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Alma Mater Nr. 4 

P L Jaunimo IV-jam 
Kongresui pasibaigus 
AUDRIUS VIENTAUTAS I byloja, kad didelių pastangų dė-
Liepos mėn. pabaigoje Alten- ka galima padaryti ir tai, kas 

berge (V. Vokietija) pasibaigė iš pirmo žvilgsnio atrodo neįma-
pasaulinis lietuvių jaunimo IV j noma. Betarpiškumas ir mums 
kongresas, prasidėjęs Anglijoje, j labai svarbus. Jis suteikia gy-
J a m e buvo aptar t i visuose že- \ vą dvasią, suartina. Mes tuo 
mynuose gyvenančio jaunimoį nenorime pasakyti, kad būtinai 
rūpimi klausimai, numatytos | visur reikia rizikuoti, per mažai 
tolimesnės veiklos gairės. Pri- : paisyti atsargumo. Bet y r a da-
imti sveikinimai popiežiui Jonui: lykų, kur be pasiaukojimo nie-
Pauliui U, atkreipusiam didelį \ ko negalima. Tai, kad iki šiol 
dėmesį į šį svarbų lietuvių jauni-į neturime kongreso darbo me-
mo forumą, taip pat sveikini-\ džiagos, rodo, kad esama ne tik 
mai Lietuvoje gyvenančiam jau- ! reikiamo atsargumo, bet ir ne- j 
nimui bei mūsų leidiniui "Alma mažai abejingumo. O galimy- j 
Mater", visai pogrindinei spau-! bių buvo! Trūko tik pastangų, 
dai, už ką esame nuoširdžiaiį greitos orientacijos, 
dėkingi. Tai ne priekaištas! Tai tik j 

Dėkingi ir poetui T. Vencio- \ norai, kad visi ir visada gyven- j 
tų kongreso dvasia, kad jis ne-1 
taptų eiliniu įvykiu. 

(Bus daugiau) 

vai, palankiai nušvietusiam 
mūsų leidmi (žr. "Draugo" lap
kričio 25 d. nr. — red.). Džiugu, 
kad Alma Mater rado atgarsį ir 
lietuvių jaunimo tarpe, kad šis J 
leidinys irgi padeda išeivijoje; S a d i a r O V O l a i š k a s 
geriau suprasti mūsų tautos rei- į 
kalus ir skatina glaudesnį ben- Į Maskva. — Ištremto sovietu 
dradarbiavimą ta rp viso lietu-' mokslininko Andrejaus Sacharo 
vių jaunimo, kur jis begyventų, j *> žmona Yelena Bonner išdali 

Pavergtos Lietuvos jaunimas \ n o Maskvoje užsienio korespon 
neturėjo galimybės dalyvauti: dentams savo vyro atvirą laišką, 
kongrese. Bet vis dėlto pavyko i kuriame jis kritikuoja sovietų 
bent netiesioginiu būdu "įsiterp- '• M o k s l ° akademiją, kad ji negina 
t i " į kongreso darbą ir pareikšti: J°. t

t o s akademijos nario, teisių, 
svarbiausias mintis. Čia tur imas ' Sacharovas šį laišką pasiuntė a 
galvoje ne tik mažas ir perdėm į '<adernijos pirmininkui Anaton 
kuklus mūsų pasveikinimas Kon-į: ' 
gresui, bet ir visas "Alma Ma-. 

Sveikiname Penktąjį JAV 
ir Kanados teatro festivalį 
TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Pietinėje Kalifornijoje miškų 
ir krūmų gaisrai, smarkaus vėjo 
padedami, sudegino apie 500 na 
mų, padarė 44 mil. dol. nuostolių. 
2uvo keturi asmenys. 

— Lenkijoje, Katowicu rajone, 
streikavo 9 anglių kasyklų dar
bininkai. 

— Ugandoje gruodžio 10 d. 

VARŠUVOS UNIJOS 
DIDINA SPAUDIMĄ 

Grynai politiniai lenkų reikalavimai 
Variuva. — Lenkijos darbi- šuvos pakto karinių jėgų įsikiši 

ninku streikai šią savaitę sukėlė mą, "ginant socializmo laimėji 
naujus įtempimus. Streikai, pra- i mus Lenkijoje". Ypatingai pikto 
sidėję Gdanske, išsiplėtė po visą j lenkų reagavimo galima tikėtis, 
Lenkiją, šiuo metu koncentravo- j jei Varšuvos pakto kariuomenėje 

, si Varšuvos apylinkėse, kur Soli- • būtų ir Rytų Vokietijos daliniai. 
įvyks rinkimai kūnuos prižiuręs j d a r u m o u n i } ų s k i u i v a d o v a u j a i Vokiečiai laikomi tradiciniais len 
*?* tautų bendruomenes ste-1 k a r i n g a s v a d a s Z b i g n i e w Bujak. ', kų tautos priešais. Vokietija ir 
betojai. I 126 vietų parlamentą , T r e č i a d i e n į j o u n i j a į t e i k ė v y r i a u _ j R u s . ] a k a U o s d ė l k e H u L e n k i j o s 
kandidatus išstatė keturios poli s y b ė s k o r n i s i j a i v i s ą e i l ę g r y n a i į p a d a i i n i r n U j k u r i e sugriovė seną 

I tinęs partijos. 
— Darbo departamento statis 

: tikos biuras paskelbė, kad varto-
: tojų kainos spalio mėn. Ameri-
I koje pakilo 1 nuoš. Metinis inflia 
! cijos nuošimtis siekia 12.7 nuoš. 

— Grupė karininkų, vadovau 
jama pulk. Zerbo, nuvertė Vir-

Popiežius Jonas Paulius II-sis aplankė Italijos ligoninėse žemės drebėjime I šutinės VoltOS vyriausybę, SU pre 
sužeistus žmones, juos paguodė, meldėsi kartu su žuvusiųjų giminėm. Dre- į zj(Jentu Lamizana priešaky. 
bėjime buvo sunaikinti ar stipriai sužaloti 97 miestai ir kaimai, žuvo apie 
4,000 žmonių. Iš viso pasaulio eina šalpos siuntiniai nukentėjusiems. 

politinių reikalavimų. Tarp jų — j ją Lenkijos — Lietuvos vals 
dviejų suimtų darbininkų paleidi- : tybę. Daugelis lenkų to negali at 
mo. Jie kaltinami pavogę slaptą '•. leisti savo kaimynams. 
milicijos taisyklių knygelę, ku-į Solidarumo vadai Varšuvoje 
rioje kalbama, kaip kovoti su so- ; tvirtina, kad minėta saugumo mi 
cializmo priešais, kokių metodų I licijos knygelė labai svarbi darbi 
imtis dabartinių neramumų slopi- ninkams, nes joje buvo planai, 
nimui. Knygelę pavogęs Piotr Sa- | kaip kovoti su naujomis unijomis. 
pelo, o ją spaustuvėje padaugi- Salia Varšuvos darbininkų streikų, 

dėl kitų priežasčių streikuoja Lo 
dzės tekstilės darbininkai, cuk 

nęs Jan Narozniak. Abu suimti už 
- Connecticuto valstijos gu- Į v a l s t y b i n i u p a s l a p č i u a t i d en g imą. 

bernatore Ella Grasso 6 m . am j i e m s g r e s i a ^ k e r i ų metų kalė-j r a u s fabrikas Pruszcz vietovėje, 
žiaus, serga vėžiu, paskelbė Hart 
fbrdo ligoninė. 

— Nežinomas piktadarys Pa 

jimo bausmės. 
Šalia šių dviejų lenkų paleidi-

t e " numeris (3) , bandęs nusa-! 
kyt i tas problemas, kurios la-'; 
biausiai rūpi Lietuvoje gyvenan-j 
čiam jaunimui (žinoma, čia; 
kalbama apie t ą jaunimą, kuris 
sielojasi savo tautos ateitimi). 

Nedaug mes žinojome apie ' 
kongreso darbą: tiek, kiek pra-; 
nešdavo užsienio radijas. Netu-1 
rime dar kongreso priimtų re- Į 

rovas rašo: "Aš neprašau pasi 
gailėjimo, aš tik reikalauju tei 
singumo 
tų moks 
viai ginti 
mokslininkų teises? 

JEIGU SALCBURGAS 
BŪTŲ LIETUVOJE 

"Kas įvyktų, jei Salcburgas bū-Tautų draugystė ir taika, rašo I tai arabo teroristo puolimas. r į į r į " ? ® S ? L 
— Prie Aliaskos krantų Pakran i bo metodus, patuermtų, ar v 

keli fabrikai Bielsko Biala mies 
te. 

Lenkijos komunistų centro ko • kelionių aeentū-' m o Varšuvos unijų skyriaus vado 
ro T v i n d o žvdo S o n a T p a - = w W 8 ^ ™ s t r e i k a i s - ^ikalauda | miteto narys, propagandos *šk» 

^ ti s S i s^ž7č& Zr^vė stal- . ™ ^ d e n g t i tos dokumentų kny- ! lu sekretorius, buvęs L e n t o s am-
tos t a r n a u t i ir J S u evol Relės autorių pavardes. Reikalau I basadorius Pietų Amerikoje Kla 

l S S t U d J ? & M i - a seime sudaryti specialią k o j » . pasakė korespondentams, ^ a d 
~ y T " . : T"*"*^-** Imisiia. kuri ištirtų milicijos dar kai kurie unijų elementą! didi

na reikalavimus, stumia Lenkiją 
į anarchiją ir į katastrofą. Lenki 
jai reikia dviejų mėnesių ramybės. 

Slepia žinias 
apie lenkų streikus 

bes prokuroro ir saugumo jstai 
gų valdininkai nelaužo konstitu 
cijos, nepiktnaudoja savo galių, pasakė Klasa. 
Reikalaujama išaiškinti, kas pa
siuntė prieš darbininkus kariuo 

Jis klausia: "Ar sovieitų Lietuvoje?" — tokia antras- Salcburgo arkivyskupijos 1 a ikras-s 
slininkai pasirengę akty į te straipsnį atspausdino Salcbur- tis. tegali būti įgyvendintos tik j čių Sargyba sulaįkė ^ ™ J 0 S ^ e 

i mano ir kitų prispaustų ,go arkivyskupijos laikraštis "Ru-:tada, kai yra pilnai gerbiamos : N l aivą, pasirodžiusį JAV tento 
pertusblatt", ryšium su Salcbur-į visos pagrindinės žmogaus teisės t rimuose vandenyse. 
ge įvykusiomis vadinamomis:.bei laisvės. Deja, Lietuvoje žmo- { — Pirmą kartą po diplomatinių 
"Lietuvos TSR kultūros dieno-! gaus teisės bei laisvės yra skau-! santykių užmezgimo Pakistane 

. „ , . , j ,.. v IMJIIUIB Piptn Korėios užsienio: menę ir miliciją lyfo m. sirei 
mis , kurios buvo surengtos at-1 dziai pažeidžiamos, ypač yra var- | lankosi rieių jvorejus 

I žvmint Salcburgo ir Vilniaus 
valstybines lėšas 

daus reikalų ministerijai ir proku 
roro įstaigai. 

VI 

su-! žnma Lietuvos kataliku, kurie su-1 reikalų ministeris Choi Soo. j ku«e, %™f'™^2 
Maskva.- "The Christian Sci! sibroliavimo dešimties metų su-!daro didžiausią gyventojų dalį, į - Izraelio kareiviai panaudo-; Gdanske i. 

.ence Monitor" korespondentas! kaktį. Jei Salcburgas būtų Lietu-! tikėjimo laisvė. Todėl, rašo laik- ! jo ašarines dujas Bir Zeit umver sumažinu 
zoimcijų bei kitokios svarbios M a s k v o j e D a v i d W i l l i s , turįs gerus; voįe, rašo laikraštis, Salcburgo i rastis, Salcburgo katalikiškosios j siteto arabų studentų demonstra 
~" " : = - "i ryšius su Pabaltijo kraštų šalti- | s r . Petro bažnyčia, kurioje yra į organizacijos ir katalikų jauni-! cijoms išsklaidyti. 

niais, rašo, kad nuo spalio 12 d. j palaidotas krašto globėjas, būtų j mas kreipiasi į miesto gyventojus 
Latvijoje ir Lietuvoje uždrausti '• paversta antireliginės propagan-i šiuo kvietimu: priimkite svečius 
visi Lenkijos laikraščiai. Net ir j dos muziejumi, miesto katedra po j iš Lietuvos, susipažinkite su lie-
valstybinėse bibliotekose nebėga-; karo nebūtų buvusi atstatyta ir i tuvių kultūra, bet neužmirškite 

teisingai suprasti visą kongreso 
pozityvią reikšmę, bet tikimės, 
kad artimiausiu metu bus su
rasti būdai mus supažindinti su 
kongreso veikla. Tada ir mes, 
gyvenantys pavergtoje Lietuvo-

lima rasti "Trybuna Ludu" ar 
savaitinių žurnalų. Manoma, 

je, galėsime^ plačiau pasisakyti. | k a d s o v i e t ų valdžia bijo, kad pa-
baltiečiai nesužinotų apie Len
kijos įvykius, darbininkų streikus, 

Juo labiau, kad nemažai pro
blemų, jaudinančių visus! 

Kongreso dalyvius veikė tas 
faktas, kad "Alma Mater" juos 
pasiekė betarpiškai. Tas faktas 

Teks nutraukti 
prieš Walus bylą 

Salcburgo arkivyskupas gyventŲ 
tremtyje kokiame nors mažame 
kalnų miestelyje. Jei Salcburgas 
būtų Lietuvoje, toliau rašo laik
raštis, visi miesto ir apylinkių vie 

Sovietų civilinės aviacijos ins j nuolynai, visi katalikų vaikų dar-

oasiinformuoti apie tragišką lie 
tuvių tautos dabartinę būklę ir 
padėkite lietuvių tautai. Lietuvai 
reikia mūsų pagalbos. Salcburgo 
arkivyskupijos laikraštis "Ruper-
tusblatt" šia proga, atskirai, 

— Peru savivaldybių rinki
muose daugiausia balsų laimėjo 
valdančiosios centro partijos at
stovai. Komunistinės grupės gerai 

Klausia, kas jus 
kvietė į Afganistaną 
Madridas. — Europos Saugu 

| mo ir Kooperavimo konferencijo 
je aštrią kalbą pasakė JAV dele
gacijos narys Dante Fascell, Flo 
ridos dem. kongresmanas, kuris Nuosaikesnieji unijų vadai 

mano, kad Varšuvos skyriaus lai vadovauja Kongreso komisijai, pri-
kvsena gali pakenkti naujosioms j žiūrinčiai Helsinkio susitarimų 
unijoms. Daugeliui lenkų nusi ; vykdymą. Jis klausė, kuris Afga 

pasirodė šešiose iš 23 provincijų, j bodo ilgi darbininkų neramumai; nistano prezidentas pasikvietė so-
— Tarptautinis policijos biu- į įr sunki ekonominė padėtis. Dau vįetus į Afganistaną? Ar Hafi-

ras Paryžiuje paskelbė, kad vis j gelis bijo sovietų kariuomenės įsi 
daugiau narkotikų prekybos cent Į kišimo, kuris galėtų baigtis krau 
rų įsteigta Prancūzijoje ir Italijo j j 0 praliejimu 
je. KaJp žinoma, 1973 m. policijai 

<^gįii'jijniii?^i>i^>*frjgi*jĮg|gaĮ!' SSL? £ 3 £ t t 2 2 S J 2 5 ? 5 i : kų studentų. Jie anksčiau gale-! uždarytos, vietos teologijos fakul- į Katalikų Bažnyčios 
davo gyventi privačiai arba ben- j teto studentai būtų milicijos j 20-ojo numerio apie Eugenijos Į sejv "French connection 

zullah Aminas, kurio štabą puolė 
sovietų kareiviai ir jį nužudė. Ar 

JBabrak Karmai, kurio pirmoji kai 
Washingtone gynybos departajįj, į Afganistano gyventojus bu 

Washingtonas. — Teisingumo 
departamentas paskelbė, kad ne 
bus naujos bylos prieš čikagietį 
Frank Walus, kuris buvo tei 
siamas, kaip nacių talkininkas 
Lenkijoje Il-trojo Pasaulinio ka
ro rnetu. Teisėjas Julius Hoff 
man 1978 m. nuteisė Walus ir 
pareikalavo, kad jam būtų atim 
ta Amerikos pilietybė. Nuteista 
sis apeliavo, nusisamdę naują ad 
vokatą, surado Vokietijoje įrody 
mų, kad tuo metu, kada 12 liūdi 
ninku jį sakėsi matę Lenkijoje, jis 
gyveno Vokietijoje ir dirbo pas 
ūkininkus. 

