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KREIPIMASIS Į 
LIETUVOS RUSUS 

Rusų kolonistu Lietuvai neša
mą žalą mato ir supranta tauta 
Tai ugdo, ypač jaunimo tarpe, 
antirusiškas nuotaikas, neapy 
kantą. Todėl tarptautinių ir vidi
nių sukrėtimų atveju gali kilti 
ekscesai, kuriu aukomis taptų Lie
tuvoje gyvenantys rusai. Nors 
lietuvių tauta, būdama taiki, yra 
priešinga, bet kokioms žudynėms, 
tačiau sulaikyti per ištisus me
tus susikauptą neapykantą ko 
lonistams būtų neįmanoma. 

Išeidami iš humanistiniu prin
cipu, mes kviečiame visus Lietu
voje gyvenančius rusus apleisti 
mūšy kraštą. Tai būtu efektyviau 
sia priemonė apsisaugoti jiems 
nuo bereikalingo kraujo pralieji
mo. O kartu tai dalinai sustabdy 
tu tą žalą, kurią, kaip minėjome, 

, . , , . . , , i atneša Lietuvai rusai kolonistai 
krašto pramones darbininku dau „ . . .. . . . 

j .\ T» J- i v i Be to, patariame jiems geriau ĮSI-

(Tęsinys) 

7. Atvykę iš neaprėpiamu Sibi
ro plotu, rusai kolonistai atsive
ža nepagarbą gamtai. Nunioko
ti mūsų priemiesčiŲ miškai — tai 
kolonistu ranku darbas. Patekę į 
vadovaujančius postus, kolonistai 
be atodairos kerta Lietuvos miš
kus, teršia vandenis ir 1.1. 

8. I Lietuvą atvykę rusai uži
ma taip vadinamas "komandi
nes aukštumas". Jie beveik visiš
kai užvaldė geležinkelį, karo pra
monės įmones, ryšių sistemą. Ta
riamai dėl vietų stokos lietuviai 
specialistai siunčiami darbuotis 
(ir nutautėti) į "broliškas res
publikas". 

9. Iš Rusijos į Lietuvą gabena
ma žaliava ir čia perdirbama ru-
ay« v«iiis (Vilniaus 

gumą sudaro rusai). Perdirbta ža- j 
liava vėl atgal keliauja į metro-1 

TĘSIAMA MADRIDO 
KONFERENCIJA 
Nauji ginčai dėl žmogaus teisių 

Madridas. — Po ilgos pertrau
kos vėl prasidėjo Europos Saugu
mo ir Kooperavimo konferencija 
Madride, kur dalyvauja 35 valsty 

Pakistane jau yra apie 2.4 milijo
nai afganų, dar 400,000 pabėgo į 
Iraną. Tai didžiausia pabėgėliu 
koncentracija visame pasaulyje. 

I rano prezidentas Ali Khamenei (viduryje) lanko kariuomenės dalinius netoli I rako sienos, 
vėl nutilo. 

Karo su Iraku veiksmai 

sąmoninti savo vaidmenį Lietu-

poliją. Ekonomine žala akivaizdi. L --i - i n. - • • j įT« . , . . . . . . Rusiškai kalbančias užsienio Tačiau ją kompensuoja politine ,.. t_J. . ». _ - „ , J ,. T_T" .. , I radijo stotis prašome si mušu nauda — lietuvio sąmonėje bran Į , . . . , ,,_,. ^ A c 

Rumunija įvedė 
duonos normavimą 

Prie parduotuvių atsirado žmonių eiles 

,. . . . , . , , i kreipimąsi paskelbti Tarybų Są-
dmama mintis, kad nepriklauso- . . , . . \ ,. .. .~-. T . ,. . , JT v .. i jungai skirtų transliacijos metu. 
moję Lietuvoje be rusiškos žalia-1' „ ^ -trr j r 
vos sustos visos Lietuvos pramo-, i

 L I E T U V o S LAISVĖS LYGOS| 
nes įmones, MazeikiŲ naftos per-! T A I T I V * T . D V D A 
- . . , . t » . T i. lAUlliNt 1 Arvi C A 
dirbimo kombinatas, Ignalinos j 
atominė elektrinė ir kt. ' (Pabaiga) 

DEL LIGOS PASITRAUKĘ 
SUOMIJOS PREZIDENTAS 

Kekkonen išlaikė Kremliaus pasitikėjimą 
Helsinkis. — Ilgametis Suo- j ginklų zona. Kekkonenas laiko-

mijos prezidentas Urho Kekko-j mas neutralumo ir draugystės su 
nen, išbuvęs pareigose 25 metus, j Maskva politikos tėvu. Jis dažnai 
pasitraukė dėl silpnos sveikatos-Į važiuodavo į Sovietų Sąjungą, 
Jis nedirba jau nuo rugsėjo 11, jo ten medžiodavo su Kremliaus va-
pareigas ėjo viceprezidentas Mau dais ir sugebėjo išlaikyti pusiaus 
no Koivisto. Prezidento atsista- vyrą tarp suomiu interesu ir Mas 
tydinimą paskelbė Valstybės ta- kvos reikalavimų. Jis dažnai pri 
ryba. Kekkonenas pasirašė pareis 
kimą, kuriame sako, kad arterijų 
sklerozė neleidžia jam eiti pa
reigu. "Pareiškimas pasirašytas 
prie liudininku: prezidento kan
celiarijos viršininko, prezidento 
sūnaus Matti, kuris yra aukštas 
pareigūnas žemės Ūkio ministe
rijoje ir dviejv gydytoju. 

Vyriausybė paskelbė, kad nau
jo prezidento rinkimai bus sausio 
17, kada bus renkama elektoriu 
kolegija. Ji susirinks sausio 26 ir 
išrinks naują prezidentą. Dabar
tinis viceprezidentas Koivisto lai
komas stipriausiu kandidatu, ta
čiau praktiškai dar nežinoma, ar 
jį parems Maskva. 

Suomijos elektoriu kolegija bus 
padidinta iš 300 nariu iki 301. 
Buvęs prezidentas pirmą kartą 
buvo išrinktas 1956 m. labai ne
didele balsy persvara: 151 — 149. 
Jo didžiausia stiprybė 'buvo Krem
liaus pasitikėjimas, kad Suomija 
nekeis savo užsienio politikos — 
neutralumo ir draugiškumo So
vietu Sąjungai. Didžiausias Kek-
koneno sugebėjimų bandymas 
įvyko 1973 metais, kada Suomi
ja įsijungė į Europos Bendrosios 
Rinkos prekybos partnerių eiles. 
Maskva seniai kritikuoja Rinką 
kaip socializmo priešą ir neprita
rė Suomijos specialiems ryšiams 
su Rinkos valstybėmis. Kekkone-
nui pavyko įtikinti Kremliaus va
dus, kad suomių padėtis dėl to ne
pasikeis ir Suomija liks draugiš
ka sovietams. 

M a s k v a i labai p a t i k o Kekko- Ilgametis Suomijos prezidentas L'rho 
neno siūlymas paskelbti Siaurinę Kekkonen dėl ligos pasitraukė iš pa-
Europą laisva nuo branduoliniu reigv. 

Bukareštas. — Beveik tuo pa
čiu metu ekonominė krizė palie
tė ne tik Lenkiją, bet ir Rumuni
ją, kurioje praėjusią savaitę buvo 
įvestas duonos ir miltų normavi
mas. Kepyklose ir parduotuvėse 
pardavėjai tikrina pirkėjų asmens 
dokumentus, žiūrėdami, kad Bu
karešte ar kituose miestuose duo
nos nepirktu iš kitur atvykę tau
tiečiai. Rumunijos padėtis kiek 
geresnė už Lenkijos, nes jos užsie
nio skolos sudaro tik trečdalį len
kų skolų, apie 9 bil. dol. Padėtį 
šiais metais apsunkino blogas že 
mes ūkio derlius. Pakenkė ir tarp 
tautinėje rinkoje įsivyravę aukš
ti valiutos nuošimčiai. 

Rumunijos valdžia yra tvirtai 
komunistų partijos rankose. Žiū
rėdamas į įvykius Lenkijoje, Ru
munijos prezidentas Ceausescu 
šiais metais pravedė tarp partijos 
"aparačikų" nemažą valymą, nu
bausdamas tuos pareigūnus, ku
rie savo užimamas vietas naudo
jo savo reikalams, grobstė visuo-

mindavo Kremliaus vadams, kad j m e n ė s turtą. Sakoma, kad iš par-
jiems daug naudingiau palikti t i j o s eįiįu pašalinta apie 30,000 

lygūs importams. Tačiau šiais 
metais prie įvairių parduotuvių 
pradėjo atsi asti žmonių eilės, kas 
laikoma normaliu dalyku ne tik 
Lenkijoje, bet ir Sovietų Sąjungo
je. Oficialiai valdžios pareigūnai 
dėl atsiradusių sunkumų kaltina 
"imperialistus", kurie išnaudota 
„neišsivysčiusias" šalis. Stebėtojai 
tačiau teigia, kad Rumunijos sun
kumai kilo daugiausia dėl val
džios planu sukurti modernią pra 
monę dėl lėšų investavimo į nau
jas įmones, naujas statybas. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— "Chicago Sun Times" pa
skelbė, jog Vatikane pasklidęs 
gandas, kad sekmadienį popiežius 
Jonas Paulius pakels arkivysku
pą Paulių Marcinkų į kardino
lus. 

— Sovietų prezidentas Brežne
vas įspėjo Ameriką nesikišti į Vi
duriniųjų Rytų reikalus. Istorijo
je dar nebuvo tokio begėdiško, 
ciniško imperializmo agresyvių-

bių atstovai. Konferencija prasi-1 Toliau anglas kalbėtojas palietė 
dėjo pernai lapkričio mėnesį ir, žmogaus teises. Susitarimu dėl tų 
mažai kas tikėjosi, kad ji tiek ii- j teisiu sovietai visai nepaiso. Jie bė
gai užsitęs. Konferencijos tikslas veik sustabdė žydu emigravimą, 
buvo patikrinti, kaip laikomasi Į Šiais metais išleista. 73 nuoš. ma-
Helsinkio 1975 metų susitarimu, i žiau žydu negu pernai. Wilber-
Vakarų atstovai aiškiai mato, i force pritarė Kanados siūlymui 
kad ši pažiūra nedavė lauktu re- šaukti apžiūros konferenciją, ku-
zultatų. rioje būtu svarstomi tik žmogaus 

Nauju ginčų laukiama ir dėl teisių nuostatu laužymai, 
šitokių konferencijų ateities. Ky- Sovietų Sąjungos delegacijos 
la klausimas, ar verta ateityje Į vadovas Leonid Ujičev pasakė, 
jas šaukti, jei neįmanoma pa- j kad sovietų žmogaus teisių kriti-
siekti jokių tikslų. Yra siūlymu | kavimas yra tik "pigi propagan-
užbaigti Madrido suvažiavimą 
gruodžio 18 d. 

Konferencijai susirinkus, kalbą 
pasakė Europos Bendrosios Rin
kos 10-ties narių vardu Britanijos 
atstovas John Wilberforce. Jis kri
tikavo Sovietu Sąjungą dėl Afga
nistano okupavimo, dėl žmogaus j sitarimų 
teisių laužymo, dėl Vakarų radi- j Madrido 
jo programų trukdymo, dėl kari
nių manevrų prie Lenkijos sienų,. 

da" ir nurodė, kad Vakarų Euro-
-poje žmonės demonstruoja, o tas 
rodo, kad detantės dvasia liaudy
je yra gyva. Anglas Wilberforce 
tuoj atsiliepė, kad sovietų pilie
čiai irgi demonstruotų, jei Sovie
tų Sąjunga laikytųsi Helsinkio su-

konferencijoj, kuri 
išsiskirstė atostogų liepos 28 d., 
buvo kalbama apie ateities kon-

nieko apie juos nepranešant Mad j ferencijas. Vakarai siūlė aiškią 
rido konferencijos susitarimu da
lyviams-

VVilberforce nurodė, kad Afga
nistano žmonės aiškiai parodė sa 

darbotvarkę, o sovietai reikalavo 
kalbėti tik apie nusiginklavimą, 
saugumo klausimais. 

JU jėgtl diktavimo ir manipulia- vo opoziciją sovietų pastatytam 
vimo, kaip dabar Egipte ir kito- j režimui, kovodami prieš tą reži-

Suomijoje skirtingą valdžios sis
temą ir turėti savo 800 mylių il
gio pasienyje taikingą Suomiją. 

Net ir suomių opozicijos veikė
jai sutinka, kad Kekkonenas su
gebėjo išlaikyti Suomiją neleng
voje pozicijoje, kad jis "darė, ką 
galėjo". Opozicijos laikraščiai 
kartą pavadino Suomiją "Kekkos-
lovakija". Suomiai sutinka, kad 
Suomijos egzistencija priklauso 
nuo didžiojo kaimyno pasitikėji
mo. 

