9 A.M. - 1 P.M.) for a secretary with light typing skills (NO Shorthand). 
Our applicant mušt be alert and enjoy a variety of office duties includirig 
typing, filing, answering phones and some customer service work. This 
position may expand to a full time basis in the future. 

Call 583-3355 for Appointment 

WHOL£SALE JANTTORS SUPPLY CO. * 5117 N. KEDZIE 

H E L P W A N T E D — M A L Ė * P E M A L E 

SAFETY SOCKET SCREVV CORPORATION 
Has Immediate Openings For-

• BROVVN & SHARPE 0PERAT0R 
Set-Up & Operate. Steady Job. 

Overtime, Many Benefits 
• #2 CINCINNATI CENTERLESS GRINDĖ* 

Set-Up & Operate. 
• INSPECT0R 

3 ' : Jf 
•M 

T0P PAY FOR TOP MAN 
Mušt have some experience with threaded fasteners pM 

Many Benefits, Too Numerous To Mention-.Must Speak English - i-v 
CALL: LARRY VVILLIAMS 

6501 N Avondale Avenue - 763-2020 

file:///uotr
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A/A. KAZĮ VALAITĮ PRISIMINUS Valaičiu šeimos rankos buvo 
kietos nuo sunkaus darbo, bet šir-

.. JJerravės romėnai sakydavo: emigrantu, dirbo miškuose. Po; dys minkštos, noširdžios ir šiltos. 
-TJeu. amici semper sunt rarT —' to išmėgino savo laimę savaran- j Uetuvybei remti Valaičiai duos 
tikri draugai retai pasitaiko. Jis: kiškai žemės ūkyje. Pradžia buvo j daugiau nei ju daliai atitikttj. 
gimė 191.1 m. kovo 2 d. Vilkaviš- labai sunki, tačiau savo sumanu-! Bj£iiriįu pokalbiuose dar stip
rio aps. pasiturinčių ūkininku mo, tvirtos sveikatos ir didelės \ TUOųu bebūdamas K. Valaitis 
šeimoje. Baigęs Mariampolės energijos dėka visas kliūtis sėk-! pabrėždavo: o kad tik ilgai netek-
gimnaziją, 1928 m. atvyko i mingai nugalėjo. Šiuo sunkių K s i r g t i ; k i t i e m s n e b ū t i n a š t a . 
Žemės Ūkio akademiją Dotnuvo- j bandymų metu jį labai aktyviai \ dažnai prisimindavo bolševikų 
je studijuoti agronomiją. j rėmė jo gyvenimo draugė, žmo-1 t r e m t i n i o a g r yiado Tiškaus lrki-

1933 m. išlaikęs diplominius [ na Juzė. Nežiūrint, kad ji buvo i m ą T i š k u s > g r į ž ę s g i l g o s S i b i r o 
egzaminus buvo paskirtas 2. u. Į humanitarinių mokslų atstove, t r e m t i e s n u m y l ė ton tėvynėn, arti-
mokyklos mokytoju Klaipėdos j puikiai suprato agr. Kazio užsi-1 n a m i s m(jeniui triūsė savo darže-
krašte. Vėliau 2. ū. rūmų vado- brėžtą tikslą.Valaičiu šeimos P a- ;ųy j e j parengdamas 
\ybė paskyrė eiti Traku apskrities Į stangos palengva ją iškėlė į vieną' 
agronomo pareigas. Lietuvai pra- iš labiau pasiturinčių lietuvių šei-
radus laisvę, jis dirbo taip vadina
mą valstybinį darbą įvairiose vie-

Karo audra nubloškė į Vokieti-

mų Londone, Ontario apylinkėje 
Bet tai tik Valaičių šeimos mate
rialinė sėkmė. Mums lietuviams 
daug didesnį džiaugsmą ir pasi

ją* vėliau į Kanadą. Pradžioje.. didžiavimą kelia Valaičių šeimos 
kaip ir daugelis to meto Kanados 

rožes žiemai, 
suklupo ir nebeprisikėlė... 

Deja, velioniui Kaziui likimas 
lėmė kitaip. Teko ilgai sirgti, 
daug kentėti. Tačiau ir šioje 
skausmo agonijoje jo mylima 
žmona savo moteriška širdimi 
stengėsi jo skausmą mažinti ir 

I DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 7 d. * 

• Brangiai motinai mirus, 
I LIUDUI RAMANAUSKUI 
I ir jo šeimai 
I reiškiame nuoširdžiausia užuojauta. 

i I "AUŠROS VARTŲ" TUNTO SESĖS 

H 

Čiurlionio ansamblio vadovai Ona ir Alfonsas Mikulskiai atsisveikina su Cin-
cinnati lietuviais dr. Danute Bieliauskiene rr Ignu Budriu po pasirodymo 11 
Tautų festivalyje spalio 19 d. 

A. f A. MYKOLUI SUBAČIUI 
m i r u s , 

nuoširdi užuojauta liūdesyje likusiai ŽMONAI, VAIKAMS, 
jų ŠEIMOMS ir visiems artimiesiems. 

