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LIETUVOS POGRINDŽIO * 
SKUNDAS MADRIDUI 

Sovietų tautinių mažumų genocidas 
HELSINKIO SUSITARIMŲ 

PERŽIŪROS KONFERENCIJAI 
MADRIDE 

(Pavyzdys tautinių mažumu 
genocido Tarybų Sąjungoje) 
1918.11.16 buvo paskelbta ne

priklausoma Lietuvos valstybė. 
1920.VII. 12 buvo sudaryta tarp 

Lietuvos ir Tarybų Rusijos sutar
tis, kuria buvo nustatytos rytinės 
ir pietinės Lietuvos valstybės sie
nos su Breslaujos, Ašmenos, Ly
dos ir Gardino miestais (aišku, 
ir Vi ln iumi) . 

1920.X.9 Lenkija, sulaužius Su
valkų sutartį, okupavo Lietuvos 
sostinę Vilnių ir apie trečdalį 
Lietuvos žemių rytuose ir vaka
ruose. 

Vokietijos—Tarybų Sąjungos ka
ras, buvo prijungta prie Lietu
vos TSR Švenčionių rajonas, Adu- į 
tiškis, Druskininkai ir Marcinko
nių bei Dieveniškio apylinkės.Li-
ko negrąžinta Lietuvos TSR-ai 
pagal 1940.VIII. 3 pažadą apie 5 
tūkstančiai kv. km.: Apso (Bres
laujos raj.), Gervėčių (Astravo 
raj.) ir kitos lietuviškos apylin
kės. Dabartinę Lietuvos TSR su
daro 65 tūkstančiai kv. km., to
dėl jai 5 tūkst. kv. km. yra di
delis plotas. 

Be to, lietuvių gyvenama ir lie
tuviškai tebekalbama ir kitose 
Vakarų Baltarusijos T S R vietovė
se, pvz. Vijos rajono Lazdūnų 
(Lazūnų) apylinkės keliuose kai 

1939. X. 10 Lenkijai pralaimė- jonuose, Zietelos rajono Zasiečių 
juš karą, Tarybų Sąjunga graži- kaime i 
no Lietuvai jos sostinę Vilnių, bet 
negrąžino jai visų tų žemių, ku
rios priklauso Lietuvai pagal 
1920.VII.12 sutartį. 

1940.VI.15 Tarybų Sąjunga 
okupavo Lietuvą ir sukūrė sovie
tinę respubliką (Lietuvos T S R ) . 

Iš šio krašto, kuris liko Va
karų Baltarusijos TSR-e, yra ki
lę lietuviu raštijos pradininkas 
Jurgis Zablockis (1510-1563), 
Vilniaus universiteto prof. gam
tininkas Stanislovas Jundzilas 
(1761 - 1847), prof. akademikas 

Konferencija vyksta 
be darbotvarkės 

V. Šakalio atsišaukimas į konferencijos dalyvius 

Irako sostinėje Bagdade prie prezidento rūmų susirinkę Seneliai prašė ir iu^s siųsti j karą su Iranu. Manoma, 
kad vyresnio amžiaus piliečiai bus skiriami j miestų priešlėktuvinės gynybos pareigas, prižiūrėti, kad namuose 
būtų užgesinamos šviesos, langai būtų užtemdyti. 

Madridas. — Trečiadienį pra
sidėjo pilna Europos Saugumo ir 
Kooperavimo konferencijos sesi
ja, kurioje dalyvauja 35 valstybių 
delegacijos. Po kelių trumpų 
pareiškimų sesija vėl buvo per
traukta tęsti ginčų dėl darbotvar 
kės. Didžiausią sunkumą sukelia 
klausimas, kiek laiko skirti žmo
gaus teisių susitarimų peržiūrai. 

Ispanijos premjeras Adolfas Su 
arez, atidarydamas konferenciją, 
pabrėžė, kad reikia tęsti Rytų — 
Vakarų dialogą, neatnaujinti 
šaltojo karo. 

Kanados užsienio reikalų mi-
nisteris Mark MacGuigan pirmas 
atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į 
sovietų invaziją Afganistane. Jis 
pasakė, kad ši intervencija netu 
retų būti ignoruojama šiame su 

Siekdami įvairių tautų dele
gacijas, atvykusias į Madrido kon 
ferenciją, informuoti apie Lietu
vos reikalus, norėdami užmegzti 
platesnius kontaktus, o vėliau 
gausiau perteikti informacijas lie 
tuvių visuomenei, į Madridą tarp 
tautinės konferencijos metu lapkr. 
13 d. išvyko Amerikos Lietuvių 

Tarybos pirmininkas dr. Kazys Šid 
lauskas ir Alto informacijų vedė 
jas kun. dr. Juozas Prunskis. Al 
to įgaliotinis Washingtone dr. J. 
Genys išvyko į Madridą lapkričio 
7 d. 

New Yorke leidžiamas dvimė-
nesinis žurnalas Freedom Appeals 
savo Madrido konferencijai skir
tame numeryje išspausdino VIa 

1940.VIII.3 Baltarusiios T S R j T a d a s Ivanauskas (1882-1970), 
Aukščiausioji Taryba pasiūlė Ta - j dabartinis Vilniaus vyskupas Ju 
rybų Sąjungos Aukščiausiajai Ta
rybai Maskvoje sugrąžinti sovie
tinei Lietuvai Švenčionių rajoną 
ir Vydžių, Adutiškio, Varenavo 
ir Rodūnės rajonų dalis, kuriose 
gyventojų daugumą sudaro lietu
viai. Šis pasiūlymas buvo priim- į 
tas. 

Iki 1941.VI.22, kada prasidėjo 1 

lijonas Steponavičius (dabar iš
tremtas į Žagarę. Eina gandai, 
kad jį popiežius Jonas Paulius II 
yra paskyręs kardinolu in pec-
tore), lietuvių visuomeninės Hel
sinkio grupės narys kun. Bronius 
Laurinavičius ir daug kitų įžy
mių Lietuvos žmonių. 

(Bus daugiau) 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Kinija paskelbė, jog prie 
i Vietnamo sienos įvyko artilerijos 
• dvikova, kurią pradėjęs Vietnamas. 

PREZ. CARTERIS APIE 
ATEITIES PLANUS 

Ketina tapti "geru meškeriotoju" 
Washingtonas. — Prezidentas 

Carteris trečiadienį nelauktai pa
sirodė spaudos kambaryje, vietoj 
įprasto tokiu metu spaudos sekre
toriaus Jody Povvellio pasirody
mo ir 45 min atsakinėjo į kores-

buvo JAV prezidentu. Jis iš savo 
dokumentų, kuriuos jis planuoja 
perleisti vyriausybei, nebandys 
pasipelnyti, pasakė Carteris. 

Nors jis yra numatęs susitik
ti su Amerikoje besilankančiu Iz 

Priėmė Aliaskos 
draustinių įstatymą 

Afganistano kirkizai svajoja apie Aliaską 
Washingtonas. — Atstovų rūmai j teriui. Jo valdoma kirkizų pader Į Padėtis pasienyje labai įtempta 
trečiadienį paskubomis priėmė ir. mė, apie 1,500 žmonių, prieš 60 — Popiežius Jonas Paulius II-
pasiunte į Baltuosius Rūmus įs-jmetų pabėgo iš Sovietų Sąjun-1 sis, priimdamas naują Egipto am 
tatymo projektą, kuns Aliaskoje> gos valdomų kalnų it apsigyve-! basadorių, pareiškė, kad Viduri-
apie 104;3 milijonų akru payersj no Afganistano teritorijoje. Iš čiajnių Ryty taikos nebus galima 
nacionaliniais parkais, žvėrių Į gentį išvijo prasidėjęs karas, so-1 pasiekti, ignoruojant palestinie-
draustimais ir federalinės ar vals j vietams įžengus į Afganistaną, čius ar Jeruzalės miesto savotišką 
tijos valdžios nuosavybe. Senatas! Dabar genties nariai gyvena Pa- i padėtį. 
jau anksčiau šį projektą buvo pa į kistano stovyklose, jiems neįprasj _ A m e r i k o s L i e t u v i T b a 
ertmes ir prezidentui Cartenui to klimato sąlygose, daug kirkizų j p a s i u n t ė s v e i k i n i m ą n e t i k p r e . 

suserga iki šiol neturėtomis I i - ' 
gomis. Kirkizų vadas prašo Ame 
rikos leidimo imigruoti visai gen
čiai į Aliaską. Kirkizai kreipėsi ir 
į Aliaskos senatorių Mike Gra-
vel per Pakistane sutiktus Tai
kos korpuso darbuotojus. 

pondentų klausimus. Preziden raelio premjeru Beginu, nenuma
toma dalyvauti trijų "viršumų 
konferencijoje" su Beginu ir Egip 

tas pasakė, kad sausio mėnesį, per 
davęs savo pareigas išrinktam 
prezidentui Ronald Reaganui, jis 
grįš į Georgią, ten rašys savo at
siminimus ir gyvens buvusio pre
zidento gyvenimą, taps geru meš
keriotoju. 

Paklaustas ar jis turi kokių pa 
tarimų būsimam prezidentui, Car 
teris atsakė, jog jis įvairių idėjų 
ir sumanymų daugiau turėjo atei 
damas į Baltuosius rūmus, ne da
bar, kai jam reikia išeiti. Jis pa
reiškė jog ateinančią savaitę jis 
susitiks su būsimu prezidentu Re-
aganu, nes šiuo metu jis turįs ma 
žiau darbų. 

Prezidentas Carteris pareiškė 
neturįs jokiu planų vėl kada kan 
didatuoti į politinę vietą. Jis ma
žai kišis į demokratu partijos at- „ . _ 
gaivinimą ir stiprinimą, tačiau c>efl, J v e t t n e G y tUTeS 
pasiliks sau teisę išreikšti savo „ . * . . - J č f a h a 
nuomonę jam svarbiais klausi- m a z e s n j S i a D ą 
mais. Washintonas. — Demokratų 

Prezidentas Carteris papasako pralaimėjimas praėjusiuose rinki-
jo spaudos atstovams, kad jis su- muose labai pakenkė senatoriui 
grįš į Plains miestelį, tačiau vė- Edvvardui Kennedžiui. Jis neteko 
liau, po kelių mėnesių bandys i senato teisingumo komiteto pir-
persikelti į Atlantą, kur planuoja mininko vietos, o taip pat ener-
mas muziejus, kuriame bus laiko gijos ir sveikatos pakomitečių 
mi su jo buvimu Baltuose Rūmuo pirmininko vietų. Jam teks gero 
se surišti dokumentai. Jis tikisi kai sumažinti savo turėtą tar-

pasirasius, sis gamtos apsaugos 
projektas virs įstatymu. Dėl šio 
projekto ginčai vyko devynerius 
metus. Gamtos mylėtojai protes
tavo, kad apimamas per mažas 
žemės plotas, jį reikėtų padidinti. 
Kitos grupės nurodinėjo, kad pa
saulyje didėjant energijos krizei, 
augant žmonių skaičiui, negali
ma palikti nenaudotu žemės 
plotų žvėrims, reikia juos naudo 
ti žmogaus gerovei, ypač, kad nu 
matytuose draustiniuose gali bū
ti naftos ir natūralių dujų. 

Baltieji rūmai paskelbė, jog šis 
įstatymas prezidento bus su malo 
numu pasirašytas ir Aliaskos gam 
tos grožybės liks ateinančioms 
amerikiečių kartoms. Iš kalba-

zidentui Ronaldui Reaganui. bet 
ir senatoriui Charles Percy, kuris 
dabar tampa Senato užsienio rei
kalų komiteto pirmininku. 

— Seattle radijo stotis, po il-
j gų bandymų, gavo progą pasi-
I kalbėti su Irane kalinamu JAV 

Valstybės departamentas pa-; ambasados vyriausiu diplomatu 
reiškė kad Pakistane yra apie 1 . 2 | B r u c e Laingen. Į daugelį klau-
miljonai afganų pabėgėliu, įvai- j s i m ų diplomatas atsisakė atsaky 
riaušių genčių ir padermių. į t i d e l j a u t r i o s padėties, kurioje 
Amerika negalėtų iš viso to skai HS r a ndasi . 

do Šakalio atsišaukimą į Mad-
važiavime, nes sovietų žygis la- j r i dQ konferencijos delegatus: "Už 
bai pakenkė tarptautiniam k l i - | t u o s ? kurie n e g a l i kalbėti". Išsa-
matui, pažeidė tarpusavį pasiti- m i a i a p t a r ę s Molotovo - Riben

tropo pakto poveikį Lietuvai ir 
savo paties pergyvenimus, jis krei 
piasi į delegatus, prašydamas 
kad jie: 

1. Pasiūlytų paskelbti Moloto 
vo — Ribentropo paktą negalio
jančiu. Toksai pasiūlymas yra 
Madrido konferencijos rėmuose, 
nes tasai paktas tebeturi ypatin
go poveikio žmogaus teisių pade 
čiai Vidurio ir RytŲ Europoje. 

2. Iškeltų tautų apsisprendi
mo klausimą, nes tai viena svar
biausių kolektyvių žmogaus tei
sių, kuri giliai paveikia kiekvieną 
asmeninę teisę. 

3. Reikalautų, kad sovietai be 
matant paleistų suimtus pabaltie 
čius — Antaną Terlecką, Julių 
Sasnauską, Algirdą StatkeviČių, 
Arvydą Cekanavičių. Martą Ni-
kulsą, ir kitus — suimtus ir ka
linamus už 45 pabaltiečių memo 

Į randumo pasirašymą, t. y., už pa 

kėjimą, sudavė smūgį įtempimų 
mažinimui ir pakenkė detentei, 
kuri neatsigaus, kol sovietų ka
rinės jėgos bus Afganistane. Šioms 
kanadiečio mintims netiesiogi
niai pritarė Belgijos, Olandijos ir 
Airijos delegatai. 

Sovietų delegacijos vadas Leo
nidas Iljičevas, pagarsėjęs savo 
daugelio metų derybomis su Ki 
nija, atsiliepė, jog Sovietų Sąjun 
ga turinti tikslą gerinti santykius 
tarp žmonių ir tarp tautų. So
vietai esą pilni geros valios, o Va 
karai siekią šį suvažiavimą panau 
doti įtempimų didinimui. 

Maskvoje apie konferenciją kai 
i bėjo ir prezidentas Brežnevas, pa 
sakęs, kad Vakarai nori iš Mad
rido konferencijos padaryti "pi 
gios propagandos" forumą, dema 
goginių priekaištų tribūną. 

Konferencijai šešėlį metė žino 
mo sovietų disidento Andrejaus 

čiaus išskirti nedidelę kirkizų gru 
pę ir ją įsileisti, o kitus palikti 
Pakistane. 

to prezidentu Sadatu. Jis dar tari mų plotų apie 56.7 mil. akrų bus 
sis su demokratų vadais kongrese, 
kuriuos užsilikusius įstatymų pro 
jektus reikėtų priimti prieš val
džios perdavimą. Jam norėtųsi 
paskelbti jaunimo įdarbinimo pro 
gramą, pasakė prezidentas. 

Jis gynė savo nutarimą anksti 
prisipažinti pralaimėjusiu rinki 
mus, nors balsavimo būstinės 
Amerikos vakarinėse valstijose dar 
buvo atidarytos. Carterio nuo
mone, tas ankstyvas pralaimėjimo 
paskelbimas nebūtų pakeitęs rin 
kimų rezultatų. Be to, televizijos 
stotys jau skelbė rezultatus ir jo 
pralaimėjimas buvo aiškus. 

pašvęsti laiką mokymui ir kny
gų rašymui. Jis neplanuoja su
grįžti į savo žemės riešutų biznį, 
jo nuomone netiktų imtis pelno 
siekiančio biznio asmeniui, kuris 

nautojų skaičių. Komitetų pirmi
ninkai dažnai panaudodavo sa
vo pozicijas kaip forumus savo 
politiniams tikslams, dabar sena
torius tos tribūnos nebeturės. 

paskelbti "laukiniais rajonais", 
kur bus draudžiama net keliauti 
automobiliais. 

Aliaskos klausimas minimas ir 
ryšium su sovietų invazija Afga
nistane. Pernai Pakistane į JAV 
konsulatą kreipėsi klajoklių kir
kizų genties vadas Rahan Kul, 
atnešęs laišką prezidentui Car-

Kancleris Schmidt 
tarėsi Prancūzijoje 

Paryžius. — Vakarų Vokietijos 
kancleris Helmut Schmidt lap
kričio 10 d. buvo nuvykęs į 
Prancūziją, tarėsi su Prancūzijos 
prezidentu Giscard d'Estaingu 
apie JAV prezidentų pasikeitimą. 
Apžvelgę tarptautinę padėtį, abu 
valstybės vyrai išreiškė pasiten
kinimą, kad galima laukti Ame
rikos stiprėjimo ir jos įtakos di
dėjimo. Prezidentas Giscard 
dTstaing pasakė, jog Prancūzija 
yra laiminga matyti Ameriką 
stiprią,* pasiryžusią pasiimti savo 
tarptautinę atsakomybę. Kancle
ris pridėjo, kad ir V. Vokietija 
yra suinteresuota stipria Amerika 

Maskvą paliko 
Kopelevų šeima 

Maskva. — Po ilgo laukimo 
iš Maskvos į Frankfurtą išvažia
vo sovietų rašytojas, literatūros 
istorikas Lev Kopelev su žmona, 
Amerikos literatūros specialiste, 
Raiša Orlovą. Juos išlydėjo apie 
50 draugų, jų tarpe daug rašy
tojų, menininkų. Kopelevus kvie
tė vokiečių rašytojas Heinrich 
Boell. Kopelevai žada už metų 
grįžti į Maskvą, net turi nusi
pirkę grįžimo bilietus, tačiau 
Maskvoje manoma, kad jie pa
kęs nuomonę, arba sovietai 
atims pilietybę, nes Kopelevas 
yra daug rašęs apie sovietų kon
centracijos stovyklas. 

Šeremetjevo aerodrome šeši 
valdininkai peržiūrėjo Kopelevų 
tris lagaminus, atėmė iš jų į plas-
masinę dėžutę "įdėtą rusiškos že
mės žiupsnelį, ilgai tikrino tris 
tautiškais rusų drabužiais apreng
tas lėles ir atėmė poeto Puškino 
eilių rinkinį, išleistą 1874 m. Ši 
knyga esanti antikvarinė reteny
bė, liaudies turtas, kurio išvež
ti negalima, paaiškino muitinės 

valdininkas. Blogiausia kad iš 
Kopelevo buvo atimta gan dide-

— Jaunas urugvajietis pagrobė 
į Argentiną skrendantį lėktuvą 
su 43 keleiviais, kuriuos vėliau 
paleido, pasilikdamas 5 įkaitus. 

— Salvadore komunistiniai par 
tizanai bandė užimti Apopa mies 
tą, tačiau buvo atmušti po sun
kių kovų. 

— Vakarinių Amerikos valsti
jų politikai skundžiasi, kad pre
zidentas Carteris per anksti pri-

Amalriko mirtis. Ispanų policijos Į sįnaudojimą išraiškos laisve, ku 
žiniomis, ištremtas egzilas Amai 
rikas važiavo savo Prancūzijoje 
registruotu automobiliu į Madri 
dą. Jis planavęs dalyvauti konfe
rencijoje ir žadėjęs pasmerkti So
vietų Sąjungos žmogaus teisių 
laužymą. Kelyje, smarkiai lietui 
pilant, jo automobilis susidūręs 
su ispanų sunkvežimiu. Nelaimė 
je buvo sunkiai sužeistas ir ligo
ninėje mirė. Ši sovietų sistemos 
kritiko mirtis sukėlė įtarimų, 
kad šią avariją surežisavo sovie
tų KGB agentai. Ispanų polici
ja šį įtarimą atmetė, tačiau Ispa 

pažino Reagano laimėjimą rinki-; niįos teismas įsakė pradėti investi 
muose. Po prezidento kalbos tele-: gaciją ir nustatyti mirties aplin-
vizijoje, 6:50 vai. Oregano laiku, kybes. Amalrikas Vakaruose pa 
balsavimo būstinės buvo atidary
tos iki 8:00 va i , žmonės daugiau 
nebebalsavo ir demokratai prara
do daug balsų. 

ir stipria tos administracija. Abu , .v .S. .'. . . j . . , . i le adresu knvga, su draugu pa-įsreiške vilti, kad greit prasidės 
draugiškas dialogas tarp Ameri
kos ir Europos. 

vardėmis ir 
Vakaruose. 

telefonų numeriais 

Andrejus Amalrikas. žuvęs automobi
lio katastrofoje Ispanijoje, netoli Gu-
adaįara miesto. Kartu su juo automo
bilyje buvę: žmona Gyuzel Makudi-
nova, du draugai: Vladimiras Boriso
vas ir Viktoras Feinbercas buvo leng
vai sužeisti 

garsėjo su savo knyga "Ar Sovietų 
Sąjunga išsilaikys iki 1984 metų?" 
Knygoje jis pranašauja, kad kilus 
karui su Kinija, tautinės mažu
mos pradės bruzdėti ir sovietų 
imperija žlugs. 