Valstybės departamentas žinią 

žmonių. Metų pradžioje valdžia 
atkreipė didesnį dėmesį į priva
čius rumunų sklypelius, nes patir
tis kitose socialinėse valstybėse 
paordė, kad kolektyviniuose 
ūkiuose produkcija yra daug ma
žesnė, lyginant su privačiais skly
pais. Ūkininkai buvo raginami 
daugiau pasigaminti daržovių, 
mėsos produktų ir pieno patys 

Khadafio įspėjimas 
Bona. — Libijos prezidentas 

pulk. Khaddafi savo pasikalbėji
me su vokiečių žurnalu "Stern" 
vėl piktai puolė Ameriką ir jos 
prezidentą Reaganą. Jis įspėjo 
Ameriką, kad Libijos raketos nu-
muš Awacs lėktuvus, jei jie skrai
dys prie Libijos sienų. Khadafis 
pasakė, kad Reaganas yra dar 
"kvailesnis" už Carterį. 

Renka Jungtinių 
Tautu sekretorių 

New Yorkas.— Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryboje vyksta bal
savimai dėl generalinio sekreto
riaus kandidatūros. Kinija ketu
ris kart panaudojo savo veto 
prieš dabartinio sekretoriaus Wald 
heimo kandidatūrą. Kinija re
mia Tanzanijos diplomatą Šalim 
Šalim, už kurį pasisakė jau 93 ne 

se Šalyse, pasakė Brežnevas. 
— Izraelis ir Egiptas susitarė 

dėl ateities santykių: turizmo, 
pašto ir kitų komunikacijos ry
šių. 

— Salvadore toliau vyksta ko
vos tarp vyriausybės kareivių ir 
komunistinių sukilėlių. Praėjusią 
savaitę žuvo 70 žmonių. 

— Libano sostinėje, Beirute 
sprogo bomba krikščionių apgy 

mą arba pabėgdami į užsienius. 

Paremkime kongr. 
Edward Denvinskį 

Kongr. Edvvard Denvinski yra 

"Solidarumo" streikas 
Varšuva. — Vakar Lenkijoje 

Į vyko generalinis, vieno valandos 
; "įspėjamasis streikas", kuriam pri 
; tarė ir "Solidarumo" vadovybė. 

Vyriausybės spauda ragino dar-
i bininkus ignoruoti "Solidarumą", 
' nes jis prisideda prie ekonominės 
' krizės ir kenkia Lenkijai. Tą pa-Atstovų rūmuose įnešęs pasiuly 

mą papildyti (Amendment) Lais I čią dieną posėdžius pradėjo ko
vės radijui ir tarptautinės komu- į munistų partijos centro komite-
nikacijos agentūrai lėšas. Jo pa- Į tas. Penktadienį susirenka Len-

ventame rajone. Vienas žmo į į s I siūlymą remia kongr. Dante Fa- į kijos seimas. Spėjama, kad jis pa-
žuvo, 22 sužeisti, sudegė 17 au- cell, Zoblocki, Rostenkowski ir H. | tvirtins naujo pirmojo sekreto-

Hyde. Būtų gerai, kad lietuviai j naus Jaruzelskio 
kuo skubiausiai jiems siųstų tele 

tomobilių. 
—Pomirtinis skrodimas paro-

w-

dė, kad lakūnas, kuris gegužės I gramas | Atstovų _ rūmus arba 
mėn. su lėktuvu nukrito ant lėk- ! skambintų telefonais, pvz. Hon. 
tuvnešio "Nimi tz" denio, kur žu- j kongr. D. Fascell 202 — 225 — 
vo 13 karių, kūne turėjo daug an-
tihistaminų vaistų, 11 kartų dau
giau, negu gydytojai leidžia. 

—Už popiežiaus peršovimą 
nuteistas turkas teroristas Meh-
met Ali Agca pradėjo Italijos As-
coli kalėjime bado streiką. Neskel
biama, ko jis reikalauja. 

Rytų bloke rumunų žemės ūkis | p r i s į j u n g u s j 0 bloko šalys. Sovietų 
daugiau kolektyvizuotas negu ki-, S ą j u n g a tanzaniečio nepalaiko, 
tose bloko šalyse. Nežiūrint to, j n Q r s j i s y r a m a i s t a s , tačiau — 
rumunai dar neseniai eksportavo 

apie Kekkoneno pasitraukimą su- z emės ūkio produktus, o kartu 
tiko su pareiškimu, kad jis buvo; eksportavo ir naftą. Šiandien Ru-
plačiai pripažintas kaip žymus j m u n į j a j tenka naftą pirkti užsie-
valstybininkas. niuose, o paskutiniais metais im

portuojami ir javai. 
Rumunijos padėtis daug geres

nė už Lenkijos sunkumus, nes 
pernai Rumunijos prekyba su 
Sovietų Sąjunga ir su Vakarų Vo
kietija, — dviem didžiausiais pre
kybos partneriais, nenešė nuosto 
lių. Eksportai į tuos kraštus buvo 

Opozicija senate 
Washingfonas. — Šias eilutes 

rašant, dar nebuvo žinoma, kaip 
senatas balsuos dėl ginklų Saudi 
Arabijai pardavimo. Paskutinė
mis dienomis prezidentui Reaga-
nui pavyko patraukti į vyriausy
bės pusę dar kelis senatorius ir se
nate balsai buvo pasiskirstę ly
giomis, 50 senatorių prieš parda 

Kinijos draugas. Amerika kartą 
irgi panaudojo veto prieš Tanza
nijos Salimą. 

Manoma, kad balsams už Sa
limą mažėjant, Kinija irgi pakeis 
laikyseną ir balsuos už VValdhei-
mą, kuris kandidatuoja trečiajai 
kadencijai. 

Ispanu parlamento 
debatai del Nato 

Madridas. — Ispanijos parla
mente vyriausybė laimėjo pirmą 
rundą debatuose dėl įstojimo į Na
to bloką. Socialistai ir komunis
tai reikalavo pavesti šį klausimą 
konstituciniam teismui, kuris nu
spręstų ar įstojimą gali nutarti 
parlamentas ar tokiam sprendi
mui reikia visos tautos referendu
mo. Parlamentas 173 — 138 at
metė siūlymą kreiptis į teismą. 
Prieš debatus užsienio reikalų mi-
nisteris Llorca aiškino, kad įstoji
mas i Nato sustiprintų Ispanijos 

bėtojai nurodė, kad įstojimas su
ardytų dabar turimą jėgų 
pusiausvyrą, priverstų sovietus 

vimą atmetė 301 - - 111 balsais. Bendrąją Rinką. Opozicijos kai-1 daugiau ginkluotis. 

vimą ir 50 — už. Prieš dvi savai
tes Atstovų Rūmai ginklų parda- Į jrvriybą, palengvintų įstojimą j 

Naujas kandidatas 
l premjero vietę 

Teheranas. — Irano preziden
tas pasiūlė antrą kandidatą į 
premjero vietą. Tai dabartinis už
sienio reikalų ministeris Hossein 
Musavi. Pirmąjį kandidatą par
lamentas atmetė, manoma, dėl 
to, kad jis mokslus baigė Ameri
koje. 

Spalio mėn. pradžioje Musavi 
buvo New Yorke, dalyvavo 
Jungtinių Tautų generalinėje 
Asamblėjoje. Savo kalboje jis siū
lė panaikinti Saugumo Tarybos 
pastoviųjų narių veto teises ir 
siūlė iškelti Jungtines Tautas iš 
Amerikos. 

Teherane prie Prancūzijos lėk
tuvų bendrovės įstaigos sprogo 
bomba, nukentėjusių nebuvo. 
Irane auga priešingumas Pran
cūzijai, nes ten politinį prieglobs
tį gavo buvęs prezidentas Bani 
Sadras ir kiti dabartinės valdžios 
priešininkai. 

4506, kongr. Zablocki (area 
code visų tas pats) 225 — 4372; 
kongr. Rostenkowski 225 — 4061 
i r H . H y d e 225 — 4561. 

— Gynybos sekretorius Wein-
bergeris pareiškė, kad masinės 
Europos demonstracijos prieš ato
minius ginklus yra nepagrįstos, , . , . , . 

-.:• • v iaa i ligšiolinių vyriausybių nesugebe-
pavojmgos, nes vienašališkas';.5 . . . . ^ T 7 ~ .? , 
nusiginklavimas gali paskatinti 

siūlomus 
riausybės pakeitimus. 

Pirmosios žinios apie lenkų 
streiką parodė, kad abi pusės 
skelbia skirtingus rezultatus. Len
kų televizija rodė dirbančius dar
bininkus. Sakoma, kad streike da
lyvavo apie 75 nuoš. lenkų dar
bininkų. Varšuvos "Solidarumo" 
skyrius neslėpė, kad streiko tiks
las — politinis. Gatvėse dalina
mi lapeliai reikalavo steigti nau 
ją "socialinę tarybą" Lenkijai, ku 
ri "pati valdytųsi". Krizę atnešė 

sovietus pradėti puolimą. Pro
testai yra klaidingas kelias išlai
kyti taiką, pasakė jis. 

— Milane žuvo du policinin
kai, susišaudę su teroristų grupe, 
kiti du buvo sužeisti. 

jimai, todėl reikia sunaikinti da
bartinę struktūrą, įsteigti naują, 
— sakoma unijos skyriaus pareiš
kime. 

Parama Lenkijai 
IVashingtonas- — JAV vyriau

sybė paskelbė, kad Lenkijai bus 
siunčiami pieno produktai per 
CARE agentūrą. Už produktus 
Lenkija mokės lengvomis kaino
mis savo zlotais. Iš viso numato
ma pasiųsti 20 mil. dol. vertės pie 
no miltelių, sviesto ir sūrio. 

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad šalia tų siuntų 
praėjusią savaitę privačių organi
zacijų pastangomis į Lenkiją iš
siųsta 2,565 tonų pieno miltelių, 
664 tonų kalakutų ir 113 tonų kū
dikių maisto. 

Naujasis JAV ambasadorius Sovietų 
Sąjungoje Arthur Hartman pradėjo pa
reigas 

KALENDORIUS 

Spalio 29 d.: Maksimilijonas, 
Euzebija, Barutis, Tolvydė. 

Spalio 30 d.: Alfonsas, Zeno-
bia, Minvainas, Validė. 

Saulė teka 6:17. leidžiasi 4:51. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 70 

'.., naktį 50 1. 

* 
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Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu: 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave., Chicago, IL 60632 

LIETUVOS VYČIAI SVEIKINA 
(Pirmininkės kalba Alto suvažiavime) 

• 

Didelė garbė ir malonumas 
pasveikinti Amerikos Lietuvių 
Tarybos metinį suvažiavimą 
trisdedimt dviejų gimtų Lietu
vos vyčių, o taip pat ir mūsų 
organizacijos centro valdybos 
vardu. Nuoširdžiai linkime, 
kad Sis suvažiavimas būtų dar
bingas ir nutiestų gaires atei
ties veiklai Lietuvos lais
vinimo kovoje ir darbuose. 
Mes, vyčiai, didžiuojamės ir 
džiaugiamės, kad mūsų veikla 
susijusi su Alto veikla. Mes 
visuomet stengsimės jums 
talkinti ir padėti, ypač per savo 
Lietuvos Reikalų komitetą. 

Su džiaugsmu pasitikome 
jūsų naująjį biuletenį anglų 
kalba, nes Amerikos lietuvių 
tarpe, ypatingai čia gimu
siųjų, yra ir tokių, kurie lie
tuvių kalbos nebesupranta, 
tačiau jiems rūpi lietuviški 
reikalai ir Lietuvos išlais
v in imas . Š i a n d i e n , gal 
daugiau negu praeityje, čia 
gimusiems lietuviams rūpi jų 
kultūrinis paveldėjimas; jie 
laiko garbe būti lietuvių 

~ kilmės. 
Mes, vyčiai, jau daugelį metų 

laiškais, rezoliucijomis ir ki
tokiais būdais beldžiamės į 
įvairių pareigūnų duris, Sauk-

_ darni ir reikalaudami Lietuvai 
—iaisvės. Nuolat rašome jiems, o 

taip pat laikraščių redak
toriams ir korespondentams 
prašydami, kad jie iškeltų 
mūsų reikalą viešumon. Todėl 
ne be reikalo pirmame Iietu-

į vos vyčių centro valdybos 
^posėdyje (prieš dvi savaites 
^Newarke) vienbalsiai nuta

rėme neremti pabaltiečių gru
pės Kalifornijoje samdomos 
bei apmokamos amerikiečių 
bendrovės, kuri už didelį atly

ginimą nori talkinti Lietuvos 
laisvinimo darbe. Esame paty
rę ir gerai žinome, kad mūsų 
pačių veiksniai nuo pat Lie
tuvos užgrobimo tokį darbą at
lieka su meile ir dideliu pasi
šventimu bei pasiryžimu be 
jokio piniginio atlyginimo. 
Daug geriau būtų paremti 
mūsų pačių veiksnių pastan
gas, darbus ir užsimojimus, 
nes jie dirba ne už dolerį, bet 
vedami idealo, ir visa širdimi. 

Baigdama šiuos kelis svei
kinimo žodžius, noriu pasaky
ti, kad mes, Lietuvos vyčiai, 
visuomet buvome ir ateityje 
būsime su Amerikos Lietuvių 
Taryba. Tęskite savo gar
bingą darbą toliau, kol ateis 
diena, kada bendromis jė
gomis suruoSime didelę ekskur
siją į išlaisvintą nepriklau
somą Lietuvą ir jai nuvešime 
antrą auksinį kardą ateityje 
atsiginti nuo priešų. 