Apeliacijos teismas iš trijų tei 
sėiu nusprendė, kad teisėjas Hof 
fman trukdė Waluso gynėjams 
ir reikalavo, kad jis būtų teisia 
mas iš naujo, tačiau teisingumo 
departamento karo nusikaltėlių 
aiškinimo skyrius nutarė, kad tu 
rimi įrodymai yra per menki teis 
ti Walusa antrą sykį. Manoma, 
kad byla bus nutraukta. 

drabučiuose kartu su latviais ir ru ' griežtai kontroliuojami, Salcbur-
sais. Dabar lenkams įsteigtas at- I ge nebūtų katalikiškų jaunimo 
skiras bendrabutis ir jiems nelei- j organizacijų ir vaikai negalėtų 
džiama apsigyventi mieste pas pa Į patarnauti Miš'om, tikintys mo-
žįstamus. Vienas instituto parei- kiniai mokyklose būtų pačių mo-
gūnas paaiškino lenkui: "Tu dar 
šmokinsi juos streikuoti", atmes 
damas prašymą apsigyventi pri-
va:iame bute. Sovietai toliau truk 
do Vakarų radijo stočių bangas. 
Tie trukdymai po septynerių me 
tų pertraukos prasidėjo po pir
mųjų lenkų streikų Gdanske. 

Arabų konferencija 
Amanas. — Jordano karalius 

Husseinas atidarė arabų valsty
bių galvų konferenciją, kurioje 
dalyvauja 15 valstybių galvos ar 
jų pasiuntiniai. Suvažiavimą boi 
kotuoja šešios delegacijos: Sirijos, 
Libijos, Libano, Alžiro, Pietinio 
Jemeno ir Palestinos Laisvinimo 
organizacijos. 

Dalyviai ragino suderinti arabų 
nuomones, atgaivinti vienybę, 
koordinuoti arabų strategiją, 
stiprinti ekonominį ir karinį ben 
dradarbiavimą. 

kytoįų ir partijos pareigūnų per
sekiojami. Jei Salcburgas būtu 
Lietuvoje, mes neturėtume naujų 
religinių knygų ir mūsų arkivys
kupijos la:kraštis "Rupertusblatt" 
turėtų būti spausdinamas pogrin
dyje, mes, katalikai, turėtu
mėm už bažnyčias mokėti aukš
tus mokesčius, mūsų Salcburgo 
"v. Petro ir šv. Sebastijono kapi
nės būtų išniekintos, kryžiai būtų 
sugriauti, mūsų klebonai negalė
tų laisvai lankyti tikinčiųjų ligo
nių, mes negalėtumėm dalyvauti 
procesijose, už tikėjimą daugelis 
mūsų būtų suimti ir teisianv... Jei 

Žukauskaitės tardymą ir nubau- Į vardu. 
dimą pinigine bauda, apkaltinus 
ią vaikų katekizavimu. Ši ištrau
ka yra baigiama pačios 2ukaus-
ka:tės žodžiais: "Aš stebiuosi, 
kad demokratiškiausiame pasau
lio krašte aš esu tardoma ir bau
džiama dėl savo tikėjimo..." 

Vietnamo sunkumai 
Bangkokas. — Vietnamo ko

munistų laikraštyje paskelbtas 
ilgas straipsnis, kuriame pripažįs 
tami Vietnamo komunistų sun 
kūmai ekonominėje ir ideologi
nėje srityje. Pripažįstama, kad 
siaučia korupcija, kyšininkavi
mas, valstybės turto grobstymas 
ir plačiai pa p; 'tęs nepasitenkini 
mas vyriausybės linija. Tai pašte 

Salcburgas būtų Lietuvoje... Salcjbima netik buvusioje Pietų Viet 
burgo arkivyskupijos laikraštis! namo teritorijoje, bet ir šiaurėje, 
"Rupertusblatt" šia proga pri-1 kuri komunistų valdoma jau nuo 
mena, jog Helsinkio konferenci- M 954 metų. 
jos baigiamajame dokumente y- — 
rt ypatingai iškel:amas kultūri-l 

Washingtono sluoksniuose 
kalbama, kad naujame Reaga-
no kabinete greičiausiai nebus 
abiejų jo šalininkų ekonomistu 
George Shultz ir Casper Wein-
berger, nes jiedu abu dirba toj pa 
čioj Bechtel korporacijoj, San 
Francisco mieste. Prezidento Nix 
ono kabinete Schultz buvo darbo 
sekretoriumi ir vėliau iždo sekre 
toriumi. Minėta koporacija turi in 
vestavusi daug lėšų Saudi Ara 
bijos statybos projektuose. 

— Du aukšti Afganistano pa
bėgėliai Washingtone spaudos 
konferencijoje prašė Amerikos da 
ryti sovietams spaudimą, kad jie 
išeitų iš Afganistano su savo ka 
riuomene. Laisvės kovotojams rei 
kia moralinės ir finansinės Amen 
kos paramos, pasakė afganų at
stovai. 

Lapkričio 12 d. Kremliuje 
viešėjo Suomijos prezidentas 
Kekonenas, tarėsi su Brežnevu. 

mento pareigūnas pripažino, kad 
Lenkijos pas'enyje pastebėtas so 
vietų kariuomenės aktyvumas. 
Ten daliniuose įvestas sustiprin 
tos parengties stovis, 

vo transliuojama nuo juostelės iš 
Sovietų Sąjungos radijo stoties ir 
kuris sugrįžo į Afganistaną tik po 
kelių dienų, kai sovietų kariuo 
menė jau tvirtai kontroliavo Ka 

1968 m. paskelbta "Brežnevo dok 
trina" ir gali suorganizuoti Var 

Lenkijoje kalbama, kad soviejbu]ą? Ąr SOvietų armiją pakvietė 
tai gali imtis žygių,_pasiremdami':KarrnajaS) kurio visai.Afganistane 

nebuvo? — klausė kongresma
nas Fascell, pridėjęs, kad būtų 
keista, jei Aminas būtų pakvietęs 
savo egzekucionierius. Sovietų 
aiškinimai, kad jų veiksmai pa
grįsti 1978 metų draugiškumo 
<u Afganistanu sutartim yra tuš
ti ir neįtikiną, pasakė Dante Fas
cell. 

Vakarų Vokietijos diploma
tas Helmut Frick pasakė, kad Af
ganistanas -udavė smūgį visam 
Helsinkio susitarimui. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 28 d.: Sostenas, 

Irano kalinių 
paleidimo derybos 

Washingtonas. — Trys Alžiro 
diplomatai atvyko į Washingto 
ną su Irano įgaliojimais tartis dėl 
amerikiečių įkaitų ir jų paleidimo 
sąlygų. Trečiadienį jie tarėsi su 
valstybės sekretoriumi Muskie. 
Deryboms su Alžiro diplomatais 
vadovavo valstybės pasekretorius 
Warren Christopher. 

Iranas toliau reikalauja, kad 
Amerika sumokėtų Iranui nemažą I Maura, Rimgaudas, Vakarė. 

respublikoje I nasirašė nauią 10 metų preky-
nių'ir mokslinių mainų reikalin- dvieių ginkluotų grupių susi-! bos sutartį . Suomijos preziden-
<r.:mas, siekiant suartinti tautas šaudyme žuvo 4 asmenys, su- j tas buvo apdovanotas tarptau-
k tokiu būdu sustiprinti taiką, žeista 24. | tinę Lenino taikoa premija. 

sumą pinigų, tiek, kiek, spėjama, 
iš Irano išsivežė šachas ir jo šei 
ma. Iranas paleis įkaitus tik tada, 
kai Amerika nutrauks v;sus biz 
nio bendrovių ir privačių piliečių 
Vompensaciįu reikalavimus, ku 
rių Amerikos teismuose yra keli j laukiama sniego audros^ tempera 
šimtai. 

Lapkričio 29 d.: Saturninas, 
Iluminata, Daujotas, Vėla. 

Saulė teka 6:52, leidžiasi 4:23. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais. 

tūra dieną 40 L, naktį 30 1. 
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Redaguoja Vyt. Grybauskas 
Telef. — namų £47-1729 

REMKIME IŠVYKĄ 
Juk mūsų didžiausias 

ginklas yra sugebėjimas 
pasauliui įrodyti, kad esame 
gyvi, aktyvūs ir kultūriniai 
subrendę. 

Juk mūsų visų pareiga yra 
laikyti Lietuvos vardą gyvą 
tarptautinėje arenoje, garsinti 
jos reikalą Amerikoje ir užjū
riuose. To galima siekti įvai
riais keliais. Sportinė išvyka j 
Australiją yra viena iš prie
monių. 

Juk Šiaurės Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjunga, jungdama jaunas ir 
veržlias jėgas, siekia šj užsi
mojimą, tarnaujantį visuome
nės ir sportuojančio jaunimo 
gerovei, atlikti. 

Tokiais žodžiais finansų 
komiteto pirmininkas Jurgis 
Janušaitis ir išvykos vadovas 
Zigmas Ziupsnys kreipiasi į 
visuomenę, prašydami šį 
darbą paremti. 

Tuo pačiu jie informuoja. 
kad išvyka įvyksta nuo 1980 
m. gruodžio mėn. 20 d. iki 
1981 m. sausio 10 d. Vyksta 
mergaičių ir vyrų tinklinio ir 
jaunių krepšinio komandos ir 
viena lauko tenisininkė. Viso 
25 asmenys. Numatoma žaisti 
Ade la idė je , Sydnė ju je . 
Melbourne. Geelonge ir 
Canberroje. Kelionės išlaidos 
siekia 46.000 dol. Pusę kelionės 
išlaidų apsimoka patys spor
tininkai. 23.000 dol. reikia 
sutelkti iš nuolat lietuviškų 
veiklą remiančių aukotojų. 

Aukas siųskite American-
Lithuanian Athletic Union 
vardu šiuo adresu: Z. Ziups-
nvs. 7118 So. Mozart Str.. 
Chicago, II. 60629. 

ŠTAI KELIOS 
TINKLININKĖS 

Dana Auštraitė iš Melrose, 
Mass.. žaidė už Bostono L.S.S. 
Grandį ir Cambridge YMCA 
komandas. Šiuo metu studi
juoja So. Floridos universitete. 

Vilija ir Dana Sutkutės 
žaidžia už Loyoios u-to pir
mąją komandą. Dana taip pat 
žaidžia ir už Neries klubą. 

Marija Oškeliūnaitė taip 
pat Neries klubo žaidėja ir 
atstovauja Loyoios u-tui. Perei
tų metų Junior Olumpics tur
nyre ji buvo išrinkta 17 metų 
amžiaus į AU Star rinktinę. 

IR PABALTIECIL' 
PIRMENYBES 

Šį šeštadienį, lapkričio mėn. 
29 d. Toronte, o ne Clevelande. 
kaip pereitą kartą per klaidą 
buvo paskelbta, įvyks pabal-
tiečių tinklinio pirmenybės. 
Jos vyks Scarborough College 
salėje vyrų, moterų, jaunių ir 
mergaičių klasėms 

O sekmadienį, lapkričio 30 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje, 
taip pat Toronte, anksčiau 
minėtos tinklininkės kartu su 
kitomis iš Clevelando ir Det
roito žais prieš likusių pabal-
tiečių rinktinę pirmąsias 
parodomąsias ir pasiruošimo 

APŽVALGA 

4144 So. Maplevvood. Chicago, II. 
Įstaigos 268-7557 80632 

rungtynes mūsų išvykos į 
Australiją mergaičių rinktinės 
vardu. 

P a n a š i o s r u n g t y n ė s 
numatomos ir jaunių krepšinio 
rinktinei. 

FUTBOLAS 

PO PRALAIMĖJIMO... 

Kai FC Barcelona pas save 
namuose pralaimėjo Europos 
UEFA taurės rungtynes net 0-
4 prieš F.C. Koeln, įniršo 
publika, spauda ir visa Ispani
ja. 

Spauda n e g a i l e s t i n g a i 
sudarojo komandos trenerį L. 
Kubalą ir visą klubo valdybą. 
O dar taip neseniai Kubala, 
kai žaidė už F.C. Barcelona 
buvo garbinamas ir ant rankų 
nešiojamas, tačiau futbolo 
fanatikai tai greit užmiršta. Jį. 
tikriausiai, netrukus pakeis H. 
Herera, Milano „Inter" trene
ris. 

Tuo tarpu įniršę žiūrovai su
daužė stadijono suolus ir 
apmėtė F.C. Koelno žaidėjus. 

F. BECKENBAUER 
PRADŽIA 

Garsusis F. Beckenbauer po 
4 metų su New York Cosmos 
grįžęs į Vokietiją, pirmąsias 
rungtynes žaidė su buvusių 
Vokietijos rinktinės žaidėjų ko
manda prieš Frankfurto Ein-
tracht. Frankfurt lengvai 
laimėjo 6-4, o Beckenbauer 
pasirodymas buvo vos vidu
tiniškas. Tačiau sekančiose 
pirmenybių rungtynėse su S. 
V. Hamburg jis sužaidė pui
kiai, nežiūrint, kad jo koman
da pralaimėjo prieš Stuttgart 
2-3. 

Draugiškose tarptautinėse 
rungtynėse Australija neblo
gai pasirodo prieš Graikiją, 
padarydama 3-3, o Ispanija 
pralaimi I^enkijai 1-2. 

Pasaulio pirmenybių kvali
fikacinėse rungtynėse Aust
rija nubaudžia Albaniją net 5-
0, Italija pasiekia puikų 
laimėjimą prieš Jugoslaviją 2-
0. Belgija—Olandija 1-0, 
Valija—Čekoslovakija 1-0, 
Anglija—Šveicarija 2-1, Portu
galija—Š. Airija 1-0 ir Švedija 
prie 42.000 žiūrovų Izraelyje 
padaro tik 0-0. 

A. Gešventas 

IŠ OKUPUOTOS 

LIETUVOS 

ŽALGIRIS LAIMI 
NORVEGIJOJE 

Pirmąsias Europos krepši
nio taurės rungtynes Kauno 
Žalgiris žaidė Oslo mieste, 
Norvegijoje, prieš Sandvik 
BBK klubą. Norvegai, vedami 
amerikiečio Dignan Bernie. 
kuris pelnė 25 taškus, pra
džioje davė apylygę kovą. 

Dana Sutkutė 

Tačiau po truputį Žalgiris atsi
plėšė ir užtikrintai laimėjo 101-
68. 

Antrosios rungtynės tarp šių 
dviejų komandų turėjo įvykti 
Kaune. Cia, žinoma, Žalgiris 
turėtų dar lengviau laimėti. 

Grįžęs namo, Žalgiris Kaune 
žaidė pirmenybių rungtynes 
prieš Maskvos Dinamo ir 
pasiekė puikią pergalę 107-97. 
Tai buvo trečias Žalgirio 
laimėjimas iš 6 rungtynių, ko 
užtenka tik 7-tai vietai. 

STATYBA LAIMI 
SOV. SĄJUNGOJE 

Sąjungos aukščiausios ly
gos krepšinio pirmenybėse 
Vilniaus Statyba, po truputį 
atgaunant gerą formą koman
dos kapitonui A. Pavilioniui, ir 
toliau skina pergales ir stovi 
antroje vietoje. Po sunkios per
galės prieš Tiblisio Dinamo 88-
82, Statyba pakelia ant kojų 
pilnutėlius Vilniaus Sporto rū
mus su puikia pergale prieš 
Maskvos Dinamo 108-94. Už 
keletos dienų Kijeve Statyba 
vėl laimi prieš Kijevo ASK 84-
79, tačiau sekančią dieną pri
trūksta kvapo prieš Kijevo 
Strojtel ir pralaimi 80-88. 

Dana Auštraitė 

KITUOSE SPORTUOSE 

Tinklinio Lietuvos taurės 
varžybas laimi Vilniaus Moks
lo komanda, finale nugalėjusi 
Vilniaus Šviesą 3-0. 

Kaune smarkiai ruošiasi 
Sąjungos pirmenybėms Mask
voje Lietuvos mergaičių rink
tinė, o Panevėžyje jaunių rink 
tinė. Mergaičių rinktinės 
treneris F. Kryževičius pasakė, 
kad mergaitės per 5 mėnesiius 
pasiruošimo praleido 550 vai. 
aikštėje ir padarė žymią 
pažangą. 

Stalo teniso komandinėse 
Europos pirmenybėse Maskvo
je Prancūzijos rinktinė nugalė
jo sąjungos rinktinę net 6-1. 

Futbolo pirmos lygos pir
menybių paskutines rungty
nes namuose Vilniaus Žalgiris 
įveikia Dušambą 2-0 ir pakyla į 
13-tą vietą. 

Lietuvos futbolo meisteris 
tapo Klaipėdos Granitas, 
nežiūrint, kad ir pralaimėjo 
paskutines rungtynes prieš 

Kauno Atletą 2-3. Antrą vietą 
užėmė Šiaulių Tauras. 

R a n k i n i o pirmenybių 
pirmasis ratas baigėsi Kaune. 
Kauno Granitas pasiekė dvi 
puikias pergales prieš Lvovą 
29-16 ir Minską 21-20 ir atsi
stojo antroje vietoje. 

Šiuo metu Granitas gastro
liuoja Rumunijoje. 