JAV Estų Tautinės Tarybos at
stovas Madride tarptautinės kon
ferencijos metu yra Simonson. 
Pagrindiniai Amerikos Latvių 
Sąjungos atstovai Madride yra 
jos pirmininkas Riekstins ir dr. 
V. Klive. Iš viso į Madridą iš 
JAV išvyko apie 30 latvių, jų 
tarpe latvių pirmaujantieji vei
kėjai I. Spilners ir O. Pavlovs-
kis. Dar apie 10 latvių atvyko 
iš Kanados ir iš Europos vals
tybių. Be to —apie tuzinas estų 
konferencijos metu bus Madride, 
atvykę iš Švedijos ir kitų Euro
pos valstybių. 

Laisvųjų Pasaulio Latvių Fede
racijos informacijų biuras Mad
ride veikia jau keletas savaičių. 
Jam vadovauja J. Kadelis. Jis jau 
buvo sušaukęs kelias spaudos 

'"konferencijas. 

rią jiems garantuoja Helsinkio su 
tartis, Visuotinoji 2mogaus Tei
sių Deklaracija, ir pačių sovie
tų konstitucija. 

4. Globotų persekiojamųjų ir 
suimtųjų Pabaltijo patriotų šei
mas ir reikalautų, kad sovietų 
valdžia, atitinkamais atvejais, leis 
tų tokioms šeimoms susivienyti 
su savo nariais užsienyje. Šakalys 
prašo, kad būtų daroma visa, kas 
tik įmanoma, suteikti jo šeimai 
galimybę atvykti pas jį į JAV-es. 

5. Priimtų dėmesin sovietų 
mėginimus diskredituoti už žmo 
gaus ir tautų laisvę kovojančių 
asmenų parodymus ir pastan
gas užkirsti jiems kelią į Madrido 
konferenciją. Kaip anksčiau Ša
kaliui, taip ir kitiems mėginama 
užčiaupti bumas , grasinant įkali 
n imu ar šeimos narių represavi 
mu. 

ELTA 

— Gynybos departamento ži
niomis, sovietai baigė statyti di
džiausią pasaulyje povandeninį 
laivą, net 30,000 tonų, beveik 
dvigubai didesnį už didžiausią 
Amerikos povandeninį laivą. So
vietų laivas turįs 20 strateginėms 
raketoms šaudyti vamzdžių. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 14 d.: Jukundas, Ve-
neranda, Ramantas, Saulenė. 

Lapkričio 15 d.: Albertas, Ko
lumbą, Vaidila, Norda. 

Saulė teka 6:37, leidžiasi 4:32. 

ORAS 
Debesuota, gali lyti, tempera

tūra dieną 45 1., naktį 30 L 
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Nesinorėtų, 
KAD BŪTŲ NUSIVYLUSIŲ 

Bevar tant Sporto Apžval
gos puslapius ir bešnekučiuo
jan t sportiškomis temomis ki
lo mintis kieno nors paklausti 
keletą klausimų. Atsakymas 
nebūtinas, jo net nesitikiu, tik 
kažkaip ne ramu lyg baimė, 
kad gali būt i nusivylusių sąry
šyje su sportininkų kelione į 
Australiją. 

Sporto Apžvalgos straips
niuose "Sporto šventė Austra
lijoje bus rekordinė" (R. Sidab
ro), "Suvažiavimo Belaukiant" 
(P.M.) ir " I švyka į Australiją" 
(kelionės vadovų ar organi
zatorių) kažkaip kažkas nesi-
klijuoja. 

R. S idabras rašo, kad šventė 
bus rekordinė ir ypatinga, nes 
joje da lyvaus P. Amerikos lie
tuvių t inklininkės, krepšinin
kai ir tenisininkai . Matyt, 
pagaliau gautas oficialus 
praneš imas , kad atvykstame ir 
su kokiais sportininkais. 

P.M. rašo, kad suvažiavime 
turėtų būti aiškiai išlukštentos 
išvykos į Australiją klausi
mas , kad neliktų jokių abe
jonių dėl lėšų sporto šakų, ko
mandų sudėčių ir t.t. Pagal R. 
S. IR " I švyka į Australiją" 
straipsnį, atrodo, šie klausi
mai aiškūs ar bent jau prieš ku
rį laiką išlukštenti . Nors "Išvy
ka į Australi ją" straipsnyje 
sako, kad tinklininkės ir jau
nių krepšinis vyksta tikrai, o 
dėl tenisininkų ir tinklininkų 
dar ba ig iama susitarti... Įdo
mu, su kuo susitarti ir ką? 
Tinklininkių komanda su
daryta su klubų vadovų pri
tarimų, jaunių krepšinio ko
m a n d a bus paskelbta po 
suvažiavimo... Reiškia "taria
mas i " su klubų vadovais ar kuo 
nors. Tik ne su teniso klubu ar 
vadovais . Teko net nugirsti, 
kad vieno tenisininko tėvui bu
vo a t sakyta , kad tenisinin
kams nė ra lėšų. kad jie net ne
priklauso sąjungai... Teko taip 
pa t nugirst i , kad tik tinklinin
kės turi vietos lėktuvuose, kad 
krepš in inkams kelionė dar ne
aiški, o apie tenisininkus net 
kalbų nebėra... 

Šiuos sakinius bedėstant. 
s t ra ipsnius belyginant, besi
k lausan t įvairių šnektų, To
ronte vyko suvažiavimas tik
riausiai gana karštas . Reikia 

manyti , kad atsakymai visur 
ras t i ir kad nebus apvilti aus-
traliečiai, aerodrome išvydę tik 
tinklininkės, jaunieji krep
šininkai, sukrapštė kelionės iš
laidas, bet nebegavę vietos 
lėktuvuose ar tenisininkai kaž
kaip palikti užmiršty, nežiū
rint Detroito nutarimų. 

J.Ž. 

L I T U A N I C O S 

s u k a k t i s 

Lituanicos furbolo klubas, 
kuris turi šešias įvairaus am
žiaus komandas savo veiklos 
trisdešimtuos'us metus at
žymi apžvalginiu leidiniu ir 
vakariene — banketu su šo
kiais, kurie įvyks š.m. lapkri
čio m. 29 d. 6:30 vai. v. Hickory 
Hills Country Club, 95 str. ir 
Robins Rd., Oak Lawn. Šo
kiams gros Neo - Lithuania or
kestras. Futbolo mėgėjai ir klu
bo rėmėjai kviečiami dalyvauti 
šiame l inksmame parengime. 
Vietas rezervuotis iš anksto Li
tuanicos klube 2614 West 69 
str. 

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

—VVimbledone. Šį šeštadie
nį Wimbledono teniso klubo 
aikštėse nuo 8 vai. vak. Chi-
cagos lietuvių lauko teniso klu
bas pradeda žiemos sezoną 
"round robin" varžybomis. 
Nuo pa t šio klubo įsikūrimo 
dienos šios varžybos buvo la
bai populiarios ir sutraukdavo 
po 50 ar daugiau žaidėjų. Jos 
ypatingai mėgiamos silpnes
nių žaidėjų, nes čia puiki pro
ga parungtyniauti su geres
niais ir pasimokinti. 

Po varžybų prie užkandžių ir 
atsigaivinimo įvyks metinis 
susirinkimas su naujos val
dybos rinkimais. Kaip teko nu
girsti dabart inė valdyba su pir-
m i n i n k u Algiu Bakaičiu 
priekyje neturi nieko prieš tą 
naštą nešti dar metus laiko. 
Tikriausiai rinkimų procedūra 
bus trumpa, nes daugumas na
rių buvo šia veiklia ir efektin
ga valdyba patenkinti. 

Tą patį vakarą visiems daly
viams bus proga pamatyti pa
žangą, daromą mūsų jaunųjų 
mergaičių. Jos atskirai tarp sa-

Lituanicos futbolo klubo vyrų komanda, užėmusi ketvirtą vietą Chicagos major divizijoje — 
aukščiausioje klasėje, kurioje varžosi 12 komandų. Dešinėje stovi klubo pirm. ir komandos 
vadovas Ged. Bielskus. Nuotr. A. Stasiuko 

vęs žais kvalifikacinį tu rnyrą . 
Laimėtojai buvo n u m a t y t a vie
ta sud Amerikos lietuvių spor
t ininkais kelionei į Austral i ją 
per Kalėdų šventes da lyvau t i 
Pasaulio l ietuvių Dienose ir 
Australijos lietuvių sporto 
šventėje. Deja, šis k l aus imas , 
ypač dėl tenisininkų, y r a paki
bęs ore. Tačiau kiekvienu atve
ju šis turnyras įvyks ir tiki
masi gražių kovų. 

F U T B O L A S 

T R U M P A I IS V I S U R 

Prieš kelionę j Australiją mūsų tinklininkai žaidžia geroje formoje. Is 
jų žaidynių Detroite. Nuotr. J, Grigaičio 

— Į Angli ją grįžęs ga r sus i s K. 
Keeganas, trejus me tus žaidęs 
už Hamburgo S.V. ir i š r ink tas 
geriausiu Europos žaidėju, žai
džia pas F.C. Sou thampton , ta
čiau toli gražu nuo savo pui
kiosios formos. 
— J Angl i ja grįžęs ga r sus i s K. 
Keeganas, trejus me tus žaidęs 
už Hamburgo S.V. ir i š r ink tas 
geriausiu Europos žaidėju, žai
džia pas Fouthampton, tač iau 
toli gražu nuo savo puikiosios 
formos. 
— Į Vokie t i j ą grįžęs ga rsus i s 
F. Beckenbaueris. t rejus me
tus žaidęs už New Yorko Cos-
mos, buvo visų žaidėjų sutik
tas labai draugiškai ir po 
pirmos treniruotės pasirodė 
esąs puikioje fiz. kondicijoje. 
Treneris jugoslavas B. Zebecas 
labai patenkintas ir j a m leis 
žaisti jo įprastoje pozicijoje. 

— K a i s e r s l a u t e r n o mieste 
buvo pagerbtas ga r sus i s Fritz 
Walteris, 1954 m e t a i s iško
vojęs V. Vokietijai pasaul io 
meisterio titulą, d a b a r su
laukęs 60 m. amžiaus . Tuo lai
ku jam Real Madrid siūlė mili
joną DM. bet jis liko iš t ik imas 
savo klubui. 

— I ta l i jo je pasau l io pir
menybių kvalifikacinėse rung
tynėse Italija 2-0 pa sekme įvei
kė Daniją. Savo grupėje stovi 
pirmoje vietoje kar tu su Jugos
lavija. 

Tuo tarpu Amerikos rink
tinė pralaimėjo Meksikai net 5-
1 ir nebeturi vilties kvalifikuo-
tis pasaulio p i rmenybėms. 
Toje grupėje Meksika ir Kana
da turi po lygiai taškų. 

— A m e r i k o s p i rmenybėse 
pereitais metais daug iaus ia 
žiūrovų sut raukė rung tynės 
ta rp Cosmos ir Ft . Lauderdale 
— 70.312 žmonių. Bendras žiū
rovų skaičius pakilo, pav . Seat-
tle turėjo 20.000 vidurkį, su 
rekordiniu skaičiumi 49.606 
rungtynėse prieš Cosmos, Tul-
sa 18.000, Toronto 14.000 ir t.t. 
Tik Čikaga, než iūr in t geros 
Sting komandos, n iekaip nesu
traukia geresnio skaič iaus . 

— Soccer C o r n e r futbolo 
žurnalo skaitytojai išr inko pe
reito sezono Ali S t a r rinktinę: 
Jack Brand, Seatt le, vartuose, 
su P. Paškas iš Čikagos antro-
j e v i e t o j e , g y n i m e R. 
Risjsbergenas ir C. Alberto iŠ 
Cosmos, M. Connel, T a m p a ir 
R. Krol. Vancouver: viduryje F. 
Bechenbaurer, J . Neeskens ir 
V. Bogicev — visi iš Cosmos; 
puolime J . Cruyff, NVashing-
ton, R. Davies, Seat t le ir G. 
Ghinglia. Cosmos. G. Chi-
naglia iš r inktas ir geriausiu 
žaidėju. Taigi, ne t 6 iš New 
Yorko Cosmos. Nenuostabu, 
kad Cosmos trečią kar tą lai
mėjo ir meisterio titulą. 

— Liber i jos valdžios galva 
J . K. Doe. pa t s buvęs žai

dėjas ir nepraleidžiąs geres
nių rungtynių, nepa tenkin tas 
lygiosiomis 1-1 Monto vijoje, 
pasakė, k a d ateityje rinktinės 
žaidėjai po pralaimėjimo bus 
sodinami į kalėjimą... Spauda 
tuoj didžiulėmis ra idėmis skel
bė: "Perga lė ar kalėj imas", 
l ukš t endama tokio pareiškimo 
rimtumą. 

Reikia dadėti , kad Liberijos 
r inktinės žaidėjai yra valdžios 
apmokami . 

—Sov. S ą j u n g o j e , žino
ma, spaudoje nekel iamas klau
s imas, tač iau futbolo fede
racija jau r imtai susirūpino ir 
net kreipėsi į klubus, reikalau
dama respektuoti pirmenybių 
moralę. Mat , p i rmenybėms ei
n a n t į galą, pirmaujančios ko
mandos siekia pergalės ti
kėdamos titulo, o paskut inės 
bijo iškrit imo. Vidury lentelės 
ir saugia i stovinčios koman
dos pradėjo išnaudoti šią situ
aciją ir pardavinėt i taškus! 

Italijoje . panašus re ikalas 
iškilo į didžiulį skandalą, o čia 
iššaukė tik mandagų perspėji
mą... 

w O. Gešventas 
& • 

Į V A I R E N Y B Ė S 

— A p l i n k E u r o p ą . J a u 
ketvirti metai, kaip 53 metų vo
kietis Walter Ge rmannas pės
čias keliauja aplink Europą. 
Kol k a s jis nukeliavo 10.000 
klm. ir sudėvėjo 103 poras ba
tų. 

Vėl P e l ė . Prancūzų sporto 
d ienraš t is L'Equipe kreipėsi 
pasaul io spaudą norėdama iš
rinkti geriausią 20-jo amžiaus 
sportininką. Atsakė daugybė 
laikraščių, tarp jų New York 
Times, I-ondono Gardian, 
Maskvos Pravda Brazilijos O 
Globo ir t.t. Su 178 taška is 20-
jo amžiaus pasaul io sporto 
kara l iumi pripažintas brazilų 
futbolininkas Pelė. Nedaug 
nuo jo atsiliko, su 1691., ameri
kietis J . Owens, toliau seka bel
gų dvira t in inkas E. Merkx, 
suomis P. Nuokei. amerikietis 
M. Spitz, švedas B. Borg. De
vintoje vietoje boksininkas M. 
Ali, 17-je vietoje čiuožėjas 
amerikietis E. Heiden, 20-ta 
rumunų gimnastė N. Komeni-
ci ir t.t. 

— I r g i r e k o r d a s . Gruzijos 
olimpiniai sport ininkai daug 

prisidėjo prie Maskvos me
dalių ir rekordų olimpiadoje. 
Šiomis dienomis jie pastatė ki
tos rūšies rekordą — jie surin
ko 100 tonų vynuogių! Pasi
rodo, kad ir ten geriesiems 
sport ininkams reikia šiek tiek 
darbo valandų atidirbti... 

IŠ O K U P U O T O S 

L I E T U V O S 

— F u t b o l e Vilniaus Žal
giris ir toliau žygiuoja že
myn... Po pralaimėjimo Sim
feropolyje 0-1 jis krenta į 18-tą 
vietą. 

Lietuvos jaunių furbolo pir
menybės buvo užbaigtos Tau
ragėje. Finale sustiko Kauno 
Banga ir Tauragės Tauras. Po 
lygiųjų 1-1, Tauras laimi 
baudiniu mušimu 3-2 ir vėl 
pasipuošia titulu. 

— M e n i n ė s g i m n a s t i k o s 
Europos pirmenybės vyksta 
Olandijoje. Sov. Sąjungos rink
tinėje randas i ir vilnietė D. 
Kutkaitė, nežiūrint, kad perei
tas sezonas dėl įvairių sužei
dimų jai nebuvo sėkmingas. J ą 
lydi jos trenerė V. Kubilienė. 

— R a n k i n i o tarptautinį 
turnyrą Šveicarijoje laimėjo 
Sov. Sąjungos rinktinė finale 
nugalėjusi R. Vokietiją 25-17. 
R ink t inė b u v o s m a r k i a i 
at jauninta, tačiau kaunietis V. 
Novickis buvo paliktas. 

— K r e p š i n i o aukščiausios 
lygos pirmenybės Sov. Sąjun
goje šiais metais vyksta pana
šiai, kaip pas Amerikos pro
fesionalus: žaidžiama po kelias 
rungrynes savai tės dienomis, 
nežiūrint ka r ta i s ilgų kelionių. 

Vilniaus "S ta tyba" vėl iško-
voja puikią pergalę prieš 
Maskvos Dinamo 108-94 ir te
besilaiko ta rp pirmųjų. Tuo 
tarpu Kauno Žalgiris po lai
mėjimo Rygoje prieš VEF 86-
76 turi keliauti į tolimą Taš
kentą, kur pralaimi 78-90. 

O gal Žalgiris per daug gal
voja apie artėjančias Europos 
taurės varžybas? Jau paaiš
kėjo, kad Žalgirio pirmasis 
priešininkas bus norvegų 
Sandvik B B K komanda. 
Sandvik netikėtai kvalifikua-
vosi prieš favoritus suomių 
Kotko komandą, pas save su-
žaisdami 60-60, o Suomijoje lai
mėdami 64-63. 
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Informacijos dėliai, paminė
siu, kad Europoje vyksta trijų 
taur ių varžybos: meisterių , 
t aurės varžybų laimėtojų ir Ko-
r a c taurės varžybos (pager
bimui tragiškai žuvusio Jugos
l av i jos r i n k t i n ė s žaidėjo 
Kovac). Nors Sov. Sąjungoje 
n ė r a taurės varžybų, Kauno 
Žalgirio, kaip vicemeisteris pa
teko į š ias varžybas. Kovac 
taurės varžybose turi teisę da-
h vauti kraštų 3 ir 4-tos koman
dos . 

Šių metų taurės laimėtojų 
varžybose dalyvauja 20 ko
mandų. Po pergalės prieš nor-. 
vegus, dėl ko normaliai netų-., 
retų būti jokios abejonės,., 
Žalgirio laukia stiprios belgų, 
prancūzų, italų a r jugoslavų, 
komandos. Paskutiniais me-., 
t a i s šių varžybų laimėtojai bu-. 
vo italai: Cantu, Varese ir s 

Milano komandos. 
j — *8 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 

1 mylia j vakarus nuo Harlerh Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos paga! susitarimą 

— Australijoje 3000 metrų gylyje 
atrasta didelė požeminė jūra. 

Advokatų Draugija. P* 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BMZGYS 

Teisia dakfeumi 
2458 W. 69tb S t , Chicago, fll. 

Visi teL 778-8000 
Vafendo* pa«ai suaitartm* 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR-CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
v'al.; pirm., antr., ketv. ir penkt 1:00 - 5:00 
•at. popiet, treč ir šešt tik susitarus 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SCĮth Avę„ Cicere*.nrrts 

Kasdien 1-3 "vai ir 6-8 vai. vak. iš.s.kyrųsr, 
treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

Tel. REliance 5-1811 -

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPT0METRISTAS 

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

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

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Ltetuurs'gydytovfcs-:.. 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm . antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai popiet ir 6-8 vai vak Treč ir šešt 
uždaryta «? • 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8lst Street 

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 7 l s t Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai. pirmad. antrad . ketvirtad irpenktad 
3 iki 7 v p p Tik susitarus 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5-2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 
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Negalima kaltinti tautos — 

— LIETUVIŲ AR ŽYDU 
Leidiny "Forum-37: Spring 

1980" yra ušspausdintas Dov 
Levino straipsnis: "1939 -1941: 
The intermediate Period and 
its Implications for the Holo-
caust. The Jews of Eastern Eu-
rope under Soviet Regime". 
Prie šio straipsnio yra prijung
tas ir Lietuvos Žydų draugijos 
Izraelyje laiškas, pasirašytas 
jų pirmininko Jacob Oleiski. 