PREMIJA JAUNIMUI 
Drr-Leono ir Irenos Kriauče-

. liūnų šeima savo mirusiam sū
nui' ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę Eugenijaus Kriauče-
lifeo premiją. 

-Premijai skirti sąlygos yra 
ttdtiOB; 

»1. - •'Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam rastais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, tautinių 
šokių grupei, jaunimo chorui, I 
sporto būreliui), geriausiai re- j 
prezentavusiam lietuvius ir Lie-, 
tuvą vienerių metų bėgyje; 

.2. Premijai gauti asmenis a r , 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni-; 
mo grupės, vyresniųjų organiza- į 
cijoa^tt^įpaskiri asmenys iki! 
kieEvieneriu "'metų gruodžio 31'. 
d. r p d t ^ i & p u i d u V ; 

3. PremiįaotipD -sa^mens a r 

jasnįmo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion po vieną atstovą ski-
ria~Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės jaunimo reikalams vado
vas* .B&saulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba j r JĄY.Ljftu-
vių Jaunimp, sąjunga,, o du ats
tovus paskiria Kriauželiūnų 

4. Jury komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma ikp sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū-
nų šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio; 

,5 . Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiami: Eugeni
jaus Kriaučeliūno Premijos ko
misijai 12500 Pawnee Road, Pa
los Park, UI. 60464. 

šaunusis jaunimas. Mus džiugina 
trys sūnūs ir dvi šaunios dukros, paskutinėse šio žemiško gyvenimo 
Visi penki sėkmingai baigė aukš- į dienose jį paguosti, kol š. m. spa-
tuosius mokslus. Tai iškilūs jau-įlio 26 d. jo širdis sustojo plakti, j J 
nosios kartos atstovai lietuvybės | Gal būt sunkiausia jo gyvenimo , 

našta, — kad amžinam poilsiui 
jis buvo priglaustas ne savo my
lėtoje Tėvynėje. 

Brangus Kazy, tikime, kad Ta
vo siela persikėlė pas Visagalį. 
Tavo gyvenimas lieka brangus 
atminimas gyvųjų kolegų širdy
se Ignas Andrašiūnas 

tęstinumo darbuose. 
Vyriausias sūnus, inž. Jurgis 

ypač pasižymi lietuvių organiza
cijų darbe Winnipeg, Manitoba. 
Duktė Danutė yra žinoma ne vien 
tik lietuvių, bet ir kanadiečių 
tarpe kaip žymi sportininkė — 
bėgikė. 

A. f A. 
STASYS RAUDONIS 

Gyveno Gary, Indiana." 
Mirė lapkričio 3 d., 1980 m., 8 vai. vak., sulaukęs 55 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikiuose. Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Markauskaitė), 3 duk

terys. — Zita, žentas Paul Shire, Loreta ir Rasa, 2 sūnūs — Linas ir 
Aidas, 2 anūkes — Crystal ir Milanie, sesuo Julija Lietuvoje ir kiti 
.giminės, draugai ir pažįstami. 

'•į Jd Priklaus^ Vytauto D. Saulių rinktinei ir Balio Gary skyriui. 
(1 t Kūnas pašarvotas Pruzin koplyčioje, 6325 Broadway, Merrill-

ville,. Indiana*, - . ** •* 
[. , , Laidotuvės įvyks- šeštadieni, lapkričio 8 d. Iš koplyčios 9:30 vaL 

fyto'bus atlydėtas į šv. ftazimiero parapijos bažnyčią, Gary, Ind., 
'ftūridje vyks' gedulingos pamaldos už velioniės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Kalvarijos kapines, Portage, Indiana. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. . . ,. „ . . . _ 

Nuliūdę: žmona, dukterys, sunūs, žentas ir anūkes. 

Laidotuvių direktorius John Pruzin. 

Palm Beach, Fla, 
(Atkelta iš 4 psl.) 

Kalifornijoje. 
— Solistė Juoze Krištolaitytė-

Daugėlienė savo artimųjų tarpe 
gražiai pagerbė savo mielą vyrą 
Joną Daugėlą, sulaukusį 65 me-

~tc: *— Inž. Andrius Skučas, bu 
*vęs "Draugo" romano konkurso 

mecenatas, po dviejų skaudžių, 
bet sėkmingų operacijų sveiksta 
savo mielos žmonos priežiūroje. 

— Dr. Vytautas ir Aldona Ur 
jbai, neseniai įsigiję Juno Beach kai 
;mynystėje nuosavybę, nepamirš
ta , lietuviškų reikalų: vėl paau-
' kojo Lietuvių Fondui 250 dol. 

.__ Mokyt. Julija Staškūnaitė, 
žymf sportininkė iš JAV LB Kraš 
'fo* valdybos gavo kvietimą vykti 
į Australiją sporto žaidynėms. 