OLIMPINIS KAMPELIS 

LOS ANGELES 
PRADĖJO RUOŠTIS 

Maskvos olimpiada praei
tyje, net baigiama pamiršti. 
Carterio boikotas pėdsakų 
kaip ir nepaliko: Maskva 
laimėjo sporto aikštėse ir 
propagandoje, neišėjo iš Afga
nistano, jau nekalbant apie 
Pabaltijį ar žmogaus teises. 
Nepajuto net olimpinis judė
jimas ir žengia toliau senu ir 
akmenuotu keliu. 

Sekanti olimpiada bus 1984 
metais Los Angeles mieste. 
Organizacinis komitetas jau 
pradėjo darbą ir, žinoma, pir
moje eilėje išskėstomis 
rankomis lauks Maskvos tei
giamo atsakymo, nes jos 
nedalyvavimas būtų per 
didelis smūgis olimpiniam 
judėjimui. 

Jau pagaminti pavyzdžiai 
naujo tos olimpiados ženklo, o 
taip pat ir simbolio „SAM THE 
EAGLE", kurie komiteto atsto
vų buvo pristatyti 24 Ameri
kos miestams. Spaudos konfe
rencijoje ir specialiuose 
seminaruose buvo dėstomi 
finansiniai planai, stadijonų 
situacija ir pan. Aukos iš 
pavienių žmonių nebus renka
mos, viską finansuos 20 stam
besnių korporacijų. Pvz. Mc
Donald finansuos plaukimo 
baseino statybą, Southland 
Corp. iš Dalias velodromą ir 
pan. Pirmą kartą olimpiniai 
žaidimai bus finansuojami ne 
valdžios, o privačių kompa
nijų, ir turbūt pirmas kraštas, 
kai numatomas didžiulis 
pelnas. Didžiausios pajamos 
bus iš ABC televizijos kont
rakto, kuris jau pasirašytas 
225 mil. dolerių sumai. 

Išlaidos taip pat bus mini-
malinės, nes Los Angeles jau 
turi nemaža gerų stadijonų, o 
svarbiausia, nestatys olimpi
nio kaimelio. Sportininkai 
numatomi apgyvendinti kelių 
universitetų studentų bendra
bučiuose. Kas dar įdomu, kač 
bilietų kainos į rungtynes 
nebus didesnės, kaip eilinių 
sporto rungtynių, o bilietų vien 
amerikiečiams numatoma par
duoti net 6 milijonus. 

„Pamirškime Maskvą", 
sako naujas komitetas, „o žiū
rėkime į ateitį ir padarykime 
geriausią olimpiadą, kokia yra 
iki šiol buvusi". 

SARAJEVO DAR 
NEPRADĖJO 

Tų pačių metų žiemos 
olimpiada turi įvykti Jugosla
vijoje, Sarajevo mieste. Deja, 
čia pasiruošimas dar nepradė
tas, nes 6 Jugoslavijos respub
likos ir 2 autonomijos neranda 
bendro plano olimpiados 
finansarvimui. Tarptautinis 
olimpinis komitetas pradėjo 
nerimauti, tačiau jį nuramino 
Sarajevo burmistras. Jis 
pasakė, kad jei finansinis susi
tarimas nebus pasiektas, jo 
miestas ir Zosnijos respublika 
garantuoja, kad viskas bus 
laiku įrengta ir kad jokios 
kalbos negali būti apie žiemos 
olimpiados perkėlimą į kitą 
miestą ar valstybę. Reikia 90 
mil. dolerių. 
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Marija Očkeliūnaitė 

NE VISADA IŠRADIMAI 

Uja Sutkutė 

Kada tai amerikietis stephens 
išrado naują metalą, kurį pava
dino "feenovas". Šis metalas bu
vo plieno stiprumo ir svėrė net. 
penkis kartus mažiau už plieną, o i 
jo gamyba buvo dešimt kartų pi
gesnė. JAV geležinkelių bendrovė 
tuojau užsakė šio naujo metalo ke
lis tūkstančius tonų. Taip pat bu
vo jau susiorganizavusi bendrovė 
naujam metalui gaminti, bet iš
radėjas greit susirgo ir staiga mi
rė, nepaskelbęs "feenovas" sūdė-1 
ties formulės. 

Prancūzų fizikas Renuatas bu
vo padirbęs mašiną, kurią ore 
varė esamoji elektra. Tai buvo tik
ras "perpetus mobile". Renuatas 
tą išrastą naują mašiną parodė 
mokslininkams savo kabinete. 
Mašina veikė be jokios pašalinės 
jėgos, tik veikiama ore esanoios 
elektros. Po to Renuatas gavo 
pakvietimą parodyti savo nuosta
bų išradimą platesniems mokslo 
vyrų žinovams, akademijos rū-, 
muose. Bandymo dienos išvaka-i 
rėse išradėjas R. su dviem savo 
padėjėjais nuėjo paskutinį kartą 
pasižiūrėti, ar mašina tvarkoje. 
Po kelių minučių pasigirdo bai
sus sprogimas, ir iš kambario, kur 

• buvo pastatyta mašina ėmė verž
tis ugnis ir tiršti dūmų kamuoliai. 
Gaisrą užgesinus, buvo rasti išra
dėjo R. ir jo padėjėjų apdegę lavo
nai, o mašinos vietoje sutirpusio 
metalo gabalas. 

Taip pat tragiškai žuvo žino
mas pasaulyje anglų moksli
ninkas Filleris. kuris buvo iš
radęs naują nepaprasto stiprumo 
sprogstamąją medžiagą. Jo tuo 
išradimu susidomėjo Anglijos vy
riausybė ir. patikrinusi, pastebė

jo, kad išrastoji medžiaga turi 
daug didesnę jėgą negu nei visos 
kitos, ligi tol žinomos sprogs
tamos medžiagos. Mažo tos me
džiagos gabalėlio pakako padary
ti duobei, kurioje galėtų tilpti net 
rijų aukštų didelis namas. Anglų 
vyriausybė jau norėjo šią me
džiagą iš išradėjo Fillerio nupirk
ti, kad kartais nepatektų į už
sienį. Prieš pasirašant sutartį, 
sprogo staiga mokslininiko iš
radėjo Fillerio laboratorija, o jis 
pats buvo mirtinai užmuštas. 
Vadinasi, dingo ir medžiagos 
gaminimo formulė. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLATTIS 

ra 
VINCAS RRIZGYS 

Teisi, daktarai 
2458 W. 69th S t , Chicago, IU. 

Visi tol 778-8000 
VaJajuta* p&g&l •ualtarhna 

Dėi to mokslininkams ilgus me
tus teko daryti įvairius ban
dymus kol pasiekė gaminimo pa
slaptis. 

. J. Mšk. 

SOPHIf i BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos B WDP A 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. Ud 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį. Šeštadieniais ir sekrnadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 4S4-241S 
1480 AM 

7159 S. MAPLEWOOD aVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8 1 0 4 S. Roberts Road 
1 myl ia i vakarus nuo Har lem Ave . 

Tel. 5 6 3 - 0 7 0 0 
Valandos pagal susi tar imą 

r 
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Mutual Federal 
Savinas and Loan L, _ 
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Pe te r K a z a n a u s k a s , Pres . Te l . : 847-7747 
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SfcRVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

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

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel . ofiso HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
t a t ; pirm., antr./ketv. ir penkt. 1:00 - 5 0 0 
flS. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel. - GR 6-2400 

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

Ofs tel . 7 3 5 - 4 4 7 7 : Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specia lybė Akiu l igos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal susi tar imą 

s ' 
Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEViČIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Bd . 

va landos pagal susi tar imą 

Ofs. PO 7 -6000 . Rez GA 3 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagai susi tar imą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt 12 &"i'4 vai popiet 

Tel. REliance 5 -1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

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

Ofs. HE 4 1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė v idaus ligos 
2 4 5 4 West 71st Street 

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

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Te*. JM-4433. 372-5222, 23«-ftBT5 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE. 

4200 NO CENTRAL AVE 
Valandos pagal susitarimą 

HJBILEE YEAR 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMII.Y PRACTICE 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2669 W 59 St., Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr treč 

kpH 10 k 6 vai Sestad 10 ik> 1 vai 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ••* ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776 -2880 . rezid 4 4 8 - 5 5 4 5 

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

DR. V. TUMAS0NIS 
c R U A S 

2454 West 7 l s t Street 
Vai pirm antrad . ketv ir penktad 2 5 ir 
6 7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai : pirm , antr ketv f penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 



Nacių sąjūdžiai 

DEMOKRATINĖJE 
SANTVARKOJE 

Pasibaigus antrajam pa
sauliniam karui, po 35 metų 
jei kas paklaustų, kodėl Ameri
ka kariavo ir ką iš to karo lai
mėjo, tai taip ir nežinotum ką 
atsakyti ir kaip pateisinti tiek 
prarastų gyvybių. Anglijai ir 
Prancūzijai nebuvo kitos išei
ties. Jos turėjo gintis ir kariau
ti, kad nebūtų sunaikintos.' O 
Amerika Europoje kariavo, 
kad nacių galybę sunaikintų. 
Išeitų, kad tai buvo iš dalies 
ideologinis karas. Sunaikinus 
nacių karinę jėgą, turėjo iš
nykti ir nacinė rasės ideo
logija. Žinoma, buvo apginti 
žydai, kuriuos naciai persekio
jo ir žudė. Po karo 1948 m. bu
vo įkurta Izraelio valstybė. 

Bet kitos tautos, beveik pusė 
Europos, atiduota komunis
tams, kurie yra ne mažiau 
žiaurūs už nacius. Tai kas, kad 
Sibire nėra krematorijų, kurio
se deginami kacetininkai. Už
tat tenai yra milžiniški kraš
tai, tundros su nežinomais 
vakariečiams šalčiais ir ka
syklomis. Tenai šimtai tūks
tančių nekaltų žmonių dirba 
vergų darbus, laukdami mir
ties. 

Europoje visi žino, kad be 
Amerikos nebūtų buvus sunai
kinta nacių galybė. Taip pat 
visi žino, kad be Amerikos pa
galbos nebūtų iškilęs Rytų 
Europoje ir Azijoje komuniz
mas. Komunistų pavergtieji 
dabar svarsto, kurių vergija 
būtų sunkesnė, nacių ar komu
nistų. Maskvos propaganda 
nuolat primena nacių nusi
kaltimus ir vis mini fašizmą, 
kaip didžiausią pabaisą, tars i . 
komunizmo vergija būtų leng
vesnė. 

Po karo visas pasaulis laukė 
taikos ir ramybės. Bet, kaip tik 
atvirkščiai, visa žmonija atsi
dūrė riaušių ir revoliucijų grės
mėje. O kas tas riaušes, revo
liucijas organizuoja, spauda 
aiškiai nepasakys. Paskel
biama paprastai, kad tai kai
riųjų darbas, bet vengia aiš
kiai pasakyti, kad visa tai 
organizuoja komunistai. Jau 
niekas nesistebi, kad vienur ar 
kitur pagrobiami lėktuvai. Tai 
jau nėra sensacija. Lėktuvų 
grobimas prasidėjo prieš 20 
metų Amerikoje. Komunistai 
juos nuskraidindavo į Kubą. 
Paskui ir kituose kraštuose 
revoliucinieriai pradėjo lėk
tuvus grobti, nes Amerikoje pa
grobimai gerai baigdavosi. 

Italijoje laikraščiai pa
grobimų jau net nebeskelbia, 
nes tai yra kasdieninis įvykis, 
todėl jau nėra naujiena. Itali
joje valstybininkų ir šiaip tur
tuolių pagrobimus vykdo rau
donosios brigados, atseit, 
komunistai. Jie patys prisipa
žįsta, kur ir kada bombas sus
progdinę. 

Demokratinė sistema Itali
joje nėra pajėgi kovoti prieš 
terorą. Europoje kaltinama 
Amerikos demokratija ir jos 
politika, kad Rytų Europoje įsi
galėjo komunistinės diktatū
ros, o Vakarų Europoje demo
kratinė sistema artėja prie 
anarchijos. Visur, kur tik 
Amerika turėjo įtakos, sten
gėsi įvesti demokratiją, nors 
žmonės, kaip Afrikoje, prie 
demokratinės valdymo formos 
visai nebuvo pribrendę. Žino
ma, demokratinė valdymo for
ma yra tinkamiausia, jei žmo
nės vadovaujasi protu. Bet ne 
visi proto taisyklių laikosi. 

Šv. Tomas Akvinietis, vi
duramžių k r i k š č i o n y b ė s di
dysis filosofas ir teologas, bu
vo nuomonės, kad valdymo 
tobuiiausia forma yra monar
chija, jei nonarchas yra išmin
tingas. Anų laikų nuotaikose 
jis kitaip ir negalėjo galvoti. 
Jis žinojo Šv. Rašto posakį, 
kad kvailių skaičius yra bega
linis. O valdyti protingiausius 
kūrinius reiškia juos vesti į 
tikslą, ko demokratija su beri

biu kvailių skaičiumi negali 
padaryti. 

Negalima sakyti, kad civili
zuotų kraštų žmonės dau
gumoje yra kvaili, bet jie dau
gumoje gali būti blogos valios. 
Todėl demokratinėje santvar
koje jie yra nesuvaldomi. Dau
geliu atvejų demokratiniai 
įstatymai gina nusikaltėlius ir 
visokios rūšies tvarkos ardy
tojus. Italijoje policininkui ne
galima šauti į bėgantį vagį ir 
negalima plėšiko pirma šauti. 
Bet kai plėšikas bus pirma šo
vęs, tai policininkas gali būti 
jau negyvas. Amerikietiškos 
demokratijos teismai yra iš
radingi apginti vagis, plė
šikus ir visokios rūšies nusi
k a l t ė l i u s . A t r o d o , kad 
įstatymai ir teismai padeda 
vystytis plėšikavimui ir tero
rui. Šias blogąsias puses pasi
savino europietiškoji demo
kratija. 

Europiečia i nos ta lg iškai 
pasiilgo senosios tvarkos. Nau
jųjų nacių ir fašistų sąjūdžiai 
atgijo. Politinės radikalios de
šiniųjų grupės pradėjo viešai 
veikti. Jų kova pasireiškia ne 
tik prieš komunistus, bet taip 
pat ir prieš valstybinę sant
varką. Sudrumstuose poli
tiniuose vandenyse jie svajoja 
užimti valdžią. Naujųjų nacių 
ir fašistų sąjūdis pradėjo reikš
tis teroru, panašiai kaip be 
komunistų. 

SVARSTOMAS KISSINGER REIKALINGUMO KLAUSIMAS 
Respublikonų partijos liberalinis sparnas stengiasi įpiršti 

H. Kissinger naujon vyriausybėn. 

BRONIUS AUŠROTAS 

Neseniai Paryžiuje buvo iš-
bombarduota dvi žydų sinago
gos, Miuchene, sprogdinant 
bombą October Fest metu, tarp 
kitų ir vienas jaunas nacis sa
ve susisprogdino, Bolonijoje 
geležinkelio stotis susprog
dinta. Žuvo 84 žmonės. Tai 
radikaliųjų dešiniosios grupės 
darbai. Europos laikraščiai 
praneša, kad toms radikaliųjų 
grupėms priklauso nemažai ir 
policijos tarnautojų. Vakarų 
Vokietijoje šiuo metu yra ka
lėjime 200 naujųjų nacių, kurie 
gauna pakietus ir kitokią pa
ramą iš Amerikos, Belgijos, 
Anglijos, Turkijos. Reiškia, 
naujųjų nacių tinklas yra ga
na platus. 

Ispanijoje yra labai stipri 
fašistų organizacija, pavadin
ta Fuerza Nueva. Jai vado
vauja Blas Pinar. Franco fašis
t a i y r a sudarę apie 20 
organizacijų. Kiekviena jų turi 
apie tris tūkstančius jaunų vy
rų, kurie turi ryšius su sau
gumo policija ir aukštais kariš
k i a i s . V i e n a s Madrido 
generolas yra pareiškęs, kad 
visi slaptieji dokumentai, siun
čiami vidaus reikalų minis-
teriui, pirma patenka ant stalo 
pas Blas Pinar. 

Italijoj aršiausi komunistų 
priešai yra naujieji fašistai. Jie 
save laiko Mussolini vaikais. 
Nors pagal konstituciją fašis
tų partija yra uždrausta ir ne
legali, bet ji veikia Italijos 
socialinio sąjūdžio — Movi-
mento Sociale Italiano (MSI) 
vardu. Šiame sąjūdyje yra 
susibūręs dešiniosios krypties 
jaunimas. Per paskutiniuosius 
rinkimus paaiškėjo, kad MSI 
partija yra iš eilės trečioji, stip
riausia po krikščionių demo
kratų ir komunistų partijos. Ji 
sparčiai auga, nuo 1968 metų 
padvigubėjo narių skaičiumi. 

Politiniai komentatoriai ir 
mokslininkai yra labai nuste
binti naujųjų nacių ir fašistų 
atgimimu. Po hitlerinės Vo
kietijos sunaikinimo jie nesi
tikėjo tokios apraiškos, kuri 
nesiderina nė su viena politine 
teorija. Atrodo, kad naujuosius 
nacius ir fašistus iššaukė 
komunistinis terorizmas, ku
rio demokratinė santvarka ne
gali sutramdyti. Jei pasirodys, 
kad demokratinė sistema vi
sai yra nepajėgi, tai turės iš
augti vienokia ar kitokia dik
t a tū r i nė forma, bet nei 
senovinis fašizmas nei hitleri
nis nacizmas jau neprisikels. 