Nuostabu, kokia didelė tame 
laiške neapykanta prieš lie
tuvių tautą. Kaltinama, kad 
lietuviai "pralenkė nacius sa
vo žiaurumu", kad Lietuvos žy
dų žudynės buvo vykdomos 
"viešai džiūgaujančios bei šo
kančios minios akivaizdoje", 
kad lietuviai plėšė, grobė žydų 
turtą, prievartavo "kiek
viename mieste ir miestelyje, 
kiekviename kaime ir kaime
lyje. Visur buvo vykdomi po
gromai". Žydų žudynes ir va
gystes organizavę ne pavieniai 
individai, o "tai buvo 'Jaunoji 
Lietuva', reguliari lietuvių ka
riuomenė, Šaulių Sąjungos na
riai, gimnazijų ir universitetų 
studentai, mokytojai, laisvų 
profesijų nariai, buvę poli
cininkai ir t.t. Jų buvo tūks
tančiai, ir jeigu vokiečiai būtų 
sutikę jiems duoti daugiau 
ginklų, būtų buvę dešimtys 
tūkstančių". 

Laiške kaltinama, kad lietu
vių vadai surinkę žydus į mies
tų aikštę liepdavo spiaudyti 
jiems į veidą. Pagaliau laiške 
reikalaujama, kad lietuvių tau
ta šauktųsi į žydus: "Mes nusi
dėjome, mes suklydome, mes 
įžeidėme — mes sudėjome sa
vo viltis į nacių valdžią ir jus 
prašome mums atleisti". 

šauliai, kariuomenė, mokslei
vija, studentija, mokytojai 
buvo ruošiami humaniškumo 
dvasioj, ir yra melas taip žiau
riai kaltinti juos visus, kaip 
panašiai kaltinti "Jaunosios 
Lietuvos" sąjūdį. Vokiečiai la
bai norėjo iš lietuvių sudaryti 
savo SS dalinius, bet lietuviai 
buvo vienintelė nacių paverg
ta tauta, kurios nariai nesi
davė įtraukiami ir dėl to ne
maža lietuvių visuomenės 
vadų, aukštųjų karininkų bu
vo uždaryti į lagerius, o lie
tuvių laikinoji vyriausybė nu
šalinta, kad nekooperavo su 
naciais. 

Lietuviai nėra nei grobikų, 
nei prievartautojų tauta. Tie
sa, keikvienoje tautoje atsi
randa kriminalinio elemento, 
bet dėl to negalima mesti kalti
nimo visai tautai. Juo liūd
niau, kad tie kaltinimai ke
liami žmonių, kuriems turi būti 
žinomos lietuvių aukos gelbint 
žydus. Už žydų gelbėjimą 
nukentėjusių buvo Alytaus 
apskrity, Daugų apylinkėj, 
Kaune tokie kaip kun. Želvys, 
L Garkauskas, J . MAciokas, 
Stelmokas, Jonavos apylinkė
se, Kretingoje, Raseiniuose ir 
kitur — visoj Lietuvoj. S. 
Binkienė knygoj "Ir be ginklo 
kariai" sumini apie 1000 lie
tuvių, gelbėjusių žydus. Tauta, 
kurioje išaugo tokių pasiryžė
lių, negali būti kaltinama. 
"Encyclopedia Judaica" 11 t. 
skelbia apie lietuvius, kurie tie
sė žydams pagalbos ranką, ne
paisydami sau pavojaus. Mes 
turime ilgus sąrašus ir dau
gybę faktų, kaip lietuviai gel
bėjo žydus. 

Kai žydai tuos kaltinimus vi
sai lietuvių tautai ėmė kartoti 
pasaulio spaudoje, tai reikia 
atvirai ir tiesiai pasakyti, kad 
jie persunkti iškreipta pagie
ža, kad taip kaltinti visą lie
tuvių tautą yra melas, ir tai ne
dėkingas melas, žydų, kurie 
išaugo Lietuvos žemėje, kurie 
gavo išsilavinimą naudoda
miesi laisvoje Lietuvoje žydų 
turėta kultūrine autonomija, 
kurie žino, kad kai lietuviai bu
vo laisvi veikti nepriklau
somybės laikotarpyje nebuvo 
nei žydų pogromų, nei kitų 
žiaurumų specialiai prieš žy
dus. Laisvoje Lietuvoje buvo 
žydams tiek palanki atmos
fera, kad jie galėjo išvystyti sa
vo aukščiausias teologines mo
kyklas, kad jų mokyklų 
mokytojai gaudavo algas iš 
valstybės iždo. Pačių žydų 
enciklopedija skelbia, jog Vil
nius buvo tapęs sionistinio 
sąjūdžio centru, Žydai Lietuvo
je yra savu laiku net turėję sa
vo ministerius. Žydų autorius 
Israel Cohen knygoje "Vilna" 
galėjo apie lietuvių vyriau
sybę paskelbti: "Lietuviams 
valdant, žmonės laisviau atsi
kvėpė ir žydai pajuto pa
lengvinimą, kokio anksčiau 
nežinojo". Laisvoj Lietuvoj žy
dai turėjo tiek galimybių, kad 
net žydų autorius Leyzer Ran 
1974 m. galėjo išleisti knygą 
"Jerusalem of Lithuania". 

Kas vyko Lietuvoje nacių 
okupacijos laikais, tai buvo 
vykdoma nacių, degančių Hit
lerio "Mein Kampf' paskelbta 
neapykanta prieš žydus. Lie
tuvis jautrus žmogaus gyvy
bei ir "Džiūgaujančiai" ne
šoks žudynių metu. Lietuvos 

Jeigu žydai taip uolus ieš
koti karo nusikaltėlių, galėtų ir 
savo tarpe pasidairyti. Dabar
tinis Izraelio premjeras Be
ginąs savo knygoje "White 
Nights" pasakoja, kaip komu
nistų okupacijoje jo tardytojas 
Vilniuje buvo žydas. Lietuviai 
yra labai daug nukentėję nuo 
žydų tardytojų. Kruvinojo 
Gladkovo padėjėjas buvo žy
das Bykov. Gutmanas kal
tinamas dalyvavęs 73 lietuvių 
nužudyme Rainių miškely. 
Žemaičių Kalvarijoje Mar-
golis padėjo sudarinėti depor-
tuotinų lietuvių sąrašus. Beras 
Mauša Perskis vykdė lietuvių 
areštus Kretingoje. T. Šeras 
dalyvavo kankinimuose stud. 
Pronskaus. Aba Grefen savo 
knygoje "Unholy Alliance" 
pris ipažįsta okupantams 
komunistams įteikęs sąrašą 
šimto lietuvių ir tą pačią naktį 
jam nurodinėjant enkavedis
tai areštavo apie 40 lietuvių 
Gautas liudijimas iš St. Peters-
burgo, kad Rokiškio NKVD 
įstaigoje pirmos Sovietų oku
pacijos metu kun. Šveikauską 
nušovė Chaną Jakobosonaitė. 
Jaunas 18 m. Šerepka Rokišky 
1944 ginkluotų žydų išvarytas 
už miesto ir sušaudytas. Iš pa
našių žydų veiksmų prieš lie
tuvius turime suregistravę 
daug. Bet dėl to mes negalime 
kaltinti visos žydų tautos, kaip 
žydai neturi teisės kaltinti vi
sų lietuvių dėl kai kurių krimi
nalistų. Šiandien abiems tau
toms nereikia prarasti galvų 
dėl praeities, o jungtis bendrai 
kovai prieš nacių prievartos 
tęsėjus bolševikus, nuo kurių 
kenčia lietuviai ir žydai. J pr. 

Vilniaus vyskupo Julijono Steponavičiaus (bolševikų valdžios suspenduoto) pagerbimo jo 25 
metų vyskupavimo metu pamokslą sako kun. Pukėnas. Iškilmės vyko 1980.IX.10, Šv. Mika
lojaus bažnyčioje 

NATO SĄJUNGININKAI 
DAIROSI Į RYTUS 

Vakariečiai jaučiasi apvilti ir žvilgčioja į Maskvą 

JAV pastangos šį pavasarį iš
laisvinti pagrobtus įkaitus 
Teherane rodo, kad Amerika 
yra nusilpnėjusį. Sovietai vi
sada žinojo ko jie nori. ko jie sie
kia. Tačiau. JAV šiame gyvy
biškai svarbiame padėties 
išlaikymo fronte visada bū
davo neryžtinga, ypač per pas-

~ j \ taruosius valdymo metus. 

Ieško išeit ies 
Kai JAV per eilę metų aki-

f vaizdžiai pasauliui rodė savo 
neryžtingumą ir svyravimą, bi
jodama net ten, kur būtinai rei-

| | kia, panaudoti karinę jėgą, tad 
ar tenka stebėtis, kad net patys 
ištikimieji JAV sąjungininkai 
Europoje, (kaip ir to buvo gali
ma laukti), pradėjo rūpintis 
"savo kailio išgelbėjimu". 

Jie vis dažniau ir dažniau pa
bodavo stipraus iš Maskvos 
grūmojančio balso. Pirmoje 
galvoje prancūzai, bet jau da
bar ir Vakarų Vokietijos socia
listai pradeda "tyrinėti dirvą 
Rytuose"; žinia, tokį tyri
nėjimą būtų (be klaidos) gali
ma pavadinti pradiniu nuo
laidžiavimu (appeasement). 

Ir kodėl taip atsitinka? La
bai paprastai: europiečiai nėra 
akli kačiukai! Jie labai gerai 
mato ir suvokia, kad "Ame
rikai yra daug svarbesnė Persi
jos įlanka negu visas NATO", 
samprotauja gen. C. Eaker. 

T a r p v a l s t y b i n ė s a r 
tarpbendrovinės su ta r tys 
dažnai turi vieną bendrą tikslą: 
apsaugoti susitarusių šalių 
visokeriopus reikalus. Taigi, tie 
visi reikalai surašomi į gra
žiais žodžiais skambančius sa
kinius, pasirašomi susitarusių 
šalių įgaliotinių, o tarpvalsty
biniu mastu jos bus dar pa
tvirtintos seimų ar senatų. 

I s to r in ia i bruožai 
Gyvybiniams Pietryčių ir 

V a k a r ų Europos i n t e 
r e s a m s apsaugoti i r tuos 
k r a š t u s ginti, 1949 m. 
ba landž io 4 d., 11 valstybių 
su K a n a d a ir JAV a n a p u s 
At l an to pasirašė At lan to 
vals tybių sutartį, žinomą 
NATO vardu. 

Per šį 30-tį NATO pergy
veno žymių sukrėtimų: 1958 
m. gen . de Gaulle pa rėmus 
v y r i a u s y b ę , P rancūz i j a 
išstojo iš NATO sudėties . 
Taip p a t ir Graikija 1974 m., 
ka i Turkija , NATO n a r y s , 
u ž p u o l ė K ip ro sa lą , ir 
NATO Graikijos nepa rė 
mė. 

2 in ia , tai buvo s tambus 
plyšys NATO gynybos fron
tuose. Rašan t šias ei lutes, 
Gra ik i ja jau grįžo į NATO 
tautų šeimą. Atrodytų, kad 
30-tį metų išsilaikiusiu 
pagr ind inė laisvų Europos 
valstybių s-ga, kovojanti 
pr ieš SSSR gruobuoniškas 
pavergimo užmačias, i r vėl 

BR. AUŠROTAS 

žengtų tv i r tu keliu. Bet a r 
t a i p t ik ra i esama? 

Nuvargusi sąjunga 
Plačiai skaitomas mėnraštis 

"National Defense" spalio nu
meryje atspausdino gen. ltn. 
Ira G. Eaker vedamąjį, vardu 
"Bėdos su NATO". Ir jis skir
tas trumpam šių problemų 
svarstymui. 

Straipsnyje sakoma, kad 
"NATO valstybių gynybos 
ministrai ir tų ministerijų aukš
tieji štabų karininkai neseniai 
tarėsi Briuselyje, Belgijoje. Jau 
kuris laikas visose NATO žiny
bose jaučiamas rimtas susi
rūpinimas prieš palaipsniui 
smunkantį NATO karinį pa
jėgumą, lyginant jį su Var
šuvos pakto jėgomis. 

Taip pvz. NATO vyriau
siasis vadas Europoje gen. Ber-
nard Rogers gegužės mėn. pa
reiškė: "Mus laukia iššūkiai 
visuose baruose. Tačiau mes 
vargais - negalais sugebame 
užkamšyti plyšius, susidaran
čius dėl Varšuvos pakto (jėgų 
stiprėjimo)". "Laisvajam 
pasauliui belieka susirūpinti, 
kad šį kartą gen. B. Rogers 
privalėjo atvirai kalbėti, pri
paž indamas NATO nuo
smukį", teigia autorius. "Per 
daug ilgai NATO pilietinė ir 
karinė vadovybės džiaugėsi 
esama tarp Rytų ir Vakarų jėgų 
pusiausvyra. Daugelis atsa

kingų NATO vadovybės narių 
jau keletas metų žinojo apie 
esamą jėgų skirtumą tarp Var
šuvos pakto valstybių ir NATO 
s ą j u n g i n i n k u " . r a š o m a 
straipsnyje. 

Deja tik visiškai neseniai bu
vo išdrįsta prisipažinti, kari
niuose ir pilietiniuose sluoks
niuose, kad NATO yra labai 
atsilikusi nuo savo varžovų. 

Įžūli SSSR 
Tad ir nenuostabu, kad So

vietai, rodydami savo esamą 
pranašumą ginamųjų ir puo
lamųjų ginklų kiekybė bei ko
kybė, nekreipdama dėmesio į 
savo priešus, įsiveržė ir oku
pavo Afganistaną. Taip pat ir 

I r te is ingai 
Galima prielaidžiauti, kad 

JAV NATO sąjungininkai 
Europoje yra tiesūs. Amerika, 
leisdama nusmukti savo gyny
bai ligi dabartinio lygmens bei 
vesdama "taikos politiką", šiuo 
metu negali remti net "pusant
ro karo" strategijos. Galimose 
1981 - 85 metų akistatose (prieš 
SSSR - aut.> JAV vadovybė pa
sirinks kaip galimą variantą, 
"alyvos ir jos kelių apsaugo
jimą Vid. Rytuose", samp
rotauja autorius. 

Jo nuomone, "netenka per 
daug kaitinti ir stebėtis Eu
ropos sąjungininkų spren
dimais: JAV nepajėgi apginti 

L. Brežnevas Maskvoje sutinka komunistinės Lenkijos kom. partijos 
ir vyriausybės galvą Kanią. Naujos instrukcijos — kiečiau spausti 
darbininkus. 

savo bendranarių Europoje." 
Per pastaruosius trejus metus 
buvo daug kalbama, bet labai 
mažai kas padaryta NATO 
gynybai sustiprinti. Atrodo, 
kad Amerika neturi ryžto ir lė
šų tai gynybai sustiprinti, tvir
tina ne koks nors plepys, bet 
JAV armijos generolas. 

Nesirūpinta 
Per eilę metų JAV politinė ir 

karinė vadovybės stebėjo ir ži
nojo, kuriuo keliu eina ir ko sie
kia SSSR. Tačiau, kaip au
toriui, taip ir daugeliui šio 
krašto piliečių buvo ir liks ne
aišku, kodėl gynybai ski
riamos lėšos buvusios ne
pakankamos. Autorius tiki, 
kad JAV piliečiai ir NATO 
žmonės gal dar turi keletą 
laukimo metų, ligi SSSR pano
rės mūsų turimų žibalo ir javų 
išteklių... Ir jeigu mes nesu
lopysime savo daržo tvorų, tai 
noroms — nenoroms, mes jiems 
viską atiduosime..., neprašy
dami jokio užmokesčio! 

Kai skaitome tokį gąsdinan
tį straipsnį, nenoromis kyla 
klausimas: kurią visuomenės 
dalį autorius stengėsi paveikti 
ar nuteikti, rašydamas to
kiame rimtame mėnraštyje? 
Nejaugi tai tik būtų priešrinki
minis piliečių paskatinimas 
balsuoti už stiprią JAV ats
tovaujančius kandidatus į 
Kongresą. Jeigu to tikslo būtų 
siekta, tai jis būtų pasiekęs 
nors ir mažą, bet gana įta
kingą šio krašto gyventojų da-
U-

DARBO STOVYKLOS 
LATVIJOJE 1980 M. 

Laikraštis „Latvija" rugsėjo 27 
d. numeryje paskelbė šias darbo 
stovyklas okupuotoje Latvijoje 
1980 metais rusų MVD tvar
komas. Su laiku viena tikta stovyk
la ištuštėja, skaitoma likviduota, 
bet vėliau ir vėl atnaujinama, nors 
ir kiek mažesne. Tarp kalinių jose 
nedaug politinių. 

Tad einant iš vakarų į rytus: 
Liepoja — sugriežtinto režimo 
moterų stovykla. Mintauja, latv. 
Jelgava — 2 griežto režimo darbo 
stovyklos. Ryga — centrinis kalė
jimas Matiso gatvėje nr. 1, griež
tas režimas; Bausmės stovykla 
Matiso gatvėje nr. 2, griežtas reži
mas; Bausmės stovykla Škiro-
tava, bendro režimo; bausmės 
stovykla Ilgciema, bendro režimo; 
bausmės stovykla buv. II miesto 
kalėjime; Izoliatorius Padomjų 
bulvare nr. 6; Izoliatorius Rainio 
bulvare nr. 5; bausmės stovykla 
Miško parke, (dabar likviduota); 
bausmės stovykla Ogreje. 

Valmieroje yra griežto režimo 
darbų stovykla. Cėsyje — bausmės 
stovykla nepilnamečiams, 
Kupravoje prie stoties — griežto 
režimo darbų stovykla, Pitalovoje 
— griežto režimo darbų stovykla. 
Daugpilyje yra viena griežto reži
mo darbo stovykla ir viena jauni
mo auklėjimo stovykla. 

(Žinios paimtos iš LNF archy
vo). 

AT. 
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EUROPOS FORUMO 
SUSIRINKIMAS 

Madride įvyko vadinamojo 
Europos forumo šeštoji pasau
liečių asamblėja. Joje buvo 
apžvelgta svarbiausiųjų Euro
pos katalikų pasauliečių orga
nizacijų veikla, ypač siekiant ją 
labiau suderinti, pasidalinti 
žiniomis bei patirtimis, atsi
žvelgiant į geografinius ir įvai
rių kultūrų skirtumus, tartasi 
dėl organizacijų veiklos išplė

timo darbininkų ir jaunimo tar
pe. Asamblėjoje buvo atsto
vaujama visom svarbiausiom 
Europos katalikų pasauliečių 
organizacijom, jų tarpe Briu
selio katalikų sielovadinė 
informacijos tarnyba, Europos 
Bažnyčių konferencija, Popie
žiškoji pasauliečių taryba. 
S t e b ė t o j a i s a s a m b l ė j o j e 
dalyvavo protestantų, angli
konų ir stačiatikių Bažnyčių 
atstovai. 

State Island salos pakraščiai išraižyti įlankomis 
ir salelėmis. Jo pakraščiuose, ypač šiaurinėje dalyje, 
veikia uostai. Susisiekimas su kitomis miesto dali
mis nėra blogas. Su Brooklynu susisiekimas palai
komas per Verrazano — Narrovvs tiltą, o su Manha-
tanu laivais, kurie pastoviai plaukioja tarp South 
Ferry ir St. George perkeldami ne tik keleivius, bet ir 
automašinas. Tai pigiausias susisiekimas su Man-
hatanu. Su New Jersey valstija State Island sujung
tas net trimis tiltais, būtent: Goethalo, Rayonne ir 
Outebridge Crossing. 