P. Mikšys 

' \ 

JONUI KAVALIAUSKUI mirus, 
mūsų mielai draugei TERAI, neteikus brangaus vyro, sū
nums JONUI ir ARVYDUI su šeimomis gilią užuojautą 
reiškia: 

Irena ir Vytautas Alantai 
Elena Baublienė 
Stase ir Andrius Bliudžiai 
Elena ir Alfonsas Juškos 
Elena ir Kostas Joksos 
Elena ir Kazys Karveliai 
Emilija ir Leonardas Kutkal 
Benjaminas Kvietys 
Irena Laurinavičienė 

Danutė ir Stasys Naikauskai 
Elena ir Antanas Rašytiniai 
Ona ir Jurgis Ribinskai 
Tęsė Šakienė Į 
Pranas Stankmis I 
Viktorija Staskevičienė 

Vladas Staskus 
Stasė ir Antanas Zaparacfcai 
Laima ir Petras Žemaičiai 

• 

: 

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

3 _____ 
Viso* programos i i ¥FOPA 

* lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 

' Mot}. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Tetef. 434-241S 
1«© AM 

7180 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, I I I* 

\ i 1905 *&.- OUR DIAMOND 
PASSBOOK 
SAVINGS... 

9std or S w « » 

IntarMt Compoundcd 

%— ut for 
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Mutual Federal 
Savinas and Loan I 

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

W0UWi W»n.Tu«.rrl.*-4 Thur.*-t M t . V- l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

JUBILEEYEAR M y 1980 

A. A 
SESUO M. XAVffiR, SSC 

(MARY KEYDASH) 
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. 

Kryžiaus ligoninėje 1980 m. lap
kričio 5 d. 

Velionė buvo duktė Kazimiero 
Keidošiaua ir Mortos (Malinaus
kaitės. 

Į Vienuolyną įstojo iš šv. Al
fonso parap. , Baltimore. Md. 

Vienuolyne •p-veno 45 metus. 
Paliko nuliūdime šv. Kazimiero 

Seseris, savo sesutes: Martha Mer^, 
Anne Pinke . Jtell Healy, Dolores 
Lucia, Terese McNair ir jų šei
mas, brolius Kur. Casimir Key-
dash, Joseph. Melvin, Antn-ony ir 
jų šeimas, taipgi kitus gimines, 
mokinius ir pažįstamus. 

Velion€ bus nulydėta į koply
čią penktad. , 7 vai. vak, o laido
tuves įvyks šeštad. su gedulingo
mis pamaldomis, kurios prasidės 
9:30 vai. ryto šv. Kazimiero Se
serų koplyčioje. 2601 West Mar-
o.uette Rd., Chica&o. Illinois. 

Po pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

P rašome gimines. Sesele3 mo
kinius ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse ir pasimelsti u i a. a. 
Seselės sielą. - -

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
ir Keydash šeima 

Laid. direkL .A. Petkus ir Sū
nus — TeJ. 4I6L-.2345. 

*%&.i 

/A 

r*f. 

m 

s 

A. f A. 
Diplomotam Agronomui 

KAZIMIERUI VALAIČIUI mirus, 
jo žmoną JUZĘ bei brolius JUOZĄ, JONĄ ir seserį 
MAGDALENA ULENIENĘ su jų ŠEIMOMIS širdingai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

MARIJA ir VACLOVAS BUTKIAI 
EUFĖNIJA ir MYKOLAS CIBAI 
ANELĖ ir PETRAS POVILAIČIAI 
IGNAS KAZLAUSKAS 
KAZIMIERAS BAČAUSKAS 

STEFA ir JONAS GARLAI 
Cleveland, Ohio 

A.f A. 
Julijai Malakauskienei - Steponaitienei 

mirus, dukteriai ANGELEI KATELIENEI ir jos* ŠEI
MAI, giminėms bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

ADELĖ ir ILDEFONSAS SADAUSKAI 
IR ŠEIMA 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIM1D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852 

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

A. f A. JUOZAS BAGDONAS 
Gyveno Evergreen Park. Illinois, 

mann, švogeris Juozas Jukšaitis su žmona Martha, Svogerkos 2 
Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje, Sirutiškių kaime. Ameri

koje išgyveno 30 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ida, podukra Gisa Bor-

mann, Švogeris .Juozas Jurkšaitis su žmona Martha, Svogerkos 2 
sūnūs — Walter Sneider su šeima ir Oswald Schneider, švogeris 
Ričardas Palenčius su šeima Lietuvoje, švogerka Ella Kasputis Vo
kietijoje, Svogerkos 2 sūnūs Wemer ir Robert Sneider su šeimo
mis, Svogerkos sūnus Vvalter Kebler su šeima Vokietijoj, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 5 vai. popiet Petkaus Mar-
ąuette koplyčioje, 2533 West 71 Street. Laidotuvės įvyks Seštad.. lap
kričio 8 d. Iš koplyčios 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į Ziono Evangeli
kų parap. bažnyčią, 9000 S. Menard Ave., Oak Lavrn, 111., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose. 

Nuliūdę: Žmona, podukra ir giminis. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus. Telef. 476-2345. 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

• TĖVAS KR SŪNUS 

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

Tel. 476-234S 
AIKŠTĖ AL rOMOBIl IAMS STATYTI 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 7 d. 