V. Rmš. 

Draugo skaitytojai, sekan
tieji šio krašto ir pasaulio poli
tini gyvenimą, gali puikiai 
prisiminti š.m. liepos mėnesį 
Detroite įvykusį respublikonų 
partijos suvažiavimą, išrin
kusį R. Reagan kandidatu į 
krašto prezidentus. Šio su
važiavimo metu įtakingieji 
partijos liberalai politikai sten
gėsi R. Reagan įkalbėti, kad jis 
pasirinktų G. Ford kandidatu į 
viceprezidentus. Visose už ne
permatomos uždangos vyku
siose atkakliose rungtynėse 
tarp tos partijos konservatorių 
ir liberalinių jėgų, sakoma, kad 
"žymų vaidmenį vaidinęs H. 
Kissinger". Spėjama, kad už 
Ford-Kissinger stovėjo Rocke-
feller ir kiti stambieji JAV 
finansų tvarkytojai. 

Atrodytų, kad ši grupuotė 
lyg ir užuodė įvyksiančią lapk
ričio 4 d. rinkiminę JAV libera
linių jėgų stambiausią šio 
šimtmečio pralaimėjimą. 

Tačiau ar akla laimė taip lė
mė, ar R. Reagan "smegenų 
tvirtovė" buvo tokia numa
tanti, bet jis nesusižavėjo 
"idealaus respublikonų par
tijos dvejetuko G. Ford - R. 
Reagan suklijavimu". Buvo 
pasirinktas George Bush, lie
tuvių jau pakrikštytas "Jurgiu 
Krūmu". Taigi, nors ir ne per 
daug idealus "tymas", visgi 
sukėlė žemės drebėjimą po li
beralinio sparno demokratų 
kojomis! 

Sustiprintos pastangos 
JAV spauda, kontroliuo

jama tos pačios grupės inte
resu kaip ir TV žinių didžio-
sios t a r n y b o s , po jų 
pranašauto ir neišsipildžiusio 
vos ne vos Reagan laimėjimo, 
pavertusio rinkimų dieną į 
"žemėslinkį", jau sekančią po 
rinkimų dieną pradėjo gar
binti H. Kissinger. Jo pir
masis liaupsintojas buvo G. 
Ford. Jį sekė liberalai a la 
Javits, garsiai pareikšdami, 
kad "naujoji JAV vyriausybė 
daug nustotų, jeigu jos sąstate 
nebūtų H. Kissinger". 

Paskutiniu metu konser
vatorių spaudos puslapiuose 
daug rašoma apie G. Bush ir G. 
Ford grupių žmonių pas
tangas įpiršti respublikonus 
liberalus į būsimosios JAV 
vyriausybės sudėtį. Tei
giama, kad vyriausybės parė
mimo R. Reagano komanda 
yra stipriai puolama, kad į 
JAV užsienio politikos pata
rėjų grupę būtų įtraukti taip 
vadinamojo "eastern Estab-
lishment" liberalai — pata
rėjai. Jie šiai politikai vado
vavę N ixon — F o r d 
prezidentavimo dienomis. 

Netenka abejoti, kad šios 
grumtynės tęsis ligi paskuti
nės dienos, nes, kaip toje šven
toje tiesoje, "yra labai daug pa
šauktų, bet mažai išrinktų". 

Pr ieš ingi ba l sa i 
Bostone leidžiamas dienraš

tis "The Boston Herald Ame
rican" X1.5., dieną po rinkimų, 
rašė: "Jau šių metų pradžioje, 
rinkiminės kampanijos die
nomis išrinktasis krašto pre
zidentas R. Reagan yra nu
rodęs, kad jis nepaskirs H. 
Kissinger Valstybės sekreto
riumi". Ir štai kodėl: 

Jau 1976 m., kai prezidento 
Ford vadovaujamoje vyriau
sybėje H. Kissinger buvo 
Valstybės sekretoriumi, tuo
met žinomas žurnal is tas 
Ernest Cuneo rašė, kad "pagal 
nesugriaunamus jo turimus 
įrodymus, H. Kissinger, JAV 
Valstybės sekretorius, nepri
silaiko XIX a. Metternich už
sienio politikos, bet vykdo XX 
a. O. Spengler su užsieniu 
santykiavimo liniją". Tai reiš
kia, kad Kissinger atsisakė 
nuo "Jėgų pusiausvyros"; jis 
pritaria Spengh-r pažiūrai, kad 
"Vakarai yra nusigyvenę ir 
privalo sutikti su antraeilės jė
gos padėtimi šioje planetoje. Ir 
nesama jokios prasmės prie
šintis, kylančiai 'ateities ban
gai' ". Tai liaudies tarme reiš
kia, kad "toji ateities banga 
yra ne kas kita. bet komuniz
mo įsigalėjimas pasaulyje". 

H. Kissinger samprotavo, 
kad "amerikiečiai nebeturi nei 
drąsos, nei pakankamai jėgų 
komunizmui pasipriešinti, jei

gu prieš sovietus tektų kariau
ti". 

Vadovaudamasis šia prie
laida, H. Kissinger stengėsi 
išsiderėti (Iš TSRS - aut.) 
Amerikai atitinkamą padėtį 
pasaulinėje sąrangoje. "Na, ir 
jeigu R. Reagan abejoja šiuo 
dienraščio teigimu, tad jis ga
lįs gauti daug tikslesnių pa
aiškinimų iš atsargos admi
rolo Elmo Zumvvalt, kuriam H. 
Kissinger atvirai dėstė savo 
teorijas", rašoma straipsnyje. 

Detentės " a r c h i t e k t a s " 
Visuomet prisimintina, kad 

H. Kissinger rėmė savo už
sienio politiką detentės teori
jomis. Šis daktaras Amerikai 
taip pat užgožė gėdingą SALT 
I (Strategic Arms Limitation 
Treaty I) susitarimą su TSRS; 
tuomi jis nelaimingai užbaigė 
Amerikos karinį pranašumą. 
H.' Kissinger taip pat padėjo 
sukurti 1972 m. ginklų apri
bojimo sutartį su Maskva; pa
gal pastarąją, visi tolimesni 
ateities pasitarimai dėl SALT 
ir nusiginklavimo buvę per
duoti komunistų įtakon pa
kliuvusiai JT organizacijai! 

Taip pat ne kas kitas, bet H. 
Kissinger Vladivostoko pasi
tarimų dienomis kartu su Pre
zidentu Fordu sutiko, kad so
vietams bus leista įsigyti tris 
kartus daugiau raketų, negu 
Amerikai! 

Ne paslaptis , kad H. 
Kissinger taip pat gerokai te
pė išdavimo bėgius, kuriais 
marksistams buvo perduotas 
Panamos kanalas! Ar galima 
užmiršti, kad per keletą 
dešimtmečių TSRS stengėsi 
visokiais tik jai įmanomais 

būdais atimti iš JAV šį nepap
rastai svarbų susisiekimo ke
lią tarp Ramiojo ir Atlanto 
vandenynų: jo strateginė vertė 
doleriais neįkainuojama!!! Ir 
šiuo reikalu H. Kissinger 
neatstovavo JAV interesams. 
JAV senatas privalėtų rausti 
iš gėdos, perdavęs Panamos 
kontrolę į visiškai nepatiki
mas rankas. Ir šiam spren
dimui pasiekti Senatas pa
klausė H. Kissinger patarimo... 

" T a i k o s " premija 
Tame straipsnyje toliau tvir

tinama, kad ne vien tik JAV 
daug nuken tė jo dėl H. 
Kissinger "diplomatijos". Pats 
ryškiausias dviveidiškumo 
laipsnis buvęs pasiektas, kai 
jam buvusi paskirta Nobelio 
taikos premija "už taikos 
įgyvendinimą Vietname". Su-
rantama, tai buvusi komunis
tams naudinga taika. Toli
mesnė įvykių raida įrodė, kad 
už "taikos įgyvendinimą", 
Pietinis Vie tnamas , JAV 
sąjungininkas buvo perduotas 
šiaurės vietnamiečių - komu
nistų vergijon. Taigi, tie kurie 
skirsto tokias taikos premijas 
tikrai neatskiria vergijos nuo 
laisvo gyvenimo. 

... Tolygu nus ika l t imui 
H. Kissinger'io įvykdytų 

netikusių pasitarnavimų sąra
šas tautiniams krašto rei
kalams ir mūsų sąjunginin
kams yra ilgokas. Jis pirmasis 
"apkab ino" Raud. Kiniją 
Diktatorių - žmogžudį Maocei-
tung'ą pavadino "pačiu iški
liausiu istorijos asmeniu". J i s 
taip pat sulaikė paramą prieš-
komunistinei Portugalijos vy
riausybei, už t ik r indamas 
komunistų įsigalėjimą Mozam-
biąue ir Angoloje. Pagal 
Vašingtone reziduojantį TSRS 
ambasadorių Dobrynin'ą, t a s 
pat Kissinger derėjosi Art. Ry-

Zalinga Amerikai jos valdžios vedama muitų politika padarė daug žalos JAV-bių automobilių 
pramonei. Japonų gamybos „Tojotos" automobiliai iškraunami Nevvarke, N.J . 

tuose, atstovaudamas TSRS ir 
JAV interesus. Už tą sandėrį 
JAV mokesčių mokėtojai 
sumokėjo 25 bilijonus do
lerių!!! " 

Būdamas Maskvoje H. 
Kissinger užsispyrė, kad 
amerikiečiai naudotųsi TSRS 
ryšio sistemomis, vien tik tam, 
kad mūsų karinė vadovybė 
nesužinotų, kaip toli jis pažen
gė besiderėdamas, pažeis
damas JAV gynybą. 

"Naujai išrinktasis JAV 
prezidentas pažadėjo rin
kėjams, kad daugelį reikalų jis 
pakeis. Rinkėjai juo pasi
tikėjo. Ir jeigu H. Kissinger bū
tų sugrąžintas į vyriausybę, tai 
R. Reagan rinkėjai būtų žiau
riai apgauti," rašoma straips
nyje. 

GYVŪNŲ GALŪNIŲ 
REGENERACIJA 

New Yorko universiteto medici
nos centre dr. R. Bekeris ištyrė, 
kad elektros srovė iš dalies 
stimuliuoja žiurkių amputuotų 
galūnių augimą. Kelioms dešim
tims žiurkių buvo amputuotos 
priekinės galūnės, o prie ampu
tacijos vietų buvo prijungta silp
na elektros srovė, kuri stimuliuo
davo galūnių ataugimą. 

Ta i eksperimentuodamas dr. 
Bekeris rėmėsi savo hipoteze, 
pagal kuria ir kiti aukštesnieji gy
vūnai prarado sugebėjimą atsi-
augint i galūnes, nes jų organiz
mai nebegali generuoti tiek 
elektros, kad sudarytų pakan
kamai stiprų stimulą naujai 
galūnei formuoti. 

Tačiau dar neištirta, kaip celės 
ir audiniai persigrupuoja piūvio 
vietoje. Dr. B. mano, kad elektros 
srovė priverkia celes grįžti į pri
mityvią, nespecializuotą būklę ir 
vėl tapti lyg gemalo celėmis. Vė
liau kažkokiu būdu šios celės vėl 
t ampa specializuotos ir, pradėju
sios daugintis, gamina į save 
panaš ias raumenų, nervų ir kau
lų celes. 

Neseniai buvo paskelbta, kad 
Pensilvanijos universiteto klini
koje elektros srovė buvo pritaiky
ta žmonėms. Pavyzdžiui, pastovi 
elektros srovė (10 mikroamperų iš
tisą parą) buvo leidžiama vienam 
ligoniui, kurio kaulų lūžis nega
lėjo suaugti 2 metus. Po 8-9 savai
čių lūžis sugijo. 

Ta i s atvejais, ka i lūžę kaulai 
nesiliesdavo, elektros srovė jų 
nesuaugindavo. Jm-

AKMUO - METALAS 

Neseniai kietųjų kūnų fizikoje 
buvo a t ras ta nauja kryptis. 
Mokslininkai, darydami stiprų 
magnetinį lauką, aukštą slėgimą 
ir žemą temperatūrą, gavo įdo
mių rezultatų. Pavyzdžiui, magne
tinis laukas su žema temperatūra 
pasirodė esąs puikus vidinės me
džiagos struktūros savybių "diri
gentas" . Tokiomis sąlygomis kai 
kuriems meta lams pavyko suteik
ti dielektrikos savybes, o akme
niui - metalo savybes. Šie darbai 
itin svarbūs, sukuriant naujų sa
vybių medžiagas, sako moksli
ninkai tyrėjai. jm. 

Ačiū, nesunku, negalėčiau net kuo atsilyginti. 
Ką jūs, Freulein, aš vis tiek neturiu ko veikti. 
Jis tempė krovinį trejetą gatvelių, orinio antpuo

lio sirenos suvarė juodu į požeminę slėptuvę, o kai už 
valandos išlindo vėl laukan, ji parodė kiton gatvės 
pusėn. 

Cia aš gyvenu. Anoje mažutėje cukrainėje... 
— Next stop Schoenbrunn! — juodbruvė ekskur

sijos vadovė praneša angliškai su lengvu austrišku 
akcentu. — Austrijos imperatorių vasaros rezi-

Arūnas sėdi turistiniame autobuse, akyse mirga dencija. 
pro šalį lekiančios šaligatvių krautuvės, parkų vejos, — Kas yra Schoenbrunn? — žmona čiumpa jam 
šmėkščioja ir dingsta karališkų rūmų siluetai, — jis parankėn ir rodo pro medžius kylančią kalvą, 
bando įsprausti prabėgančius vaizdus į dienas, kada — Aha, čia imperatorių vasaros buveinė, — 
juos stebėjo neskubėdamas, linksmų žmonių drau- kartoja jis gidės žodžius, o mintys toli anapus laiko. 

DAR KARTĄ VIENOJE 
JUOZAS TOLIUŠIS 

Kaip viskas pasikeitę! 

gystėje. Nevyksta nei atpažinti, nei susikaupti 
Šalia sėdinti žmona čiauškia įkyriais klau

simais, kurių jis beveik negirdi. Nei gidės aiškinimų 
pasąmonė neregistruoja: žodžiai atsimuša į ausies 

Vėl atgal visu dvidešimtmečiu. 
Prie cukrainės jis atidavė lagaminą. 
Iki pasimatymo. 
Servus. Ačiū, tikrai ačiū, — ir ji dingo krau-

būgnelį vien nereikšmingu kuždesiu. Padrikos ske- tuvėlės tarpduryje. 
veldros — Vienos karališkasis teatras... Belvederio Iškaboje švietė cukruotas riestainis, tokio anuo 
rūmai, Čia grojo Johanas Štrausas... Gide, ką tu ten karo metu nebūtum radęs visoje Vienoje... 
niekus tauški? Ekskursantai verčiasi iš autobuso, žmona kyla ir 

Arūno smegenų ekrane supasi apvali cukrainės pajudina Arūną. Aplink krykštauja nustebę balsai: 
iškaba, kurios jis niekaip negali įtalpinti nei į vieną angliški, vokiški, itališki. Dauguma — amerikiečiai. 
ekskursijos vadovės minėtų vietų. Kurioj gatvėj ta 
cukrainė buvo? 

Jei Arūnas būtų prie pietinės geležinkelio stoties 
— atsimintų. Ir tąsyk juk jis sėdėjo su kolega paunks-
mingame skvere prie stoties, kalbėjosi apie artėjantį 
anatomijos egzaminą — patį svarbiausią anomis die-

žmona tempia jį anų grupėn, — juk ir juodu 
amerikonai. Jis nesipriešina: koks čia skirtumas. 

— Skubėkime, Arūnai, visi jau suka į kalną. 
Patempęs foto aparato dirželį, jis nukiūtina iš 

paskos. 

favosi, kažkur parko gilumoje grojo dūdų orkestras. 
Ar ne ano takelio gale, pro kurį jis ką tik pražings
niavo? 

— Arūnai, čia nepaprasta? Padaryk mano 
nuotrauką. Ar skrybėlė nedengia rūmų? 

Anna tuokart vilkėjo melsvu švarku ir plačia 
gėlėta skrybėlaite. Nuostabu, kaip jis tai prisimena. 
Kolonados fone ji atrodė karališkai. 

— Ar tu esi čia buvęs? — ji žiūri tiesiai į saulę, 
baltos pirštinaitės ryškina gražias rankas. — Turiu 
minty: anuomet, kai dar studijavai? 

— Tik kartą, — atsako jis žmonai. — Būrys 
medikų lankėmės vieną sekmadienį. 

Tuokart, jau gal už mėnesio po ano orinio 
puolimo susitikimo, netikėtai šovė galvon mintis, ir 
jis nukiūtino į cukrainę. 2inojo net, ką pasakys: 
einam pasivaikščioti, mergaite, parodyk man Vieną. 
Aš jau senokai tavo mieste, bet dar nieko nemačiau. 