Brook lynas 
Brooklynas įsikūręs pietryčių Long Island salos 

dalyje. Nuo Manhatano salos jį skiria East River 
sąsiauris. Su Manhatanu ir State Island yra sujung
tas tiltais. Prieš kelis šimtus metų jame gyveno 
indėnų canarsi gentis. 1636 m. atvykę olandai šioje 
vietoje įkūrė miestelį, pavadindami Brouckelen 
vardu. 1717 m. miestelyje jau gyveno 3000 gyven
tojų. Vėliau iš to miestelio išaugo Brooklynas. 1834 
m. jam buvo suteiktos miesto teisės. Po 20 metų nuo 
miesto teisių suteikimo, prie jo buvo prijungtas 
Wiliamsburgas, Bushvvick ir Greenpont, kurie anks
čiau veikė kaip atskiri miesteliai. 

Brooklynas su New Yorku buvo sujungtas 1896 
m. Dangoraižių, išskyrus vieną kitą, kurie pastatyti 
South Brooklyne, nėra. Namai daugiausia trijų aukš
tų, jų tarpe nemažai medinių, kurie apkalti plytų ar 
akmens imitacija. Juose daugiausia gyvena vidu
rinioji New Yorko gyventojų klasė. 

Brooklyne veikia 3 universitetai, politech
nikumas, muzikos akademija, meno institutas, 
koledžai, iš kurių didžiausias yra Brooklyn College 
(lanko daugiau kaip 35.000 studentų), aukštųjų ir 
specialiųjų mokyklų, bažnyčios, sinagogos ir maldos 
namai (jų tarpe lietuvių katalikų Šv. Jurgio, Angelų 
Karalienės ir Apreiškimo parapijų bažnyčios), 
Hamilton veteranų ir kitos ligoninės, iš kurių 
didžiausia yra Kings County ligoninė. Paminėtinas 
New York Navy Yard, — laivyno statykla, įsteigta 
1824 m., kuri užima apie 144 akrus žemės su 4-riais 
dokais, įvairios įstaigos, bankai, prekybos ir 
pramonės įmonės, kuriose gamina įvairios rūšies 
mašinas, vaistus, chemikalus, dažus, saldainius, 
cukrų, konservus, biskvitus ir pan. Taip pat reikia 
siuvyklos; kai 1949 m. atvykome į New Yorką, kele
tas priklausė lietuviams, kaip P. Atkaičaičiui, Dir-
žiui ir kitiems, bet po kelių metų, jiems iškeliavus 
amžinybėn, jų įpėdiniai jas uždarė ar perleido 
svetimtaučiams. 

Brooklyne yra daugiau kaip 30 parkų. Iš jų 
didžiausias yra 530 akrų Prospect parkas. Prie 
pagrindinio įėjimo iš Grand Army Plazos stovi 80 
pėdų aukščio arka karių ir jūrininkų atminimui, 
pastatyta 1892 m. 

Prie Prospect parko yra prijungtas Brooklyno 
botanikos sodas, užimąs 50 akrų žemės plotą. Jame 
yra daugiau kaip 10.000 medžių. Sodas ypač pasi
žymi japoniškomis vyšniomis, kurios anksti pava

sarį paskęsta žieduose. Taip pat gražiai atrodo 
Conservatory Plaza, esanti prie administracijos 
pastato ir šiltadaržio. Toje aikštelėje įrengtas didelis 
baseinas, kuriame auga tropikinės vandens lelijos, 
kurios žydi nuo liepos mėn. ligi spalio. 

Queense didžiausias yra Flushing Meadow — 
Corona parkas, kuname buvo surengtos 1939 ir 1964 
m. pasaulinės parodos. Iš tų parodų dar užsiliko 
didelis metalinis globusas, vandens baseinai, iš 
kurių trykšta fontanai, keli pastatai ir lietuviškas 
kryžius, kurj 1979 m. vandalai visai sunaikino. 
Parke veikia čiuožykla, mažas zoologijos sodas, 
didelis sporto Shea stadionas, kuriame sutelpa apie 
55.000 žmonių, plaukymo baseinas ir aikštelės. 

Žmonės gausiai lanko Forest, Cypress Hills 
(Highland Park), Astoria ir kitus parkus, o Gun-
ningham. nors ir vadinamas parku, yra natūralus 
miškelis, apaugęs vietomis krūmais, žolėmis, užvers
tas medžių šakomis ar išvirtusiais medžiais, išsky
rus vieną kitą vietelę, kurioje vaikai žaidžia sviedi
niais. 

Queense, kaip ir Bronkse, yra 39 akrų Botanikos 
sodas. Jame auginama įvairių įvairiausių gėlių, ypač 
tulpių, kurių pasodinama apie 250.000, o chrizante
mų apie 10.000. Taip pat nemažai auginama rožių 
(daugiau kaip 4(M)0), japoniškų vyšnių ir kitų medžių 
bei krūmų, daržovių ir kitokių augalų. 

Aikščių daugiausia yra Manhatane. iŠ jų visų 
žinomiausia — Time Square, nes prie jo sukoncent
ruoti teatrai, kinai, naktiniai klubai, viešbučiai, 
restoranai ir parduotuvės. Ne paprastai gražiai 
atrodo Time Square nakties metu, kai ilimmuotas 
vitrinos ir iškabos. 

-(Bus daugiau)-
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TREČIADIENIS, lapkričio 26 diena, 7:30 v.v. 
Teatro Festivalio atidarymas 

HUMORO VAKARAS 
Išpildo Vitalis Žukauskas iš New Yorko 

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

JAUNYSTĖS ELIKSYRAS 
Režisuoja J u o z a s Petrauskas 

PENKTADIENIS, lapkričio 28 diena, 2 v. po piet 
Čikagos Jaunimo Teatras 
Aloyzo Barono 1 v. vaidinimas vaikams 

DIENA PRIE EŽERO 
Režisuoja Laima Lapinskienė 
L. Dovydėno 1 v. komedija 

JEIGU MES RASIM URANIJAUS 
Režisuoja Dar ius Lapinskas 

Baitk House Urbanoje rudenį 

NUO JAZBUTVAKARiy IKI BALTIC HOUSE 
Greitkelio juosta raitosi tarp II 

linojaus kukurūzų ir sojos lau
kų, dalina pievas ir kur-ne-kur 
įsibrovusius naujus miestelius. 
Prisimena man VI. Ramojus, jo 
kelioniniai reportažai ir staiga už
eina nesuvaldomas noras plagi
juoti. Jis daug rašė apie vietas, 
.kurias lankė, ir žmones, su ku
riais bendravo ir džiaugėsi lietu
višku gyvenimu, štai ir aš, greit 
kelio, kukurūzu ir bendrai pra
eities inspiruota, šaunu į Illino-
jaus pakraštį — Urbaną) kurioje 
prieš 25 metus praleidau sma
giausius jaunystės metus. Šį kar
ta važiuoju lankyti sūnaus, nors 
visa emocine būsena esu susimai
šiusi tarp to, kas priklausė man, 
ir to, kas šiandien priklauso sū
nui. 

Green gatvė atrodo panaši, tik 
medžiai smarkiai paūgėję, prista 
tyta naujų pastatų, perremon-
tuoti senieji. Sustoju ir ieškau sa 
vojo Petite Maison ir nerandu. 
Viskas lyg ir matyta ir lyg į vis
ką žiūrėčiau iš naujo. Šalia na 
mas tas pats, upelis panašus, bet 
mano namo nėra. Slankioju ap
link ir, įėjusi į vieną kiemą, su
randu savo buvusio namo dalį, 
surandu langą, prie kurio sėdėda 
ma mokiaus ir rašiau meilės laiš 
kus. Surandu kitą langą, prie ku
rio ispanų kalbą kalė Dalilė, 
Šekspyrą kritikavo Vida, tolėliau, 
kito} pusėj, linksmai kikeno Vita 
ir visad rimtai psichologiją ir isto 
riją mokėsi Ina. Namo priekis už 
statytas plytom, įrengta kažkokia 
senienų ir fraku kratuvė. Nore 
jau įeiti į vidų, bet tiek to. Prie 
durų kabo didelis Indijoj lietas 
skambutis, suskambės ir paskui 
gailėsiuos. Tuo metu klausiaus, 
kaip ant mano namo seno medi
nio "porčiaus" girgždėjo sūpynės 
ir per pusblokį skambėjo besisu
pančio Antano juokas. Užmūry
tos mano sūpynės, seni baldai ir 
juokas. Ir gerai: Atvažiavau gi 
lankyti sūnaus. 

Toliau nuo mano Petite Mai 
son bare vakarais pianinu skam
bino Rytas, kaykur pašonėj, pa
lėpėj gyveno mokslininkas Algis. 
Kitoj pusėj gatvės, Rexal vaistinėj, 
sustodavau tada išgerti kavos su 
asmeniu, kuris vėliau tapo mano 
gyvenimo draugu ir mano vaikų 
tėvu. Įėjusi nusiperku marskinu 
kus su oranžiniu indėnu ir einu 
ieškoti sūnaus. 

Sutikau jį prieky jo gyvenamo 
namo, apsikabino ir perspėjo, kad 
dar vidun eiti negalima, nes 
kaip reikiant nesuspėjo susitvar
kyti. Stumiu duris vistiek, nes, 
augindama tris sūnus, seniai ne
tvarkai buvau išvysčiusi geležinę 
toleranciją. 

Namas, kaip ir mano Petite 
Maison, neaiškios architektūn-

ruotas iš seneliu ar tėvų bend
rom jėgom atsigabentais senais 
baldais, ant sieny kabo lietuviš
ko žanro paveikslai ar tautodailė; 
darbai. D a r kar tą atlo-
susi galvą apžiūriu sūnų, ku
ris jau seniai mane praaugo iš 
mintim ir ūgiu ir drauge nuke 
liauju į virtuvę. Sienos kvadrate 
ant stalo atsiklaupusi dažo Dalia 
o spinteles visa energija šveičk 
Lidija. Su jos tėvais kartu dalin< 
mės gyvenimu Urbanoje, o da 
bar susitikę pajuokaujame api 
tai kaip buvo ir tai kaip yra. T a 
čiau mūsų gyvenimas būvi 
mums, jų gyvenimas priklaus" 
jiems. 

Sūnus pasakoja, kaip jie daž 
ir remontavo namą, kuris, draug 
pavadintas Baltic House vardv 
tapo jų grupės identiteto simbolii 
Jame dabar gyvena keturi lietu 
viai, keturi latviai ir vienas ame 
rikietis. Išskyrus amerikietį, v i 
yra baltų klubo nariai. Klubo r 
bose ir kilo mintis išsinuomo 

Lietuvių ir latvių ženklais papuoi 
pašto dėžute Baltic House Urbanoj* 

namą ir jį patiems apgyvendir 
Kiek nusiskundė tik, kad lietu\ 
studentų interesas klubui yra 
na apatiškas. Sakau, kur yra ti 
lietuviai, tuoj cirkuliuoja ketur 
nuomonės ir idėjos penkiem kl 
bam. Kiti užsiminė, kad kartą \ 
sikvietė lietuvių šokėju gru 
suruošė jiems priėmimą. Tači 
svečiai, niekam nesakę, po p 
pramos grįžo namo. Su latvi 
šitokiu siurprizu, sako, nėra 
vę. Noriai galvoti, kad "mano 1 
kais taip nebuvo", bet kur t 

i Tik mūsų lietuvių Urbanoje 
vo minia, ju dabar tik saujt 
Būtų smagu, jei ta saujelė t. 
pat po 25 mėty dar sugebėtų 
ni kitus prisiminti ne vien k 
veidus, bet kaip konkrečius žn 
nes, su kuriais praleido puiki; 
sią gyvenimo etapą. Kaip mir 
mes sugebėjome turėti savo 
tuvišką klubą, laukuose pašii 
suorganizavome iniciatori 

nes įtakos, per pusę apvyniotas į garbei pavadintus jazbutvakai 
mediniu "porčium". Vidus deko- Į ir dar likusiu laiku pagimd* 

iija 

V TEATRO F 
SEKMADIENIS, lapkričio 30 diena, ' 

2YMENŲ VAKARAS 

Režisierių pagerbimas, žymenų įteiki] 

VIETA: JAUNIMO CENTRAS, 5620 

BILIETAI: 

VAZNELIŲ PREKYBOJ (Gifts Int 
Chicago, 111. 60629. Tel. 471-1424 (dai 
galima užsakyti ir paštu. Kainos: $5, S 
asmeniui. 

MOSU KOLONUOS 
Putnam, C o t m . 

SESELIŲ RĖMĖJŲ SĄSKRYDIS 
— MIRUSIU PAMINĖJIMAS 
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Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių rėmėjų, gyvenančių ryti 
nėse J. Amerikos Valstijose, sąs 
krydis įvyko lapkričio 2 d., Vėli
nių dieną, Putname. Ta proga pri 
siminti mūsų mirusieji, ypač 
buvę seselių rėmėjai. Sąskrydis 
prasidėjo pamaldomis 11 vai. ryto 
Matulaičio namų koplyčioje Šv. 
Mišiomis, kurias koncelebravo 
kun. prof. V. Cukuras, prel. V. 
Balčiūnas, kun. S. Yla ir kun. V. 
DabuSis. Lekcijas skaitė V. Vait 
kus, pamokslą pasakė kun. V. Cu 
kuras. Pamoksle iškėlė vėlių pri
siminimo reikšmę ir reikalą. 

Sekė bendri pietūs Matulaičio 
namų salėje, kun. Ylai sukalbant 
pradžios maldą. Baigus pietus čia 
pat įvyko koncertas, kurį atliko 
Montrealio (Kanada) mergaičių 
choras, pasivadinęs "Pavasariu". 
19 mergaičių švelniais maloniais 

ir jautriais balsais .padainavo 9 dai 
nas. Joms akompanavo choro va
dovė ses. Teresė Miezckowski. 
Dainos daugiausia negirdėtos, 
įvairiu poetų parašytos ir įvairių 
muzikų komponuotos, viena vers 
ta iš vokiečių kalbos ir bent po 
ra komanuotos ses. Teresės. Cho
ro pasirodymas sutiktas su pasi 
gerėjimu. Choro vadovė paža
dėjo paruošti choristes ir pasiro
dymams lietuvių kolonijose. 

Vienuolyno vyresnioji seselė 
Aloyza Šaulytė padėkojo choris
tėms ir vadovei už gražią staig
meną — koncertą. Kiekviena cho 
riste buvo apdovanota paties au- ! 

toriaus kun. St Ylos parašyta ir 
autografuota knyga "Moderni 
Mergaitė". Choras giedojo tris gies 
mes Mišių metu. Tęsiant pro
gramą seselė Aloyza pranešė apie 
dabartinius seselių uždavinius h* 
darbus, ypač veiklą lietuviškuose 
dirvonuose, dėkojo visiems rė
mėjams, gyviems ir jau mirusiems, 
ir prašė toliau neužmiršti jų 
maldomis ir aukomis. Priminė il
gametį seselių rėmėjų prel. Pr. 
Jurą, kuris sunkiai serga ir dabar 
yra ligoninėje ir galbūt reika
lingas mūsų maldų. Taip pat 
prašė melstis už greitesnį arkiv. 
Jurgio Matulaičio paskelbimą 
šventuoju. Tuo reikalu ragino ra 
syti popiežiui laiškus. 

Ses. Margarita Bareikaitė, sta
tybų vadovė, suglaustai pasidžiau 
gė vykstančiais ir prie galo einan
čiais statybų darbais, gausiomis 
rėmėjų ir rėmėjų ratelių pastan 
gomis, aukomis ir parama. Pa
talpose juk tilps Religinio Atsi
gaivinimo centras visiems, ypač 
Naujosios Anglijos valstijų, lietu 
viams. Visa tai pabaigti ir įruoš 
ti dar reikės nemažai aukų ir 
darbo — parama ir toliau reika
linga. 

Pietums ir minėji 
vo seselių rėmėjų c* 
bos pirmininkė V. Vi 
terburio, dalyvavo c 
100 rėmėjų, kurie ir 
aukojo keletą šimtų 
kilmės baigtos visi 
"Marija, Marija". 

Tuoj po to visi dai 
sirinko koplyčioje ii 
Mišparams, kurie bi 
prie išstatyto Švenčii 
daujant 3 kunigams 
nui, kun. Cukurui ir 
ir giedant seselių che 

Po Mišparų tiesis 
ko į kapines seselių i 
jau kelios seselės ir I 
rado amžiną poilsį, 
ta, prisiminta ir pasi 
rūsius ir sugiedota; 
Angelas". 

Seselių rėmėjų są 
rusių paminėjimas 
kaupime ir pakelta 
čiau tuo viskas ne 
lems ir toliau reika 
visų lietuvių aukos, 
ma ir pasišventimas 

RYŽTAS, J>A 
"PAVASARIS" 

Vėlinių proga 1 
dėtosios švč. M. 3 
name seserys bei 
ro valdyba sukvie 
jos rėmėjų suvaž 
dėtas iv. Mišiomis 
celebravo: kun. 
prel. Balčiūnas, \c 
ir klebonas Dabuš 
šių buvo pietūs, 
dirbamų darbų ir 
žvalgą, bei nauji 
Čia visus nustebin 
lio atvykęs 20 m 
ras, vedamas s a 
Jos labai švelniai 
dojo ir per Mišias, 
pri tarė seselė Te 
pasivadinęs "Pav. 
tikrai kvepėjo g 
tančiu jaunystės 
tikrai miela ir č 
tis toks švelnios 
jaunystės bal3ų. 

Rėmėjų pirm, 
kalbėjo apie sesei 

#-
OPPOS] 

naują ideologinę organizaciją. 
Bet tai buvo tais laikais, kada ka
vos puodukas kainavo 5 centus, 
benzino galionas 20 centų ir uni 
versitetą pradėti ir baigti tereikėjo 
tik vienos suknelės ir dviejų sijo 
nų. Dabar yra tie laikai, kada ne 
skaičių masėje, bet jų mažumoje 
reikia ieškoti to, kas, jei ne lietu 
vius atskirai, tai nors visus baltus 
jungtų vienon grupėn. 

Urbanoje praleista popietė gal
von brėžė dar vieną mintį. Ko 
dėl kitais metais neatšvesti 
25-mečio? Esu tikra, kad mums 
veteranams suruoštame priėmi-

arius j me visi mes dalyvautumėme. 
lėmė 1 Liuda Sirmulytė - Germanienė 

Institute of L 
Finan 

Veikalas 
nėmis nuotrau 
pusi. Kaina i 

Tai vienas 
ligi Šiol išeivi; 

Užsakyrmi 
DRAUGĄ 
Illinois g 

2STIVALIS 
vai. vakaro 

as, vaišės, meninė dalis. 

i. Claremont Ave. 

mational), 2501 West 71st St., 
o valandomis). Tuo pačiu adresu 
, $3 — 2ymenų banketas — $10.00 

Ruošia: LB Kul tūros T a r y b a 
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barnus l ietuviškus darbus, ka- S 
r iuos jos neša an t savo pečių: dar 
mergaičių vasaros stovyklos, se- r a l 
nelių namai , vaikų laikraštėlis į vas 

k i t 
ba 
me 
mil 
3ų 
jei} 
t m 
jo t 
vių 
koi 
ma 

ekaltai P r a 
[arijos, Put-
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•Lvimą. Pra-
kurias kon-

Ir. Cukuras, 
n. prof. Yla 
j . Po šv. Mi-
programa ir 
\et ryžto ap~ 
užsimojimai. 
• iš Montrea-
:rgaičių cho-
ilės Teresės. 
r gražiai gie-
Pianinu joms 
esė. Choras, 
sario" vardu, 
ašiai pražys-
pavasariu. I r 
dugu klausy-
pražystančaos 

fikt. Vai tkus 
1 didelius dir-

"Eglutė" , knygų spausdiniinas 
ir daug kitų. 

Vyr . Vadovė seselė M. Aloyza 
kalbėjo, k a d t ik Aukščiausiojo 
vedamos jos t u r i jėgos i r ener
gijos t iems darbams. Pradėju
sios iš nieko, jos jau gali pasi
džiaugti savo darbo vaisiais. J ų 
dabar didelis noras esąs , kad 
vienuolyno įkūrėjas Dievo ta r 
nas vyskupas Jurgis Matulait is 
būtų paske lb tas šventuoju. Dė
kojo visiems rėmėjams už pa
ramą i r p ra šė visus melstis už 
ias i r r e m t i jų darbus ir toliau, 
kaip r ėmė iki šioL 

Seselė Margari ta , kurią 
>irm. pavadino net "kontrakto-

re" , supažindino su seselių na
mų s t a tybos darbais. Pirmi
ninkas i r kalbėjusios seselės p ra 
šė visų pa ramos ir toliau, kad 
cik jų d i rbamas darbas nesus-
otų. Buvo perr inkta valdyba. 