Loreta Stukienė 

Jaunimas klausosi poezijos LB Detroito apylinkės 
valdybos surengtoje vakaronėje su poetu Kaziu 

Loreta Stukienė, naujoji Lietuvos 
vyčių centro valdybos pirminin
kė. 

35-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Rugsėjo 28-tą Vyčių salėje 
Chicagoje įvyko 36-tos kuopos 
susirinkimas. Po vasaros ato
stogų vėl buvo smagu sutikti 
bendraminčius draugus, pasi
dalinti įspūdžiais ir pagalvoti 
apie kuopos ateities veiklą. 

Šio susirinkimo svarbiau
sias tiksias buvo išrinkti naują 
kuopos valdybą. Buvo iš
rinkti: Jonas Paukštys — pir
mininkas, Walter Tenclinger 
— vicepirmininkas ir jaunųjų 
vyčių globėjas, Irena NoruSy-
tė — narių telkimo pir
mininkė, Bernice Pupinik — 
senjorų pirmininkė ir ritualų 
vadovė, Pranas Svelnys — 
iždininkas, Ann Marie Kassel 
— sekretorė, Jeronimas Jan
kus ir Juozas Martikonis — 
vėliavnešiai, kun. Fabijonas 
KireiUs — dvasios vadas, Rūta 
Kazlauskienė — „Vyčio" 
korespondentė, Ona Naurec-
kienė — kultūrinių reikalų 
vadovė, Sabina Klatt — rengi
nių vadovė, Salomėja Daulie-
nė — lietuviškos spaudos atsto
vė. Revizijos komisijon išrinkti 
Sabina Klatt ir Vincas Semaš
ka 

Po rinkimų, Jonas Paukštys 
padėkojo už išrinkimą jį kuo
pos pirmininku, pasidžiaugė 
gražia vyčių veikla ir pasi
žadėjo nuoširdžiai darbuotis 
organizacijos gerovei. Jis 
išreiškė viltį, kad 36-ta kuopa, 
visiems vieningai darbuojan
tis augs ir klestės. 

Rūta Kazlauskienė supa-

Bradūnu. IS k. 
Zarankaitė. 

Černiauskaitė, Smalinskaitė ir 
Nuotr. J. Urbono. 

SAULIŲ KUOPOS 
VALDYBOS POSĖDIS 
Stasio Butkaus šaulių 

kuopos valdybos posėdis įvy
ko spalio 11 d. pas kuopos 
pirm. Vincą Tamošiūną. 
Posėdį pradėjo kuopos pirm. 
Sekretoriavo kuopos vicepirm. 
Romas Macionis. Darbotvar
kė buvo priimta be pataisų. 
Sekė valdybos narių prane
šimai. 

Kuopos pirm. V. Tamošiū
nas savo pranešime pareiškė, 
kad St. Butkaus kuopos šauliai 
dirba ne tik vieni, bet broliškai 
ir su kitomis lietuvių organi-
zacijomis: Wayne State 
Universitete Lietuvių kamba
rio komitetu, Lietuvių Kultū
ros klubu, Ramovėnais, Balfu 
ir DLOC. Sąžinės skatinami 
skverbėmės į Amerikos mokslo 
židinį. Turime didingą, daug 
kalbančią pilį Wayne State 
Universitete — Lietuvių 
kambarį- Šiuo metu jau 
teisiniai paremta ir keli lietu
viai studentai gaus stipen
dijas tęsti mokslą Wayne State 
Universitete. •* 

žindino naująją valdybą su 
rengiamu 36-tos kuopos pasi
linksminimu, kuris įvyks 1982 
m. vasario mėn. 13 d. Vyčių 
salėje. Šokiams gros orkestras 
„Aidas". Pasilinksminimo ren
gimo komiteto pirmininke 
išrinkta Ona Naureckienė. 

1982 m. gegužės 9 d. ruošia
ma „Maldos už Lietuvą" diena. 
Ruošimo komitetui vadovauja 
kun. F. Kireilis. 

Lapkričio 8 d. 5:00 vai. po 
pietų bus šv. Mišios už gyvus ir 
mirusius vyčius. Jos bus Šv. 
Marijos bažnyčioje, 707 Plain-
field Road, Plainfield, Illinois. 

Gruodžio mėn. 8 d. Vyčių 
choras atliks programą „Kalė
dos aplink pasaulį" Mokslo ir 
Pramonės muziejuje. 

Lietuvos vyčių 36-ji kuopa 
kviečia Brighton Parko lietu
vius domėtis jos veikla, susi
pažinti su vyčių tikslais ir tap
ti vyčiais. Susirinkimai būna 
kiekvieno mėnesio paskutinį 
pirmadienį Vyčių salėje, 2455 
West 47th Street. Prasideda 8 
vai. vakare. 

S.D. 

DARBO VAKARONĖ 
Kultūrinių renginių vadovė 

Ona Naureckienė ruošia dar
bo vakaronę: „Šiaudinė mo
zaika". Čia ji parodys įvairių 
paveikslų ir paaiškins kaip 
juos daryti. Norintieji sau ką 
nors pasidaryti gaus reikalin
gas medžiagas už 50 centų, 
reikia tik atsinešti savo žirklu
tes. Vakaronė įvyks lapkričio 6 
d., 6:00 v.v. Naureckienės na
muose 2501 W. 43 St. Įėjimas 
per šonines duris. 

PAS SOUTHFIELDO 
VYČIUS 

Lapkričio 8-tą Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros 
centre Southfielde, Detroito 
priemiestyje, bus 79-tos vyčių 
kuopos ruošiamas festivalis. 
Prasidės tuojau po 9-tos valan
dos mišių. Bus jame visokio 
maisto ir gėrimų, bus pardavi
nėjami pyragai, paroda ir 
įdomių prekių kioskai, bus ir 
įvairūs žaidimai vaikams. 
Kiekvienais metais 79-ta vyčių 
kuopa šitokį festivalį su
ruošia, bet šįmetinifl skirsis 
nuo ankstyvesniųjų. Ener
gingas Detroito skautų va
dovas Algis Avaitekaitis yra 
surinkęs daug fotografijų, 
knygų ir šiaip literatūros apie 
persekiojamą Bažnyčią Lietu
voje, kai ką gavęs iŠ buvusio 
Lietuvos Reikalų komiteto pir
mininko kun. Kazimiero Puge-
vičiaus, visa tai bus išstatyta 
parodoje, kad visi galėtų 
pamatyti dabartinę padėtį 
Lietuvoje. 

79-ta vyčių kuopa yra veik
liausia organizacija Dievo Ap
vaizdos parapijoje. Graži jos 
vėliava yra pažįstama visiems 
parapiečiams. Per festivalį 
(praeitą pavasarį) vyčiai sur
inko daugiausia pinigų savo 
parapijai. Ir arkivyskupijos 
lėšų telkimo vajuje jie labai 
sėkmingai atstovavo savo 
parapiją. Dabar 79-ta kuopa 
pradėjo rinkti istorinius duo
menis apie pirmuosius lietu
vius ir jų bažnyčią Detroite. 

Dainius 

Šį pavasarį Detroito Centri
nės bibliotekos spintose išdės
tyti žavingi mūsų liaudies 
meno turtai ten išbuvo 2 mėne
sius; juos apžiūrėjo daug 
amerikiečių. Šiai parodai 
eksponatus pateikė: St Kaune 
lienė, A. Jonynienė, V. 
Norvilaitė, E. Kutkienė, L 
Mingėlienė, V. Tamošiūnas ir 
kun. V. Kriščiūnevičiu8. 

Dr. Rice veikalas apie 
pasaulio gintarą gimė mūsų 
Tautybių Institute. Autorė gin
taru susidomėjo pamačiusi 
gintaro puošmenas. Ji su savo 
vyru foto reporteriu atvyko į 
Kazio Sragausko namus ir čia 
nufotografavo V. Tamošiūno 
meniškus gintarus. 

Liepos mėn. prie Detroito 
upės įvykęs Tautybių festi
valis, su Gintaro Karoso 
puošmenomis, buvo žavingas 
ir patrauklus. Tai A Jonynie-
nės, S. Kaunelienės ir jų 
talkininkių L Mingėlienės, V. 
Norvilaitės ir R. Juškaitės 
nuopelnas. 

Išvažiavimas šaulių S. ir A. 
Vasiulių sodyboje buvo 
sėkmingas. Kun. Alfonsas 
Babonas aukojo šv. Mišias už 
kankinį Skuodį. Mišių klausy
tojai jo išlaisvinimo reikalui 
sudėjo daugiau 100 dol. 
Vaišėms vadovavo moterų 
sekcijos vadovė A. Poderienė, 
talkinant O. Šadeikienei, L 
Mingėlienei, L. Macionienei, 
A. Jonynienei ir kitoms. 

Rugsėjo mėn. Tautybių 
institute ruošiamai arbatėlei 
A Jonynienė su kitų šaulių 
pagalba iškepė raguolį, 
baravykėlių ir kitų lietuviškų 
skanėstų. E. Kutkienė — tortą, 
V. Norvilaitė turėjo įrengusi 
gintaro lobių parodėlę. Svečiai 
gardžiavosi skaniais lietu
viškais kepsniais ir stebėjosi 
gražiais gintaro lobiais. Apie 
vergijoje kenčiančią Lietuvą 
išdalinta daug propagandinės 
literatūros. 

Kasmetinėje Tautybių in
stituto suruoštoje mugėje teko 
įtemptai dirbti 5 dienas. Lietu
vių paviljonas buvo mugės 
puošmena. Lankytojai žiūrėjo, 
gražėjosi, o radę ką patin
kamo — pirko. Mūsų jauno
sios kartos teatsilankė 8 
svečiai, gi senoji karta ir net 
mišrių šeimų atsilankiusiųjų 
skaičius viršijo šimtinę. 
Solistė Danutė Petronienė 
demonstravo savo gražų tauti
nį kostiumą. Mugėje dirbo: S. 
Kaunelienė, A. Jonynienė, D. 
Petronienė, V. Norvilaitė, L 
Mingėlienė, E. Kutkienė 
ir V. Tamošiūnas. Tenka 
pripažinti, kad mūsų jėgos 
senka ir silpnėja, reikia ieškoti 
naujų, nors jos labai sunkiai 
randamos. 

Esame paskelbę foto 
konkursą. Reikia išleisti 
sveikinimo kortelių lietuviško 
meno motyvais. Nuotraukų 
įvertinimo komisiją sudaro 
detroitiškiai menininkai: 
Danguolė Jurgutienė, Vikto
ras Veselka ir Juozas Jasiū-
nas. Atvirukams išleisti komi; 
sija: Antanas Norus, Vladas 
Staškus ir Mykolas Abarius. • 
Visos premijuotos nuotraukos 
yra St. Butkaus Saulių kuopos 
nuosavybė. Atsiradus tinkamų 
nuotraukų, nepremijuotų, bet 
tinkamų išleisti, bus tariamasi 
su jų savininkais. Nuotraukų 
įteikimo paskutinė data — 
1981 m. lapkričio 15 d. 

Visuotinas Saulių kuopos 
susirinkimas bus sušauktas 
1982 m. sausio mėn. Po 
išsamaus kuopos pirm. 
pranešimo kitiems kuopos 
valdybos nariams nebuvo 
reikalo pranešimų daryti. 
Iždininkui M. Baukiui 
pranešus kasos pinigų stovį, 
valdyba paskyrė Balfui 25 dol., 
Altui 50 dol, Tautos fondui 100 
dol., Vasario 16 gimnazijai 100 
dol., „Žiburio" lituanistinei 
mokyklai 50 dol., „Aušros" 
lituanistinei mokyklai 25 dol., 
Radijo valandėlėms „Lietuvių 
melodioms" 25 dol. ir „lietu
vių balsui" 25 dol. Spaudai 
„Draugui", „Dirvai", „Naujie
noms", „Darbininkui", 
„Kariui", „Tėviškės žibu
riams" ir „Laisvajai Lietuvai" 
— kiekvienam po 25 dol. 

1982 m. sausio 2 d. bus 
pašventinta a.a. Juozo 
Tamošiūno kapo lentelė — 
paminklas ir sausio 3 d., 10:30 
vai. ryto Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje atlaikytos už jo 
sielą šv. Mišios; po jų — pietūs. 
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Posėdžiui 
Tamošiūnas 
kurias jis 
Sragausku, 

pasibaigus, V. 
pakvietė vaišių, 
su Kazimieru 

talkinant Lidijai 
Mingėlienei ir Antaninai 
Jonynienei, paruošė. Maldą 
sukalbėjo kuopos kapelionas 
kun. A. Babonas. 

Prieš posėdi valdybos nariai 
apžiūrėjo V. Tamošiūno Il-me 
namo aukšte įrengtą muziejų, 
kuris turtingas meno ekspo
natais. 

A Gr. 

TRUMPAI 
Filmas „Antanas Smeto

na" Detroito lietuviams bus 
rodomas Šv. Antano lietuvių 
parapijos salėje, 175025-tag-vė 
ir W. Vernor, Detroit Kad 
daugiau tautiečių tą filmą galė
tų pamatyti, jis bus rodomas 
lapkričio 8 d. ir lapkričio 15 d. 
po lietuviškų pamaldų 12 vai. 
30 min. Detroitui filmą parūpi
no Stasys Šimoliūnaa, Detroi
to Organizacijų centro vardu. 
Filmas pagamintas Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos 
rūpesčiu, kurios pirmininku 
tada buvo Antanas Mažeika. 
DOC prašo ir skatina, kad 
filmą pamatytų ir jaunimas. 
Auka tik 2 dol. 