Jis galėjo vasarai grįžti namo — į Kauno prie
miestį pas tėvus, bet liko. Kauno vasara įkyriai 
nuobodi. Ypač anais karo metais. Ar jis būtų iškeitęs į 
karališkąjį miestą, jis — aukštųjų mokslų studentas! 

Ką, nepameni? Aš tau lagaminą iš stoties par
tempiau. 

Cinktelėjo durų varpelis, viduje nosį padirgino 
šilta tešla, už prekystalio tupinėjo storulis ir raikė 
kažkokį skanėstą. 

AŠ norėčiau tų su baltu kremu, — jis greit susi-
gaudė ir parodė stiklo lentynon. Merginos krautuvė
lėje nebuvo. 

Jovarų alėja kaip mūras — nukarpyta tiesia 
nomis — kai pasirodė toji laibakojė. Ji tempė sunkų linija iki pat viršūnių. O tolyje, ten, kur baigiasi žalio-
lagaminą, Arūnas pašoko nuo suolelio ir, palikęs nu- ji siena, stūkso Schoenbrunnas. 
stebusį bendrakursį, nuskubėjo prie merginos. Tuokart jie šuoliavo šimtalaipte promenada į 

Duokite, panešiu. kalną, marmuro kolonų papėdėje su mergina fotogra- (Bus daugiau) 
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"PASIKEISKIME RYŠININKAIS" 
Piimasis VLIK-o ir PLB-nes ryšininkas 

JONAS DAUGĖLA 

K a r o pavojų ir bolševiku grės
mės baug inami apleidome savo 
šalį ir pasklidome plačiajame pa 

jo 13 d. Detroite. Jis nėra būdin
gas savo esme, nes panaš iu pasi
t a r imu jau ne vieną esame matę. 

pirmieji s u t a r ė pasikeisti r y š i n i n - j t u atveju kilusį nesusiprat imą 
kais . Vos p a d a r i u s šį susitarimą, į sk landžia i sutvarkyt i . Ne teko ne i 
aš buvau p a t s p i rmas is V L I K - o j posėdžiuose var to t i zoologiniu te r 
valdybos p a r i n k t a s šioms nau -1 m i n u , n e t e k o t a i p pat ir į platės-
joms pare igoms. I r išt ikimai šias 
pareigas ė j a u d a u g i a u k a i p tre
jus metus . Visa ta i j a u įvyko veik 
prieš du deš imtmeč ius , tad i r jau
čiuosi esąs pajėgus šį b a n d y m ą 
įvertinti ir panagr inė t i jo nepas i 
sekimo priežastis . 

M a n asmeniška i ryš ininko pa
saulyje. T u o pačiu savaime p a d i - ' j i s y ra daugiau būdingas ir at-1 reigos p a l i k o tik ma lon iu s i r tei-
d inome l ietuviu tau tos išeivijos 
dalį ir įsijungėme į užsienio lietu
vių veiklą ir tos išeivijos kasdie
ninio gyvenimo realybę. Ž inoma, 
šios realybės takai jau daugiau 
kaip prieš š imtmet į p ramint i . 
T a č i a u tuose painiuose išeivių 
gyvenimo takuose mūsų taut ie
čiai nepaklydo ir išlaikė savo 
tau t in į būdą, dažna i pasipuošda-
mi gražiausiais patriotizmo ir pa
siaukojimo pavyzdžiais. Be abejo, 
t a m labai daug pasi tarnavo lie
tuvių prigimties gebėjimas bur t is 
draugėn . Sis pr ig imtas organizuo-

C L A S S I F I E D G U I D E 
n ę v iešumą išeiti. 

Nors i r negalėčiau jau ta ip aiš
k ia i apč iuop iama i s d u o m e n i m i s į 
išryškinti savo asmeniškus n u o - Į 
pe lnus , t ač iau v i s dėlto visi prisi- Į 
m e n a m e , kad t u o visu m a n o ry- ', 
š i n i n k a v i m o la ikotarpiu PLB-ės 
ir VLIK-o bendradarb iav imas , p a 
lygint i , b u v o sklandus ir p a 
grįstas b e n t j a u mažiausiai a b i 

R E A L E S T & T £ M1SCELLAMEUUS IŠNUOMOJAMA — FOB KENT 

mint inas tais " laimėjimais" , ku- Į g iamus p r i s i m i n i m u s . T u o m e t i 
rie buvo spaudoje paskelbti ats-1 nes P L B - n ė s visi na r i a i b u v o ma- i pusio m a n d a g u m o ir respekto 
kiru pranešimu, patvir t intu net j n o geri paž į s tami ii su k iekv ienu m i n i m a l i a i s re ikalavimais , 
šešiais mums gerai ž inomu ir di- j iš jų m a n j a u b u v o tekę praei ty-
džiai t i tuluotu veikėjų parašais, j je ne tik visuomeniškoje veikloje 

Iš pranešimo aiškėja, kad iš- akis akin sus idur t i , bet ir a r t ima i 
tisą dieną, o gal ir dvi, posėdžia-, bend rada rb i au t i . O be to, t u o m e -
vo šių organizacijų vyriausieji va- Į t in io P L B - n ė s p i rmin inko S t . Bar-
dovai, pagaliau sutarė, kad abiejų zduko d ž e n t e l m e n i š k u m a s i r iš-
organizacijų ryšius palaiko jų 
pirmininkai, (lyg iki šiol 'jiem 
kas trukdė tai da ry t i ) . T a i p pat 
vieningai sutarė ir da r vieną 
"naujovę": "Dėl to tolerancijos 
puoselėjimas mūsų organizacijų, 

t u m a s apsivainikavo daugeliu d i - ! spaudos ir pavienių akmenų ta r 
d ingų laimėjimų. 

D a r b ū d a m i Lietuvoje džiau
gėmės Amerikos lietuvių gebėji
m u pareikšti savo vieningą valią, 
griežtai pr ieš inant is Lietuvos o-
kupacijai ir okupan tų užmojams. 
Džiaugėmės , kad t a d a tuojau bu-

pe yra būtinas". Iki šiol m a n at
rodė, kad visi tie gražūs dalykai 
gerai išauklėtam ir civilizuotam 
žmogui yra ne tik savaime aiškūs, 
bet ir įgimti. 

Tu rbū t ne tik m a n , bet dau
geliui ir kitų mūsų tautiečių kyla 

skirt inas dėmesys tiek m a n , tiek 
m a n o pa re igoms padėjo ne l em-

H M M I T A P S I T V A R K Y M E 
RuoSiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduie ar iŠ lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jams 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TEL,. — 476-3950 

v o sudaryta v ieninga Amerikos j l a j , a i stiprios abejonės, argi ver 
lietuvių poli t inė vadovybė, kuri | t ė j 0 šešiems mūsų veikėjams gaiš 
sėkmingai vadovavo šios šalies j t i \ a i ^ deginti ta ip brangius de-
lietuvių bendrajai veiklai. 

Po ant rojo pasaul inio karo 
ant ra ja i išeivių banga i plūstelė
j u s į šią laisvių šalį, drauge atke
l iavo ir daugiau tautos laisvini
m o ir tautybės išlaikymo organi
zacijų. Ne tenka abejoti, k a d di 
džioji l ietuvių išėjūnų dal is visa
d a tikėjo ir š iandien tiki, k a d tą 
v i suomenę 'bu r i anč ios ir ją -atsto
vaujančios organizacijos i r tų or
ganizacijų sudaryt i cent ra i bei 
j iems vadovaujant iej i asmens pri
valo jausti atsakomybę sugebėti 
vieningai veikti ir sutart inai siek
ti savo didžiųjų tikslų. Paga l i au 
e i l i n i a m šios šalies l ietuviui, ku-

galus bei naudoti visuomenės lė
šas padaryti tokius "svarbius" 
nutar imus. Daugelis mūsųjų pa
našius konferencijų pranešimus 
gali tik priimti, kaip pasityčioji
mą iš lietuviškosios visuomenės 
ir jos pareikšto pasitikėjimo pikt-
naudojimą. 

Praeityje mūsų lietuviškieji 
centrai, šalia panašių konferenci
jų, yra bandę ir kitokias priemo
nes nesutar imams išlyginti ir 
bendros veiklos darna i įgyven
dinti . 

Viena tokių pr iemonių buvo 
centrinių organizacijų susitarimas 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiuiiiiiiiuiiii 
CEMENT — SEWEKS 

ROOFING 
ELECTRIC RODDING 
Ali Types of Sewer Work. 

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

No job too smalL 
ALL WORK GUARANTEED 

TEL 788-9298 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllli 

Berods kiek pračiau visi reika- I 
lai susiklostė t u o m e t i n i a m P L B -
-nės ryš in inku i prie VLIK-o. Bet 
ir ten ka i ku r i e išsišokimai b u v o 
vietoje su tva rky t i ir nesudrums tė 
organizaci jų ta rpusavio santykių, 
nei viešosios r imties . Tač iau pa -

( N u k e l t a į 5 pus i . ) 

ltlllllllMI1Mllt1l!!!!£Ul!<:illlHM!:"lll!lt!ll! 
M A G E Body W r a p 

SCULPTURED NAILS $30.00 
PEDICURE $8.00 

M A M C I R E , U i t WRAP 
LASHES, ARCH 

BODY WRAP WAXING 
Facial w/maske over 

Electrolysia Face Consultation 
Complimentary Mini Make Over 

D f A G E Cosmetkjue 
17 X. State St. — Suite 1214 

Chicago, IL 00002, Tel. 312—263-1102 
illllllllMIIIIIIIIIHIIIIIIIUUlllltUlUUtlIUf 

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. 

P A U L ' S — For personai Attention 
1636 W. Belmont — Tel. 348-8636 

We'll help you make the right movė 

I I I GALVOJATE 
PIRKTI AK PAKULOTI 

Kreipkite* i 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Putoki Road 

Tel. _ 767-0600 
Independer.tly owned and operatei 

miiiiiiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiui 
1; J Tau ii* prekių postrlnlrlmaj ae-

braugiai g mŪM) w d f l l o . 
COSMOS PARCELS £ X P B £ S S 

2501 YV. 66 SL, Chicaco, U- 00629 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautą* Vslantinas 
iiitmiiiufiiiuiuiiiiuiuiiuiiuuuiuuuui 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Į įstatau naujus pečius ir vandens sildy-
I tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
[ pečio* į gazinius. 
ALBIN BANYS, TeL 447-8806 

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

7F\ 

2422 WEST MARQUETTE RD-
CH1CAGO, BLLINOIS 60629 

PHONE: 312 925-6897 
U.S.A. 

unum FONUS /r ĮMINIU nuimi 
1 9 8 0 s p a l i o m ė n . į n a š a i . 

, paseisti nuolat iniais rysminxais. 
ris savo aukomis palaiko ŠIŲ visų T a č i a u paskutinieji įvykiui liud-
organizacijų gyvybę, yra visai n 
sup ran tamos tos priežastys, ku
rios galėtŲ kliudyti vieningą dar
bą arba nebūtų įmanomos kul
tūr ingai pašal in t i . O d a r sun
kiau eil inio žmogaus galva su
vokti tas priežastis, dėl kur ių atsi
r anda m ū s ų visuomeninėje veik
loje kovos nuotaikos ir tų kovų 
g inklu ištekliuose randa sau vie
tos šmeižtai , asmeniški užgau
liojimai ir beatodairiškas asmenų 
niekinimas. . . 

T a i y ra tikrai sunki ir skaus
minga lietuvių išeivijos liga, ku

rios skausmus jaučia ne tik kiekvie
nas l ietuvis, be t ir patys mūsų vi
suomeniško gyvenimo vadovai. 

T a d ir nenuostabu, kad jau ei
lę m e t ų da romos įvairios pastan
gos visas tas negeroves pašalinti 
arba, ka ip kasdieniškoje kalboje 
sakoma, "susi tar t i" . T i k labai 
gaila, kad iki šiol šia krypt imi 
ne tik nei per žingsnį, be t net ir 
per p lauką p i rmyn nepažengta . 

O kiek ir d a r kiek konferencijų, 
p i rmin inkų a r jų įgaliotinių pasi
t a r imų buvo sušaukta, kiek 
daug asmeniškos iniciatyvos 
gražių pavyzdžiu yra įra
šyta į mūsų bendrosios veik
los istorijos puslapius. Bet vistiek 
tos visų svajojamos vienybės rei
kalas nė krust . O ta plačioji vi
suomenė, kur ios vardu visos šios 
pastangos daromos ir kurios pini
gais visos pasi tar imų išlaidos ap
mokamos , vis laukia ir laukia, 
kada gi pagaliau, a tver tę lietu
višką laikraštį, pariebintais raš
menimis ras paskelbtą naujieną, 
kad jau susitarta ir suderintos 
veiklos būdas galutinai surastas. 

T u r b ū t , būdingiausias eilės pa-

ja, kad ir šis bandymas gyveni
miškai nepasiteisino. Man teko 
tikrai didelė, ir tu rbū t neužpel
nyta garbė būti pirmuoju šio or
ganizacijų susitarimo pradininku. 
Savo laiku VLIK-as ir PLB-nė 

The Stevens 
Bldg. 

17 N. State St. 
A S h o p p i n g C e n t e r 

i n o n e 
C o n v e n i e n t B u i l d i n g . 

2 $25.00 

1 
3 

1 
26 

$42.55 
$50.00 

$55.00 
$100.00 

ENJOY YOUR 
CHAINS! 
Repair that 

broken one for 
only $6 or $7... 

HILTON 
JEWELERS INC. 

17 N. State St. 
Room 902 
346-0458 

NAUJI AUTOMOBILIAI 
Galiu padėti įsigyti naują automobilį 
(visų firmų) tiesiog perkant iš Detroi
to. Sutaupysit nuo $700.00 ir dau
giau, negu kad pirktumėt pas Chica-
gos dylerius. 

VACYS 
Tel. 312—436-9667 

a r b a no 7 v. v. 769-6259 
pavyzdys y r a ! P S. Jei neatsiliepia vienu laiku — 

ALT-os ir JAV B-nės atstovų pa- '•: 

si tar imas, kur is įvyko š.m. rugsė-

San t rumpa : a t m : įn. — a tmin imo įnašas . Suma, parašyta po pavar
dės, reiškia įnašų iš viso. 

lx $15.00 Marius Alfonsas M.D. (miręs) ir Katr ina $415.00. 
Merkis Kazys, a t m . įn. $795.00, Puzinas Povilas Dail. 
a tm. įn. $275.00. 
Rupinskas Juozas Inž., $200.36, Australia. 
Andrulis Adolfas ir Viktoria $500.00, Čepėnas P r a n a s 
Prof. (miręs) ir Albina $150.00, J a n k u s K. $100.00.00. 
Bručienė Olga, a tm . įn. $245.00. 
Dočkus Kostas Inž. ir J a d v y g a $500.00, Grigaliūnas 
Anicetas Vet. Gyd. $3,100.00, Janul ienė Veronika 
$1,100.00. Juodelienė Gražina , a tm . įn. $800.00, Ka lan ta 
Romas, a tm . įn. — Vil inskas Stanley $100.00, Jurjo-
nienė Aleksandra S100.00, Kvedaras Motiejus $1,300.00, 
Markelis Adolfas ir Aldona $100.00. Pranckevičius 
Zenonas, atm. įn. $1,200.00, Pupelis Adolfas (miręs) ir 
J a d v y g a $1,400.00, Pupius Pe t ras ir Zuzana $600.00, 
Pabedinskienė Bronė, a t m . įn. $400.00, Paliulis J o n a s 
$200.00. Račkauskas J o n a s A. Dr. $300.00, Raslavičius 
Vincas M.D. $500.00, Regis Algis ir I rena $100.00, 
Sklerienė, Alės, a tm. įn. $100.00, Sodeika Paul ir Zita 
$500.00, S t a s i ū n a s Romualdas (miręs ir Cecilija $100.00, 
Steponait is Juozas $200.00, Va ivada Juozas, a tm. įn. 
$100.00, Stončius Pijus $100.00, Šulaitis Juozas ir 
Aldona $600.00, Tamkutonis G. $100.00, Vaineikis 
Juozas $2,500.00, Auškalnis Juozas , Partizanų vadas , 
atm. įn. — Makaras A n t a n a s $100.00. 
Paliulis Pet ras ir Matilda, a tm. įn. $105.00 
Ambrozait is Kazys M.D. ir Marija $3,400.00, Atkočaitis 
P r a n a s ir Petronėlė $500.00, Balčiūnas Jurgis M.D., 
atm. įn. $1,300.00, B a r a s Stasys ir Elena $1,200.00, 
Kindurys Alfonsas ir O n a $1,900.00, Matusaitis Juozas 
$300.00, Riškus Kazys ir S tasė M.D. $1,300.00, X 
$1.300.00, Šležas Adolfas M.D. ir Algė $800.00. 
Vitkus Alex Dr. ir D a n a $600.00 
Laukai t is Juozas Povilas, atm. įn. $1,000.00, V. Vokieti
ja, Vala i t i s , J o n a s M.D. ir J o a n a $2,200.00. 
Naikelis Juozas $2,000.00. 
Armonas J o n a s . atm. įn. $1,000.00, Balukas Gediminas 
M.D. ir V a n d a $7,425.00, Januša i t i s Jurgis ir Veronika 
(brolio Jono žuvusio Sibire atm.) $1.000.00. J i e yra 
trečiojo milijono pradininkai . X $2,000.00, Kurkulis A. ir 
D. $1,4000.00. Jie y r a 2-jo milijono baigmininkai. 
Lipskis A n t a n a s M.D. ir Alina $3,000.00, Matusevičiūtė 
Ona $1,000.00, Mažutis, Benys ir Stefanija $1,300.00, 
Razma A n t a n a s M.D. ir Elena $12,100.00, Petkus Z. J. 
$1,000.00, Valavičius A n t a n a s ir Viktorija $3,000.00. 
Macijauskienė Marijona atm. įn. $1,025.00. 
Gr ibauskas Juozas ir J o a n a $1,350.00. 