7isiems prašant , senoji valdyba 
sutiko d a r vienus metus nešti 
ą naštą. Jų sutikimas buvo 

oalydėtas garsiais plojimais. 

P o š ios dalies visi rinkosi į 
koplyčią mišparams, o po jų vi
si vyko į kapinaites, kur y r a 
oalaidota jau nemažas būrelis 
lietuvių. Prelatui Balčiūnui va
dovaujant, buvo pasimelsta, su
giedota Marija, Marija ir Am
žiną atilsį. O t a d i visi skirstėsi 
į namus . 

nei 
ių 
įsi 
ku 
vė 
čiš 

lai 

Li< 
P« 
P-l 
•to 
nu 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma- g 
žą viliavuke ant rašomojo stalo. | 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų i amuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Dlinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 
CSticago, IL 80629 

S ^ 
TION TO SOVIET RULE 
IN LITHUANIA 

(1945 -1980 ) 
THOMAS R E M E R I S 

:huanian Studies Press , Chicago, IL, 1980. 
avo J A V Lietuvių Bendruomenė. 
įleistas anglų kalba, i l iustruotas dokumenti-
:omis, kietais viršeliais, didelio formato, 680 
i persiuntimu $16-50. 
iš s tambiausių šio pobūdžio veikalų, išleistų 

>je, 
i s iųst i : 
S 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
v. da r prideda 90 e t valstijos mokesčio. 

-fr 

LIETUVIŠKA VAISTINE 
2557 W.69th Street Tel 776-4363 

J. & J. PHARMACY 
vaistai vttan*^!mportuc«VrY*palaLflydomo« žoHfe ir t t 

Važiuojamos kftdea, ramentai ir kt, pirkti ar nuomoti: 
Nemokama! â MSOJOjsfM dovana*. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

PENKTADIENIS, lapkričio 28 diena, 7:30 v.v. 
Rochesterio jaunimo „TEATRAS VIENAS" 
Anatolijaus Kairio 3 v. komedija KU - KŪ 
Režisuoja Andrius Cieminis 

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 29 diena, 2 v. po piet 
Los Angeles DRAMOS SAMBŪRIS 
J. Gliaudos 3 v. drama ČIURLIONIS 
Režisuoja Dal i la Mackialienė 

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 29 diena, 7:30, v.v. 
Toronto teatras AITVARAS 
J. Grušo 4 v. drama TĖVAS IR SŪNUS 
Režisuoja Aldona Dargytė-Byszkievvicz 

SEKMADIENIS, lapkričio 30 diena, 2 v. po piet 
Hamiltono Teatras AUKURAS 
B. Pūkelevičiūtes 3 v. komedija 
ANTROJI SALOMĖJA PAINIAVOSE 
Režisuoja Elena Dauguvietytė-Kudabienė 

Seseles atliko didįjį lietuvybės 
ibą: pastatė mergaičių bend
ratį, senelių namus, įruošė 
>aros mergaičių stovyklas ir 
a. Jos gražiai įsikūrė ir dir-
Kanadoje. Jų darbo vaisius 
s matome ir žinome. Tai 
idiliškas darbas, matuojant 
negausiu būreliu. I r dabar, 
*u norime, kad šis mūsų lie-
dškas kampelis gražiai bū-
ų, t a m reikalinga visų lietu-
, parama — piniginėmis au-
cnis, malda, o taip pašauki
ąs. 

salia gražios bažnyčios, se-
ių namų, baigiamas statyti 
gyvenamas namas. Čia yra 

kūręs ir "Alkos" muziejus, 
rį pradėjo organizuoti ir da-
didelius pagrindus prel. Fran
kus Jūras. Tiesa, j is dabar 
Ii ligoninėj ir jo sveikata y ra 
jai kritiška. 

5 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO šETMOS VAIANDOS 

Visos programos ii WDPA 
Btuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
aktadienio perduodama nuo 4 vai. 
;>. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
*į. šeštadieniais ir sekmadieniais 
o 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. BtAFLEWOOD AVE. 
CHICAGO, OJL 6 t t» 

Tegu Dievas ps 
darbščiom lietuvaitė 
o taip pat padėkoki 
nes jos dirba lietuv 

XX amžiaus madona 
apdovanotas aukščia 
tarptautiniame mador. 
valyje Los Angeles, 
National Award Ame: 
kų profesinėje sąjung 
ke. Tai puošni dail. P 
NO monografija, ktu 
formato ir talpina 28 
produkcijas. Kartu ii 
Madona. Kaina 25 do 
na ir tinka bent ku 
mis įteikti bet kam: 
ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGI 
63rd St., Chicago, TJ 
sakant pridėti $1.02 
mą. niinojaus gyvet 
proc. mokesčių. 

•« iHnniMmiiiHHtiBMiMiwiwiiHHiiHinwiiiiiMii*iMiimnimi 

įsigykite šią populiarią plokštei 
KADVILA PEKKtNAS - LA GlOOONDA 

TCRANDOT - AIDA - LA JUIVE - ANDREA C 
CARMEN - MANON - LESCAUT - P A G L I 

S T A S Y S B A R A S , ten 
Stottgarfo Simfoninis orkes t ras 
Dirigent&i DARIUS LAPINSKAS 

Tai viena populiariausių plokštelių. Ka ina n 
m u $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti: 

DRAFOAS. 4545 W. 6Srd S U Chteago, M. 
iHmiiHiimiiiHHiiiiHiiimmiimiHiiiiiiiHiiiiimMniiHUiHHHHU 

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTO 
PIRMAS AB ANTRAS SftRAŠAS KNYGŲ 

PŪKI IR KEBMNGI DOVANA BET KUR] 

Uiaakydwnl ar pirkdami viaas kartu visas sėmiau i* 
mokate tik $1240 to persiuntimu. Beveik uz pusę kainom. 

Siuntinys N* I 
AUKSO KIRVIS. Juraas Švaistas. Rinktinės mūsų i 

224 pusi. 
VYSK. P. P. BOCIO ATSIMINIMAI. SuraSė prof. 2 

gavo J. Vaišnora, MIC. I ir II dalis. Dvi knygos. 580 p 
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Vetaio bala, 

Ūtos novelės. 213 pusi. 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. Žvilgsi 

tarpto Žaizdas ir skaaduJius. 187 pusi. 
BREKSMĖS NAŠTA Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 

Siuntinys No. 2 
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų 

sntoiogiia. 400 ptl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 
LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI. Jurgis Gliaudą, 

manas. 304 pusi. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas 
Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi. 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 1 
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Voiertas. Prem 

273 pu*. 
ŠONUS PALAIDŪNAS. Fuiton J. Sbeen. 174 pust. 
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas : 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, OMcago. D 
Httaoj&us gyventojai dar prideda prideda 50 et. valą 

įdeda tom 
m seselėm, 
me i r mes, 
Išką darbą, 

p . to&uis 

i (paveiks las) 
u s i a premija 
ių m e n o fesfci-
Ca. ir Grand 
r ikos dailinin-
;oje N e w Yor-
OVTLO PUZI-
ri y r a didelio 
s p a l v o t a s re-

r X X amžiaus 
1. Puiki dova
n o m i s progo-
svet imtaučiui 

E, 4545 VVest 
1,. 60629. Už-

u ž persiunti-
į to ja i moka 5 

• l i i i t iH i i i i imt ' j : 

lę 
TOSCA 
H E S I E R 
AOCI 

toras 

i persiuntl- E 

i iti i i i immtKti?-. 

JAMS! 
— TM 
[ft PROGA 

nardintas knyga5 

fcmonių pasakos 

*.. Ivinskis Reda 
u si. 
Žmogus ir šuo ir 

ais j mūsų Saiko-

I pusi. 

rašytojų novelių 

pusi. 

Premijuotas ro-

Gaučys. Lotyne 

42 pusi. 
i j uotas romanas 

•Omanas. 234 pusi. 

L, 60629 

Ujos mokesčio. 



h3TUVIŲ NAMUOSE 

V77 East 185th Street 

C Cleveland, Ohio 44119 1 

PIRMOJI KULTŪROS DARBUOTOJŲ KONFERENCIJAI 
CLEVELANDE - LAPKRIČIO MĖN. 22-23 

Laukiame visu, kuriems rūpi lietuviška kultūra ir jos kūrėjas. 
Rengia JAV LB KULTŪROS TARYBA 

Kultūros konferencijos 
prelegentas -

| PROF. TOMAS VENCLOVA 
— o — 

Opera "Čičinskas" 

PILĖNU T U N T O VADOVYBĖ 

Aktyvią skautų tunto vadovy
bę šiuo metu sudaro: tuntinin-
kas R. Belzinskas, kapelionas kun. 
G. Kijauskas, tuntininko pav. G. 
Taoras, adj. A. Spirikaitis, vilkiu
kų draugovės vad. P. Nasvytis, 
draugininkas A. Miškinis, prity
rusių skautų vad. J. Muliolis, vy
čių L. Puškorius, E. Jakulis, L. 
Kedys, V. Bacevičius ir V. Staškus. 

"ČIČINSKAS" LAUKIAMAS 
CLEVELANDE 

Dainavos opera susidomėjimas 
didelis ne tik Clevelando apy
linkės lietuvių, bet ir tolimesnių 
kolonijų. Iš Daytono, pav. atvyks
ta visas autobusas vyčių, organi
zuojamas autobusas iš Pittsbur 
gho, bilietų užsaktmai ateina ir 
iš kitų didesniųjų lietuvių kolo
nijų. Ar Tamsta, jau turį bi
lietą į šį spektakli? 

V . R. 

KLEBONO KUN. BALIO 
IVANAUSKO IŠLEISTUVĖS 

Ilgametis šv. Jurgio parapijos 
klebonas, sulaukęs 70 metų, 
pagal vyskupijos potvarkius, išei
na į pensiją. Lietuviai parapijie
čiai gruodžio 21 d. savo my
limam klebonui rengia iškilmin 
gus pietus šv. Jurgio parapijos 
salėje. Pietuose, kurie įvyks tuo
jau po lietuviškos sumos —12 
vai., dalyvaus ir Clevelando vys
kupas James Lyke ir kitų svečių. 

Pakvietimai jau platinami ir 
jų galima įsigyti abiejų parapijų 
klebonijose ar pas Parapijos tary
bos narius. Kaina 12.5 dol. Atsis
veikinimą rengia parapijos tary
ba, kuriai vadovauja inž. Pranas 
Razgaitis. 

Parapijoje jau kuris laikas dar
buojasi čia gimęs kunigas Juozas 
Baceviece, kuris perims parapijos 
administravimą, kai kleb. Iva
nauskas pasitrauks į pensiją. 

...... .ssr **"»•"•"•-* • ... ""' . « o 
JAV Liet. Bendruomenės Kultūros taryba lapkričio 22-23 dienomis Clevelan-
de šaukia mūsų kultūros darbuotojų suvažiavimą. Nuotraukoje: pirm. I. Bu
bliene (viduryje) apie konferencijos ruošos darbų eigą informuoja spaudos 
ir radijo atstovus. Greta jos sėdi "Draugo" atstovas Clevelande V. Rociū-
nas, dešinėje — "Mūsų žingsnių" red. atstovė N. Kersnauskaitė. 

Nuotr. VL Bacevičiaus 

jas perdavė įdomų pasikalbėjimą 
su laureatu, kai jis dalyvavo Švie
sos - San ta ros stovykloje 1964 
metais Tabor farmoje. Klausyto
jai girdėjo patį poetą skaitant ir 
jo eilėraščių vertimus lietuvių kai 
boję. J. Stempužis savo turtinga
m e archyve turi kruopščiai su-
inkęs labai daug vertingos lituanis 
tinės medžiagos, kuri turi ne tik 
nepaprastą istorinę vertę, bet ir 
yra didelis išeivijos šaltinis apie 
mūsų kartos kultūrinius, visuome 
ninius, politinius atsiekimus ir 
rūpesčius. 

VIDA AUGULYTĖ — 
BUČMIENĖ LAUREATĖ 

Clevelande buvo suruoštas liet. socialinės gerovės savaitgalis, kurį suruošė 
JAV LB krašto valdybos socialinė komisija. Socialiniais reikalais kalba dr. 
R. Kulienė. Nuotr. VL Bacevičiaus 

DR. STEPAS MATAS 

Republic Steel korporacijos ty
rinėjimų centro direktorius vado
vybės pasiųstas į egzekutyvų trijų 
mėnesių seminarą Hanvardo uni 
versitetan, kur dalyvauja per 130 
kompanijų prezidentų, direktorių 
ir kitų aukštų pareigūnų iš viso 
pasaulio. Į savo darbą grįš tiktai 
po Naujų metų. 

LSK "ŽAIBO" SUSIRINKIMAS 

Šį sekmadienį, XI. 16, 3 vai. po 
pietų N. paraoijos apatinėje sa
lėje įvyks Clevelando LSK "Žai
bo'* informacinis susirinkimas. 
Dienotvarkėje bus pateikta klubo 
veiklos apžvalga, ateities planai, 
pranešimas iš Sporto s-gos meti 

nio suvažiavimo Toronte, apta
riami išvyko į Australiją reikalai. 
Taip pat bus įteikti atžymėji-
mai šALFAS-gos pirmenybių lai 
mėtojams ir rudeninių "Žaibo" 
varžybų dalyviams. Po susirin
kimo trumpas pobūvis ir kulios 
vaišės. 

Visi LSK "Žaibo" nariai, jų 
tėvai ir sportui prijaučiantieji 
kviečiami atslankyti. 

TĖVYNĖS GARSŲ ARCHYVAS 

Šių metų literatūros Nobelio 
premijos laureatas, Lietuvoje gi
męs lenkas Czeslaw Milosz įspū
dingai buvo paminėtas per Tėvy
nės garsų radiją. Juozas Stempu 
žis, radijo direktorius ir pranešė-

24-ji Ohio lietuvių gydytojų 
draugijos metinė 1000 dol. premi
j a šiemet paskirta daug metų dir
bančiai lituanistinėse mokyklose 
ir dabar jau keleri metai vadovau
jančiai šv. Kazimiero lituanisti
ne i mokyklai Vidai Augulytei -
Bučmienei. Būdama griežtųjų 
mokslų — fizikos ir matematikos 
dėstytoja amerikiečių mokykloje, 
direktorė Bučmienė lituanistinė
je mokykloje dėsto lietuvių kalbą 
ir literatūrą. Jos pasiruošimą li
tuanistinių mokyklų darbui rodo 
ir tas faktas, kad laureate yra ir 
trijų lit. mokyklų vadovėlių auto
rė ir vadovėlių bendraauto
rė su lietuviais pedagogais. Daug 
jos straipsnių kalbos, švietimo ir 
auklėjimo temomis, paskaitos ir 
dalyvavimas simpoziumuose ro
do laureatės talentų platumą. 

Gydytojų premija buvo įteikta 
lapkričio 2 metiniame draugijos 
susirinkime Lietuvių namuose. 

Po pirm. d r. H . Brazaičio žo
džio, ižd. dr. Dainius Degesys įtei
kė čekį. Padėkos žody laure'Sta 

I pažymėjo, kad šia premija b'ivf-
Į pagerbta ne ji viena, bet ir visi 
j dirbą lituanistinio švietimo dar-
į buose. Tiek mokytojai, tiek vado 

vėlių autoriai dirbą iŠ širdies ir 
įsitikinimo, kad Tėvynės Lietu
vos ateitis priklausys nuo lietuvių 
jaunimo tautinio auklėjimo abie
jose Geležinės uždangos pusėse. 

Kun. G. Kijauskas, S.J. prieš 
vaišes sukalbėjo maldą. Susikau
pimo minute buvo pagerbti ketu
ri mirę draugijos nariai gydyto
ja i : J. Sabataitis, J. Mačys, J . 
Balčiūnas ir A. Martus. 

Prof. dr. V. Bieliauskas, 22 me 
tus dėstąs Cincinatti universite
te, kalbėjo tema: Psichologija me 
dicinoje. Tarptautinio masto spe
cialistas palietė naująją mokslo 
šaka, kur tyrinėjimų pasėkoje į-
rodyta, kad sielos apraiška nule
mia kūno sveikatą. Medicina, 
psichologija, psichiatrija, psicho
terapija, neuro-psichologija, da
bar daugely atveju dirba kartu IT 
gauta gražių rezultatų. Prelegen
tas šį tvirtinimą pailiustravo eile 
pavyzdžių. 

Susirinkusieji kartu atšventė ir 
dr. Bieliausko 60 metų amžiaus 
sukaktį su šampanu ir Ilgiausių 
metų linkėjimais. 

Dabartinę Ohio liet. gydytojų 
draugijos valdybą sudaro: pirm. 
H. Brazaitis, A. Čepulis, T. Skrins-
ka, D. Degesys ir R. Degesienė ir 
pagelbinis komitetas iš R. Dege-
sienės ir R. Ramanauskienės. 

Lietuvių "Medicinos" žurnalo" 
redaktorius dr. Danielius Degesys 
taip pat yra Ohio liet. gydytojų 
draugijos aktyvus narys. 

Draugija, tur būt, vienintelė 
laisvajam pasauly, tiek metų sa
vo premijomis pagerbdama kul
tūros, meno, visuomenės veikė
jus ir organizacijas, susilaukia vi
suotinės gilios padėkos ir įverti
nimo. Šiemetinė premija yra pir
moji daktarų premija paskirta 
moterei. 

Sveikinimai laureatei pedago
gei Vidai BtJčmieneil 

Moterų balsuotojų lygos Cleve
lando skyriaus informacijos di
rektorė ir prezidentinių debatų 
koordinatorė Gražina nenulei
do rankų ir veikė visais frontais, 
kad debatai, kurie dėl įvairių 
priežasčių buvo pakibę ore, būti
nai įvyktų tarp pagrindinių kan 
didatų prez. Carterio ir gub. 
Reagano. 

Intensyviai dirbdama kartu su 
didžiąja spauda, miesto vadovy
be, televizija, radijo, tautybėmis, 
įtakingais politikais, bizniu, visuo 
meninėmis organizacijoms, kon 
taktuodama prez. Carterio ir Re 
agano štabus, vykdama į W a -
shingtoną ir t. t. laimėjo tai, kas 
daugeliui atrodė tiktai nereali 
svajonė. 

Spaudos puslapiuose 

Nuolatinė akcija susirinkimuo 

P R A N E Š I M A S 
PO REMONTO VĖL ATIDAROMA 

šį penktadienį, lapkričio 14-tą dieną 
8-tę valandą ryto 

Brighton Bakery-Deli 
2457 West 46th Place, Chicago, 111. 

TELEF. — 847-1250 

se, pokalbiai televizijoje, per ra
diją ir spaudoje Gražiną per pas 
kutinius du mėnesius padarė la
bai iškilią ir plačiai žinomu as 
meniu. Su prezidentiniais deba
tais Gražina Kudukienė įena į 
Clevelando ir kartu į Amerikos 
prezidentinių rinkimų istoriją. 

Cleveland Press ir Plain Dea-
ler dienraščiuose, kurių tiražai 
siekia arti 900.000, Kudukienės 
pavardė prieš debatus ir po de
batų buvo dažnai užtinkama, 
cituojami jos pareiškimai, spaus 
dinami vedamieji, dedamos jos 
nuotraukos. Lietuviai su pasidi
džiavimu stebėjo mūsų tautie
tės, kuri pabrėždavo savo lietuviš
ką kilmę, sėkminga organizatorės 
veiklą. 

Cleveland Press spalio 30 rašė, 
kad G. Kudukienė "vaidino pa
grindinę rolę debatų paruošime" 
ir kad tie debatai padarė didelį 

(Nukelta į 6 psl.) 

Parduodama duona ir įvairūs kepsniai 
bei skanūs delikatesai. 

Atdara kasdien nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak. 
Sekmadieniais uždaryta. 