X Kun. Pranas Vaseris, Aus
tralijos Sydney lietuvių klebo
nas, aplankęs Kanadoje gyve
nantį savo brolį ir kitus arti
muosius, atvyko j Chicagą ap
lankyti savo buvusių parapiečių 
ir draugų. Apsistojęs dr. A. 
Lipskio šeimoje, š ia proga, lydi
mas dr. A. Lipskienės, svečias 
iš tolimosios Australijos ap
lankė "Draugą", pasikalbėjo su 
redakcija ir įsigijo naujausių 
plokštelių. Pirmadienį jau iš
vyksta į Los Angeles, o iš ten 
grįš atgal į Sidnėjų. 

x Chicagos Studentų ateiti
ninkų susirinkimas neįvyks šian
dien, bet perkeliamas į penkta- j 
dienį, lapkričio 14 d. Susirinki-1 
mas bus 7 vai. vak. Jaunimo į 
centre. 

x A. a. ses. Xavier Keydash, ] 
Šv. Kazimiero seserų vienuolijos ! 
narė, mirė lapkričio 5 d. prieš ; 
pat pietus nuo širdies priepuolio, j 
Velionė buvo kilusi iš Baltimo- j 
rės šv. Alfonso parapijos, vie-! 
nuolyne išbuvo 43 metus. 

X Veteranų diena šiemet, 
kaip ir prieš kelerius metus, y ra 
lapkričio 11 d. (ne lapkr. 10 d.) , 
todėl ateinantį antradienį bus 
federalinė šventė. "Draugo" 
redakcija i r administracija šeš
tadienį, lapkričio 8 d., dirbs iki 
12 vai. dienos, pirmadienį — 
visą dieną. Antradienį, lapkri
čio 11 d., "Draugas" neišeis. 

X Skaučių "Aušros Vartų" 
tun to "Žibučių-Saulueių , ' paukš
tyčių draugovė kviečia mergai
tes nuo 6 iki 9 metų amžiaus 
įsijungti į šią draugovę. Kas 
norėtų daugiau informacijų, 
prašomos skambinti Vitai še-
relytei tel . 829-6839 arba Lin
dai Underienei tel. 824-1027. 

x Vladas šakalys, neseniai iš 

IŠ ARTI IR TOLI 

Cleveiando Neringos tunto skautės su vadovėm ir vyr. skt. I. Kereliene. Nuotr. V. Bacevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
X Elena u* P ranas Matiukai Lietuvos atvykęs rezistentas, . . . ... .. ~. 

m „ , . , , , " ' , . . . _ , ; i s Australijos svečiuojasi Chi-
i cagoje ir Gedimino Janulos ly-1 
j dimi lankėsi "Drauge", čia suti- Į 
i ko pažįstamų dar iš stovyklinių j 
i laikų Salzburge, su redaktoriais i 
pasidalino kultūrinėmis naujie- i 
nomis. Matiukas, kaip ir jo bro-
Es Povilas, y r a smuikininkas,; 

P L B Valdybos kviečiamas žada 
vykti į Australijos Lietuvių die
nas, įvyksiančias gruodžio pa
baigoje, jei iki t o laiko pasiseks 
sutvarkyt i jo dokumentų klau
simą. 

X Dr. Algirdas Maciūnas, pla
čiai pagarsėjęs chirurgas ne I gyvena Adelaidėje ir 27 metus I 
vien lietuvių, bet ir kitų ame- į grojo Australijos simfoniniam : 

rikiečių t a rpe kas metai didele i orkestre. 
suma remia Balfo piniginį vajų. j x Pranutė ir Stasys Patlabai, 
Šiais metais dr. A. Maciūnas, Į žinomi Marąuette Parko lietuvių 
šio rudens vajaus proga, įteikė; kolonijos veikėjai, darbuotojai,1 

Balfo Chicagos apskričiui 500, šiomis dienomis išvažiavo į St. į 
dolerių, š i auka yra didelė pa-1 Petersburg, Floridą, aplankyti į 
rama vargstančiam lietuviui. gimines, draugus ir pažįstamus, i 

(pr . ) . 

X Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio šventė įvyks 

Stasys Patlaba "Draugo" ben-į 
dradarbis ir jį aukomis dažnai; 
remia. I r šį kartą, prieš išvyk- j 

lapkričio 8 d., šeštadienį, "šia i d a m a s i Floridą, užsuko į "Drau-: 
tvarka : 10 vai. ryto pamaldos į **"• nusipirko naujausių leidinių ; 
už mirusius korporantus T. J ė - ! i r P r i dėJo 25 dol. auką. širdin-1 
zuitų koplyčioje. Po pamaldų į § a i dėkojame. Patlabai Ylori-
prie Laisvės paminklo žuvų-1 d o J e k e t m a Pabūti ilgesnį laiką. 
šiems už Lietuvos laisvę pa
gerbimas ir mirusių neo-lithua-
nų prisiminimas. 7 vai. vak. 
Liet. Tautiniuose namuose iškil
minga sueiga, vakarienė ir šo
kiai, grojant Neo-Lithuanų or
kestrui. Visi kviečiami dalyvau
ti. Rezervacijos tel. 778-7707 
arba 927-2046. (pr . ) . 