S. Sližy $ 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374*8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tai. ofiso HE 4-5849. rez. 388 -2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tai - GR 6-2400 

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

Tai. ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9 

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

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak išskyrus 
treč Sešt 12 * i 4 vai r-aptl . Į'" 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfc-

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8lst Street " 

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

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tat - BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818: Raz. PR 6 - 9 8 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos- " 
2 4 5 4 West 71st Street " 

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

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
JOKS* 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000. Raz. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Ištaisos ir buto tai. 662-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOAJtD 
OP PAMILT PRACTICE 

1 4 0 7 So. 49tH Court, Cieoro. M. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 iSskyrus treč. tr ieSt 

Ofs. 742-0255 Namu 584 5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarime 

Tel. 372 -5222 .23«£$75 

Dr, ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA^ 

Ofisai: 
U I NO. WABASH AVfc ~ -

Valandos pagal susitarime 

DR. L. D. PETREIKjST 
DANTŲ GYDYTOJA . -

8104 S. Roberts Road 
1 mylia j vakarus nuo Harlem'Ave. 

Tet. 563-0700 &> 
Valandos pagal susitari/na; QB 

DR. FRANK PLECKAS* 
(Kalba lietuviškai) * T 
OPTOMETRrSTAS .1 „ . . 

Tikrina akis. Pritaiko akinius- ir • 
"Contact lenses . . 

2618 W 71st St. - Tai. 737-SJ49 
Vai pagal susitarimą Uždarytenre* 

DR. 
— W * * J 

LEONAS SEIRUTtft 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR,; , - ; ; ; 

PROSTATO CHIRURGiJį f t į -
2656 W 63rd Street -v 

Vai antr 14 pop*et ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776 2 8 8 0 . r « i d 448*15545 
i — : - r— ^• - • *>^ 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2 C M « . 59 St. CMease 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr., treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

Ofiso tai. 434-2123. namu 448,6X95 

DR. V. TUMAS0N1S'" 
C H I R U R G A S " " , ' " i 

2454 West 71st S t r e e t - - * 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir pemku6.-2L 

ir 6-7 — iš anksto susitarusiu 

Tai. 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 sešt 
uždaryta 

Ofs. tai 586-316C. namu 3 8 T J 7 7 2 

DR. PETRAS 2U01A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Vest 63rd Street, - į . 
Vai pirm , antr ketv ir penkt. 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą. 

DR. K. M. ŽYMANTAS -* 
DR. S. T. CHIRBAM - •' 

DANTŲ GYDYTOJAI - . « q 
2654 West 63rd Street g 

Vai pagal susitarimą: antr , tječiad . 
ketvirtad. 10 v ryto iki 6 v vakaro 

Tat. - 778-3400 
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Atėjo laikas, kad galima vietų agentai stengiasi sukelti 
daiktus vadinti jų tikraisiais (ir sukelia) įvairiuose Vakarų 
vardais. Apie komunistų ak- kraštuose, pačias JAV-bes 
tyvumą Vakarų kraštuose ir jų įskaitant, didžiules gyventojų 
pastangas infiltruoti destruk- demonstracijas prieš savo vy-
tyvinius veiksmus plačiai rašo riausybes ir jų puoselėjamą 
vakarietiškoji spauda, ati- apsiginklavimą. Ypatingai 
dengdama senus ir naujus fak- smarkiai veikiama prieš patį 
tus. naujausią Europos gynimosi 

Taip Genevoje, Šveicarijoje, ginklą — neutroninę bombą. Ši 
leidžiamas įtakingas mėnraš- sovietų agentų akcija išplečia 
tis „L'impact" paskutinėje sa- ma — demonstruojama ir prieš 
vo laidoje paskelbė informaci- elektros energiją gaminančias 
jas apie sovietų pastangas j branduolines jėgaines, iške-
infiltruoti komunistines idėjas liant „didžiulį radioaktyvumo 
ir destruktyvinę veiklą pašau- pavojų", nore pačioje Sovietų 
lio religinėse organizacijose ir Sąjungos statomos, įruošia-
įvairių konfesijų centruose. Šia mos daug labiau aplinką ter-
kryptimi KGB savo veiklą pra- šiančios ir dar didesnio 
dėjusi dar Stalinui esant gy- radioaktyvumo jėgainės, 
vam — 1949 metais. Buvusi Sovietų agentai nuolat suak-
šiam reikalui įkurta speciali tyvina akciją prieš JAV-bių 
institucija „Orginform", ku- karines bazes Europos ir ki-
rios centras ligi pereitų metų tuose pasuko kraštuose. Patys 

- įvykių Lenkijoje buvęs Varšu- įsisteigę daugybę karinių ba-
voje. Si organizacija turėjo sa- zių Europoje, Azijoje, Afrikoje, 
vo skyrius, kurių pareiga buvo Ramiajame vandenyne ir net 
dezinformuoti įvairias kon- prie Amerikos krantų, labai 
fesijas svetimuose kraštuose, niršta, kad Amerika yra taip 
Visai šiai akcijai vadovavo lie- pat pasiruošusi jų kėslus tin-
tuviams gerai žinomas mūsų karnai atremti. Sovietų agen-
tautos žudikas (1946 - 1948) tai dažnai sukelia „masines 
politbiuro narys Michailas gyventojų demonstracijas", 

? Suslovas. kur reikalaujama bazių panai-
Lvove (Ukrainoje) buvo kinimo, žinoma, JAV-bių, ne 

įsteigta speciali mokykla, kuri Sovietų Sąjungos, 
ruošdavo specialius komunis- * 
tų „teologus" katalikiškoms Sovietų agentai labai daug 
šalims, pirmoje eilėje Pran- dėmesio skiria užsienio spau-
cuzijai, Italijai, Portugalijai, dai. Jai pateikiami įvairus 
Ispanijai, Šveicarijai ir Loty- klastoti dokumentai, iškreipti 
nų Amerikos šalims. Siguldoje ir išgalvoti faktai, įvairus gan-
(Latvijoje) buvo ruošiami ir dai, savotiška įvykių interpre-
„pašvenčiami" komunistiniai tacija. Daug medžiagos patei-
teologai protestantiškoms ša- k i a m a žymių ž m o n i ų 
lims — D. Britanijai, Vokie- suniekinimui. Suniekinami ir 
tijai, Švedijai, Norvegijai, 
Danijai, bet taip pat ir Austri
jai, Olandijai. Rumunijos 
Konstancos uosto mieste ruo
šiami „dievobaimingi agen
tai" Artimųjų Rytų musul
moniškiem kraštam. 

: 

„L'impact" toliau pažymi, 
kad sovietų KGB tokiu būdu 
pavyko infiltruoti ar užver
buoti savo agentus įvairiose 
religinėse organizacijose, net 
Vatikane, kas ypač pasireiškė 
Vengrijos kardinolo Minszen-
ty bylos metu. Sovietų naudai 
dirbančių tarpe buvę net labai 
aukštų Vatikano pareigūnų. 
Jų agentų buvę ir gal tebėra 
net labai kietame ir karin
game Jėzuitų ordine. 

Dar prieš vienerius metus 
JAV-bių Valstybės depar
tamentas (Užsienio reikalų 
ministerija), lygiai kaip viena 
mūsų centrinė politinė organi
zacija ir vienas lietuvių laik
raštis, visomis išgalėmis rėmė 
Amerikos detante (bendravi
mą) su sovietais, nurodinė
dami, kad iš to daug naudos tu
ri ne tik JAV-bes, bet ir 
pavergtieji, šios klaidingos ak
cijos dėka sovietai išaiškino ir 
mūsų pogrindžio organizaci
jas, suėmė daug nelegalios po
grindžio spaudos darbuotojų. 

Tačiau prezidento R. Reaga-
no ir valst. sekr. Al. Haigo lai
kais reikalai pasikeitė visiškai 
priešinga kryptimi. Štai tu
rime prieš akis vieną pasku
tiniųjų oficialų Valstybės de
partamento biuletenį (1981.X.) 
antrašte „Sovietų aktyvumo 
priemonės — klastotės, dezin
formacija ir politinė veikla". 

Keturių puslapių leidinyje 
pasakyta — atidengta labai 
daug sovietų agentų veiklos 
JAV-bėse ir kituose kraštuose 
priemonių. Su kai kuriomis 
susipažinkime. lietuviams tai, 
žinoma, „nieko nauja", nes 

jau daugelį metų skel-
», rašėme taip, ką dabar 

Valstybės departamentas skel
bia. 
' Daugiausia KGB agentų pa

stangų nukreipta prieš vaka
riečių karinę NATO organi
zaciją. Atrodo, kad ii 
sovietams pavojingiausia. 
Ypač vedama smarki akcija 
prieš NATO ginklų moderni
zaciją, prieš naujus raketinius 
— branduolinius ginklus. So-

Dainavoje, lietuviško jaunimo stovyklavietėje, stovyklautojų būrys, prieš išvykdamas namo. 
Nuotr. Jono Urbono 

DAINAVA SIDABRINĖJE ŠVIESOJE 

sovietų kraštuose, įskaitant 
pačią Sovietų Rusiją ir okup. 
Lietuvą, disidentiniai veikėjai 
pabėgėliai, pogrindžio kovoto
jai, apšaukiant juos „kri
minaliniais nusikaltėliais", 
„doroviniais iškrypėliais", 
„homoseksualistais", „vagi
mis" ir pan. 

Lygiagrečiai papirkinėjami 
užsienio laikraščiai, kad skelb
tų sovietams palankias ži
nias. Vedamas šantažas prieš 
įtakingus asmenis, stengian
tis juos sukompromituoti, ap
šmeižti. „Nuperkami" įtakingi 
žurnalistai, kad jie dirbtų — 
rašytų sovietų naudai. Tokių 
agentų yra net pačiuose di
džiausiuose Vakarų kraštų 
laikraščiuose bei žurnaluose. 

Ypač daug deguto iš
l i e j a m a p r i e š įsovie-
tams pavojingą JAV žval
gybos instituciją CIA, prieš 
prezidentą, valstybės sekreto
rių, ginklavimosi ministrą, 
diplomatus, delegatus ir kitus 
aukštus pareigūnus. 

Veikiama ir ekonominio bei 
socialinio gyvenimo srityse. 
Daroma viskas, kad būtų dar 
labiau pakertama dolerio ver
tė, veikiama prieš prezidento 
Reagano pastangas subalan
suoti valstybės biudžetą, prieš 
jo socialinės programos ap
karpymą, ypač iškeliami ir pa
brėžiami bedarbių skaičiai, 
kartais kai kuriose srityse 
pasireiškiąs gamybos suma
žėjimas. Daroma viskas, kad 
būtų sukelta prieš JAV prezi
dentą „viešoji nuomonė". 

Valstybės departamento 
biuletenyje iškelta ir dešimtys 
kitų, mums žinomų ir neži
nomų sovietų agentų var
tojamų priemonių. Dėl kai ku
rių sovietų agentų priemonių 
reiktų ir mums , lietuviams, 
apsižiūrėti: ar kartais bolševi
kų agentai kuriuo nors rafi
nuotu būdu nėra įsiskverbę ir į 
kai kurias mūsų organizacijas 
ir į spaudą, kuri nėra savo 
skaitytojų išlaikoma ir yra 
„nežinia kieno lėšomis" lei
džiama. Ar kartais sovietiniai 
kurmiai, besirausdami mūsų 
tarpe, kurdami paralelines or
ganizacijas, skaldydami vei
kiančias, niekindami mūsų vei
kėjus ir didindami mūsų tarpe 
neapykantą vienų kitiems, nė
ra įsiveržę į lietuviškos bei ko
vos dėl Lietuvos laisvės barus. 

UI* 

Dainavos sidabrinį jubiliejų 
atžymėjome šiais metais 
dviem renginiais: liepos 19-tą 
jaunimo stovykloje ir spalio 17-
tą Kultūros centre Detroite. 

Pirmasis renginys — metinė 
šventė su stovyklaujančių 
ateitininkų jaunučių geru 
pasirodymu svečiams, pamal
das laikiusio vysk. Kenneth J. 
Povish linkėjimu jaunimui 
išaugti gerais kovotojais 
prieš blogį ir kad stovykla ilgai 
gyvuotų, kreipė dėmesį į ateitį. 

Antrasis renginys — akade
mija, koncertas ir šimtininkų 
suvažiavimas — buvo skirtas 
atžymėti Dainavos kūrėjus, 
rėmėjus bei talkininkus, juos 
pagerbti, o suvažiavime 
pasiskirstyti Dainavos išlaiky
mo naštą, kuri krito ir krinta 
ant nedaugelio pečių. 