$105.00 
$200.00 

$300.00 
$500.00 

1 $600.00 
11 $1,000.00 

1 $1,025.00 
1 $1,050.00 

Iš viso 61 n a r y s $19,792.55 

R E A L E S T A T E 

Rezidencines ir Komefcinė* 
Aparlmentji • KortdOfmnijrm 

Nuosavybes 
• Nuomavimas FLORIDA 

T?F AT LB Angelė E. Kamiene 
ESTATE 

RKM.TOR • • • BROKER • • • NOTARY 
3701 GuH BrvA. St. Petersburg Beach, FL 33706 
Telefonu* (813) 360-2448. Vakare (813) 347-2413 

Lietuvių Fondas pasiekė du milijonus dol. ir iš gautų palūkanų jau 
pa rėmė lietuvių švietimą, kultūrą ir j aunimą 743.000 dol. Ateinančiais 
meta i s numa toma l ietuvybės išlaikymui paskirt i apie 150.000 dol. 
Pal ikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. Iki šiol 
pal ikimų gau ta 510.811 dol. 
Suda ryk ime tes tamentus ir nepamirškime paskirt i bent dalį s a v o turto 
Lietuvių Fondui: 

„ L I T H U A N I A N FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION, 

2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629" 
Visi s ta tykime Lietuvių Fondą ir didinkime jo kapitalą, kad kasmet 
galėtų skir t i l ietuvybės išlaikymui 150 tūkstančių dolerių. 

ŠIMAITIS REJU.TY 
Iasuraase — Income Tai 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 

TeL 436-7878 ar 839-5568 

iiiiiimimiiHiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimai — Pardavimas 

Draudimai — Valdymu 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimu 

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

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
HUHUiuuiiHiiHiaii iiinunmnuimuii. 

iiitiiiiiiiuuimiiiiiiiiiimiimmiiiimiiii* 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-50M 
iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiuiiuiuiuiumuiiiiin 

iiiimiiiiiiiimmiiiiiiiiuiiiiimiimiumii 
M. A. Š I M K U S 
i.NCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Ma.plew.od, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PIUETYBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
" " " " " " • • • • V m ' M ' M I " " ^ •'••'MMIIIIIIH 

D M M £ S 1 O 

iiiHiiiiiiiimiMiiiiiiiiiiMiuimmiiimiiuii 
JURGIS JANKUS 

Anapus Rytojaus 
Romanas 

296 pusi. Išleido ATEITIS 1978. 
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina su persiun
timu |7.73. 

BĮ. gyv. prideda 5 % valstijos 
mokesčių. 
luiiiimiiiHiiiimiimuiiiiiniimiuiimnii 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, I1L 60632, teL 927-5980 

jagaigiMEr-ir mmrv* 

ISNUOM. miegamas kamb. su 
atskiru įėjimu. Galimybė nau
dotis virtuve. Marąuette Pke. 

Skambint — 476-4973 

ISNUOM. 6 kambarių butas 3-čiame 
aukšte ir 6 kambarių butas 2-me 
aukšte.. 3441 So. Lituamca Avenue, 

Skambint — 927-1308 

Išimom. 5 kambarių butas 
Brighton-Parke. 

Skambint 847-0223 
I š n u o m o j a m a s 5 k a m b b u t a s 

M a r ą u e t t e P a r k e . 
S k a m b i n t R E 7-5168 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
viaų rūiių grindis. 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii tolį miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8083 

SODŽIAUS GARSAI 
JUOZO STANKŪNO kariniai: 

Nemunėlis. Per šilą jojau. 

Vyturėlis. Meilės balsai 

Debesėliai. Tykiai Nemunėlis te

k a Sūpynių daina ir kitos. 

miimiiiitiiiiminmmimimitiimtiiiiiii 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St , tel 776-1486 
'iuimiiiiHimiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii 

P A B P A V 1 M P I 

FOR SALE — 3 piece Mediterranean 
Dresser Set — Chest, triple dresser 
with mirror and night stand. $250.00. 

Call 361-0654 

V Y B A I I B M O T E R Y S 

C U S T O D I A N 
40 Hour week 

Evenings $4.49 per hour 
School district 95 

Please Apply in Person. 
3524 Maple, Brookfield, Hlinois 

HELP WANTED VYBAI 

S U P E B V I S O R 
XORTHWEST MANUFACTUREB 

Is seekinjr Set-Up Supervisor for fur
nitūra industry. Mušt have expertenc-; 
in \voodvarking. Polish and English 
speaking. Salary and excellent bene-
fits. 

PAUL — 486-2222 

OWNER/OPERATORS 
Needed to run 500 mile radius 
of Chicago. Diesel Sleepers. 

Phone — 
BOB BOUTCHER 333-3900 

ui apdrauda nuo ugniM ir antomo- j 
10% _ 30% — S 0 * pl«iau mokUt 
billo pas mos. ' 

FRANK Z A P 0 L I S 
32083, Weat 96th Streat 

Telef. — OA 4-8654 

llllllllIfHIIIIIIIHIIIIIIMIIIIIIlUIIIHIlIlIlIlI 

P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insorsd 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass biocka. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 

_ . , , . . . . Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
VUm**l*mm Į Ii Į.IIJ į ^ J ^^^ ^ ^ ^ ^ 

SERAPINAS — 636-2960 
$8.75. Galima gauti ir kasetę, kuri 
kainuoja su persiuntimu $8.50 

Užsakymus siust i : 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t 

Chicago, I L 60629 

Hlinois gyventojai dar prideda 
45 et valstijos mokesčio. 

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiimiiinmimi 
NUMIZMATIKA 

Jonas K. Karys 
Žodynas, raštai. 340 pusi. 

Kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $16.00. Spausdino Im-
maculata Press, Putnam. Conn. 

NEPRIKLAUSOMOS 
L I E T U V O S 

PI N l GAI 
Jonas K. Karys 

Ostrublis, Ostmarkė, Auksi
nas, Litas. Istorija ir Numizma
tika (su 160 pav.) 255 pusi. 
Spausdino Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $5.75. Uisakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63 St., 
Chicago, DL 60629 

iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiim 

H E L P WANTED — MOTERYS 
• • - m - -Jiuiii- - . • Į JUII . _M Į _ j _ j ą _ _ _ • ' _ _ _ | . n i . i 

PART TIME OFFIOE HELP 
Hours 5 P.M. to 9 P.M. Monday 
through Friday, no experience ne-
cessary, will train. Contact 

G E N E ALBEBTS 
8 2 5 - 0 1 8 0 

CTTI CORP CREDIT SERVICES 
9801 W. Higgtns Rosemont, IL 

Wanted Woman Housekeeper for 
home on SW-side near 55th & Kedzie. 
5 days — Mon. to Fri., 1 to 6 P. M. 
Duties: Meet children coming from 
school, prepare their dinner, also 
available occasionally to come in the 
morning upon short notice. Mušt 
speak English. Call 9 a.m. to 5 p.m. 
436-9542. 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai

nos yra visiems prieinamos. 

D £ M E S I O 

f= 

imiiminiiiininHiiiiim — 

n LIETUVOS BAŽNYČIOS 
1-mas tomas. Telšių Vyskupija 

B R O N I U S K V I K L Y S 
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIU se

rijos leidžiamų knygų. 
"Vienas pagrindinių 5ios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 

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

Leidinys gerai paruostas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.99. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

% 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Jf5k5 West 6Srd St% Chicago, IL 60619 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

http://Ma.plew.od
file:///voodvarking


"Pasikeisime ryšininkais" 
(Atkelta i i 4 pusL) 

skutiniojo PLB-nės ryšininko 
prie VLIK-o ryšininkavimas už
sibaigė tikrai dramatiškai su vi
sais geros dramos pagrindiniais 
elementais. Betrūko, kad veikėjai 
dar būtų durklus išsitraukę ir už
dangą nusileistu mirties arijas be
traukiant. Berods dar ryšininkų 
tarnybą bandė įgyvendinti ir JA 
V LB-nė su ALT-u, bet po nema
lonios, A. Gurecko VLIK-e staig
menos, atrodo, kad jau iš vi .o 
ryšininkų idėja yra palaidota. 

Bet aš vis dėlto norėčiau dar 
jos gyvybės siūlą ginti. Mano iš
mone matuojant, pats sumany
mas mūsų centrinėmis organiza
cijoms pasikeisti "ambasadoriais" 
iš esmės yra geras.O ypatingai jo j rimą organizacijų vadovybėms 
svarba išryškėja, turint galvoje, į aptarti. Vėliau galėtų bandyti iš-
l;ad šiandien mūsų organizacijų; lyginti visas organizacijų padary-

veidrodžiuose. Bet juk negalime' 
net įsivaizduoti, kad JAV vyriau
sybės posėdžiuose dalyvautų Sov. 
Rusijos armbasarorius arba JAV 
pasiuntinys Maskvoje eitų į kiek
vieną politbiuro susirinkimą. 

Mūsiškiams ryšininkams atsi- ] 
veria visai kiti veiklos akiračiai.' 
Jie savo tarpe galėtų šaltai na-' 
grinėti jų atstovaujamų organi
zacijų įvairių nesutarimų ir ne
susipratimų priežastis. Jie galėtų 
derintį tų organizacijų bendros 
veiklos būdus ir priemones ir 

j saugoti, kad ta veikla nesikry-
1 žiuotų. Pagaliau jie galėtų tar-
į pusavyje sutarti organizacijų tar-
j pusavio darnaus santykiavimo 
į pagrindus ir pateikti savo susita 

i LIETUVIAI 
: FLORIDOJE 
Miami, Florida 

KARTU ŠVĘSIME KŪČIAS IR 
SUTIKSIME NAUJUOSIUS 

METUS 

n P T P O T T O Ž I N I O S k u D a t o r i u J e 1 9?3 metais išaugi- DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 28 d. 
*-'*-' A i no penkis tūkstančius, o 1974 — — — — — — — — — — — — — — — — — 

centrai yra įsikūrę įvairiuose šios 
šalies miestuose, ir tūkstančiai 
mylių skiria juos nuo vienas kito. 
Tiesa, tobulas orinis susisiekimas 
šiuos nuotolius lengvai nugali, 
tačiau kelionės pareikalauja 
daug laiko ir pinigų. Tad verčiau 
tektų pažvelgti į praeitį ir pana
grinėti, o kodėl jau taip nepasi
teisino ta "ryšininkų tarnyba"? 

Kai aš anuo metu buvau pa
skirtas VLIK-o ryšininku prie P 
LB-nės. tai nieko kito negavau, 

tas pastabas ir pataisas. Tada ne
tektų gausioms delegacijoms be-
reikalo važinėti vien tik konsta
tuoti, jog susitarimai neįmanomi. 
Netektų ir plačiajai visuomenei 
skaityti pranešimus, kuriuose vi 
siškai nieko nėra pasakyta. Tik 
ryšininkams tarpusavyje klausi
mą išnagrinėjus ir atitinkamas 
išvadas priėmus bei organizacijų 
vadovybėms šias išvadas patvir
tinus, galėtų susivažiuoti ir orga
nizacijų delegacijos, nes jau dir-

Per daugelį metų Balfo skyrius 
Miamyje rengdavo bendras Kūčias 
Lietuvių klubo patalpose. Bet šie
met jie tos tradcijos nebetęs. To 
dėl pats Lietuvių klubas gruodžio 
mėnesio 24 d. 6 vai. vakaro tu
rės bendras kūčias savo patalpose, 
2655 N. R. 34th St, Miamyje. Pa 
gal lietuviškus papročius, vieti
niai ir atvykę svečiai iš šiaurės 
galės prie bendro stalo pasida
linti plotkelėmis, artimiau paben
drauti ir pasijausti kaip viena, 
vieninga, didelė lietuviška šeima. 

;aip tik vieno sakinio paskyrimo | va tokiam suvažiavimui būtų pa
rengta. Tada gal išvengtume ir 
tokios nesėkmės, kokia lydėjo ne

rastą. Tad ir pradėjau šias parei
gas eiti, vadovaudamasis grynai 
saivo galva ir išmone, net pilnai 
nesuvokdamas, ko iš manęs kas 
tikisi ir kuriuo būdu teks gautą 
pasitikėjimą pateisinti. 

Pradėjau dalyvauti kiekviena
me PLB-nės posėdyje. Žinoma, 
daugelyje šių posėdžių VLIK-o 
reikalai visai nebuvo liečiami. 
Tad ir teko valandų valandas 
klausytis, kaip buvo sarstomos į-
vairios sąmatos, tvirtinamos a-
pyskaitos ir t.t. ir t.t. Dažnokai, 
nesuvaldydamas savo įgimto 
temperamento, ir aš pridėdavau 
savo trigrašį prie visų šių reikalų 
svarstymo, visai__ užmiršdamas, į 
kad tai mano atstovaujamos or- j 
ganizacijos neliečia ir į mano pa
reigas neįeina. Dar ir šiandien 
negaliu atsistebėti St. Barzduko 
kantrybe ir tolerancija, kad taip 
kantriai mano samprotavimų 
klausėsi ir nė kartą nerado reika
lo užčiaupti man burnelės. Bet, 
deja, mano palikuonims taip jau 
laimingai nesisekė... 

Šiandien, vertindamas savo pa
tirtį ir apgailestaudamas mano 
palikuonių dalią, galiu tvirtinti, 
kad ryšininkų pasikeitimo suma
nymas nepasiteisino nei dėl pa
čių ryšininkų, nei dėl jų skyrėjų 
kaltės. 

lemtus Detroito pasitarimus. 
Kaip jau minėjau, ryšininkų 

tarnyba yra daugiau ar mažiau 
diplomatinė tarnyba. Tad ir pa
renkant asmens šiai tarnybai, 
tektų daugiau kreipti dėmesio į 
jų diplomatiškus palinkimus. 

Tad peržvelgdamas savo patir
ties išgyvenimus ir stebėdamas 
šiandieninės gyvenamosios ap
linkos reiškinius, drįsčiau teigti, 
kad ryšininkų pasikeitimo tarp 
centrinių organizacijų sumany
mas yra naudingas ir gali kada 
nors apsivainikuoti tikrais laimė-

Pageidaujama, kad visi, kurie 
norės kūčiose dalyvauti, iš anks-

Įto užsisakytų vietas, paskambin 
\ -darni Juozui Maurukui, 861 8 2429 

arba Elenai Leonienei, 861 — 
2430. 

Pagal įsisenėjusią tradiciją, Mi
ami Lietuvių klubas ir šiemet 
rengia šaunų Naujųjų metų su 
tikimą su šampanu. Renginys 
įvyks klubo patalpose gruodžio 
31 d. Karšta vakarienė bus duoda 
ma nuo 8 iki 10 vai. vakaro. Veiks 
baras". Šokiams gros orkestras. Vi
si tiek vietiniai, tiek ir svečiai — 
mielai laukiami linksmai išlydė

ti senuosius ir smagiai sutikti Nau
juosius metus. 

P. Leonas 

m. — dešimt tūkstančių lašišų 
Šalmo jauniklių ir pusantrų me- j 

Detroito Lietuviškų melodijų | t ų a m ž i a u s iygį0mis partijomis 
suleido j tris įvairius baseinus. 
Baseinai buvo pripildyti van
dens iš artezinio šulinio. Toks 
vanduo laikomas "neutraliu", 
nes neturi specifinių savybių 
vandens kokiame nors upelyje, 
kur lašišos veisiasi. Paskui į 
vieną baseiną buvo įpilta mor-
fali.no, į antrą — spirito, o 
trečias — paliktas švarus. Mi
nėtos medžiagos buvo pasirink
tos todėl, kad natūraliomis są
lygomis žuvys su jomis nesusi
duria, o lašišos, kaip jau buvo 
ištirta anksčiau, reaguoja net į 
mažiausias jų dozes. 