X Lietuvių Opera kviečia jus 

x Brolio Pe t ro Kleinoto, SJ, 
59 metų vienuoliško gyvenimo 
sukaktuvių proga lapkričio 23 
d., 3 vai. p. p . kun. Leonas Za
remba su kitais atnašaus šv. 
Mišias Jėzuitų koplyčioje. Pa
mokslą pasakys kun. Vytautas 
Bagdanavičius. Giedos sol. Prau-
rimė Ragienė, muzikui Manigir-
dui Motekaičiui vargonais pa-
. /dint. Po pamaldų — pobūvis 

su savo pneteliais dalvvauti tra-1 , . , •__.*_ ~.n . . . . r Z , , - . , . Jaunimo centro kavinėje. Po dicmiame Operos baliuje, kuris i , T T . . , . „ j , » , . . , ^ i T . . . . - J t „~ , ! kun. Jono Kidyko paskaitos •vyksta lapkričio lo d.. < :30 vai . ' 
vak. Tautinių namų salėje. Sa
vo atsilankvmu iūs padėsite su

dainuos sol. Praurimė Ragienė, 
akompanuojant muz. Manigirdui 
Motekaičiui. Lietuviškų ragetių mažinti "I Li tuam" operos pa- . , . . _ . , _ . . .~ 

" . , JTZ . ; tnjule, Liudomiras Bicnnevicius, s ta tymo išlaidas. Vietas prie 
stalų prašome užsisakyti pas 
Operos vicepirm. Jurgį Vidžiū
ną tel. 767-5609. To baliaus 
metu bus atlikta meninė progra
ma ir laimingųjų bilietų trauki
mas. Daug kas jau sugrąžino 
bilietų šakneles, bet dar yra, 
kurie nesuspėjo tai padaryti , 
todėl prašome jau dabar pri-

Balys Pakš tas ir Vincas Vait
kevičius, duos mūsų liaudies, 
ypač dzūkų dainų. Bus kava 
ir įvairūs užkandžiai. Bilietų 
pirkti nereikės. Visi nuoširdžiai 
kviečiami ir laukiami. 

x Illinois Liet. Gydytojų ir 
I>antu Gyd. dr-jos ir Moterų 
Pagelbinio vieneto metinis susi-

siųsti juos Operos adresu, kad į rinkimas įvyks lapkričio 16 d.. 
visi galėtume dalyvauti laimė
jime i r tuo pačiu suteikti para
mą mūsų Operai. (pr . ) . 

X V Teatro festivalis Padė
kos savaitėje, bilietai Vaznelių 
prekyboj 2501 W. 7 l s t St., Chi-
cago, UI. 60629. galima užsisa
kyti i r paštu. Kainos: 5 dol.. 
4 dol., 3 dol. 2ymenų banketas 
— 10 dol. asmeniui. Bilietus 
patar t ina įsigyti iš anksto. 

(pr . ) . 

X "Dainoros" ansamblis pra
neša, kad "Čičinsko" operos 
spektakliai prasidės punktua
liai: lapkričio 8 d.,. 8 vai. vak. 
ir lapkr. 9 d., 3 vai. popiet. 
Veiksmo metu publika salėn ne
bus įleidžiama. Bilietų kasa bus 
a t idaryta dviem valandom anks
čiau prieš spektaklių pradžią. 
Ansamblis draugiškai prašo ne
fotografuoti spektaklių metu. 

(pr . ) . 
... 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshv*, Ine , patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

Uk.) 

sekmadienį, 4 vai. popiet Liet. 
Tautiniuose namuose, 6422 S. 
Kedzie Ave., Chicago, 111., tel. 
778-9878. Programoje: Atskiri 
dr-jos ir vieneto posėdžiai, dr. 
Arvydo Vanagūno paskaita 
"Virškinamojo" trakto endosko
pija". Po paskaitos vakarienė. 
Maloniai kviečiame visus kole
gas, koleges, ponias ir med. stu
dentus šiame susirinkime daly
vauti. Rezervacijos būtinos. 
Apie dalyvavimą prašome pra
nešti iki lapkričio 11 d. Janinai 
Šalnienei tel. 223-5678 arba 
Aigei Šležienei tel. 957-9044. 

(pr.). 

X "Lietuvos Aidų" programa 
vedama Kazės Brazdiionytės. 
persikėlė į 1450 AM bangą 
WCEV stotį. Ten kur buvo p. 
šluto. Laikas 8:30 vai. vak. 
Kreiptis visais reikalais 2646 W. 
71 S t , Chicago 60629. T e M . 
778-5374 arba į studiją 436-5035. 

(sk.). 

X I .ahai žemų karnų pas Gra-
dinską pavyzdys: spalvota TV 
kainuojanti 400 dol. už 319 dol. 
2512 W. 47 St. Tel. 376-1998. 

(sk.). 

ETNIŠKOJO ĮNAŠO 
PROGRAMAI PASIBAIGUS 

"Americas Ethnic Heritage 
Program" — lietuviškai tai būtų, 
mano vertimu, Amerikos etniš
kojo įnašo programa, skirta lietu 
viams, prasidėjo 1980 rugsėjo 3 
d. Chicago Lawn knygyno -patai 
pose, 6120 S. Kedzie ir baigėsi spa 
lio 29 d., susirenkant čia devintą 
ir paskutinį kartą. Pirmiausia 
tenka padėkoti visiems ir visoms, 
kurie šį dalyką sumanė ir tam 
reikalui gavo pinigų: ir amerikie 
čiams ir lietuviams. 