Antra kepykla yra adr. 8359 S, Saginaw Ave. 

r ^ 

LINKSMOS DAINOS IR ŠOKIAI 
šios plokštelės dar daug kam y n nežinomos: Nr. 849 LINKSMIEJI BRO

LIAI — juoko iki tiarų. Hpildė Jurgis Petrauskas ir ViktorM Dmeflca. Kaina 
96.00. Tarinys sekantis: 

• % 1 

I pusė plokštelės 
1. Vilkelis — lietuviškas valsas 
5. Motulė mano — lėtas fokstrotas 
3.1-2-3 bir — kuplietai 
4. Polka jovolas 
5. Patarimai ūkininkams 
S. Aitvarų polka 

n pusė plokšte*** 
1. Studentiški dzinguliukai 
2. Seniau ir dabar — kupletai 
3. Mlss Lietuva 
4. Vedybų stebuklas 
5. Amerikos lietuvių priėmimas 
6. Kumpiškiuose nuovadoje 

IX) Rinkinys 
Lietuvių ir kitų Įva)rh} šokių n dainomis. Įdainavo A. sabaniauska* 

Clevelando skautija atšventė" 3 
kas SJ, vyr. skt. I. Kerelienė, 
Batzinskas 

v. s. V. Jokūbaitis, 
no sukaktį. Į iškilmingą sueigą atvyksta vadovai: kun. G. Kijaus-
Detroito tuntminkas s. JL Jurgutis, v. s. s. Gedgaudienė ir ps. R. 

Nuotr. V. 

PREZIDENTINIAI DEBATAI 
IR RINKIMAI 

1980 metu prezidentiniuose 
rinkimuose Clevelandas suvaidi
no didelį vaidmenį. Miestas, kuris 
prieš metus mero Dennis Kucini 
cho valdymo metu buvo tapęs pa 
juokos objektu ir bankrutavęs, 
naujo miesto vadovo George Voi 
novich pastangomis ir sumanu
mu pradeda keltis iš griuvėsiu. 
Prezidentiniai debatai, įvykę spa 
lio 28 d. Clevelando miesto isto
rijoje bus įrašyti kaip miesto tik
rojo renesanso pradžia. Miestas, 
suruošęs puikų priėmimą rotu
šės rotundoje televizijos, spaudos, 
radijo žmonėms, susilaukė dide
liu ir palankiu atsiliepimų ir pa 
gyrimo, miestas apsišvarino, vis 
kas buvo puikiai suorganizuota. 

Gražina Kudukienė 

Debatuose, kurie daugelio žino 
vų nuomone, nulėmė ir preziden 
tinius rinkimus, iškilo ir Graži
nos Kudukienės vardas. Si jauna, 
energinga dviejų vaikų —Alek
sandros ir Raimundo jr. motina, 
aktyvi lietuviu ir amerikiečiu or 
ganizacijose (Plain Dealer pri
skaičiavo, kad ji priklausanti 15 
organizacijų), buvo viena iš pa
grindinių kaltininkių, kad šie 
debatai iš viso įvyko Clevelande. j ^ 

I pusė plokšteles 
1. Spaudos baliaus valsas 
2. Sutemų daina — tango 
3. Tu tik tu — angių valsas 
4. Rudens pasaka — lėtas fokstrotas 
5. Nutilk, motule — tango 
6. Tai nebuvo meilė — tango 

n pusė plokšteiės 
1. Rytiečių meilė — fokstrotas 
2. Nakties serenada — tango 
3. Alytė — tango 
4. Veltui prašysi — tango 
5. Kanarkų fokstrotas 
6. Ar atminsi, atsiminsi — anglų valsas 

I pusė plokštelės 
1. RoseMarie — lėtas fokstrotas 
2. Pasakykite, mergele — tango 
S. Sunko gyventi — valsas 
4. Pasaka — tango 
5. Varpu daina — tango 
6. Mano svajonė — vaisas 

Įvairiu iotria rinkinys. Įdainavo A. ftabnaianska* 
n pusė plokšteles 

1. Neliūdėk, motule — tango 
2. Kai smuiku groji — tango 
3. Siuntė motinėlė — anglų valsas 
4. Marių Marytė — anglų valsas 
5. Senjorita — linksmas valsas 
6. Saulėta diena — sentiment. valsas 

Nr. U 

ftokhj rtnkktrt Nr. 19, korte primins Lietuvą Palangą ir kitką. Įdainavo D. Dolskip 
I pusė plokštelės 

Čigonės akis — fokstrotas 
Leisk man — fokstrotas 
Kariškas vaizdelis — fokstrotas 
Palangos jūroj nuskendo mano meilė 

S. Su armonika i Braziliją — lengva muz. 

n pusė plokšteles 
1. Onyte, einam su manim pašokta 
2. Lietuvaitė — lengvas fokstrotas 
*3. Sudiev, sudiev — liūdnas fokstrotas 
4. Ai myliu tave — sentimentalus fokstrotas 
5. Gegužinė — smagi polkutė 

Yisos fioi plokštele* po $6.00. Gaunamos: 
D R A U G A S 

4545 W. 63td St , Chiaco, 111. 60629 
* Usaakant pridėti 50 c, ui kiekvieną plokštelę persiuntimui. DUnois gyventojai 
moka 5% mokesčių. Užsakymui j Kanadą reikia pridėti po 1.75 pašto išlaidoms. 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Ra. 
DIENA SU KUN. A. STASIU 

Nespėjo ALT buv. generalinis 
sekretorius atsikvėpti po jo išlei 
dimo iš Chicagos ir j J atsisveikini 
mo su eitomis paregomis ALT cen 
tro valdyboje, St. Petersburgo 
ALT skyrius suruošė jam labai 
nuoširdų sutikimą Lietuviu klu 
bo salėje, dalyvaujant skyriaus na 
riams, svečiams ir kviestiems orga 

-nrzacijų pirmininkams bei ju 
atstovams. Šiam susirinkimui ypa 
tingai pakilią dvasią suteikė savo 
atsilankymu Vliko pirmininkas 
dr, K. Bobelis su D. Bobeliene. Pa 
rodytas įvertinimas ilgamečio uo
laus darbininko kun. A. Stasio 
ALT valdyboje, kurioje dr. K. Bo 
belis, kaip valdybos pirmininkas 
jį gerai pažinojo. 

ALT skyriaus pirmininkas dail. 
Antanas Rūkštelė, pradėjęs susi
rinkimą, pažymėjo, kad tai nebus 
įprastinis, eilinis. Šio susirinkimo 
tikslas pagerbti 75 metus savo 
amžiaus švenčiantį kun. Adolfą 

Stasį ir kaip tik ką atvykusį j St. 
Petersburgą pastoviai gyventi. 
Suglaustose mintyse pirm. A. 
Rūkštelė vaizdžiai perdavė jo 
ypatingus žmogiškuosius bruožus 
— jo kilnumą dirbant tautinį bei 
visuomeninį darbą, jo 30 m. ne
nutraukto darbo ALT ir jo j/ver
tinimą ALT valdybos, pakeliant 
jį garbės 'nariu. 

Įninkąs dr. .K Bobelis paryškino 
'kun. A. Stasio veklą ALT valdy 
boję, jam dirbant bendrą Lietuvos 
laisvinimo darbą ir vedant kovą 
prieš Lietuvos okupantus. 10 me 
tu kun. A. Stasys ištikimai ir ne
nuilstamai atliko pareigas, kaip 
ALT generalinis sekretorius. Lin 
kėjo ir toliau būti ALT veikėju 
eilėse. 

Po to skyriaus pirmininkas A. 
į Rūkštelė padėkojo visiems kun. 

VATIKANO MENAS 
CHICAGOJE 

Vatikano meno rinkinio paro
da suplanuota Chicagos Meno 

institute. Paroda bus 1983 m. i 
J is bus ir kituose JAV mies
tuose. Amerikiečių spauda ver
tina Vatikano meno rinkinius. 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 14 d. 

A. Stasį sveikinusiems, visiems 
Po to kun. A. Stasys buvo labai | gausiai susirinkusiems skyriaus 

Šiltai pasveikintas Peteraitienės j nariams, organizacijų atstovams 
Mokytojų sąjungos vardu, K. Klei j -ir večiams. Kun. V. Martinkui 
vos — Krikščionių demokratų Į skardžiu balsu pradėjus dainuoti 
vardu, A. Gudonio — Romo Ka- "Ilgiausių metų", visi dalyviai 
lantos šaulių kuopos vardu, A. 
Mažeikos — Vyčių vardu, A. Mi
liauskienės — Balio vardu, pirmi 
ninko M. Krasausko — LB St. Pe 
tersburgo apylinkės vardu, A. Ma 
čionio — Social-demokratų var 
u, kun. Kęstučio Butkaus visų susi 
rinkime dalyvavusių kunigų var 
du (prel. J. Balkūno, kun. J. Ga- j 
siūno, kun. V. Martinkaus). 

Ilgesniame žodyje Vliko pirmi | 

įsiliejo į tą pačią gaidą. 

Pasibaigus akademinei daliai, 
sk. pirmininkas visus pakvietė ka 
vutei prie labai gražiai paruoštų 
stalų. Dar ilgai tęsėsi pokylis su 
tikra bičiuliška nuotaika. O sk. 
pirmininkas dail. A. Rūkštelė pel 
nytai gavo gražių žodžių už pui 
kiai pravestą susirinkimą. 

A. K. V-kis 

L. B. AUKSINIO KRANTO 
APYLINKĖS PARENGIMAI 

Išvyka į gamtą (gegužinė) ' 

— L. B . Auksinio Kranto apy
linkės valdyba 1980 m. lapkri
čio 30 d., 12 vai. (pradžia) ren
gia išvyką į gamtą. Apylinkės 
lietuviai, kaimyninių L B apy-

-liakių lietuviai, svečiai iš šiau-
fės ir visi lietuviai gyvenantieji 
pietinėje Floridoje y r a kviečiami 
gausiai dalyvauti. Visi būkite 
LB Auksinio Kranto apylinkės 
ruošiamos išvykos į gamtą da
lyviai. Visi būsite vaišinami 
apylinkės ponių pagamintais 
valgiais (pagrinde: dešros su 
lietuviškai pagamintais ska
niais kopūstais). 

Gegužinė (išvyka į gamtą) 
įvyks Tradewinds parke, Ppm-
įsarid Beach bet "kokiam orui 
esant. Tradewinds parkas y ra 
gražioje vietoje: prie ežerėlio, 
gražios apylinkės. Yra galimy
bė pajodinėti arkliais. Lietus 
jei pasirodytų, y r a pastogė. 
Bus loterija, veiks baras. S -
vykos į gamtą pelnas numaty-

-ta paskirti lietuviškam švieti
mui. Tradewids parkas pasie
kiamas taip: važiuoti Sample 
Rd. į vakarus apie vieną my
lią už Florida Turnpike" sukti į 
šiaurę Lyons Rd., truputį ma
žiau nei viena mylia sukti j ry
tus an t Vmkemulder Rd., sekti 
ženklus į Tradevrinds parką, 

-West Shelter. 
Detales sužinosite telefonu. 

Telefonuokite iš anksto (apie 
34 dienas): informaciniai tele
fonai yra: E. Balčiūnienė 946-
0288, O. Rudaitienė 943-9735, 
A. Urbutienė 941-3786, T. Biels-
kuvienė 942-7144. 

Rengėjai laukia visų. Iki ma
lonaus pasimatymo gražios gam 
tos prieglobstyje. 

KfcOOS 
Kūčių vakarienė y r a numatyta 
surengti visiems lietuviams 1980 
m. gruodžio mėn. 21 d. Pompa-
no Beach Golf clubo patalpose. 
Detalės bus paskelbta vėliau. 
Norintieji dalyvauti telefonuo-
ja : E . Balčiūnienė 946-0288, A. 
Urbutienė 941-3786. O. Rudai
tienė 943-9735. Pranas Daina 

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

* Also find rare coins and stamps. 
E.A U L ' S — For persona! Attention 

1636 W. Belmont — Tel. 348-8636 

fHfHfiiiimiiiimmimmiiiiiuimiiiiiimr 

Lietuvos atsiminimai 
Jtadljo Valanda Jau J» metu» tar
nauja New Jersey. N«w York Ir Coo-
aecticut lietuviam* ! 
Kaa ieStadienį nuo • iki 6 vai. po-
•i«t ii WEVT) Stotie* N«w Torlc* 
tlJO kil.. AM Ir nuo T Iki 8 vai 
vak. »7.» me*. FM. 

Direkt DR. JOKŪBAS STUKAS 
214 STinUt Drtve 

W»tctaag, N. J. 070M 
tm TEL. - 7SMCM (»1) 

itmniiiiiiiiiiitiiMiiiiiHiiiiiniiiiiiiiimiii 

P A D Ė K A 
. At A 

Diplomatas 
Bronius Dailidė 

Mūsų myl imas tėvas, uošvis ir senel i s mirė spalio 2 0 d. 
1980 m. Chicagoje. Palaidotas spalio 25 d. šv . Kazimiero 
l ietuvių kapinėse . 

D ė k o j a m e kun. Vaclovui Zakarauskui už maldas koplyčio
je, šv . Miš ias ir turiningą pamokslą bažnyčioje ir palydėjimą į 
kap ines . 

D ė k o j a m e solistei Romai Mastienei už gražų giedojimą 
bažnyčioje . 

D ė k o j a m e diplomatui Antanui Kalvaičiui už ši l tą ir 
nuoš irdų ats isveikinimą Lietuvos Diplomatų vardu. 

. Y p a t i n g ą padėką re i šk iame dr. Vytautui Taurui už 
v e l i o n i e s nepaprastai rūpestingą globojimą. 

Nuoš irdž ia i dėkojame v i s i ems atsi lankiusiems į koplyčią, 
bažnyč ią ir palydėjusiems į kapines . 

D ė k o j a m e už užprašytas šv. Mišias, aukas Lietuvių fondui, 
g ė l e s , v i s i e m s užjautusiems asmeniškai , laiškais ir spaudoje. 

Taip pat nuoširdus ačiū karsto nešėjams V. Pavilčiui , J. 
S t a n k ū n u i , B. Žemaičiai, M. Karaliui, V . Eslbergui ir S. Paš-
tukui. 

D ė k o j a m e laidotuvių direktoriams broliams Evans už 
gerą patarnavimą. 

« i 

nuliūdę: Sūnus Vytautas, marti J o a n a ir anūkas Arvydas 

P A D Ė K A 
AfA 

STASĖ SKREBIENĖ 
(JANKAUSKAITĖ) 

Mirė spal io mėn. 1 1 d . 1980 m. Palaidota spalio mėn. 14 d. 
Šv . Kazimiero kapinėse. 

Ypat inga padėka kun. A. Grausliui už suteikimą pasku
t inių Šv . Sakramentų ir Dvas in į stiprinimą laike labai i lgos ir 
s u n k i o s l igos . 

Dėkojame kun. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, šv . 
Miš ias , gražų pamokslą bažnyčioje ir palydėjimą j kapines. 

Dėkojame p. Br. Beržanskienei , už gražias g iesmes 
bažnyčioje . 

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už daly
vav imą koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjimą į kapines . 

Dėkojame už pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu, už Šv. 
Mišių a u k a s ir gėles. 

Dėkojame karsto nešėjams: p. Jankūnui, p. Leipui, p. 
Dapkui , p. Beržanskiui, p. Prank. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui p. D. Petkui už malonų 
patarnavimą. 

Nuliūdę: vyras Antanas , sūnūs: Antanas ir Paulius, 
mot ina Sofija, seserys: Bronė, Birutė ir Liucija su šeimomis. 

AtA 
DR. ALDONA NAKUTIENĖ 

SURVILAITĖ 

Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apyl. 
Mirė lapkričio 12 d., 1980, 10 vai. vak., sulaukus 58 m. 

amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 31 m. 
Velionė buvo našlė a.a. Edvardo. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Leonilia Nakutytė 

ir Aldona Kunce, žentas Robert, sūnus Edvardas, 2 seservs Bronė 
Miliūnienė su vyru Zenių ir Danutė Genė Barkauskienė su vyru 
Antanu, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Korp! Neo-Lithuania ir Lietuvių Gydytojų są
jungai. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, 10 vai. ryto Petkaus 
Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 17 d. iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus* ir žentas. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

Mylimam sūnui 
A. t A. ZENUKUI Lietuvoje mirus, 

motiną Viliutę Palevičienę ir brolį Vytą 
nuoširžlai užjausdami kartu liūdime. 

Stase, Elenyte, Augustas 
Maryte, Kathy ir Brian 

Pedelos 

AfA ANNA OKSAS 
Paga l pirmą vyrą Petrai t ienė 

G y v e n o Sv . Š e i m o s vi loje Lemont 111., anksčiau gyv. 
Chicago . 111. BVighton P a r k o apyl. 

Mirė lapkr. 13 d., 1980 , 6 vai . ryto, sulaukusi 8 3 m. amžiaus. 
Gimė Lietuyoje, P a n e v ė ž i o apskrityje, Raguvos parapijoje, 

Kirmenių ka ime . Amer ikoje i šgyveno 58 m. 
P a s i l i k o d ide l iame nuliūdime sūnus Alphonse Petraitis, 

marti J u l i a n n e , duktė Ste l la Yakes , 5 anūkai Gerald, kun. 
Dav id Pe tra i t i s , O.S.A. ir J o a n Petrai t i s , Alan ir Kenneth 
Y a k e s . proanūkas Paul Petrai t i s , posūnis Leo Oksas, marti 
I sabel le , k i t i g iminės , draugai ir pažįstami. 

Pr ik lausė š v . Kaz imiero Sese l ių rėmėjų dr-jai. 
Kūnas bus p a š a r v o t a s penktadienį , 1 vai. popiet Lack-

Lackavvicz koplyč ioje , 2 4 2 4 W. 69 Street. 
Laidotuvės į v y k s šeš tadienį , lapkričio 15 d. iš koplyčios 

8:45 vai . ry to bus a t lydėta į Švč. M. Marijos Nekal to Prasidė
j imo parapijos bažnyčią , kurioje įvyks gedul ingos pamaldos už 
v e l i o n ė s s ie lą . P o pamaldų bus nulydėta į š v . Kazimiero 
l ietuvių kap ines . 

Nuoširdžiai* k v i e č i a m e visus: g imines , draugus ir pažįsta
mus dalvvaut i š i o s e la idotuvėse . 

Nuliūdę: 
proanūkas . 

Sūnus , duktė, posūnis, marčios , anūkai ir 

Laid. direkt . S t e p o n a s C. Lack ir Sūnūs, Tel . 737-1213. 

Žymiam literatui mokslininkui ir visuomenininkui 

A. f A. Prof, dr. JONUI GRINIUI 
m i r u s , 

jo žmonai ALINAI GRINIENEI gilią užuojautą reiš
kia 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
TARYBA 

A. f A. MYKOLUI CIBUI 
m i r u s 

žmoną Fenę ir brolį Juoze su šeima nuošir-
dziai užjaučia 

DAINAVOS ANSAMBLIS 

A. f A. DAMAZUI BRAUKLIUI 
iškeliavus amžinybėn, liūdesyj pasilikusiai jo žmonai 
OLGAI nuoširdžią užuojautą reiškia: 

Lidija Karpavičienė 
Joana ir Domą Kaunaitės 
Elena ir Paulius Leonai 

Kostas vr Sofija Šeputos 
Jonas ir Ona Vaičekoniai 

A. f A. Prof. dr. JONUI GRINIUI 
įnirus, jo žmonai Alinai reiškiame gilią 
užuojautą. 

AUDRONĖ, RAMUNĖ, MARYTĖ 

ir KAZYS AMBROZAIČIAI 

A. f A. 
ANTANUI ŠILEIKAI mirus, 

broliui KAZIMIERUI, dukterims GINTAREI ir BIRU
TEI ir JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos 
vykd. vicepirmininkui JONUI URBONUI su ŠEIMOMIS 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

JAV LB KRAŠTO VALDYBA 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330-34 S o . Ca l i fo rn i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArds 7 -1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

j 

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

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 S t . , Chicago 
1410 So . 50 th A v . , Cicero 

T e l . 4 7 C - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AL'TOMOBIl 1AV1S STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

Miela EUFE&JIJA, Tavo brangiam vyrui 

A. ^ A. 
Muz. MYKOLUI CIBUI mirus, 

skausmo valandoje Tave nuoširdžiai užjaučia ir kar
tu liūdi 

ZITA ir BENEDIKTAS DAPKAI 
ALGIMANTAS DRAGUNEV1ČIUS 

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

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

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 s, , 5<>th Ave., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 

t ' 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Ra. 
DIENA SU KUN. A. STASIU 

Nespėjo ALT buv. generalinis 
sekretorius atsikvėpti po jo išlei 
dimo iš Chicagos ir j J atsisveikini 
mo su eitomis paregomis ALT cen 
tro valdyboje, St. Petersburgo 
ALT skyrius suruošė jam labai 
nuoširdų sutikimą Lietuviu klu 
bo salėje, dalyvaujant skyriaus na 
riams, svečiams ir kviestiems orga 

-nrzacijų pirmininkams bei ju 
atstovams. Šiam susirinkimui ypa 
tingai pakilią dvasią suteikė savo 
atsilankymu Vliko pirmininkas 
dr, K. Bobelis su D. Bobeliene. Pa 
rodytas įvertinimas ilgamečio uo
laus darbininko kun. A. Stasio 
ALT valdyboje, kurioje dr. K. Bo 
belis, kaip valdybos pirmininkas 
jį gerai pažinojo. 