Dvidešimtpenkmečio minė
jimo akademiją atidarė Jonas 
Urbonas, renginio komiteto 
p irmininkas . Invokaciją 
sukalbėjo kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius, Dievo Apvaiz
dos parapijos klebonas, kuris 
įeina į jaunimo stovyklos 
direktorių tarybą. Akademiją 
pravedė dr. Vytautas Majaus
kas. Pristatęs garbingus sve
čius, jų tarpe vysk. Vincentą 
Brizgį ir JAV krašto valdybos 
pirmininką Vytautą Kutkų, jis 
išvardino sveikinusius jubilie
jaus proga: vysk. Vincentą 
Brizgį, dr. Stasį Bačkį, Lietu
vos atstovą Washingtone,D.C., 
Juzę Daužvardienę, Lietuvos 
generalinę konsule, ses. 
Aloyzą, Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų vyresniąją, 
Juozą Laučką, Ateitininkų 
federacijos vadą, Antaną 
Saulaitį, S.J., Jaunimo centro, 
Vytautą Kamantą, PLB valdy
bos pirmininką, Vytautą 
Kutkų, JAV LB krašto valdy
bos pirmininką, kun. Kazimie
rą Pugevičių, Amerikos 

STASYS GARLIAUSKAS 

Lietuvių katalikų tarnyba, 
Mariją Rudienę, Balfo vardu, 
Lilę Milukienę, Lietuvių 
Skautų sąjungos, kun. Paulių 
Baltakį, OFM, Lietuvių pran
ciškonų provinc, dr. V. Šaulį, 
Gajos medikų korporacijos, 
Detroito ateitininkus, Lietuvių 
Fronto Bičiulių tarybą ir 
Faustą Strolią. 

Damušius sveikino jų vaikai, 
marti ir anūkai. 

Dr. Vytautas Majauskas 
apžvelgė Dainavos istoriją. 
Priminė jos kūrėjus, rėmėjus 
bei talkininkus. Iškėlė dr. 
Adolfo ir Jadvygos Damušių 
25 metų darbo auką, vadovau-
jant Dainavai. Išvardino 
stovyklos statybos komitetą 
bei eilę asmenų, dirbusių ir 
dabar dirbančių Dainavai. 
Paminėjo stambiuosius rėmė
jus. 

Dr. Majausko kalba buvo 
gerai apgalvota, išsami, bet 
neištęsta, šiltu dėmesiu palietu
si Dainavos kūrėjus bei bičiu
lius, paspalvinta santūriu 
humoru ir gerai girdima 
didžiulėje salėje. 

Naujasis Dainavos jaunimo 
stovyklos pirmininkas dr. 
Romualdas Kriaučiūnas įteikė 
dr. Adolfui ir Jadvygai Damu-
šiams menišką adresą. Ta 
proga žodį tarė dr. Darnusis, o 
jo žmona Jadvyga perskaitė 
eiliuotą kūrinėlį, rodantį jos 
įmintas pėdas Dainavoje šalia 
savo vyro. 

Dainavos jubiliejinės sukak
ties leidinys, kurio mecenatai 
yra Leonas ir Danutė Petro
niai, dėl tam tikrų priežasčių 
nebuvo atspausdintas ir 
pasirodys vėliau. 

Koncerto programą pravedė 
Janina Udrienė, pristaty
dama solistę Slavą Ziemelytę 

ir muziką Joną Govėdą. 
Solistė prieš daugelį metų 

koncertavo Detroite, buvusioje 
lietuvių svetainėje. Paskuti
niais keleriais metais ryškiau 
iškilusi dainos meno pasauly
je ir išleidusi savo plokštelę, 
publikos tarpe ji sukėlė didelį 
susidomėjimą ir detroitiečių 
buvo labai šiltai sutikta. 
Padainavo Gražink mus 
tėvynėn — muzika St. Gailevi-
čiaus, Kad visada taip būtų — 
A. Rubinstein, Pavasario saulė 
— J. Stankūno, Iš Čigonų 
prisiminimų — muz. G. Stone 
atliko Ilgesys, Bijau pasakyt, 
Atspėk. Pabaigai padainavo 
ariją iš operos „Mignon" — 
muz. A. Thomas. 

V a k a r i n ė p r o g r a m a 
p a s i b a i g ė v a i š ė m i s ir 
pasilinksminimu, kurio metu 
Linas Mikulionis pravedė 
D a i n a v o s l a i m ė j i m u s . 
Laimingaisiais tapo tėvas ir 
sūnus Gražuliai ir Jonas 
Valukonis. 

Sekančią dieną — spalio 18 
d. 10:30 vai. Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje kun. Viktoras 
Dabušis aukojo šv. Mišias už 
Dainavos rėmėjus ir darbuo
tojus. 

Po pamaldų Kultūros centro 
svetainėje vyko Dainavos 
šimtininkų susirinkimas. Jį 
pravedė Vacys Rociūnas iš 
Clevelando. Sekretoriavo 
Jonas Urbonas. Mandatų 
komisiją sudarė Bronius 
Polikaitis, Janina Udrienė ir 
Linas Mikulionis. Dalyvavo 
apie 30 asmenų. Stovyklos 
tarybos ir valdybos vadovų 
pranešimuose buvo konstatuo
ta iškylančios problemos.snriš-
tos su projektuojamo naujo 
pastato statyba bei įvairiais 
remontais ir vietos administra
cijos keliamais mokesčiais už 
žemę. Tos problemos gula ant 
naujojo stovyklos pirmininko 

dr. Romualdo Kriaučiūno 
pečių. Jis su jomis susipažįsta 
ir ketina vykdyti tik reikalin
giausius darbus, kuriems bus 
galima sutelkti lėšų ir gauti 
darbo talkos. 

Pagal stovyklos knygas, jos 
turtas yra vertas visai arti 
200,000 dolerių. Rinkos kaina 
trigubai daugiau. Šiais metais 
yra grąžintos trumpalaikės 
skolos, išskyrus vieną asmenį, 
kuriam skola sukasi apie kele
tą šimtų. Nors kasoje dar yra 
pinigų, bet neatidėliotini 
remontai juos išsemia. Per 25 
metus daug kas susidėvėjo ir 
būtina pakeisti. Didelė būtiny
bė yra turėti pastatą, kuris 
stovyklautojus apsaugotų nuo 
didelių audrų (tornado) ir būtų 
naudojamas stovyklautojų 
praktiškiems darbeliams. 
Deja, ekonominė padėtis 
verčia laukti, jau dabar 
planuojant tokio pastato gali
mybes ateityje. 

Jaunimo stovyklos taryba ir 
valdyba buvo perrinkta ta 
pati, kuri sudaryta šios 
vasaros metu po Damušių 
pasitraukimo. Revizijos komi
siją papildė dr. Vytautas 
Majauskas ir į valdybą — 

Kęstutis Smalinskas. 
Dainavai vadovauti atėjo 

jaunas ir energingas žmogus 
dr. Romualdas Kriaučiūnas, 
tačiau reikia daugiau jaunų 
žmonių. Dainava gyvuos 
toliau, jeigu turės prieauglio ne 
tik stovyklauti, bet jai 
vadovauti ir dirbti. 

Šis rašinėlis būtų nepilnas, 
jei nepaminėčiau eilės faktų. 
Jaunimo stovyklos steigimo 
įdėją iškėlė dr. Adolfas 
Darnusis ALRK Federacijos 
kongrese, įvykusiame 1954 m. 
spalio 8, 9 ir 10 dienomis Cleve-
lande. Jis nurodė, kad tokią 
vietą reikėtų rasti Chicagos, 
Clevelando ir Detroito trikam
pyje, nes tuose miestuose yra 
daugiausia lietuviško jauni
mo. 

D a b a r t i n ę jaunimo 
stovyklos vietą pirmoji surado 
Helen Rauby. Apie tai ji 
pranešė stovyklos suradimu 
besirūpinančiam kun. Broniui 
Dagiliui. Jis, apžiūrėjęs vietą, 
pasirūpino įmokėti žemės 
savininkui užstatą (deposit), 
kad ta vieta nebūtų parduota 
kitiems. 

(Bus daugiau) 

Dainavos stovyklavietės 25-rių metų minėjime spalio 17 d. 
Detroite. Iš kairės: daug Dainavai ir jaunimui dirbę dr. Adol
fas ir Jadvyga Damušiai, kuriems specialų žymenį įteikia 
naujasis pirmininkas dr. Romualdas Kriaučiūnas. J am asis
tuoja V. Gražulis ir A. Lėlytė. Nuotr. Jono Urbono 
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— Teta, — pasakė Vilbėną, — tu dabar taip man 
graži, o jaunystėje tu buvai tikra gražuolė. 

Vilbėną vos nepaklausė tetos: kodėl, būdama 
graži, ji liko netekėjusi? Šito klausimo pakelti ji nie
kad nedrįso. Vanda pasakė: 

— Lekia laikas kaip žirjras su sparnais. Kada tu 
šokai, tu buvai mažytė mergaitė, tu buvai angelėlis. 
Kada mes šokome, mes buvome panos... 

Vanda galvojo ir stebėjosi, kad dabar, galėdama 
taip lengvai rasti Zenono Rikanto adresą telefono 
abonentų knygoje, ji niekad neketino jo rasti, o 
radusi niekad neketino pravažiuoti pro Zenono 
namus, bent akimirkai, bent pro automobilio langą 
žvilgterti, kur jis gyvena, gal pripuolamai pamatyti 
tą neužmirštamą Zenoną prie Šaligatvio, prie namų, 
prie durų... Kad tik pamatytų... Kad tik pamatytų... 

Laikas skrieja kaip žirgas su sparnais. Laikas 
labai pakeitė ją, laikas pakeitė ir jį. Iliuzijai netinka 
tarpti realybėje. 

Vanda ir Vilbėną buvo išsiveržusios iš etninio 
uždarymo įsmeigtos į amerikinį gyvenimą, suly
dytos su amerikine buitimi, tačiau žodis „Sadutė", 
lyg strėlė iš praeities, lyg saulės spindulys pro 
debesynus, tvirtino joms, susisvajojusioms, kaip 
kilnu būti mergaite, kaip gera būti moterimi. 

Po liūtingų dienų staigiai užėjo saulėti orai. 
— Mes keliausime šuoliais, — planavo Vanda. 
Jos planavo tuos „Šuolius" nušokti naktimis. 

Autovežimių srovė apmąžta. Oras atkrinta į vėsą. 
Pirmam „šuoliui", pradėdamos kelionę, jos išsirengė 
vakare. Jos vakarieniavo kavinėje prie greitkelio ir 
buvo patenkintos kava. Kava — ištikimas talki

ninkas nakties kelionei 
Vilbenai sėdint prie vairo, kada jau sutemo, jos 

įvažiavo į milžiniškąjį greitkelį, jungiantį milijoni
nių miestų grandinę. Per žemėlapį ir per kontinentą 
greitkelis gulė kaip strėlė. Jos skrido juo. Jos įsiveržė į 
greitkelio srautą. Miestą apleidžiant motelių spindin
čios reklamos rėkė greitkelio šonuose, žadėdamos 
komfortą, poilsį ir filmus suaugusiems. Paskui įsi
viešpatavo tamsa greitkelio šonuose. Vanda atsilošė ir 
vos pastebimas šypsnys gulėjo ant jos lūpų. Ką ji 
sapnavo, apie ką ji galvojo: praeitis, ateitis, svajonė? 
Tyki, labai melodinga radijo muzika kartais atneša 
sapnų apie nežemiško skaistumo meilę žemėje. 

Vilbėną sąmoningai negalvojo apie savo naują 
padėtį gyvenime ir apie santykius su pažįstamais. Ji 
matė bendradarbių akyse kažin ką naują, ko anks
čiau nebuvo. Ji matė žvilgsnių pasikeitimą jos svei
kata besirūpinančių gydytojų akyse. Ir visų moterų 
akyse. Ir Felikso pasielgime. Viskas kitaip, nes ji 
kita. 

Šis naktimis bėgimas nuo tų žvilgsnių į naujas 
vietas, į naują gyvenimą, buvo kupinas sunkios, bet 
išganingos prasmės. Gal taip viduramžiais iš mies
to į kitą miestą bėgo nelaimingos, raganavimu 
kaltinamos moterys? 

Kur tas miestas, kur ta valstija, kur ji pradės 
naują gyvenimą? Ir jai atrodė: ji galvoja per 
dramatiškai. Ji ėmė klausytis muzikos. 

Prieš ją važiavo greitkelio gigantas, didelis kaip 
geležinkelio vagonas dengtas sunkvežimis ir, bi
jodama kad iš po to sunkvežimio užpakalinių 
padangų neišsisviestų akmenukas, nesužalotų auto
mobilio lango, Vilbėną laikė atstumą, kuris jai 
atrodė būtinas. 

Stambios raudonos sunkvežimio lempos ją 
erzino: nuskuba jos pirmyn, staiga patvinsta sustip
rinta kruvinesne šviesa vairuotojui vežimą stab
dant, ir gęsta vėl. Ir taip dažnai. Tas važiavimo 

būdas prirakino jos dėmesį, surišo jos veiksmus su 
sunkvežimio vairuotojo veiksmais. Dabar ji prarado 
savo asmeniškas mintis ir kaip geras patyręs vairuo
tojas sutapo savo kojų sąlyčiu su savo stabdžių 
pedalėmis. 