Tenka šiltą žodį tarti progra 
mos vadovei ir organizatorei Ma
rijai Saulaitytei - Stankuvienei. 
Suorganizuoti tokią įvairią pa
skaitininkais ir temomis progra
mą nėra lengva. Būna taip, kad 
surandi paskaitininką, o tas pažą 
dėjęs paskui atsisako. Tada tenka 
atsiradusią skylę lopyti. Gal čia 

x Pr. BielirankaiSo jaun. į 
moksleivių ateitininkų kuopos '• 
narių tėvų susirinkimas įvyks; 
penktadienį, lapkričio 7 d., 8 v. : 
vak., pas Polikaičius, 7235 S. Į 
Sacramento Ave. 

X "Blogo iš burnos kvapo ša
linimas" — šia tema skaitoma 
57C Alvudo radijo paskaita šį 
šeštadienį, 9 vai. ryto, Sofijos 
Barčus šeimos radijo valandos 
metu. 

X Patikslinimas. "Draugo" 
XI. 4 nr., 6 pusi., apačioje, pa- ! 

rašė po kliše įsibrovė klaida:; 
antroji iš kairės sėdi ne M. Mom- j 
kienė, bet Juzė Ivašauskienė j 
(Borevičiūtė). Atsiprašome. 

X "Lietuvių Ekslibriai", sep
tintoji Amerikos Lietuvių Etni
nės enciklopedijos knyga, netru
kus bus siuntinėjama prenume
ratoriams. Ta proga yra ren
giama lietuvių ekslibrių paroda 
"Galerijoje" iš Gintauto Vėžio 
ekslibrių rinkinio. Paroda ati
daroma lapkričio 21 d. 

x Lietuvių fotografų išeivi
joje devintoji foto darbų paro
da atidaroma šiandien, penkta
dienį, 7:30 vai. vak. Čiurlionio 
galerijoje. Jaunimo centre. Pa-

! rodos atidarymo ir apipavidali
nimo darbus atliko Stasys Zi-

; levičius su talkininkais. Paro
da bus uždaroma lapkričio 16 d. 

X Kun. A. Lipniūno moksl. 
ateitininkų kuopos susirinkimas 

; įvyks šiandien, lapkričio 7 d., 
7 vai. vak.. pas R. Kučėną, 6621 

! S. Troy St. Susirinkime kalbės 
MAS CV narys, Saulius Čyvas. 
Anksčiau per klaidą buvo pa
skelbta kita valanda. 

X Lietuvių Mokytojų sąjun
gos valdyba ruošia savo miru
siųjų narių paminėjimą lapkri-

į čio 16 d., sekmadienį, 12 vai. 
! šv. Mišiomis jėzuitų koplyčioje. 
; po Mišių bus paminėjimas Jauni-
1 mo centro apatinėje klasėje (ša-
i lia kavinės). Prelegentais bus 

mok. Juozas Plačas ir mok. Sta-
j sė Petersonienė. Savo poezijos 

paskaitys rašyt . Gražina Tu-
lauskaitė - Babrauskienė. Po to 

I bus bendra kavutė. Kviečiami 
mokytojai, jų šeimos nariai ir 

I mirusiųjų giminės gausiai da-
į lyvauti. 

tik vienas lopymas tebuvo, nes iš i Norint supažindinti kitatau-
anksto numatytoje ir skelbtoje čius su savąja literatūra, reikia 

J. A. VALSTYBĖSE 
— A. a. Mykolas Cibas, tra

giškai žuvo New Yorke lapkri
čio 5 d. 

— Omahos Skaučių Neries 
tuntas i r skaučių V. Kudirkos 
vietininkija rengia trisdešimties 
metų jubiliejinę sueigą, kuri I 
vyks lapkričio 9 d. po lietuviškų 
šv. Mišių, Šv. Antano parapijos 
salėje, 5422 So. 32 ir T gatvėje. • 
Visi kviečiami atsilankyti . 

— Floridos lietuviai yra iš
vystę plačią kultūrinę veiklą. 
Spalio 22 d. liet. radijo valandėlė 
suruošė Kr. Donelaičio minėji
mą, kuriame dalyvavo paskai
tininke M. Peteraitienė, akt. H. I 
Kačinskas ir solistė O. Zubavi-
čienė. St. Petersburgo L B apy
linkė lapkričio 6 d. rengia S. 
Velbasio režisuotą komediją 

i "Uošvė į namus, tylos nebus". : 

į St. Petersburgo Altos skyrius 
[ lapkričio 12 d. rengia solistės ' 
| Eglės Rūkštelytės - Sundstrom 
koncertą. 

AUSTRALIJOJE 
— Nikodemas Spudvilas, 77 

metų, mirė spalio 3 dieną Mel-
bourne. Liko žmona Ona, sū
nus ir duktė. 