Po pusantro mmesio lašišų 
jaunikliai buvo paleisti į upe
lius, sruvenančius Michigano 
ežeran. Praslinkus pusantrų 
metų, atėjus neršto metui (sezo
nui), į vieną upelį tyrinėtojai 
kliūstelėjo morfolino, j kitą — 

Dar ir nūdien niekas negali j spirito. Upeliuose ir dar septy-
tvirtai pasakyti, kas būtent ver-' niolikoje baseino vietų buvo 

R A M O VALANDĖLĖ 

radijo valandėlė nuo gruodžio 
mėn. 1 d. bus transliuojama 
pirmadieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. 
vak. Stoties savininkų spren
dimu, visų tautybių programos 
perkeliamos iš FM bangų į AM 
bangas — 1400 AM. Nuo gruo
džio mėn. 1 d. bus transliuoja
ma AM bangomis. 

Lietuviškų melodijų radijo 
valandėlė, kurios vedėjas yra 
Algis Zapareckas, jau vienuo
lika metų aptarnauja Detroito ir 
apylinkių lietuvių visuomenę. 
Radijo programų taip pat klau
sydavosi Londono, Kanadoje, ir 
Toledo, Ohio, apylinkių lietu
viai, nes stoties pajėgumas siekė 
100 mylių spinduliu. 

foliną, sugrįžo į upelį, į kurį 
taip pat buvo įpilta šio chemi
kalo. O 91' 'r lpašišų suvo lai
ku laikytų tvenkinyje su spiri
tu, atplaukė į tą upelį, j kurį 

taip pat buvo įpilta spirito. 
Daugumas žuvų, augintų kontro
liniame baseine, buvo sugautos 
įvairiose vietose, nežymėtų van
denų zonoje. 

LAŠIŠOS UOSLĖ 

.-. I čia lašišas nerštui sugrįžti į tas j įrengti stebėjimo postai, aprū-
pačias vietas, kur jos išvydo Į pinti elektrožūklės aparatūra ir 
dienos šviesą ir kaip jos suran-' tinklais. 
da kelią. Ieškodami atsakymo, j Abiem bandymais, 1973 ir 
rimtus tyrimus atliko JAV Vis- i 1974 metų, buvo nustatyta, kad 
konsino valstijos universiteto apie 90% lašišų, uosčiusių mor-

jimais.Tad nederėtų šio sumany
mo laidoti, bet reikėtų ryšininkų 
tarnybą įstatyti įtinkamas ir aiš 
kiai aptartas bei sutartas vėžes. 

Visa bėda buvo, kad nei šios 
tarnybos paskirtis, nei veiklos 
priemonės niekada nebuvo orga
nizacijų nei aptartos nei sutartos. 
Tad ir paskirtieji asmens visai 
nežinojo, nei kokia yra jų galia, 
nei kokios yra jų pareigos, nei 
kaip jas jie turi vykdyti. Atseit, 
pakyrėme tave toms svarbioms 
pareigoms, o jau toliau verskis 
kaip išmanai. Tad ir vertėmės 
kaip išmanėme. Vienam išėjo ge
riau, kitam prasčiau. 

Dviems vadovybėms susitarus 
pasikeisti ryšininkais., nepakanka 
vien tik šūktelti: "pasikeiskime 
ryšininkais" ir tuojau ieškoti 
šiam reikalui aukų. Pirmiausia 
reikėtų išdirbti tikslų ryšininkų 
veiklos statutą, kuriame būtų nu
matytos visos smulkmenos ir tiks
liai aptarta veiklos būdai. Tuo 
atveju ir organizacijos žinotų, ko 
jos iš savo paskirtųjų asmenų 
laukia, ir tie asmens žinotų, kas 
jiems yra pavesta atlikti. Tvirtai 
trkiu, kad, jeigu toks susitarimas 
būtų VLIK-o su PLB-ne sudary
tas ir tiksliai suformuluotas, tai 
ir A. Gureckui nebūtų tekę išgy-. 
venti visų tų nemalonumų. 

Visai nėra jokio reikalo ryši 
ninkams dalyvauti organizacijų 
vadovybių posėdžiuose, kuriuose 
visai nėra kalbama jų atstovauja
mų organizacijų reikalais arba 
nėra aptariami bendrosios veik
los planai. Juk ryšininkų tarny
ba daugiau ar mažiau atsispindi 
valstybių diplomatinės tarnybos 

IIIIIIIIIIIIlHllllllllllHIIHilIlIlimiIIIIIIilIll 

Lietuvių Katalikų 
centras 

Adelaide-St. Peters-Australia 

(1959-1979) 
Leidinį redegavo Pr. Puadeš-

ris- Išleido šv. Kazimiero Liet 
K a t Parapijos Taryba — Aus-
tralia. Didelio formato. Kaina 
su persiuntimu $2.85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 45^5 W. 6Srd St, 

Chicago, IL 60629 
llimiHliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiliiiuiiiiiiiii 

S O P H 1 E BARČUS 
RAOIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
•tot}. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPLEWOOD A VE. 
CHICAOO, CLL, 60629 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona, Kaina 25 dol. Puiki dova
na ir tinka bent kuriomis progo-
mis įteikti bet kam: svetimtaučiui 
ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 West 
63rd St, Chkago, IL. 60629. Už
sakant pridėti $1.02 už persiunti
mą. Blinojaue gyventojai moka 5 
proc. mokesčių. 

wiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiimiiiimiiiiiiiiimimiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiimiiniiii'š 
| MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI, | 
s Artėja nauji 1981 metai. Ekonominė padėtis nėra gera, nes 5 
r kainos vis kyla, infliacija didėja. Lietuviškai spaudai išsi- s 
E laikyti taip pat nėra lengva, todėl leidėjai yra priversti § 
6 kiekvienais metais pakelti prenumeratos mokestį. = 
| Džiugu, kad DRAUGO skaitytojai yra jautrūs, supran- I 
: ta lietuviškos spaudos reikšmę, jos svarbumą, dosniai kaip s 
: kas išgali, remia ją aukomis. Tas leidėjams, redaktoriams 1 
\ ir visam DRAUGO personalui suteikia daugiau energijos, £ 
I drąsos ir ryžto dar daugiau aukotis lietuvybės išlaikymo I 
S veikloje. = 
| Nuo šių metų gruodžio 15 d. DRAUGO prenumerata | 
= pakeliama 2 dol. Chicagoje. Cook County, Kanadoje ir už- § 
| sienyje — 42 US dol, kitur — Amerikoje — 40 dol. Sunku § 
§ mums tai daryti, kai daug skaitytojų neturi sutaupų ir pra- t 
= gyvena tik iš pensijos. Mes manome, kad tas prenumeratos ĮĘ 
= pakėlimas "Draugo" skaitytojų per daug neapsunkins. | 
§ Kum.. Petras cinikas, MIC I 
i DRAUGO Administratorius i 
^iiHiiillUllllllliiaillUIIIIIIIIIIIIIlHIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIII^ 

Mirus mielam Prieteliui, 

A. 4- A. Kun. Vaclovui Martinkui, 
reiškiame savo gilią užuojautą poniai NELEI, poniai 
AKVILEI ODL\IENEI ir visiems jo artimiesiems. 

ALDONA ir DANIS BUIVYDAI 
DAIVA MONGIRDAITE ir ROBERTAS 

RICHARDSONAI. 

A. f A. 

KUM. VACLOVUI MARTINKUI 
mirus, jo borlį, mielą mūsų klubo narį, DANTEI JŲ MAR-
TINKŲ ir seserį AKVILINA ODLNIENĘ, gilaus liūde
sio valandose nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

MEDŽIOTOJŲ ir ŽUVAUTOJŲ 
KLUBAS, OMAHA, NEBR. 

A. -Į- A, Kun. Vaclovui Martinkui mirus, 
seserį AKVIUNJį ODHTCENĘ, jos dukterį IREN$ 
MORKŪNIENE sūnų VACIŲ ODINfc su šeima ir 
brolį DANIELIŲ MARTINKŲ su šeima užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Adele ir Ildefonsas Sadauskai ir šeima 
Prudencija Sadauskaite 
Natalija Navickiene 

A . f A. 
POVILUI TAUTVAIŠAI 

mirus, šeimą ir artimuosius giliai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Petras ir Rita Dūdai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

DOVYDAS P. GAIDAS ir G E R A L D A S F. DAIMID 

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

4330-34 So. California A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi tage A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArds 7-1741-2 

A. + A. 

JUOZUI AUGAIČIUI mirus, 
jo žmoną MARIJJį, dukterį MlIĄ su vyru ir ki
tus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Antanas ir Veronika Kriščiūnai 

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

J. & J. PHARMACY 
Vaistai, vftamina!, importuoti kvepalai, gydomos ioffo i r t i 

Važiuojamos kSdes, ramentai Ir kt.. pirkti ar nuomoti: 
Nemokamai supakuojama dovana*. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRK1A1 savininkai 

Mažeika y Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI 

http://fali.no


DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. lapkričio mėn. 28 d. 

X Dr. Tomo RameUdo kny
gos "Opposition to the Soviet 
Rule in Iithuania" supažindini
mas su visuomene bus Chicagos 
Jaunimo centre gruodžio 13 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Supažin
dinimą ruošia JAV LB Visuo-
menininių reikalų taryba ir 
Akademinis skautų sąjūdis. 

X Aleksandra ir Jonas Ba-
X "Draugo" atkarpoje sian 

dien pradedama spausdinti rašy 
tojo Juozo Toliušio novelė "Dari čanskiai iš Miami Beach, Fla., 
kartą Vienoje". Prašome ją 
sekti atkarpoje. 

X Tilžės deklaracijos sukak
ties minėjimas bus sekmadienį, 
lapkričio 30 dieną, 2 vai. p. p. 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Dienotvarkėje Lietuvos istorikų 

nuo gruodžio 1 d. persikelia nuo
latiniam apsigyvenimui į Pom-
pano Beach. Pakeisdami adre
są Bačanskai pridėjo 10 dol. 
auką už gerą "Draugo" infor
maciją. Linkime sėkmės nau
joje vietoje, o už auką dėko-

draugijos pirmininkės Alicijos i jame. 
Rūgytės paskaita, meninė pro
grama, pasitarimas aktualiais 
Mažosios Lietuvos reikalais ir 
pabendravimas prie kavutės. 

X Zenonas Šukys iš Chica
gos, nuoširdus mūsų rėmėjas, 
atvyko į "Draugo" administra-i 

X Atvyko į "Draugą" ir nusi
pirko naujausių leidinių: Dalia 
Katilius - Boydstum, L. M. Nar-
butis, E. Tutlys, Juozas Paške
vičius ir J. Liozeris. 

X Pranė Butkuvienė iš Cleve-

les atsiuntė 5 dol., Bernice Žio
gas ir B. Jaselskis po 4 dol. Po 
3 dol. atsiuntė: Anton Mikus, B. 
Ukrinas, Vincas Ašmonas, Ka
zys Urbšaitis, R. J. Bagdonas, 

ciją, užsimokėjo prenumeratos | land Hts., už kalėdines korte-
mokestj ir paliko 10 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

X Remigijus Sužiedėlis, gyv. 
Lake Villa, UI., atsiuntė prenu
meratos mokestį, daugiau užsi
sakė kalėdinių kortelių ir pridėjo 
didesnę auką. Nuoširdžiai dė
kojame. 

X Balzeko lietuviu kultūros 
muziejus ruošia kalėdinį pobū
vį penktadienį, gruodžio 12 d. 
Tautiniuose namuose, 7:30 vai. 
vak. Programą atliks Prano 
Zapolio vadovaujama Lietu
vos Vyčių tautinių šokių grupė. 

Lietuvių fondo antrojo milijono užbaigtuvėse. Iš kairės K. Daugirdas B. Bagdonienė, A. Ruibys, B. Nainys, dr. A. 
Ruibienė, S. Jokubauskas, A. Briedienė ir S. Budėjus, stovi — T. Jurcys. Nuotr. V. Jasinevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KORPORACIJOS GIEDROS 

ŠVENTĖ 
Posėdžiai, susirinkimai, pasi-

X M. Karaška, Alexandria,! į\ų draugovė kviečia studentes, 
Va, už kalėdines korteles ir ka- į lankančias universitetą ir norin-

J. Bacevičius, S. Bernotas, Via- j tarimai, planai tampa iškilmin-
das Kulbokas, A. Antanavičie- j g a realybe: lapkričio 16 diena 

rinkosi Chicagos giedrininkės pri 
imti į savo gretas, dešimtį nauju 
studenčių kandidačių. 

Dvyliktoji kultūrininkių šven 
tė, ateitininkų namuose pradė
ta korporacijos vėliavos įnešimu 
bei bendra susirinkusių eisena. 
Šv. Mišių aukoje jungėsi visa 
Korporacija Giedra, maldoje bei 
giesmėse už mirusias bei gyvas 
nares. Specialias maldas atskaitė 

ne, A. Vilkaitis ir R. Viliamas. 
Nuoširdus ačiū visiems. 

x Kun. Juozas V. Kluonkis iš 
Mackinaw City, Mich., užsisakė 
kalėdinių kortelių' už didesnę su
mą ir atsiuntė 10 doL auką. 
Dėkojame. 

X Chicagos Akademikių skau-

lendorių atsiuntė 15 dol. auką. į fias įstoti į akademikių eiles, at- į Barškėtytė, Gilvydienė Rūgytei 
vykti į susipažinimo arbatėlę ; K o r p .Giedros dvasios vadui kun. Po 10 dol.: dr. Algis ir Irena 

Kudirkai, Mason City, UI., Pra
nas Visockis, Madison, Wisc., 
Antanas Girginas, Grand Ra-

gruodžio 7 d. pas Ramoną 2y 
gaitę, 7234 S. Washtenaw. Ne
galinčios atvykti, 

pids, Mich., Feliksas Lapinskas, j skambinti Gilei Liubinskaitei 
So. Windsor, Can., Juozas Sko-j tel. 735-5192 dėl informacijų 
mantas, Beverly Shores. Ind., j apie akademikių veiklą. 
Antanas Gylys, Waterbury, j 
Conn., Justina Larsen, Daw-
son, Dl., Stefa Pusarauskienė, 
Montreal ir A. Šilbajoris. Onta-
rio, Kanada. Mieliems aukoto
jams tariame ačiū. 

X Po 5 dol. už kalėdines kor
teles atsiuntė: V. Bražėnas. V. 
Dubickas, M. Lipas, V. Savičius, 
A. Ostis, M. Gudinskas, L. Pe-
čiūra, M- Conrad, M. Gavčus, V. 
Rutkauskas, P. Lakavičius, S. 
Šidlauskas, A- Gečas, M. Edelis, 
K. Žukauskas, A. Pukel. L. šu
las, P. Pekarskas, B. Baublys, 
J. Černius. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame. 

X Eglė RūkštelyTė - Sund-
strom, Leonard E. Tamule, Paul 
Mileris ir Antanas Juknevičius 
užsisakė naujausių leidinių už 
didesnes sumas, kuriems knygos 
pasiųstos pagal nurodytus ad
resus. Sveikiname lietuviškų 
knygų skaitytojus. 

X Minint a. a. Vlado Ilginio 
trečias mirties metines, šv. Mi
šios už jo sielą bus atnašauja
mos sekmadienį, lapkričio 30 d., 
10 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčio
je. Visi giminės ir draugai pra
šomi dalyvauti šv. Mišiose ir pa
simelsti už jo sielą. (pr.). 

x Nuo 1981 m. sausio 1-os 
dienos paprasto pašto siunti
niams į Lietuvą tarifas bus pa
keltas apie 10 dol. už 22 sv. Aš 
priimsiu siuntinius sena kaina 
iki gruodžio 20 d. P. Nedas, į 
Gift Paroel Service, Inc. (sk.) 

P. Garšvai negalint dalyvauti, 
pamokslą pasakė kun. V. Rimše-

prašomos į įjSj iškeldamas moters svarbą bei 
jos prasmingą įnašą ateitinin-
kiškosios organizacijos šeimoje. 
Po Mišių pašventinami korpo
racijos ženklai — naujosios juos
telės bei kepuraitės. Aidi Lietu
vos himnas, po jo išlydima vė-

zacijos vėliavą buvo priimtos sklido sveikinimai, aidėjo "Gied-
sekančios universiteto studentės: Į riaušių metų" ir liejosi džiaugs-
Daiva Barškėtytė, Rita Dapkutė, Į mas. 
Lidija Dudėnaitė, Daina Dumb 
rienė, Silvija Kučėnaitė, Laura 
Linaitė, Rasa Narutytė, Vita Re' 

Naujosios narės buvo paruošu
sios programą: R. Dapkutė — 
kankliavo. S. Kučėnaitė — forte-

nytė, Zita Šoliūnaitė, Audrorėj pionu skambino, L. Dudėnaitė 
Šoliūnaitė. Naujoms narėms j u s i savo pačios sukurtą poeziją skaitė 
teles padovanojo ir spalvas užri-j ir visos su Kučėnienės pagelba 
šo A. Rūgytė. Korporacijos kepu-įdainavo "Nemunėli" ir naujuosius 
raitėmis apvainikavo iš Detroito i žodžius: "Šiandien mes čia susi-
atvykusi giedrininkė Jadvyga Da-
muš!enė, bei naujųjų narių 
motinos — giedrininkės: A. Šo-
liūnienė ir D. Kučėnienė. Simbo
liškas spalvų gėles prisegė val
dybos pirmininkės: I. Juškienė ir 
I. Polikaitienė... kurios kartu su 
trečiąja Irena Jurjoniene šiais 
metais sudaro trijų Irenų valdy
bos dinastiją, trečioji pirmininkė 
mintimis, bei siela dalyvavo šven
tėje nors kūnu buvo ligoninėje, 
su naujagime irgi Irena-Birute. 
Kultūrininkės džiaugiasi turėda
mos išskirtinai veiklius metus, rei 
kalaujančius net trijų pirminin 
kiy, kurios pavyzdingai ne tik 
darbais, bet h- naujomis jėgomis 
plečia Giedros eiles. 