Jai kėlė naują problemą iš užpakalio priartėjęs 
didelio autovežimio siluetas, kuris, plėšriais pro
žektoriais pamirksėdamas, pradėjo varyti ją pirmyn 
ar iš kelio. Bet Vilbėną negalėjo paskubėti, nei pasi
traukti. Ji buvo tarp dviejų greitkelio gigantų, kurių 
pirmasis neleido jai greičiau važiuoti, o sekąs ją liepė 
jai važiuoti greičiau. Plačios raudonos prieš ją 
važiuojančio sunkvežimio šviesos laikė ją kaip 
barikados. 

Ją sekančio autovežimio prožektorių mirktelė
jimai pradėjo gąsdinti. Ji prisiminė garažo stogo 
tolio gabalo blaškymąsi, ką ji pirma pamatė po 
piktadario atakos garažo kampe. Argi toks kelio 
gigantas puls ant jos mažo automobilio? Ne, ne! 
Dabar ji apdairi. Jai pasigirdo, kad radijo membra
noje suskambėjo liaudinė dainelė „Aš praeinu pro 
tavo tamsų sapną". Ir tas pažįstamas žemų gitaros 
stygų akordas... 

Dešinėje atsidengė kelio paralelė, taip rodė 
giganto prožektoriai, ir norėdama aplenkti prieš ją 
riedantį sunkvežimį, Vilbėną pridėjo greičio, pasuko 
į dešinę, į patogiai ir miražiniai nutviekstą kelią. Su 
dideliu greičiu ji įsiveržė į žvyruotą greitkelio 
pakraštę, vadinamą „minkštais, švelniais pečiais". 
Sekundę, tik vieną paskutinę savo gyvenimo 
sekundę ji suprato vizijos klaidą. Ji suprato, kad tas 
kelias buvo klaida ir miražas, bet buvo per vėlu. 
Automobilis susvyravo, susipurtė, greičio inercijos 
nešamas nubildėjo kulvertomis, versdamasis šonais, 
šonais. 

Vilbėną ir Vanda sutiko mirtį staigiai, be 
kankinimo ir be mirtį gražinančio ir jos baisumą 
maskuojančio patoso. 

Mirtis smagiai nusiskynė dvi lelijas. 
Pabaiga 

S 
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Pastabos ir nuomones 

" Š P O R l B VADOVYBĖS RINKIMU REIKALU 
BR. KETURAKIS 

Dabart inės Šiaurės Amerikos! bet ne iš kur kitur, 
lietuviy fizinio lavinimo ir spor- Chicagoje jau prasidėjo didžio-
to sąjungos suvažiavimas įvyks Į s i o s užuomazgos — P L D organi

zacinio k-to pradiniai darbai, čia 
yra ir mūsų sportinės šeimos 
(ŠALFASS-gos) atstovas, čia su
sibėga visi ruošos darbai ir plati 
organizacinė ir varžybinė eiga 
sporto šventei. 

lapkričio mėn. 14 — 15 d. Cle-
velande. Bus renkama nauja są
jungos vadovybė trims metams. 

Kasdieniniame mūsų gyvenime 
tokie organizacinės veiklos reiš
kiniai atrodo lyg ir eiliniai, bet ne
sant geresniam ir didesniam skai
čiui darbštesniųjų ir tokiems dar
bams atsidavusių, dažnai iššaukia 
trinties šešėliu ir visuomenės na
riu pagrįsto nepasitenkinimo. 

Sportinio gyvenimo raidoje ten
ka dar giliau pajusti tikrųjų dar
buotoju stoką, nes kultivuojamos 

1978 m. Toronte gyvenau pas 
s-gos p-ką Praną Bemecką 17 d. 

s iauresnius rėmus veikimo bare, 
mažiau reikalaujanti kūrybingu
m o ir p lanavimo, negalima ly
gint i su s-gos vadovybės darbu a p 
imt imi , todėl visi c. v-bos rinktie 
ji privalo būti gryni sporto sričiai 
atsidavę idealistai, su pažangia ir 
sveikos krypties sportiniu uždavi
n i u įvykdymo galvosena. Neto
l imoje praeityje suvažiavimu m e 
tu ir besi lankančiam s-gos siekiu 
vykdyme, susidūrėme su savo pa
čių nevykusiais nuosprendžiais, 
iššaukusiais klystkelius, vedan
čius į sporto orumo nužeminimą. 

Cent ro valdyboje turi bū t i 
stiprios ir sveikos sportinės m i n -

ir dabar jie abu tebeatlieka įvai
r ius bendruomenės valdybos už
davinius. Jie a b u da r yra atlikę 
visokių geru darbu , kuriuos visus 
sunku pris iminti ir išskaičiuoti. 
Ju didelis pas laugumas , draugiš
kumas davė j iems daug draugu 
ir gerbėju- Be to , Eduardas pri
klauso pasaul inio mas to Rotary 
klubui. 

Jiems bep lušan t savo tiesiogi
nėse pareigose ir d i rbant visuo
meninį darbą .nepastebimai pra
ėjo 25 metai , kai jie buvo sukūrę 
šeimos židinį. 

Šią svarbią sukaktį paminėjo 
šiu metu rugsėjo 17 d. Amies 
Nor th restorane, H i g h l a n d Park, 
111. Svečiu ats i lankė daugiau kaip 
šimtinė: solenizantu tėveliai, gi
minės ir draugai . Svečių tarpe bu
vo du kunigai : buvęs Šv. Baltra
miejaus parapijos klebonas kun. 
J. Kuzinskas ir dabar t in is klebo
nas kun. W . Zavaskis . Prieš va-

ir mačiau, kokie rūpesčiu kalnai į ties asmenys, geros orientacijos 
ir atsakomybė gula a n t vadovau- j bendradarb iav ime su kitomis or-
jančio žmogaus pečiu- Todėl ir! ganizacijomis, ypač su L. B-ne ir 
dabar drįstu viešai spaudoje pa- j jos padal iniais . Teisinga sampra-
sakyti dėl naujos vadovybės vie- \ ta sąjungos paskirties, derinant 
tovės. Mano giliu įsi t ikinimu, o su tau t inėmis aspiracijomis, or-

25 M E T Ų VEDYBINĖS 

SUKAKTIES MINĖJIMAS 

Du žemaičiai susitiko ir vie
nas a n t r a m labai patiko. Vie
nas iš jy mažeikiškis, o ant ra 
telšiškė- O kad būtu aiškiau apie 
juos, kalbėsim toliau. 

Eduardas Romualdas Skali-
šius su tėveliais į šį kraštą at
vyko anksčiau, kaip dauguma ki
ni, nes ju šeima, tuoj ka ru i pa
sibaigus, gavo pakvietimą iš mo
tinos brolio Adomo Švažo, kuris 
nuo seniau čia gyveno. 

Elena Akavickaitė su tėveliais 
atvyko kiek vėliau. Juodu susiti
ko lankydami gimnaziją W a u k e -
gane. Nors Elena buvo žemesnė
je klasėje, bet tas draugystei ne
trukdė. 

Eduardas, baigęs gimnaziją, iš
vyko į Illinois universitetą U r - I karienę ma ldą sukalbėjo kun. J-
banoj studijuoti architektūrą, o j Kuzinskas, o t a ip pa t jis asme-
Elena, baigusi gimnaziją, išvy- ! niškai pasveikino savo vardu su
ko studijuoti į Northwestern un i - j kaktuvininkus. Sveikino Balfo 
versitetą, Chicagos skyrių, kur j p i rmininkė Marija Rudienė, Pa
studijavo įstaigų administravimo į šaulio Lietuviu Bendruomenės vi-
kursus. Elenai baigus studijas, jie- į cepirmininkas Vaclovas Kleiza, 
du 1956 m. rugsėjo 1 d.sukūrė j JAV LB tarybos narys Vytautas 
šeimą. Janušonis, Donelaič io lituanisti-

Eduardui baigus studijas ir ga- j nes mokyklos direktorius Julius 
vus architekto teises, j iedu ap- j Širka, W a u k e g a n o Lietuvių Bend-
sisprendė gyventi Waukegane. Jis i ruomenės p i rmininkas Remigi-
atidarė savo kontorą, o E l e n a ga- . jus Sužiedėlis ir kiti. Sveikinimus 
vo darbą advokatu kompanijoje, j užbaigė dabar t in is klebonas kun. 
Nuo to meto jiedu visą savo ener- j W . Zavaskis, l inkėdamas sukaktu-
giją įjungė į lietuvišką veiklą, j v ininkams geros sėkmes. 
Eduardas daug pastangų idėjoj Dr. Jonas Šalna ir inž. Gedi 
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SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 405* Archer Avenuc, 
Chicago, IU. SM32, ttL S27-5SS9 

steigdamas lituanistinę mokyklą, 
nors ji ir neilgai egzistavo. D a u 
gelį kadencijų vadovavo W a u k e -

minas Damaš ius pravedė supla
nuotą vakaro programą ir, ki
tiems ta lk in inkaujant , savo nu

gano Lietuviu Bendruomenės į moristika l inksmino visus. Solis-
sporto šakos turi specifinius orga- į t ą j r o c j 0 žaidynių vieta ir susiję ganizacinis lankstumas uždavi- apylinkei, o taip pat buvo išrink- J tė Dalia Kučėnienė padainavo 
nizacinius dėsnius ir skirtingą I darbai, kad tik Chicagoje esant ' " ' ~ " . , . , . , . . : : ....... . , . , . . 
paruošimo eigą, kuri grindžiama i n a u j a i . ŠALFASS-gos v-bai, bus 
administraciniu ir varžybiniu su- į m a n o m a t inkamas sporto šven-
sitvarkymu. Todėl ir čia susidu
riama su įvairiais sunkumais ren
kant vadovybę, nes mūsų sporti
nis intelektas, jo ideologinis ir 
tautinis aspektas, esamu visuome
nės sambūrių viršūnėje, dėl geres
niu ir kūrybingesnių asmenų trū
kumo, nėra sveikas reiškinvs. 

tės vadovavimas. Keletas įvairių 
sporto klubų, kurie, kaip pvz. gol-
tininkai ir tenisininkai, turi savo 
narių tarpe nemažai iškilesnių 
žmonių iš visuomeninės darbų 
srities, nesudarys didesnių sunku
mų reikalingiems komitetams va 
dovauti. Gausi sporto klubų na-

Besiartinantieji rinkimai kelia r i u C e i m a i r vyresniųjų klasių pe-
nemažą susirūpinimą, kur ir ko-1 d a i g i n i o instituto ir a"kŠtesnių-
kia ta vadovybė bus išrinkta, nes j j u (amžiumi) l i t u a n i s č i ų mo-
beartėjančios 1983 m 
lietuvių dienos Chicagoje, 
plačios apimties programoje yra | 
pakviesta dalyvauti ir sporto są
junga sutraukdama daug laisvo 
pasaulio lietuvių sportininkų, už
deda ypatingas pareigas ir nepap
rastą atsakomybę už jų atlikimą. 

Ligšiolinė s-gos gyvavimo slink 

Pasaulio I kyklu lankytojų, bei jaunuome-
*cur | nės, kaip skautų ir ateitininkų or

ganizacijų judresnieji, gana ge
rai lietuvių kalbą mokantys žo
džiu ir raštu, jai laiduoja sant
varkos kertinius pamatus . 

Suvažiavimo dalyviams turi 
būti aišku ir supran tama, kad 

tis turi porą labai ryškių pavyz- j naujoji ŠALFASS-gos valdžia bus 
dŽių, kai mūsų tarpe'įvvko skau- • atsakinga už veiklą tris metus, 
dūs lūžiai. Net ir dabar' kai kurių I Dabartinėje sporto santvarkoje 
visuomeninkų mums yra pr ime- ! prasidėjo nauji, nors ir pamažu 
tama dėl neapdairumo ir nesuge- ', judantieji tarpsniai: galutinas 
bėjimu įvertinti būsimus žygių j sportinių saitų nustatymas ir išsi-
padarinius- Pastarieji metai pra- į aiškinimas su PLB ir kraštų LB-
slinko su Žvmiu pagerėiimu są- j n ė mis , platesnio fizinio auklėji-
jungos darbuose, nors ir nebuvo j ™o ir lavinimo sust iprinimas li-
išvengta bereikalingų ir nerealių '. tuanistinėse mokyklose, apleista 
užmojų, kaip tai Pasaulio Lietu-1 ir ligi šio meto dar nepradėta vyk-
vių sporto sąjungos kūrimo p a - ! dyti mokymo programa sporto 
stangos, nerealus jos statuto ruo- j vadams ruošti, pradėti sunkūs ir 
Šimas ir greitas visų planų palai- [ nedėkingi ŠALFASS-gos istorijos 
dojimas. O visa tai rodo, kad ne- leidimo darbai, i t in paskuti tu-
sugebėjome, gyvenimišku požiū- i rintis sporto pareigūnų skiri -r 

riu matuojant, nuspręsti, ką šis i į at i t inkamas vietas, kaip vietas, Kaip ryši
ninkų, tikrieji darbo uždaviniai, 
sportinės spaudos gerinimas, nu
šviečiant mūsų tikslus ir vertę, 
panaudojant fiz. lavinimą visos 
visuomenės sluoksniuose, kaip na 

naujas žingsnis duos ir ar toliau 
galima žengti ta kryptimi, palie
kant sąjungos gyvenimą daug 
kur nesutvarkytą. Būdingas šis 
Įvykis dar ir dėlto, kad be jokių 
aiškesnių diskusijų 
stovai, išskyrus _ 
pasisakė už Pasaulio lietuvių \ pagrindiniai ir būt iniausi užda-
sporto sąjungos steigimą. | viniai 1982 - - 1984 m. laikotar-

Šis, kaip ir keletas kitų s-gos I oiui-

nių p l anav ime ir atlikime, p le
č iant fizinį auklėjimą ir lavini
mą visuose išeivijos frontuose, tai 
pirmieji ilgų varsnų žygiai, ruo
šiantis 1983 m. 