— Vladas Juchnevičius, 83 
metų, mirė spalio 4 d. Mel-
bourne. 

kūrinius išversti į kitas kalbas. Ni-
I jolė Gražulienė savo paskaitoje 

programoje buvo numatytas 
Henrikas Nagys, o jo nebuvo. 

Programos vadovė visiems pa-! daugeliu konkrečių pavyzdžių 
tiko savo nemeluotu kuklumu ir į įrodė, koks svarbus ir koks labai 
greita orientacija. Jai teko ilgiau • sunkus yra vertėjo darbas, 
kalbėti pirmąjį vakarą, pradedanti Elena Bradūnaitė savo paskai-
programą^ teko kalbėti draugei toje ir filme parodė, kad gyvas 
su Daiva Markelyte apie vaikų! liaudies kūrybinis žodis tebėra ir 
laikraštėlius išeivijoje ir Lietuvo ! senųjų išeivių lūpose ir širdyse. 
je. Aiškiai pamatėme, ką gali šiuo Įdomu būtų palyginti paskaiti 
reikalu padaryti valstybė ir ką te- i ninku ir klausytojų santykį. Gal 
galime mes išeivijoje. Į paskaitininkai turėjo būti lietu-

Daugiausia laiko skirta litera- viai, o klausytojai amerikiečiai, 
turai. Ir šiam klausimui pavyko! besidomi lietuviškuoju įnašu į 
gauti ir mums išklausyti du pas} amerikietišką kultūrą ir literatūrą, 
kaltininkus: Rimvydą Šilbajorį ir į Betgi ir klausytojai buvo, šaky- j 
Kostą Ostrauską. Pirmasis labai čiau, jei ne visas 100*^ lietuviai, 
vaizdžiai parodė, koks yra sukur-; tai bent 95 proc. Išeitų, kad lietu 
tas Amerikos vaizdas lietuvių iš- ':viai paskaitininkai lietuviams klau 
eivių beletristikoje. Antrasis, Kos'sytojams angliškai skaitė paskai
tas Ostrauskas, irgi labai gerai pa 
ruoštoje paskaitoje įrodė, kad la
bai daug gerų ir gal geriausių 
kūrinių yra sukurta išeivijoje, toj 

tas. Iš tų lietuvių klausytojų, 
be abejo, sakysime, visi daugiau 
ar mažiau galėjo sekti paskaitų 
turinį, ypatingai tų, kurie aiškiai 

dėl išeiviai turi kurti ir tai kurti ' kalbėjo su akcentu ir lėčiau. 
savo gimtąja kalba. Prie šios; Klausytojui suprasti svetimą kal-
grupės priskirtina ir M. Saulai-1 bą yra viena, o pačiam kalbėti 
tytės-Stankuvienės paskaita: "Lie.ypa kas kita. Nenoras labai žargo-' 
tuvių išeivių literatūra — ar ak | niškai kalbėti ir buvo daugelio 
ligatvis". Lietuvių išeivių lite- klausytojų nedalyvavimas klau • 
ratūrai dar toli akligatvis, nes j simų kėlime ir diskusijose. Per vi'. 
mūsų poetai ir beletristai dar vis ! są laiką tik vienas teišdrįso klaus 

tt lietuviškai, nors buvo skatina I 
mi nesivaržyti. 

Paskaitoms laikas — rugsėjis — j 
spalis buvo labai geras. Panašiai 

randa naujų temų ir įvaizdžių. 
Egzodo poetai, anot K Bradūno, 
auga ir žydi, nes minta krauju. 

Įdomi buvo ir kun. Antano 
Saulaičio paskaita apie išeivijos 
lietuviškuosius laikraščius ir jų 

— Algimantas V. Bublys, ar
chitektas, pask i r tas Rosetti As
sociates & Archi tects Planners 
firmos, kurios centras Detroite, 
planavimų direktorium ir ben
dradarbiu (associate) . Bublys 
gimęs Lietuvoj, baigęs Detroito 
universitetą, savo profesijos 
draugų labai ver t inamas. Už ar
chitektūrinius projektus yra ga
vęs kelias premijas. Dabartinės 
jo pareigos bus prižiūrėti pa
statų vidaus architektūrinį de
koravimą ir koordinuoti projek
tus ne tik centre, bet ir firmos 
padaliniuose Los Angeles ir Dal
ias miestuose. 

BRAZILIJOJE 
Nelsonas Ambrozevičius, 

profesorius Federalinėj agro
technikos akademijoje Itajuboj, 
paskirtas Brazilijos Tautinio 
mokyklinio aptarnavimo virši
ninko patarėju ir gyvens krašto 
sostinėje. Tas postas laikomas 
labai aukšta tarnybine vieta. 

— Klemensas Antanas Silic-
kas, kuris su "Nemuno" šokėjais 
lankėsi Chicagoj, šiais mokslo 
metais mokosi Vasario 16 gim
nazijoj, nori pagilinti lietuvių 
kalbos mokėjimą. 