Su naujausiomis korporacijos 
spalvomis, nauju ryžtu ir žviesiu 
organizacijos rytojumi, bendroje j deja A. Rūgytė." Ji pranešė* kad 

Poetas Balys Gaidžiūnas kalba vaka
ronėje lapkričio 21 d. Jis supažindina 
publiką su savo poezijos keliais. 

Nuotr. J. Tamulaicio 

X Regina Vaitkūnas, Chica-
go, DL, už kalėdines korteles at
siuntė 20 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū mielai geradarei. 

X V Teatro Festivalis vyksta 
Jaunimo centre, šiandien du 
spektakliai: 2 vai. popiet Aloyzo 
Barono vaidinimas vaikams 

hava. 
Po religinio susikaupimo sekė 

oficialioji dalis. Rinkomės į greti 
mą salioną. Šventei bei iškilmėms 
sklandžiai vadovaujanti Da
lia Kučėnienė susirinkusius po
etiškai nuteikė su poeto žo
džiais: "Vien tik "Giedra" akyse, 
žemėj, ore ir danguj. Daugiau nie
ko nematysi, vien tik "Giedra" 
akyse"... Toliau ji su gilia pagar
ba prisimena organizacijos gar
bės narias, kurios Giedros veiklą, 
jau laimina iš anapus: M. Peč-
kauskaitę, S. Šalkauskį, O. Krikš
čiūnienę ir E. Paliokienę. Prisime
na garbės nares, negalėjusias 
šventėje dalyvauti, E. Juknevi
čienę ir M. Rudienę ir su džiaugs 
mu pristato savųjų tarpe esan
čias — A. Dumbrienę, A. Rūgytę 
ir Vilimaitę. t)ėkoja visuomeni-
ninkėms, be kuriu nebūty ir kul 
tūrininkių, nes steigėjų bei pirm , tus, dalyvavo Lietuvoje elegan-
takių garbingi organizacijos dantiškoje, iškilmingoje, kaip ir 

Giedros šventėje, ku-

rinkę, su juostom kepurėm nau
jom, į kalnus ir net į viršūnes, 
užkopsim su viltimis giedriom!" 

E. Vilimaitė visuomenininkių 
vardu sveikino. Oficialioji bei me 
ninė dalis užsklęsta visom dai
nuojant "Lietuva brangi". 

Šaunios vaišės vyko valgomąja 
me kambaryje, žėrėjo žvakės, 
blizgėjo sidabras, margavo gra
žios gėlės ir rudens derliaus ska
nėstai, aidėjo kupinos džiaugsmo 
taurės ir giedrios sielos. 

dk 
ĮDOMI PASKAITA PAS 

ISTORIKUS 
Lapkričio 19 d. Alicijos Rū

gytės bute įvyko Lietuvių istori
jos draugijos susirinkimas, ku
rį atidarė draugijos reikalų ve-

ir specialistų. Viskas buvo tenai 
sutarta iki smulkmenų, pasaulis 
buvo padalytas į įtakos sferas. 
Visi Stalino reikalavimai buvo 
pilnai patenkinti. Ten, buvo nu
tartas pasaulio perorganizavi
mas internacionaliniais pagrin
dais, įkuriant Jungtines Tau
tas, kur Sovietai gavo 3 bal
sus — Rusijos, Ukrainos ir Gu
dijos, o JAV ir kitos valstybės 
tik po vieną. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
klausimas Jaltos nutarimuose 
neminimas. Jis buvo išspręstas 
per 15 minučių, Stalinui pareiš
kus, kad tos tautos savo "de
mokratiniais" rinkimais nu
sprendė įsijungti į Sovietų Są
jungą. Ten buvo nutarta su
skaldyti Vokietiją sukomunis-
tinti visą Rytų Europą, įjun
giant į tą sferą Vengriją, Čeko
slovakiją, Lenkiją, Bulgariją, 
Jugoslaviją ir Albaniją. 

Po Roosevelto mirties 1945 
m. buvo sušaukta kita konfe
rencija Potsdame, kur JAV pre
zidentas Trumanas pripažino 
Roosevelto padarytus nutarimus 
Jaltoje ir Teherane. 

Tamsiausia dėmė Vakarų są
jungininkų politikoje yra pabė
gėlių iš Rytų Europos prievar
tinis grąžinimas komunistinei 
Rusijai, čia įėjo ir Vlasovo ar
mija, kuri buvo perduota sovie
tams ir kurios visi kariai buvo 
sušaudyti, o pats gen. Vlasovas 
ir jo kiti 5 padėjėjai buvo viešai 
pakarti Maskvoje. 

Išvietintiems asmenims tvar
kyti buvo įkurta Unra, vėliau 
IRO, tik laimei, kad mūsų liki
mas buvo laimingesnis, negu 
Vlasoviečių. 

Po paskaitos buvo klausimų, 
j kuriuos prelegentas atsakė. 

Susirinkimas baigtas kavute 
ir vaišėmis. Dalyvavo 30 narių, 
keletas ir iš jaunųjų mūsų isto
rikų. A. P. B. 

dvasioje skambėjo Credo: "Kaip 
upė teka mūsų džiaugsmas... Tau 
gyventi ir Tau gyvenimą palenk
ti"... ir ateitininkų himnas. 

Apie organizacijos šūkį: "Į kai 
nus, į viršūnes", žodį tarė A. Rū
gytė. Uždaroje šventėje dalyva 
ves Ateitininkų federacijos va
das Juozas Laučka kalbėjo... kur 
yra Giedra, ten yra ir "Šešėlių", 
tad nors ir uždaroje šventėje to 

draugijos 24 metų sukakties 
minėjimas įvyks gruodžio lĄ d. 
Šv. Mišios už mirusius draugijos 
narius bus atlaikytos Tėvų Ma
rijonų koplyčioje, o pats minė
jimas prasidės 2 vai. p. p. A. 
Rūgytės bute. 

Spaustuvėje jau spausdina
mos dvi knygos: apie Vytautą 
Didįjį išeis dar prieš gruodžio 
14, o Vilniaus un-to 400 metų kie šešėliai kaip aš yra Tarybos, 

pirmininkas dr. A. Darnusis, 9e* »*!**** J?*** * * ? ** 
draugiu sąjungos pirmininkas V. 
Šoliūnas, Sendraugių sąjungos 
dvasios vadas kun. V. Rimšelis, 
dr. B. Paliokas, ir B. Žukauskas. 
Prisiminė, kad lygiai prieš 45 me 

ba' bei atsiekimai, tebelydi ir .šioje, 

radiju tik 137 dol. 2512 W. 47 
St. Tel. 376-1998. (sk.). 

x NIDOS kJobo, 1981 m. 
kasdieną nuplėšiamą kalendorių 
jau galima gauti Gifts Iirterra 

x Labai žemų kainų pas Ora-
dinską pavyzdys: 180 dol. ver
tės nedidelė TV su AM ir FM esterio jaunimo 'Teatras vie-

giedriuosius kultūrininkių užmo
jus. 

Prisimena, kaip lygiai prieš 21 
metus, lapkričio 15 dieną, dvyli
ka kandidačių davė įžodį, tai bu
vo pirmoji kultūrininkių laida, 
pirmoji jų šventė Per vienuoli
ka švenčių nuo tada buvo pri
imtos 57 kandidatės, aukštuosiuo 

"Diena prie. ežero*', rež. Laima į se moksluose pasižymėjusios atei 
Lapinskienė ir Liudo Dovydėno; tininkės, per šią dvyliktąją šven-
"Jeigu mes rasim uranijaus", j tę pakartojus Korporacijos Gied-
rež. Darius Lapinskas, atlieka \ ros įžodį ir pabučiavusios organi-
Chicagos Jaunimo ir Vaikų Į 
Teatras. Vakare, 7:30 vai. R o > 

išleista 1981 m. kovo mėnesį. 
Toliau buvo pakviestas prele

gentas Jonas Vasaitis, kuris 
skaitė labai įdomią ir kruopščiai 
paruoštą paskaitą apie Jaltos, 
Teherano ir Potsdamo konfe
rencijas. Prieš pradėdamas I s 
paskaitą, jis nurodė ir šaltinius, i S 

, • knygas anglų ir prancūzų kai- j | 
Korporacijos vėliava. Su giliu jaut \ bomįs> k u r i l* baugumą buvo at- . j 

Aš tau saulėtos 
vasaros linkiu 

Dainuoja 
STASĖ KLTMArrt 

Benjamino Gorbulskio dainos. Groja 
Instrumentinis Ansamblis. Išleido 
"GINTARAS", Hoilywood, CA. Nuo
traukos, viršelis ir techniškas paruo
simas Pauliaus Jasiukonio. 

Gražios ir gražiai įdainuotos dai
nos, kurios niekada nenustos populia
rumo. Puiki dovana kiekvienai progai. 

Kaina su persiuntimu — $8.75. 

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

Chicago, IL 60629 

IS ARTI IR TOLI 
DIDŽ. BRITAKUOJ 

— Bradfordo mieste mėnraš
tis "Speak Up" lapkričio lai
doje, išspausdino dr. A. Y. Štro
mo kalbą, pasakytą Pavergtų 
Tautų savaitės eigoje. Tema, 
pagrįsta istoriniais faktais, 
duoda aiškų dabarties vaizdą ir 
iškelia komunizmo grėsmę atei
tyje. 

LENKIJOJ 
— Liubline įvykusiame kino 

filmų festivalyje, kaimo gyve
nimo temomis, iš Sov. Sąjungos 
ir satelitinių valstybių pristaty
tų 50 filmų, Mokomųjų ir moks
lo populiarinimo filmų grupė
je, pirmą premiją ir aukso 
medalį laimėjo Lietuvos kino 
studijos kūrinys "šiuolaikinio 
kaimo grožis", dviejų dalių 
spalvota filmą, kurios scenarijų 
parašė ir režisavo H. Mikalaus
kas su J. Žukausku, filmuotojas 
— J. Matonis. 

KANADOJE 
— Kanados Lietuvių Fondas 

savo metinio suvažiavimo proga 
lapkričio 8 d, surengė koncertą-
vakarienę, kurios meninę pro
gramą atliko sol. A. Brazis iš 
Chicagos ir "Volungės" choras, 
Liet. namuose. 

— Metinis Anapilio sodybos 
korporacijos narių susirinki
mas — šaukiamas gruodžio 7 d, 
sekmadieni, 3 vai. p. p., Anapilio 
Parodų salėje. 
• M n M n H H M M B 

Didžiojo poeto Dantės intymiuo 
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū 
rinys, paįvairintas nuostabaus gm 
žio eilėmis. 

NAUJASIS GYVENIMAS 
Į lietuvių kalbą vertė A. Tymo-

Hs, Goethės, Šilerio, Šekspyro if 
kitų klasikų vertėjas. Išleido T 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom, įrišta 
kietus įvairiaspalvius viršelius. 

Kaina $2.00. Gaunama DRAUGE 
ir pas knygų platintojus. 
Ultnoi* Stata gvyntafa* prta kalno* 

turi pridStt 6% taksu. 

iiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiuiiiiminmiuiiimi 
Intymiąsias meilės paslaptis H 

gilią gyvenimo išminti vaizdingsi 
atskleidžia klasiškas, pasaulinio 
garso kūrinys 

ŠEKSPYRO SONETAI 
Į lietuvių kalbą pirmą kar tą iš

vertė A. lyruolis, Goethės, Šilerio, 
Dantės ir kitų klasikų vertėjas Si; 
Šekspyro atvaizdu, autografu, iš
samia įžangine studija ir sonetų 
paaiškinimais. 176 psl.. kietais dro 
bes viršeliais 
Kaina $3.00 Gaunama "DRAUOF" 
[illltllilIIIIIilIlllIlIlilHlIllllIIIlllIIIIIIIIIIIl 

rūmu džiaugėsi, kad po tiek m e į s i n e š ^ s u s a v i n f , P a t ! P * 3 ^ 
tu organizacija dar tokia gausi, 
veikli... 

Federacijos vado žodžiai, susi-

ta apėmė net 17 klausimų, ku-

H I M N A I N A K Č I A I 
IR KITI RINKTINIAI RAŠTAI § 

Su Novalio intymaus ir unikalaus dienoraščio | 
1 priedu. Verte A. Tyruolis, iliustravo dail. A. Korsa-1 
i kalte-Sutkuviene, išleido M. Morkūnas. Kietais dro- | 

riu kiekvienas atskirai paimtas 5 , _ . » m . * . . e n n 
gaji sudaryti temą ištisai pas- 1 **S Viršeliais, kaina $6.00. pas 

rinkusioms buvo tarsi istorinės. kaitai. 
akimirkos brangus pergyvenimas. Nusikėlė j praeit}, į 1939 m.. 
Pravedėja linkėjo, kad kas nors Į kada lietuviai, jausdami naujo 
dar po 45 metų, taip pakalbėty karo grėsmę, svarstė, kuris oku-

| Gaunama DRAUGE ir pas knygų platintojus, § 
^UJllHIIIIIIIIlHnilMIlIlHllimilimiUIHIIISIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIinilllllllllllllHtlHIIHIsV? 

apie vykstančią šventę. 
Su gražiais ratukais atriedėjo 

kristalinės taurės su šampanu, 

nas" stato Anatolijaus Kairio 
premijuotą 3 v. komediją "Ku-
Ku", rež. Andrius Cieminis. Ši 
komedija yra išleista atskira 
knyga ir norintieji galės įsigyti 

tfcmaJ — Varnelių prekyboje, j papiginta kaina su autoriaus 
M. 471-1424. (sk.). autografu. Bilietai j šios dienos. 

rytdienos ir sekmadienio vaidi-
X A. a. Stefanijos Gelažienės, nimus bus gaunami prie kasos, 

mirties vienerių metų sukaktis Į kuri atidaroma 12 vai. ir bus 
bus minima šv. Mišiomis liet. j atidaryta iki 9 vai. vakaro. Bi-
jėzuitų koplyčioje lapkričio 30 Į lietų kainos žemos — 5, 4 ir 3 
dieną, 11 vai. Kviečiame visus i doleriai. į 2ymenų banketą — 
a. a. St. Gelažienės draugus, j 10 dol. Teatrą mylinčioji visuo-
kaimynus ir pažįstamus, minė 
jime dalyvauti. 

menė maloniai kviečiama daly-
Šeura, vauti ir palaikyti jaunimo tau-

(pr.) j tinj darbą. (pr.). 

pantas — vokietis ar rusas 
būtų Lietuvai parankesnis. 
Dauguma bijojo nacinės Vokie
tijos ir galvojo, kad rusai būtų 
mažiau pavojingi. Bet 1940 m. 
okupavę Lietuvą, sovietiniai 
rusai atnešė neįsivaizduojamą 
terorą ir planus, kaip sunaikinti 
Lietuvą. 1941 m. karas ir lie
tuvių sukilimas prieš bolševikus 
turėjo atstatyti nepriklauso
mybę, bet nacinė Vokietija apie 
tai negalvojo. 

Tada mūsų visos viltys buvo 
sudėtos į Vakarų sąjunginin
kus : Angliją, Prancūziją ir JAV. 
Bet ir čia teko baisiai nusivilti. 

Karui tebevykstant, trys di
dieji: Rooseveltas, Churchilis ir 
Stalinas suvažiavo į sovietinį 
Krymo kurortą Jaltoje pasaulio 

Dail. Danguolė Jurgutienė meno parodoje, jai surengtoje LSS skaučių va- a te i t ies nuspręs t i . Kiekvienas 
dijos. Nuotr J. Tamulaicio | jų turėjo po 300 įvairių patarėjų 

LIETUVIAI, JOSŲ LAUKIA DAYTONA BEACH, FLĄ,! 

3 
Rįvęrwood 

PORT ORANGE CITY, DAYTONA HfcACH, FLA 

Nauja, gražiai planuojama gyvenviete. 
Ideali visais atžvilgiais vieta lietuviams gyventi. 
Dd Atlanto vandenyno tik S mylios. 
Planuojamas "Lithuanian Villa**". 
Įvairaus išplanavimo namai 
Aukita namų kokybe; kainos prieinamos. 
Užtikrintas investavtmas. 
Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio supamoje, aplinkoje. 
Sprendimą darykite dabar! 

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