ALT skyriaus pirmininkas dail. 
Antanas Rūkštelė, pradėjęs susi
rinkimą, pažymėjo, kad tai nebus 
įprastinis, eilinis. Šio susirinkimo 
tikslas pagerbti 75 metus savo 
amžiaus švenčiantį kun. Adolfą 

Stasį ir kaip tik ką atvykusį j St. 
Petersburgą pastoviai gyventi. 
Suglaustose mintyse pirm. A. 
Rūkštelė vaizdžiai perdavė jo 
ypatingus žmogiškuosius bruožus 
— jo kilnumą dirbant tautinį bei 
visuomeninį darbą, jo 30 m. ne
nutraukto darbo ALT ir jo j/ver
tinimą ALT valdybos, pakeliant 
jį garbės 'nariu. 

Įninkąs dr. .K Bobelis paryškino 
'kun. A. Stasio veklą ALT valdy 
boję, jam dirbant bendrą Lietuvos 
laisvinimo darbą ir vedant kovą 
prieš Lietuvos okupantus. 10 me 
tu kun. A. Stasys ištikimai ir ne
nuilstamai atliko pareigas, kaip 
ALT generalinis sekretorius. Lin 
kėjo ir toliau būti ALT veikėju 
eilėse. 

Po to skyriaus pirmininkas A. 
į Rūkštelė padėkojo visiems kun. 

VATIKANO MENAS 
CHICAGOJE 

Vatikano meno rinkinio paro
da suplanuota Chicagos Meno 

institute. Paroda bus 1983 m. i 
J is bus ir kituose JAV mies
tuose. Amerikiečių spauda ver
tina Vatikano meno rinkinius. 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 14 d. 

A. Stasį sveikinusiems, visiems 
Po to kun. A. Stasys buvo labai | gausiai susirinkusiems skyriaus 

Šiltai pasveikintas Peteraitienės j nariams, organizacijų atstovams 
Mokytojų sąjungos vardu, K. Klei j -ir večiams. Kun. V. Martinkui 
vos — Krikščionių demokratų Į skardžiu balsu pradėjus dainuoti 
vardu, A. Gudonio — Romo Ka- "Ilgiausių metų", visi dalyviai 
lantos šaulių kuopos vardu, A. 
Mažeikos — Vyčių vardu, A. Mi
liauskienės — Balio vardu, pirmi 
ninko M. Krasausko — LB St. Pe 
tersburgo apylinkės vardu, A. Ma 
čionio — Social-demokratų var 
u, kun. Kęstučio Butkaus visų susi 
rinkime dalyvavusių kunigų var 
du (prel. J. Balkūno, kun. J. Ga- j 
siūno, kun. V. Martinkaus). 

Ilgesniame žodyje Vliko pirmi | 

įsiliejo į tą pačią gaidą. 

Pasibaigus akademinei daliai, 
sk. pirmininkas visus pakvietė ka 
vutei prie labai gražiai paruoštų 
stalų. Dar ilgai tęsėsi pokylis su 
tikra bičiuliška nuotaika. O sk. 
pirmininkas dail. A. Rūkštelė pel 
nytai gavo gražių žodžių už pui 
kiai pravestą susirinkimą. 

A. K. V-kis 

L. B. AUKSINIO KRANTO 
APYLINKĖS PARENGIMAI 

Išvyka į gamtą (gegužinė) ' 

— L. B . Auksinio Kranto apy
linkės valdyba 1980 m. lapkri
čio 30 d., 12 vai. (pradžia) ren
gia išvyką į gamtą. Apylinkės 
lietuviai, kaimyninių L B apy-

-liakių lietuviai, svečiai iš šiau-
fės ir visi lietuviai gyvenantieji 
pietinėje Floridoje y r a kviečiami 
gausiai dalyvauti. Visi būkite 
LB Auksinio Kranto apylinkės 
ruošiamos išvykos į gamtą da
lyviai. Visi būsite vaišinami 
apylinkės ponių pagamintais 
valgiais (pagrinde: dešros su 
lietuviškai pagamintais ska
niais kopūstais). 

Gegužinė (išvyka į gamtą) 
įvyks Tradewinds parke, Ppm-
įsarid Beach bet "kokiam orui 
esant. Tradewinds parkas y ra 
gražioje vietoje: prie ežerėlio, 
gražios apylinkės. Yra galimy
bė pajodinėti arkliais. Lietus 
jei pasirodytų, y r a pastogė. 
Bus loterija, veiks baras. S -
vykos į gamtą pelnas numaty-

-ta paskirti lietuviškam švieti
mui. Tradewids parkas pasie
kiamas taip: važiuoti Sample 
Rd. į vakarus apie vieną my
lią už Florida Turnpike" sukti į 
šiaurę Lyons Rd., truputį ma
žiau nei viena mylia sukti j ry
tus an t Vmkemulder Rd., sekti 
ženklus į Tradevrinds parką, 

-West Shelter. 
Detales sužinosite telefonu. 

Telefonuokite iš anksto (apie 
34 dienas): informaciniai tele
fonai yra: E. Balčiūnienė 946-
0288, O. Rudaitienė 943-9735, 
A. Urbutienė 941-3786, T. Biels-
kuvienė 942-7144. 

Rengėjai laukia visų. Iki ma
lonaus pasimatymo gražios gam 
tos prieglobstyje. 

KfcOOS 
Kūčių vakarienė y r a numatyta 
surengti visiems lietuviams 1980 
m. gruodžio mėn. 21 d. Pompa-
no Beach Golf clubo patalpose. 
Detalės bus paskelbta vėliau. 
Norintieji dalyvauti telefonuo-
ja : E . Balčiūnienė 946-0288, A. 
Urbutienė 941-3786. O. Rudai
tienė 943-9735. Pranas Daina 

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

* Also find rare coins and stamps. 
E.A U L ' S — For persona! Attention 

1636 W. Belmont — Tel. 348-8636 
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Lietuvos atsiminimai 
Jtadljo Valanda Jau J» metu» tar
nauja New Jersey. N«w York Ir Coo-
aecticut lietuviam* ! 
Kaa ieStadienį nuo • iki 6 vai. po-
•i«t ii WEVT) Stotie* N«w Torlc* 
tlJO kil.. AM Ir nuo T Iki 8 vai 
vak. »7.» me*. FM. 

Direkt DR. JOKŪBAS STUKAS 
214 STinUt Drtve 

W»tctaag, N. J. 070M 
tm TEL. - 7SMCM (»1) 
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P A D Ė K A 
. At A 

Diplomatas 
Bronius Dailidė 

Mūsų myl imas tėvas, uošvis ir senel i s mirė spalio 2 0 d. 
1980 m. Chicagoje. Palaidotas spalio 25 d. šv . Kazimiero 
l ietuvių kapinėse . 

D ė k o j a m e kun. Vaclovui Zakarauskui už maldas koplyčio
je, šv . Miš ias ir turiningą pamokslą bažnyčioje ir palydėjimą į 
kap ines . 

D ė k o j a m e solistei Romai Mastienei už gražų giedojimą 
bažnyčioje . 

D ė k o j a m e diplomatui Antanui Kalvaičiui už ši l tą ir 
nuoš irdų ats isveikinimą Lietuvos Diplomatų vardu. 

. Y p a t i n g ą padėką re i šk iame dr. Vytautui Taurui už 
v e l i o n i e s nepaprastai rūpestingą globojimą. 

Nuoš irdž ia i dėkojame v i s i ems atsi lankiusiems į koplyčią, 
bažnyč ią ir palydėjusiems į kapines . 

D ė k o j a m e už užprašytas šv. Mišias, aukas Lietuvių fondui, 
g ė l e s , v i s i e m s užjautusiems asmeniškai , laiškais ir spaudoje. 

Taip pat nuoširdus ačiū karsto nešėjams V. Pavilčiui , J. 
S t a n k ū n u i , B. Žemaičiai, M. Karaliui, V . Eslbergui ir S. Paš-
tukui. 

D ė k o j a m e laidotuvių direktoriams broliams Evans už 
gerą patarnavimą. 

« i 

nuliūdę: Sūnus Vytautas, marti J o a n a ir anūkas Arvydas 

P A D Ė K A 
AfA 

STASĖ SKREBIENĖ 
(JANKAUSKAITĖ) 

Mirė spal io mėn. 1 1 d . 1980 m. Palaidota spalio mėn. 14 d. 
Šv . Kazimiero kapinėse. 

Ypat inga padėka kun. A. Grausliui už suteikimą pasku
t inių Šv . Sakramentų ir Dvas in į stiprinimą laike labai i lgos ir 
s u n k i o s l igos . 

Dėkojame kun. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, šv . 
Miš ias , gražų pamokslą bažnyčioje ir palydėjimą j kapines. 

Dėkojame p. Br. Beržanskienei , už gražias g iesmes 
bažnyčioje . 

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už daly
vav imą koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjimą į kapines . 

Dėkojame už pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu, už Šv. 
Mišių a u k a s ir gėles. 

Dėkojame karsto nešėjams: p. Jankūnui, p. Leipui, p. 
Dapkui , p. Beržanskiui, p. Prank. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui p. D. Petkui už malonų 
patarnavimą. 

Nuliūdę: vyras Antanas , sūnūs: Antanas ir Paulius, 
mot ina Sofija, seserys: Bronė, Birutė ir Liucija su šeimomis. 

AtA 
DR. ALDONA NAKUTIENĖ 

SURVILAITĖ 

Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apyl. 
Mirė lapkričio 12 d., 1980, 10 vai. vak., sulaukus 58 m. 

amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 31 m. 
Velionė buvo našlė a.a. Edvardo. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Leonilia Nakutytė 

ir Aldona Kunce, žentas Robert, sūnus Edvardas, 2 seservs Bronė 
Miliūnienė su vyru Zenių ir Danutė Genė Barkauskienė su vyru 
Antanu, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Korp! Neo-Lithuania ir Lietuvių Gydytojų są
jungai. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, 10 vai. ryto Petkaus 
Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, lapkričio 17 d. iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus* ir žentas. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

Mylimam sūnui 
A. t A. ZENUKUI Lietuvoje mirus, 

motiną Viliutę Palevičienę ir brolį Vytą 
nuoširžlai užjausdami kartu liūdime. 

Stase, Elenyte, Augustas 
Maryte, Kathy ir Brian 

Pedelos 

AfA ANNA OKSAS 
Paga l pirmą vyrą Petrai t ienė 

G y v e n o Sv . Š e i m o s vi loje Lemont 111., anksčiau gyv. 
Chicago . 111. BVighton P a r k o apyl. 

Mirė lapkr. 13 d., 1980 , 6 vai . ryto, sulaukusi 8 3 m. amžiaus. 
Gimė Lietuyoje, P a n e v ė ž i o apskrityje, Raguvos parapijoje, 

Kirmenių ka ime . Amer ikoje i šgyveno 58 m. 
P a s i l i k o d ide l iame nuliūdime sūnus Alphonse Petraitis, 

marti J u l i a n n e , duktė Ste l la Yakes , 5 anūkai Gerald, kun. 
Dav id Pe tra i t i s , O.S.A. ir J o a n Petrai t i s , Alan ir Kenneth 
Y a k e s . proanūkas Paul Petrai t i s , posūnis Leo Oksas, marti 
I sabel le , k i t i g iminės , draugai ir pažįstami. 

Pr ik lausė š v . Kaz imiero Sese l ių rėmėjų dr-jai. 
Kūnas bus p a š a r v o t a s penktadienį , 1 vai. popiet Lack-

Lackavvicz koplyč ioje , 2 4 2 4 W. 69 Street. 
Laidotuvės į v y k s šeš tadienį , lapkričio 15 d. iš koplyčios 

8:45 vai . ry to bus a t lydėta į Švč. M. Marijos Nekal to Prasidė
j imo parapijos bažnyčią , kurioje įvyks gedul ingos pamaldos už 
v e l i o n ė s s ie lą . P o pamaldų bus nulydėta į š v . Kazimiero 
l ietuvių kap ines . 

Nuoširdžiai* k v i e č i a m e visus: g imines , draugus ir pažįsta
mus dalvvaut i š i o s e la idotuvėse . 

Nuliūdę: 
proanūkas . 

Sūnus , duktė, posūnis, marčios , anūkai ir 

Laid. direkt . S t e p o n a s C. Lack ir Sūnūs, Tel . 737-1213. 

Žymiam literatui mokslininkui ir visuomenininkui 

A. f A. Prof, dr. JONUI GRINIUI 
m i r u s , 

jo žmonai ALINAI GRINIENEI gilią užuojautą reiš
kia 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
TARYBA 

A. f A. MYKOLUI CIBUI 
m i r u s 

žmoną Fenę ir brolį Juoze su šeima nuošir-
dziai užjaučia 

DAINAVOS ANSAMBLIS 

A. f A. DAMAZUI BRAUKLIUI 
iškeliavus amžinybėn, liūdesyj pasilikusiai jo žmonai 
OLGAI nuoširdžią užuojautą reiškia: 

Lidija Karpavičienė 
Joana ir Domą Kaunaitės 
Elena ir Paulius Leonai 

Kostas vr Sofija Šeputos 
Jonas ir Ona Vaičekoniai 

A. f A. Prof. dr. JONUI GRINIUI 
įnirus, jo žmonai Alinai reiškiame gilią 
užuojautą. 

AUDRONĖ, RAMUNĖ, MARYTĖ 

ir KAZYS AMBROZAIČIAI 

A. f A. 
ANTANUI ŠILEIKAI mirus, 

broliui KAZIMIERUI, dukterims GINTAREI ir BIRU
TEI ir JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos 
vykd. vicepirmininkui JONUI URBONUI su ŠEIMOMIS 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

JAV LB KRAŠTO VALDYBA 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330-34 S o . Ca l i fo rn i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArds 7 -1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

j 

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

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 S t . , Chicago 
1410 So . 50 th A v . , Cicero 

T e l . 4 7 C - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AL'TOMOBIl 1AV1S STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

Miela EUFE&JIJA, Tavo brangiam vyrui 

A. ^ A. 
Muz. MYKOLUI CIBUI mirus, 

skausmo valandoje Tave nuoširdžiai užjaučia ir kar
tu liūdi 

ZITA ir BENEDIKTAS DAPKAI 
ALGIMANTAS DRAGUNEV1ČIUS 

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

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

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 s, , 5<>th Ave., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 

t ' 



8 DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. lapkričio men. 14 d. 

X Korp! Giedros šventė vyks 
lapkričio 16 d. Ateitininkų na
muose Lemonte. 

X "Mano kartos likimiraai 
metai", naujausia "Drauge" iš
spausdinta poeto Balio Gaidžaū-
no knyga, bus pristatyta pir
mą kartą Chicagos visuomenei 
lapkričio 21 d. 8 v. v. Jaunimo 
centro kavinėje. Vakaronėje 
dalyvaus ir kalbės pats autorius 
iš Clevelando. Rengia LSS Skau
čių Seserijos vadija. 

X Vyresniųjų ir jaunesniųjų 
pažiūros į dabartinį skautavi-
mą — tokia tema simpoziumas 
bus lapkričio 16 d. 11 vai. Jau
nimo centro mažojoje salėje. 
Visi vadovai-ės, skautininkai,-ės 
kviečiami dalyvauti. 

X Akademinio sporto klubo 
Lituanioos vyrų krepšinio ko
manda laimėjo pirmą vietą Pa-
baltiečių krepšinio turnyre, įvy
kusiame pereitą savaitgalį To
ronte, Kanadoje. A. S. K. Li-
tuanicai vadovauja Rimantas 
Dirvonis. 

X Sol. V. Stanldenės inicia
tyva ir talka šį sekmadienį, 
lapkr. 16 d., Jaunimo centre 
pradedamos pardavinėti Amway 
namų apyvokos, kosmetikos ir 
papuošalų prekės ir visas gau
tas pelnas skiriamas Jaunimo 
centrui paremti. (pr.) 

X LB Kultūros Tarybos pir
mininkė Ingrida Bublienė su
tiko atvykti į V Teatro Festi-1 
valį. Ji dalyvaus visuose vai
dinimuose ir Žymenų bankete j 
pasakys atitinkamą, šventei pri-; 
taikytą, žodį. Bilietai į vaidi- i 
nimus tik po $5, 4 ir 3, gau-'; 
narni Vaznelių prekyboje. Ma-[ 

loniai prašome įsigyti iš anksto. 
(pr.) 

X Brighton Parko lietuviu 
Namų Savininkų dr-ja ruošia 
metinį banketą lapkričio 22 d. 
Šaulių salėje, 2417 W. 43 St. 
Programoje moksleivių vokali
nis vienetas "Vaiva", vadovau
jamas muz. Fausto Strolios. 
Šilta-šalta vakarienė, šokiams 
gros Evaldo Knoll orkestras. 
Dovanų laimėjimai ir kt. Pra-! 
džia 7 v. v. Dėl bilietų prašoma; 
skambinti tel. 376-3928 arba I 
523-0886. (pr.) j 

x A. A. Angelo Matuzo 5-rių 
metų mirties sukaktuvių proga \ 
bus atnašaujamos šv. Mišios 
T. Jėzuitų koplyčioje, lapkričio 
15 d. Prašome gimines ir drau
gus prisiminti Angelą savo mal
dose, (pr.) 

X Ateitininkų Namų valdyba 
kviečia į Naujųjų Metų sutiki
mą Ateitininkų namuose, 127-ta 
g-vė ir Archer Ave., Lemonte. 
Dėl rezervacijų prašoma skam
binti Mildai Tamuliomenei tel. 
246-5380 po 6 v. v. (pr.) 

x Lemento Apylinkės tradi
cinis Rudens Balius įvyks lap
kričio 22 dieną. Kviečiame visus 
praleisti labai nuotaikingą va
karą, šokant Neo-lithuanų Or
kestro muzikai, ir pasilinksmi
nant Antro Kaimo programa. 
Bus pravesta įdomi ir turtinga 
loterija. Balius įvyks United 
Laborers Hali. 12 West Ogden 
Avenue, Westmont. Yra vietų 
mašinom pasistatyti prie salės, I 
ir taip pat galima statyti greti- Į 
moję Jewel krautuvės aikštėje 
Prašome rezervuoti stalus pas 
Laimą Trinkūnienę, skambinant 
po 6:00 v. v. šiuo telefonu: 
257-5220. (pr.) 

X Jaunimo centro tradicinė 
vakarienė su menine programa 
bus gruodžio 7 d., sekmadienį. 
Bilietų reikalu kreiptis į rašti
nę — 778 - 7500 arba vakarais i 
į Sofiją Džiugienę—WA 5-3682. 
Maloniai kviečiame visus daly
vauti ir tuo prisidėti prie Jau
nimo Centro išlaikymo. (pr) j 

X Vac. Kleiza, PLB valdybos 
vykd. vicepirniininkas, ir Zigmas 
Žiupsny s, narys sporto reika
lams , pereitą savaitgalį buvo 
nuvykę į Torontą ir dalyvavo 
Sporto sąjungos metiniame su
važiavime. 

X Rūta Arbienė aktyviai įsi
jungė remti mūsų sportininkų 
išvyką į Australiją. Ji su au
kų lapais aplankė Beverly Sho-
res gyventojus ir surinko stam
besnę sumą. 

x Stasė Semėnienė, "Drau
go" moterų skyriaus redaktorė, 
aktyvi visuomeniniame gyveni
me, šj sekmadienį, lapkričio 16 
d., 3 vai. p. p. Beverly Shores 
Lietuvių klubo susirinkime pa
pasakos savo kelionės įspūdžius 
Brazilijoje ir parodys skaidres. 
Susirinkimas įvyks Pines Stan
kūnų restorane. St. Semėnienė 
vaizdingai perduoda išgyventus 
įspūdžius. 

x ši šeštadienį, lapkričio 15 
dieną. Ateitininkų namuose, 
Lamont, 111., įvyksta Ateitinin
kų Federacijos tarybos posėdis. 
Posėdžio pradžia 10 vai. ryto. 