OKU P, LIETUVOJE 
— Respublikinį Liaudies daini

ninkų, šokėjų, muzikantų, etno
grafinių ansamblių konkursą 
"Ant marių krantelio" Lietuvos 
liaudies buities muziejuje prie 
Rumšiškių surengė mokslinis 
metodinis Lietuvos kultūros 
centras su Kaišiadorių rajono, 
kultūros centru. Dalyvavo 40 
geriausių kolektyvinių vienetų, 
puoselėjančių liaudies meną, pa
pročius ir tradicijas. Pagrindi
niu konkurso laimėtoju tapo 
etnografinis Vilniaus universi
teto ansamblis. 

rtiiiiiiniiimiiiiiiimiiiiiiimictiiimiiiiiD 
Advokatas 

GINTARAS P. fcEPINAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d 

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, UI. 60629 

Miimiimtiiimimiimiiuiuiiimiiiimiiiii 

Advokatas JONAS GIBA1TIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

būtų geras ir balandis bei gegu i — 
žės mėnesiai, vidurys savaitės. Jei I ^iHlilliintllllUlillliHlllllUlUlliUllimnuilIlIllllHlIllllIllllIllIlIllllllllllllllllllItllli*. 

apibūdinimą, kokį procentą savo j įmanoma, reikėtų panašių pas-;'; 
vietos jie skiria literatūrai, infor | kaitų ciklų rengti ir ateityje. = 
macijai, t -Mram švietimui ir j Dar kartą ačiū visiems, kurie S 
skaitytojo formavimui. Visi skai- Į šį paskaitų ciklą padarė įmano]S 
tome laikraščius, bet ar visi į tai Į mą. | 
buvome kreipę dėmesį? Juozas Masilionis 

s 

MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI, 
Artėja nauji 1981 metai. Ekonominė padėtis nėra gera, nes § 
kainos vis kyla, infliacija didėja. Lietuviškai spaudai išsi- g 
laikyti t a ip pa t nėra lengva, todėl leidėjai yra priversti s 
kiekvienais meta i s pakelti prenumeratos mokestį. s 

S 

Džiugu, kad DRAUGO skaitytojai y ra jautrūs, supran- s 
ta lietuviškos spaudos reikšmę, jos svarbumą, dosniai kaip | 
kas išgali, remia ją aukomis. Tas leidėjams, redaktoriams | 
i r visam DRAUGO personalui suteikia daugiau energijos, s 
drąsos ir ryžto dar daugiau aukotis lietuvybės išlaikymo s 
veikloje. I 

Nuo šių metų gruodžio 15 d. DRAUGO prenumerata | 
pakeliama 2 dol. Chicago je, Cook County, Kanadoje ir už- | 
sienyje — U S dol- 42, ki tur - Amerikoje — 40 dol. Sunku 5 
mums t a i daryt i , kai daug skaitytojų neturi sutaupų ir pra- s 
gyvena t ik iš pensijos. Mes manome, kad tas prenumeratos £ 
pakėlimas "Draugo" skaitytojų per daug neapsunkins. I 

Kun. Petras Cinikas, MIC I 
DRAUGO Adininistratorius | 

Dalis ALIAS Chicagos skyriaus susirinkimo dalyvių. 

C H I C A G O S Ž I N I O S 

^iiniiiiiiuiiiitiitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiif. 
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AREŠTAI BALSAVIMUOSE 

Chicagoje balsavimų metu bu
vo apie 2700 nusiskundimų dėl 
neteisėtumų, dėl balsavimų ma
šinų gedimų, dėl balsų pirkimo. 
Trys Chicagoje areštuoti dėl 
agitavimo, nesilaikant taisyklių, 
vienas areštuotas Auroroje. Ta
čiau balsavimai Chicagoje praė
jo tvarkingai. 

DAUG BALSUOTOJU 

Chicagoje iš 1.514,706 turinčių 
teisę balsuoti šią pareigą atliko 
apie 87 .5 r ; . Visoj Illinois val
stijoje iš 6,230,332 įregistruo
tų balsuotojų apie 85r< bal
savo. Tai bus bene rekordinis 
balsavimų procentas. 

MERGATrC PRALAIMĖJO 

Aukščiausias teismas paneigė 
teisę 11 metų mergaitei Karen 
O'Connor reikalauti, kad būtų 
priimta į krepšinio komandą 
Prospect Heights jaunių kole
gijoje. 

PERSOVft GROBIKUS 

Du jaunuoliai iš keturių, ku
rie įtariami apiplėšę šeimą Har-
vey mieste, buvo policijos su
žeisti, kai jie bandė automobiliu 
pabėgti. Peršauti ir nugabenti 
j Cook apskr. ligoninę D. Dil-
lard, 17 m., ir E. McAfee, 20 m. 
Visi keturi plėšikai apkaltinti 
narkotikų turėjimu. 

A M B E R 
The Golden Gem oi the Ages 

By PATTY C. RICE, Ph.D. 
(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą už savo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gįn-
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL-VAZNE-
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 290 pusi., kieti viršeliai. Graži dovana 
kiekvienai progai. 

Published by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London. Toronto, Meibourne ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $28.10. Illinois gyventojai dar prideda $1.© valstijos 
mokesčio. 
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