Daug čia išvardintų darbų bus 
atlikta Chicagoje, daug t inkamų 
talkos rankų ta ip pat yra čia, įs
kai tant ir ar t imesnes vietoves. 
Taigi akivaizdi ir reali padėtis 
rodo, kad tik iš Chicagos siūlomas 
sąrašas ( a i ) , juos išrenkant į s-j 
gos vadovybę laiduos sėkmingą 3 
me tų s-gos veiklą. Reikia pabrėž
t i , kad šį kartą laukiama iš spor
to atstovu žymiai geresnio į die
notvarkės svarstymą, ypač dera
m o s laikysenos. Per daug atleis
tos vadelės, kurios pastaruosiuose 
dviejuose suvažiavimuose vyravo 
ad h o m i n e m vienos kitą aštrokai 
užgaunant , neturi pasikartoti. 

M u m s visiems rūpi s-gos gra
žesnis ir stipresni:, išaugimas, jos 
vardo garbinga padėtis kitų visuo
meninių sambūrių rikiuotėje, to
dėl šia m i n t i m i ir siekimais vado 
vaudamiesi , renkamės į suvažia
vimą, naują vadovybę įgalinant 
ir prašant , kad visi p lanai kuo 
geriausiai būtų įvykdyti. 

Pasirodykime susipratusiais 
sporto atstovais, žvelgiančiais į 
ateitį su realaus gyvenimo reika
lavimais , tada nebus vietos leng
vapėdiškiems žingsniams ir berei
kal ingiems kai kurių komisijų su
d a r y m a m s , kurios kartais apsun
kina paskirų sričių darbus. Sėkmės 
šiame kelyl 

tas į Balfo direktorius ir tose pa
reigose buvo dvi kadencijas. Bal
fo Waukegano skyriaus jie ligi 
šiol yra stambiausi rėmėjai — 
aukotojai. Elena taip pat Lietu
vių Bendruomenės valdyboje 
daugelyje kadencijų darbavosi , 
vienoje pirmininkaudama. D a r 

meilės dainų rinkinį, ir visi daly 
viai prisidėjo už t raukdami Il
giausių metų. 

Sukaktuvininkams linkime ge
ros sėkmės ateičiai, stiprios svei
katos ir dar atšvęsti ne tik auk
sinę, bet ir de iman t inę sukaktį. 

Dalyvavęs 

Dutchman Contractors 
Established 1959 

ROOFMAKING AND GEN*L 
HOME REPARS 

Call anyt i rne for ea t ima tea 

Jim Hammer 
Tel. 593-3287 
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M. A. $ I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTA H Y PUBLIC 
4259 S. Mapl«wood, tei. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
G1M1NIC iškvietimai, pildomi 
PlIJETYBfiS PRAJYMAI Ir 

kitokia blankai. 
'ii'umfrrnnmniiniHiutitiiiaiiiiiiiiinni 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PABCELfi EXPBES6 
2501 W. 69th SU Chicago, IL 60629 

SIUNTIMUI f LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
illllllllllllllllilllllllliuuillllliuillliuillill 

ISNUOMOMMI apstatyti 3 kamb. su 
virtuvės pasinaudojimu. 1 ar 2 asme
nim Marąuette Parke. Tel. 476-2473 

ISNUOM. 3-jų kamb. butas 2-me aukV 
te. 7029 S. Califomia Ave. Skambint 

TeL — 7764914 

H E L P W A N T E D 

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

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S 
Tel — RE 7-5168 

i i o ) K au w j u M Ų , . . — . . . ' . , r , .. į atvirai, netgi gnežts 
iiv visi sporto at- tūralų aktyvaus poilsio įsnaudo,,i . . . 
2 - 3 a s m e n i š k ą ka sd i en i ame .gyven ime , tai I ^ ^ . 

veikloje buvusiu klystkeli v, nepa- i 
rodė m ŪSŲ blogos valios ir nau- j 
jų tikslų siekime, bet tik paryš-1 
kino, kad dar nesame priaugę su- Į 
dėtingesnius organizacinio pobū-! 
džio reikalus realiau suprasti ir 
aiškintis. 

Grįžtant prie aktualiausiu or-1 
ganizaciniu darbu ryšium su Pa- , 
šaulio lietuvių dienomis, privalo-
me labai atidžiai, sveika galvo-
sena remdamiesi , apsispręsti dėl : 
būsimos centro valdybos busti-; 
nės. Kiekvienam turėtų būti a iš'- j 
ku, kad būsimoji sporto vadovy- i 
bė turėtų būti išrinkta iš Chiea-i 
goję sudarytų sąrašų ar sąrašo,] 

Klubinė santvarka turi žymiai 

Jeigu tu negali draugui tiesiai, 
griežtai pasakyti 

jo poelgius, 
ausyti tokios pat 

tiesos apie save, vadinasi, judu 
vienas kitu visiškai netikite, vienas 
kito nesuprantate , negerbiate. 

L. Gončarovas 
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Įsigykite šią populiarią plokštelę Į 
RADVILA P E R K Ū N A S - LA GIOOONDA TOSCA f 

\ TTTiANDOT - AIDA - LA J L T V E - A N D R E A CHENTER | 
I CARMEN - M.ANON - L E S C A L T - PAGLIAOCI = 

I S T A S Y S B A R A S , tenoras | 
E S t u t t g a r t ' o S imfonin is o r k e s t r a s = 
E Di r igen tas D A R I U S L A P I N S K A S § 
= Tai viena popul ia r iaus iu plokštel ių. Ka ina su persiunt* s 
= »iu f7 30 Amerikoje U ž s a k y m u s s i ų s t i : 5 
| DRAUGAS. 4545 W. 63rd S t . Chicaffo. ni 60629 1 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I K A S TV 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIUIII 
i fttto'HMirtl I l IMIII I IMMIlI l I l I l I l I l I l I l I lMII 

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

Nau;i darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai iSvalomi elektra. Į automs 
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
MIIIIIIIIIIMIIIIIIlIliiuiUiUUUttlUllUlIlMM 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
ki tus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudė. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Te le t — W A 5-806S 

INTERNATIONAL COMPANY 
In Loop area reąuires 

VENTILATOR OR WIG MAKER 

For immediate consideration 
call Mike Lasky at 
9 7 7 - 0 1 7 1 

B E A L E 8 T A T E 

Arti 73-čtos. ir Campbell — 2-jų butų 
medinis. Tik $38,500. 
Arti 71-os ir Franclsco — 2-jų butų 
mūrinis. Ten pat 4 butų mūr. 
Brighton Parke — 2-jų butų mūrinis. 
Be to turime gerų rezidencinių ir pa-
jaminių nuo 5 iki 40 butų. 

Skambink i t teL 436-7878 

SIMAITIS R E A L T T 

2 9 5 1 West 63rd S t r e e t 

DĖMESIO! 

: t 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

-
Visuose lietuviškuose namuose 

turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą vėliavuke an t rašomojo stalo. 
Galima i r net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėliavukc. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tok ias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų > Amuose. 

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

DRAUGAS, 4545 W. 6 3 l * S t , 
Caucago, IL 80629 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Elena ir Eduardas Skališiai 

• • •••••••••ase*«aaBsasaass)S)S)«sssasaaaa*assaaat}siB)s)siassaaa*sjsB)aaBsasssBBBSBSea% 
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The Violations of Human Rights in : 
8 

Soviet Occupied Lithuania ] 
A repor t for 1979/80 j 

a 
s 

This report edited by ", 
DR. T H O M A S R E M E D O S : 

• 
Met ra š t i s eile y r a dev in tas . Visus r e d a g a v o dr . Remei- j 

kis . Šiame leidinyje y r a s u k a u p t a nau jaus i a dokumentac i j a ; 
l iečianti pavergėjo nus ika l t imus paže idž ian t pagr ind ines • 
l ietuvio teises- Leidinys didel io fo rmato , 264 ps l . ir t i n k a : 
bent kokia proga į te ik t i k a i p dovaną, sus ipaž in imui . : 

Išleido T h e L i t h u a n i a n Amer ican C o m m u n i t y 1981 m. : 

Kaina su pers iunt imu $9.25. Kie ta is v i rše l ia i $11.50. : 

Illinois gyv. d a r pr ideda 5 6 et. va l s t i jos mokesčio . : 
t 

Užsakymus s i ų s t i : • 

DRAUGAS, J,5J,5 West 63rd Street, j 

Chicago, m. 60629 i 

timiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel . 376- 1882 a r b a 376-5996 
•miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmiiiiii 

lO% — 90% — 30% pildau mokėsit 
"ž npdrnuda nuo i«nlea Ir automo-
l>IHo pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
32081/2 W e s t 95th S t r e e t 

Telef. GA 4-8654 

Vizitinių kortelių naudojimas r r a 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias visi* 
tinęs korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patamavV 
mu. 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiHmit 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge m j t 

-
• 

Apsi lankyki te } " D r a u g o " ad-
m i n i s t r a d j ą i a pasižiūrėkite. G a l 
rasi te kai ką padovanot i s avo 
g J i e m s a r draugams-

-
Dienraščio " D r a u g o " admi

nistraci joje ga l ima pas i r inkt i J-
vairių liaudies meno d a r b ų : m e 
džio, ke ramikos , drobes , t a i p 
pat g raž ia i papuoštų lėlių. 

D r a u g o " a d r e s a s : 4545 Weat 
6Srd S t . . Chicago. ŪL 60628. 
iiiiHHiiiHiHiiimiiiiiiiiiHHiiiimiminiis 

I S I O Y K I T E D A B A B 
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L A N D O F C R O S S E S 
T h e s t r u g g l e for re l ig ious f reedom i n L i thuan ia , 1939 - 1978 

b y 
U ž s a k y m u s s i ų s t i : 

M1CHABL BOURDEAUX, M Ji., B.D. 
P r i n t e d in E n g l a n d 1979, 339 p a g e s . P r i ce — including 

sh ipp ing a n d h a n d l i n g $8.95. 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos molcesCio 

f 



MOSU KOLONIJOSE 
Baltimore, M i 
HARTFORDO VAIDINTOJAI 

BALTLMORĖJE 
LB vietinės apylinkės rudens 

renginiai yra tapę veik tradicija 
Baltimorės lietuviu kolonijoje. 
Dažniausiai programose vyrauda 
vo šokėjai ir dainininkai, tačiau 
Šįmet, atrodo, kad laikas pri-
ferandęs kitam žanrui — vaidybai. 
Lapkričio 14 d. į Baltimore at
vyksta Hartfordo dramos mėgė
jų būrelis su komedija "Ku — Kū" 
Komedija trijų veiksmų, parašy
ta ilgamečio JAV LB Kultūros ta 
rybos pirmininko Anatolijaus 
Kairio. Hartfordiečiai su šiuo pa
statymu jau yra pasirodę New 
Yorke ir Philadelphijoje, tad šį 
kartą proga juos išvysti Baltimo
rės ir Washingtono lietuviams. 
Ypatingas dėmesys krypsta į sos
tinės tautiečius, nes be jų balti-
moriečiai Lietuvių namų didžio
sios salės nepajėgia užpildyti. 
Kadangi baltimoriečiai visada 
lankosi visuose VVashingtono lie
tuvių parengimuose, reikia tikė
tis, kad ir vašingtoniečiai jų ne
apvils. Vaidinimas prasidės punk
tualiai 7 vai. vakare. Po to vaišės 
ir šokiai. 

JAUNIMO SĄJUNGOS 
SKYRIUS BALTTMORĖJE 
Taip tjau reikalai susiklostė, 

kad šioje lietuvių kolonijoje jau 
senokai neveikia lietuviško jauni
mo organizacija. Skautai susJlrk-
vidavo prieš daugiau kaip porą 
dešimtmečių. SAL Studentų są
jungos skyrius tuoj po jų. Ilgiau-

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
LATVIŠKU PAVARDŽIŲ 

LINKSNIAVIMAS 
Dažnai tenka pastebėti spaudo

je, kaip mūsų brolių latvių pavar
dės netaisyklingai iškreipiamos, 
jas linksniuojant. Neišvengia to 
net oficialūs biuleteniai (pvz. 
Eltos). Sakysim tokia graži pa
vardė Ozolinš, kilmininko links
nyje jau rašoma "Ozolinšo", nau
dininko "Ozolinšui" ir pan. Tas 
pats ir su kitomis pavardėmis — 
Berzinš, Kaktinš ir daugeliu kitų. 
Iš tikrųjų Ozolinš yra sutrumpi
nimas galūnės "nis" — nesu-
trumpinus būtų Ozolinis. Tokiu 
atveju ir reikia toliau linksniuoti 
taip, kaip būtų linksniuojama ne
sutrumpinta lytis — Ozolinio, 
Ozoliniui, Ozolinį ir t. tPagaliau 
taip ir gražiau skamba pavardė. 
Nepriklausomoj Lietuvoj latviš
kus vardus spauda linksniavo 
taisyklingai, pratinkimės ir mes. 