X Vilius Dundzila, Pedagogi-: 
nio lituanistinio instituto trečio j 
kurso studentas, kuriam buvo[ 
paskirta 1980 metų muziko Jo-; 
nušo stipendija lituanistikai stu- į 
dijuoti. Stipendijos mecenatė; 
Emilija Jonušienė iš Omahos, j 
Neb. Stipendiją 1000 doL čekį į 
teisėjų komisijos vardu įteikė) 
komisijos sekretorius č. Grin- j 
cevičius Ped. lit. instituto rek-! 
toriui dr. J. Račkauskui ir lek- j 
toriui dalyvaujant. 

x JAV LB krašto valdybos 
pirm. Vyt Kutkus bus V-to 
Teatro festivalio, įvykstančio 
Padėkos savaitgalyje, garbės 
svečias. Jis atvyksta į Chicagą 
su žmona lapkričio 28 d., daly
vaus visuose spektakliuose ir 
Žymenų bankete tars atidaro
mąjį žodį. 

x VI Tautinių šokių šventės 
dirigentai, Fantas Strolia ir 
Arūnas Kaminskas, ateinantį 
sekmadienį, lapkričio 16 dieną, 
3 vai. p. p. Jaunimo Centre di
riguos 15 asmenų Čikagos Lie
tuvių Styginiam Ansambliui. 
Kviečiame paremti tolimesnę 
ansamblio veiklą ir mūsų instru-
mentalinės muzikos puoselėjimą 
savo atsilankymu. (pr.) 

X Dėkodami už šventines 
korteles, aukų po 10 dol. atsiun
tė: 

A. Smilgius, E. Chicago, 
Mindaugas Griauzdė, Chicago 
Vaclovas Momkus, Chicago, 
Magdalena Juškienė. Chicago. 
Ona Gedvilienė, Chicaga, 
A. Mockus, Hartford, 

Visiems rėmėjams esame labai 
dėkingi. 

X Aukų atsiuntė: po 8 dol. 
— kun. J. Tautkus, P. Vaitekū
nas; po 5 dol. — M. Jagutis, 
J. Jasys, K. Keblinskienė, L 
Lenlraitis, A. Tunkienė, Em. 
Sinkys, J. Petrauskas, J. ir G. 
Taorai, St. Mažutis. A. J. Si- į 
monaitis. R. Giedraitis, Vaice-
kauskas, A- Žitkus, K. Domar-; 

kas, V. Petrauskas, Pr. Grusys. l 
Birutė Kopenki, V. Petrauskas.. 
Visiems maloniai dėkojame. 

X žurnalui "Karys" paremti 
kavutė įvyks lapkr., 16 d., sek
madienį, 3 vai. popiet šaulių na
muose. Kavutę rengia Ramo-
vėnai. Birutininkės ir šauliai. 
Kviečiami visi dalyvauti kavu
tėje ir savo auka paremti "Ka
rį", (pr.) J 

X Solistai Sana Stankaitytė, 
Stasys Baras ir Jonas Vaznelis 
išvyksta į New Yorką, kur 

Brooklyno lietuvių Kultūros Ži
dinyje lapkričio 16 d. duos kon
certą "Darbininko" 65-rių me
tų įkūrimo sukakčiai paminėti. 
Solistams akompanuoti vyksta 
iš Chicagos Lietuvij operos di 
rigentas muz. Alvydas Vasaitis. 

X Lietuvių Istorijos draugi
jos narių ir jų bičiulių susirin
kimas bus lapkričio 19 d. 6 vai. 
vak. A. Rūgytės bute. Paskai
tą tema "Jaltos konferencija ir 
jos pasekmės" skaitys istorikas 
Jonas Vasaitis. 

X Amerikos lietuvių Daili
ninkų s-gos rudeninė paroda 
vyksta Čiurlionio galerijoj, Inc., 
4038 Archer Ave. Savo kūri
nius yra išstatę I. Brazdžionie
nė, S. Butkienė, B. Morkūnas, 
J. Paukštienė, J. Macėnas, E. 
Rūkštelytė, V. švabienė, M. Ši
leikis, J. Tričys, E. "VValaitis, 
T. Petraitis. Iš viso parodoje 
yra apie 40 tapybos, kerami
kos, grafikos, akvarelės ir miš
rios technikos darbų Lankymo 
valandos nuo 12 iki 4 p. p., 
Ketvirtadieniais iki 6 v. v., o 
šeštadieniais nuo 1 iki 5 v. v. 

x Lemonte pakeičiamas pa
maldų laikas pirmaisiais mėne
sio sekmadieniais. Būdavo 12:30 
v., dabar bus 15 nūn. vėliau 
— 12:45 vai. To paprašė De 
Andreis bažnyčios vadovybė, 
kad būtų reikiamas tarpas po 
ankstyvesnių pamaldų jaunuo
menei. 

X Juozas Burdufis, Shirley, 
N. Y., atsiuntė Garbės prenu
meratos mokestį. Labai ačiū. 

x Liet. Katalikų federacijos 
taryba Kolumbijoje, per sekre
torių Joną Kaseliūną, atsiuntė 
sveikinimus ir 20 dolerių auką. 
Esame dėkingi. 

X Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
A. Balašaitienė, VL Plečkaitis, 
kun. J. Bertašius, J. Bartkus, 
G. Bulotienė, Petronėlė Laukai
tienė, J. Vadopalas, Ona Mer- j 
kienė, J. Malskis, Vyt. Pupelis, 
R. šliažas, K. Mogenis, A. Zo-1 
tovas. J. Smailys, Jonas Anysas, 
Jonas Pacesa. Visiems dėkoja
me. 

X Dėkodami už kalėdines 
korteles, aukų po 10 dol. at
siuntė : 

Petras Gauronskas, Santa 
Monica, 
Mikas ir Veronika Lisauskai,! 

Waterbury, 
Marius Kasniūnas, Tlnley Pk., \ 
Br. Selenienė, Manchester, 
N. Nyerges, Santa Monica. 

Visiems rėmėjams maloniai dė
kojame. 

x Bronius Kviklys, išdirbęs 
"Draugo" redakcijoje ilgiau 
kaip 12 m., sulaukęs 67 m. am
žiaus, išėjo pensijon. Jis prašo 
tuos dienraščio bendradarbius, 
kurie "Draugui" skiriamą me
džiagą adresuodavo jo vardu, 
siųsti tiesiog redakcijai. No
rintieji su Br. Kvikliu palaikyti 
asmeniškus ryšius ar susiraši
nėti Lietuvos bažnyčių knygų 
reikalais, prašomi rašyti jo bu
to adresu: 5747 South Camp
bell Ave., Chicago, IL 60629. 

X Čikagos lietuvių Styginio 
Ansamblio metinis koncertas I 
įvyksta šį sekmadienį, lapkričio 
16 dieną. 3 vai. p. p. Jaunimo 
Centre. Programoje — Ginta
ras Aukštuolis. Balys Pakštas. 
Faustas Strolia, Arūnas Ka
minskas ir 15 asmenų styginis 
ansamblis. Bilietai gaunami 
Vaznelių prekyboje, Gifts Inter
national. Kainos $6.00 ir $4.00. 

(pr.) 

X Gavę kalėdmes korteles, 
aukų po 5 dol. atsiuntė: Anta-j 
nas Diržys, J. Banėnas, Alf. ir 
Ona Kinduriai, Stasys Jasutis, 
Jonas Rugienius, V. P. Kuzma, 
V. Stanulis. Tadas Balčiūnas. 
Leonas Radvila, E. Vasiliaus
kas, P. Mazaitis. J. Matusevi
čius. Vacį. Mažeika. Ch. Nor
vilą, kun. Matas čyvas. Visiems 
dėkojame. 

X Kun. Pranas Jokūbaitis, 
čikagiškis, padėkojo už korte
les ir atsiuntė 12 dol. auką. La
bai ačiū. 

Kanados lietuvių vyrų choras "Arai", kurio laukiama Chicagoje. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VYRAI DAINUOJA, 
VYRAI DAINUOJA 

* 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Los Angeles žurnalistų % 
skyrius rengia jaukų vakarą 
žemutinėje parapijos salėje, jį 
kur Juozas Kojelis šeimyniško- « 
je nuotaikoje kalbės tema; "Žur . 
nalistas Tolimuose Rytuose ir * 
Tahiti saloje", paįvairindamas " 
šiuos kelionių įspūdžius skaid- , 
rių vaizdais. Tai maloni proga 
pakeliauti neišvažiuojant iš sa
vo kiemo. Laukiama apsilan
kant ne tik narių, bet ir plates
nės visuomenės. Laikas: lap
kričio 28 dieną, penktadienio va
kare, 7:30 vai. 

— Prano Gailiaus, iš Pary
žiaus, meno paroda įvyks De
troito Dievo Apvaizdos parapi-

' jos patalpose lapkričio 15-16 die 
į nomis. Parodos atidarymas bus 
Į šeštadienį, lapkričio 15 d., 6:30 
• vai. vak. Svečias taip pat pra
ves pokalbį tema "Bibliofilija" 
sekmadienį, lapkričio 16 d., 12 

į vai. Parodą rengia Gabijos tun-
j to skautės, kurios kviečia vi-

Kanadoje senokai skamba lie
tuviška daina. Jau prieškariniais 
laikais Toronte ir Montrealyje 
veikė didesni ir mažesni daini
ninkų vienetai. Anais laikais 
ypaitingai pasižymėjo Toronto 
"Aušros" choras. Jis daugelį ka
tu koncertavo Kanados dide•:.-
niuose miestuose, o taip pat ir 
JAV. 

Pokariniais metais, atvykus 
naujiems ateiviams ir pagyvėjus 
veiklai, įsisteigė visa eilė naujų 
vienetų. Kaip antai, Toronto 
"Varpas" ir "Volungės", Hamil
tono "Aidas", Londono "Rasa", 
VVindsoro "Aušra", girdėti ir tin
kamai įvertinti ir Chicagoje su
rengtuose koncertuose. 

Toronto vyrų choras "Aras", 
palyginant, naujas vienetas, įsis
teigęs vos prieš nepilnus 3 me
tus. Nuo pat pradžios jam vado
vauja Vaclovas Verikaitis. Šis, vi
sapusiškas muzikinio gyvenimo 
darbuotojas, Toronte baigęs I 
aukštuosius muzikos mokslus, gy-: 

vai reiškiasi, galima sakyti, nuo 
pat į Kanadą atvykimo dienos. 
Jau Diepholze, pereinamoje sto
vykloje, jis buvo suorganizavęs 
vyrų chorą. Atlikęs sutartį, įsipa 
reigojimus miško kirtime, Toron 
te kelerius metus vadovavo sėk
mingai veikusiam vyrų oktetui. 
Dirbo su moterų oktetu, vyrų 
kvartetu, mergaičių choru ir miš
riais chorais. Organizavo ir vado 
vavo orkestrams ir kitiems viene 
tams. Dėstė ir dėsto muziką ir dai 
navimą mokyklose. O kas negir
dėjo V. Verikaičio sodraus balso, 
solo dainavimo? 

Toronto vyrų choro steigiama
sis susirinkimas buvo sušauktas 
1978 m. vasario mėnesį V. Veri
kaičio bute. Pradžia buvo gana 
sunki. Ypatingai trukdė tais me
tais pasitaikiusi šalta žiema. Va
dovo ir choristų pasiryžimas nu
galėjo kliūtis. 

Po dviejų mėnesių pasiruoši 
mo pirmą kartą vyrai pasirodė 
Tillsonburg, Ont., lietuvių ren
ginyje. Tų pačių metų gegužės 
6 d., pasikviestus sol. A. Pavasa
rį iš Los Angeles, buvo atlikta 
pilna koncerto programa To
ronto Lietuvių namuose. Tais 
pačiais metais dar koncertavo 
Worcester, Mass. Vyrų choro 
krikštynos, pasirinkus "Aro" var 
dą, buvo surengtos 1979 m. ge
gužės 12 d. Toronto Lietuvių 
namuose. 

Toronto "Aras" yra mėgiamas 
ir teigiamai vertinamas choras. 
Jis dažnai atlieka programas įvai 
riuose renginiuose. Vien tik šie
met dainavo 10 kartų, įskaitant 

j chorui. Solistui ir chorui akom- < lo" sporto klubo valdyboje. 
J panuos J. Govėdas. Tadas jau lituanistinėje mo 

Lapkričio 22 d. šeštadienį, be į kykloje pradėjo vaidinti. Vėliau I sus Detroito lietuvius gausiai 
Margučio" rengiamo koncerto, j Brightono gimnazijoje (Bright-; dalyvauti. 

Chicagoje ir apylinkėse rengia, on'as yra Rochesterio priemies-
mi keli baliukai ir vakarienės.; tis) keliais atvejais vaidino pa-
Gaila, ne visi galės pasigėrėti grindines roles visos gimnazi-
skambia Toronto vyrų daina. Bet jos didelių veikalų pastatymuo-
gal ko gero, kai kurie galėtų ir se. Dvi pagrindines roles vaidi-
vienur ir kitur suspėti? Sakysime,, no ir Rochesterio lietuvių jauni-
7:30 vai. vak. atvykti į Jaunimo i mo teatro grupėje: A. Kairio 
centrą ir išklausyti koncertą, pa- j - Palikime" ir V. Kudirkos — 
remti visus remiantį "Margutį", o I J. Jankaus "Viršininkuose", 
paskui atiduoti duoklę ir pasisotin : 1974 metais JAV LB Teatro 
ti tą patį vakarą rengiamose va festivalyje laimėjo pirmą premi-
karienėse. j ^ U z geriausio aktoriaus vaid-

Kai kas sako, kad vakarais ne | memį. Tadas taip pat vaidino A. 
Landsbergio "šventame narve", 
kuris buvo pastatytas per At-kų 
kongresą 1977 metais. 

Nesvetima Tadui ir plunksna. 

saugu prie Jaunimo centro. Nau
joji J. C. vadovybė šiuo kartu pa- I 
sirūpino saugumo užtikrinimu.! 
Lapkričio 22 d. vakare prie Jauni i 
mo centro bus išstatyta dviguba j J i g b e n d r a d a r b i a v o "Drauge", 
sargyba. Budės saviškiai ir poli 
cijos pareigūnai. Iki pasimatymo. 

ptr. 

NAU1AS LIETUVIS 
ADVOKATAS 

Audrius Tadas Klimas šių 
metų birželio mėnesį baigė De 
Paul universiteto teisių fakulte
tą ir gavo Juris Doctor laipsnį. 
Šią vasarą jis taip pat išlaikė 
Illinois valstijos advokatūros 
egzaminus (Bar Examination) 
ir tos valstijos Aukščiausias 
teismas jam suteikė privilegiją 
verstis advokato darbu. 

Audrius — geriau žinomas 
Tado vardu — gimė Philadel-
phijoje. Pa., 1955 metais, už
augo Rochesteryje. N. Y. Čia 
jis baigė pradžios ir vidurinę 
mokyklą. 1977 metais Rocheste
rio universitete baigė politinių 
mokslų studijas bakalauro laip
sniu. 1977-1980 metais studi
javo Chicagos De Paul universi
teto teisių fakultete. 

Rochesteryje Tadas taip pat 
baigė lituanistinę mokyklą ir 
visą laiką buvo veiklus lietu
vių parapijoje, jaunimo ir LB 
tarpe. Kelerius metus buvo 
Rochesterio ateitininkų mokslei
vių, vėliau studentų valdybose. 
Priklausė "Slibino" orkestrui. 
1975-76 metais ir vėl 1978-79 

k iii*nfrmą~jilriiiwiliiįi Ka~-!meta" b u v 0 Į"1"*" studentų 
nados Lietuvi,? dienoje, Hamil- į Ateitininkų sąjungos centro val-

•« Ateityje", "Lituanus". 1977 
metais už novelę "Aukso puo
das" jis laimėjo "Ateities" žur
nalo skiriamą I-ją premiją "Li
tuanus" (vol. 18 (1872), Nr. 2) 
buvo atspausdinta jo versta Jur 
gio Jankaus novelė "Kryžius", 
"The Srops", kuri buvo ame
rikiečių žurnalo "Short Story 
International persispausdinta 
(vol. 3 (1979), nr. 16). 

Linkime naujajam advokatui 
geros sėkmės ateičiai. P . 

CHICAGOJE 
H O M O M ADVOKATĄ 

Chicagoj vyksta teismas 10 
Pontiac kalėjimo kalinių, ku
rie kaltinami 1978 m. sąmyšy
je nužudė tris sargus. Teisėjas 
B. B. K. Miller nubaudė advoka
tą Leo Holt 250 dol. už tai kad 
jis, palikęs teismą, išėjo iš sa
lės. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiui 

RYTŲ LIETUVA 
Istorinių bei etnografinių studijų 

rinkinys 

STUDIA UTUANICA IV 

Suredagavo 
ALGIRDAS M. BUDRECKIS 

Išleido Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga 1980. Spausdino M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 628 pusi. 
Kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
$16.25. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, It5k5 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

imiimiiimimimimiiiifiiiiniiiiusimiii! 

CHICAGOS ŽINIOS 
BRANGIOS PASKOLOS 

Už paskolas namams įsigyti 
Chicagoje jau reikia mokėti iki 
15'r palūkanų. 

MIRTIS GAISRE 
Rastas negyvas W. Lengyel, 

38 m., miegamajame, 3505 N. 
Whipple, Chicagoje, kai namą 
nusiaubė gaisras. Įtariamas pa
degimas. 

CHICAGOS VANDUO 
Tarp 37 JAV didžiųjų mies

tų Chicagos vanduo užima 22 
vietą savo skoniu. 

iiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiitiiiiuiuiiniiiiiiti 

Lietuvių Katalikų 
centras 

Adelaide-St. Peters-Australia 

(1959-1979) 
Leidinį redegavo Pr. Pusdeš-

ris- Išleido Š\T. Kazimiero Liet. 
Kat. Parapijos Taryba — Aus-
tralia. Didelio formato. Kaina 
su persiuntimu $2.85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Jf5^5 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 
lllllttuilllllllflllllllillllllllllllllllillllllllll 

BALYS GAIDŽIŪNAS 

Mano kartos likiminiai 
metai 

Mano kartos likiminiai metai. 
Skausmo dainos. Maldos. Laiš
kai. 

BNG & Co. leidinys, Kirtland, 
Ohio, 1980 m- Didelio formato. 
Gražiai išleista. Grafini meną 
sukūrė ir paruošė spaudai dail. 
Jonas Racila. Spaudė DRAUGO 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu 5.85. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, $5^5 W. 63rd St, 
Chicago, IL 606&9. 

Blinois gyventojai dar pride
da 30 et. valstijos mokesčio. 

LIETUVIAI, JŪSŲ LAUKIA DAYTOHA BEACH, FLĄ.'-

tone. Nuo įsisteigimo choras da
lyvavo 23-juose didesnio ar ma
žesnio masto koncertuose. 

Lapkričio 22 d. Chicagoje ren
giamame koncerte choras atliks 
specialiai sudarytą programą, ku
ri pasižymi dideliu įvairumu. Bus 
religiniu giesmių ir populiariu 
patriotinių dainų. Išgirsime re
čiau arba net vis'skai Chicagoje 
negirdėtų dainų. V. Verikaitis at 
liks keturias solo dainas ir penk-

dybos pirmininkas. Dalyvavo 
jaunimo stovyklose. Tris va
saras dirbo "Dainavoje", vienu 
laiku būdamas Vandens saugu
mo direktorius. Veteranas tau
tinių šokių šokėjas: lankydavo 
Tautinių šokių instituto kursus, 
ir dabar šoka Chicagos "Zilvio-
čio*' grupėj. 1974 m. gavo Ro
chesterio lietuvių Šv. Jurgio pa-
rapijo Sv. Vardo draugijos žy
mesnį, kaip labiausiai pasižy-

tąją, seną amerikiečių dainą j mėjęs parapijos jaunuolis. Kurį 
"Mano kaimas", pritariant vyrų | laiką buvo Rochesterio "Saka-

Riverwood 
PORT ORANGE CITY, DAYTONA BEACH, FLA. 

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

Informacijas teikia ADOLFAS ANDRULIS, 
7 TALO CIRCLE, PORT ORANGE, FLA. 32018. TEL. 904—761-3625 