C G. 

sia išsilaikė ateitininkai, dar ir 
dabar parodą gyvybės žy
mių. Aišku, tai nereiškia, kad Bal
timorės lietuvių jaunimas jau din
gęs. Anaiptol. Čia visada veikė ir 
tebeveikia gausios tautinių šokių 
grupės, daug jaunimo dalyvauja 
vietiniam Atletų klube, kuriu 
talka net Šiaurės Amerikos lietu
vių sporto žaidynės buvo suruoš
tos. Baltimorės studentų atsto
vai vyksta į ŠALSS suvažiavimus, 
keletas šeimų veža savo jaunuo
sius į Washingtono lietuvių skau
tų sueigas ir siunčia į at-kų ir skau 
tų stovyklas. Visgi organizuotos 
jaunimo veiklos pasigesta ir dir
va tikrai buvo pribrendusi Jau
nimo Sąjungos skyriaus įsteigi
mui, ypač kad Baltimorės pašo
nėje, Philadelphijoje, reziduoja 
sąjungos centro valdyba Tam už
uomazga buvo padaryta demon
struojant kartu su Philadelphi-
jos jaunimu prie Sovietų ambasa
dos .už Skuodžio paleidimą, gi 
tuoj po to į 'Baltimore atvyko Jau
nimo sąjungos Amerikoje valdžia. 
Svečių iš Philadelphijos: Vytauto 
Volerto, Virgaus Volerto ir Vid
manto Rukšio pasiklausyti susi
rinko gausus būrys Baltimorės 
jaunimo ir taip pat buvo įsteig
tas Jaunimo sąjungos skyrius. Įdo 
mu jkad prieš 20 metų, kuriam lai 
kui i Baltimore atsikėlęs Vyt 
Volertas stipriai pagyvino šios 
kolonijos lietuvišką gyvenimą, gi 
šiandieną to paties siekia jo sū
nūs. 

Jaunimo sąjungos skyriui Bal-
tirnorėje vadovauti pakviestos 
Daina Burvytė ir Nida Gailaitė, 
joms talkins Vytautas Brazauskas, 
o ryšius su spauda palaikys Nari
mantas Radžius. Lėšų veiklai su
sitelkti skyrius ruošia Lietuvių 
namuose spalio 31d. kaukių ba
lių. }. g. 

DVI MIRTYS 
Prieš penkerius metus, kaip ir, minių iš Montrealio, Chicagos, 

Hartfordo. Šeimos, paprašyta so
listė Salė Valiukienė per Šv. Mi
šias giedojo Maironio (Stasio 

šiemet, degte degė Naujosios 
Anglijos miškai ir pakelės rudens 
šalnų nuglostytos. Prieš penke
rius metus spalio 2 d. ilga auto- j Lipčiaus motinos brolio) dvi gies 

Didžiojo karo metu vokiečiai 
pastatė medinį tiltą tarp (Aly
taus) dviejų miesto dalių, 187 m. 
ilgumo. Ant to tilto 1919 m. va
sario 13 d. buvo vietos bolševikų 
nukautas pirmasis Lietuvos ka
riuomenės karininkas Anatnas 
Juozapavičius. Jis palaidotas Aly
taus bažnyčios šventoriuje. Jam 
pagerbti ant tilto buvo įtaisytos 
dvi paminklinės lentos 1938 m. 
medinis tiltas pakeistas gelžbeto
niniu tiltu, kuris pavadintas ka
rininko Juozapavičiaus vardu. 
Naujas tiltas septynių angų, 195 
m ilgumo. Taip aukštai tiltas iš
keltas, kad ateityje nesutrukdytų 
Nemuno užtvenkimo ties Nema-
niūnais. Tiltas kaštavo apie mili
joną litų. 

S. Kolupaila (ū Nemunas) 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ftCIMOS VALANDOS 

l l N M H g M O T f V M 
Lietuviu kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
•tot]. Šeštadieniais ir sekmndienials 
ouo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

TMer. 4S4-S41S 
14M AM 

T159 S. MAPLEKOOD AVE. 
CHICAGO. UJU 

mobilių vilkstinė lydėjo visą šim 
tą mylių iš New Haven i Putna 
mą, į Nekaltai Pradėtosios Mer
gelės Marijos lietuvaičių seselių 
kapines tragiškai žuvusį lėktuvo 
nelaimėje rugsėjo 26 d., tik ką iš 
Vakarų Vokietijos karo tarnybos, 
viduryje savo atostogų beviešin
tį uošvijoje, Califomijoje, jauną, 
25 metų Stasį Lipčių. Kartu žuvo 
uošvis ir du draugai. Stasys bu
vo lėktuvo pilotas, skrido savo 
lėktuvu. Nelaimės priežastis neiš
aiškinta. Lėktuvas ir žmonės su
degė. Žuvo jaunas, energingas, 
gabus ir labai mielas, šiltas šei
mai, draugams ir pažįstamiems 
žmogus. Jo tėvai Albina ir Stasys 
bei brolis Linas gyveno New Ha 
ven, Conn. 

Su ta žodžiais neišsakoma ne
laime šeima lyg ir susitaikė, pri
imdama, kaip Dievo bandymą, 
kai Aukščiausiojo planų, kuriuos 
kartais sunku išaiškinti, veikimą. 
Spalio 26 d. New Haven lietu
viškoje parapijoje klebonas kun. 
Karalis atlaikė šv. Mišias mirusio
jo penkerių metų mirties sukak
ties proga Giedojo bažnyčios lie
tuvių choras ir solistė Salė Valiu
kienė. 

Ir štai po penkmečio ir dešim
ties dienų, spalio 12 d., vėl tais 
pačiais keliais lydėjome kitą Stasį 
Lipčių, Stasiuko tėvą, tesirgusį 
sužinojus diagnozę (plaučių vė
žys) tris mėnesius- Mirė spalio 9 
d. rytą. 

Mirties atveju paprastai susi
buria šeimos nariai. Kartu bū
nant nelaimės lyg sumažėja 
Praeities šviesus prisiminimai 
švelnina skausmą ir ragina ne
pasiduoti nevilčiai Atvažiavo gi 

mes ir pabaigai "Lietuva brangi 
Tai sujungė su Lietuva ir ten esan 
čiais giminėmis. 

Ant karsto Putnamo kapinėse 
užberta žemės sauja, atvežta iš 
Lietuvos nuo Maironio kapo. Per 
budynę ant mirusiojo krūtinės 
pilkavo kuklus gintaro gabalėlis, 
a. a. Stasiaus brolio Algirdo rastas 
Palangos pajūryje ir sesers Danu 
tės atvežtas į šią šalį. 

Gausus, labai gausus draugų ir 
pažįstamų, bendradarbių būrys 

lankėsi koplyčioje ir dalyvavo lai
dotuvėse. Visi labai šiltai minėjo 
Stasį, kaip mielą žmogų, 'greitą 
pagelbėti, padėti, užvaduoti. Tas 

j ir kitas jo būdo ypatybes gražiai 
\ iškėlė ir suminėjo Elona Vaišnie-
nė atsisveikinimo žodyje. 

O tačiau, tylus ir užsidaręs, sa
vo asmeniškus išgyvenimus gi
liai paslėpęs, pats su jais tesigrū
mė ir iškeliavo jis tartum ne
spėjęs atverti savo gyvenimo kny
gos. 

D. A. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. spalio mėn. 29 d. 

Jis dingo, kaip dingsta paukš
čiai prieš mirtį. Niekas nežino
jo, kur jis pasidėjo... 

Laksnesas 

ŠEŠIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.f A. KAZIMIERAS MIŠKINIS, Sr. 
* Mirė 1965 m. spalio 29 d. 

Palaidotas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. 

Taip pat prisimenamas 

A. f A. KAZIMIERAS MIŠKINIS, Jn 
Nors laikas tęsiasi, Det ai niekados negalėsiu už

miršti mylimo vyro a, a. Kazimiero, Sr. ir mylimo sū
naus a. a Kazimiero, Jr. Lai gailestingas Dievas sutei
kia jiems amžiną ramybę. 

Už jų sielas šv. Mišios bus atnašaujamos T. Mari
jonų koplyčioje, Chicagoje _ dvejos šv. Mišios per visas 
šventes. Dvejos šv. Mišios Servanto of Mary, Berwyne. 
Sv. Mišios bus atnašaujamos S t Jude Shrine, Maryland, 
Franciscan Friars, Wisconsin, S t Joseph Indian School, 
S. Dakota, ir National Shrine of S t Jude, Chicagoje. 

Maloniai prašau visus - gimines, draugus ir pažįs
tamus pasimelsti už a. a. Kazimiero Miškinio, Sr.( ir Ka
zimiero Miškinio, Jr., sielas. 

Nuliūdusi Žmona ir motina 
Marida 

A. f A. ZENONUI PRATKELIUI, 
po sunkios ligos, per anksti amžinybėn iškeliavus, 
jo motiną MARIJĄ PRATKELIENĘ, 
žmoną HELEN su vaikais, seserį IRENA *u vyru 
ir močiutę ELENĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

DAMAUSKŲ ŠEIMA 

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71tt St., Chicaco. UL 60629 

• R0KSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN. B.S. RagMnmtaa - '—n' i 1 ni 

Atdara MokiadtaniaJi nuo 9 n l ryte fld 10 vai. ••kare. 
aso • v*, ryto Ori 8J0 *mL vaksrs 

TtL — 4 7 6 - 2 2 0 6 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

MARIJA MICKIENĖ 
sauMsKAm 

Jau sutjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą žmoną, motiną ir senelę, kurios netekome 1980 m., 
spalio 28 d. Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime ui-
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybe. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 30 d., penkta
dieni, 7:30 vai. ryto Svč. M. Marijos Gimimo parp. bažnyčioje; ir 
spalio 31 d., Šeštadienį, 9:30 vaL ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Marijos 
Mickienės sielą. 

Nuliūdę: Vyras Albinas, sunūs Vytautas Cemarka su seimą, sesuo 
Teofilija CepuUonienė su seimą ir Lietuvoje sesuo su Šeima. 

Šių metų lapkr 5 d. suei
na vieneri metai, kai Vieš
paties pasauktas, užbaigė 
Šios žemės kelionę mano 
mylimas vyras 

muzikas 
Mykolas Gbas 
Prabėgo metai liūdesyje, tačiau velionio prisiminimas liks gy

vas mūsų širdyse. 
Šviesiam jo atminimui prisiminti, už jo vėlę bus atnašaujamos 

iv. Mišios: 
Kultūros židinio koplyfioj, Brooklyn. N.Y. — lapkr. 7 d., 10 v. ryto, 
Sv. Aloyzo bažnyčioje, Great Neck, N. Y., lapkr. 5 d., 8 vai. ryto. 
Aušros Vartų bažnyčioje, New Yorke, spalio 25 d. 11 vaL 
Sv. Jono bažnyčioje, Center Moriches, N.Y., lapkr. 7 d., 7:30 v. v. 
Taip pat metinės šv. Mišios bus aukojamos Lietuvoje: Utenoje, 
Kaune ir Sydney, Australijoje, lapkričio 5 d. 

Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus prisiminti A. A. My
kolą savo maldose, kad Viešpats suteiktų jo vėlei amžiną šviesą. 

Siu. metinių proga — Visų Šventų kapinėse, Great Neck. N.Y. 
bus pašventintas veltonies paminklas. 

Liūdintieji: žmona Eufemija, brolis Juozas Ir seimą COmgoJ*. 
Brotts Jonas bei seserys: Adelė n- LionJa su šeimomis Lietuvoje ir U-
d giminės Askerikoje, Liemvojo ir Sutra, 

Nebeteko Tau sugrįžti į numylėtą 
Tėviškę — Uteną, Gudeniškes, — 
Amžina Tėvynė, taip anksti, netikėtai 
Priglaudė Tave. . . 

A. A. 

POVILAS SIRGEDAS 
Gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė spalio 27 d., 1981 m., sulaukęs 70 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 25 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Veronika (Baranauskaitė), 

sūnūs Alfredas, marti Aldona Rudolfas ir Juozas, duktė Judita Ra-
ziūnas, 4 anūkai, brolis Feliksas su šeima Anglijoje, Lietuvoje mo
tina Ona ir 3 seserys Stefanija, Ona ir Janina su šeimomis, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 S. 50th Avenue, Ci
cero, Illinois. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 30 dieną. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sunūs, duktė, marti ir anūkai. 
Laidotuvių direkt — Jean Vance, Telef. 652-5245. 

A. f A. 
SOFIJAI JASAITIENEI mirus, 

jos sūnų DR. (STASĮ su žmona LAIMA ir dukterį 
LĮ su vyru DR. KĘSTUČIU VALIONU bei jų SEI
MAS ir GIMINES giliai užjaučiame liūdesio valan
doje. 

JONAS IR JONĖ VALAIČIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47b-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO LITUAN1CA AVE Tel. YArds 7-1138-39 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2424 IV. bOth STREET Tel REpubl.c 7-1213 
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, Iii Tel 974-4410 ~M 

PETRAS BIELIŪNAS m 
4348 SO CALIFORNIA AVE Tel LAfavette 3-3572 

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

VASAITIS - BUTKUS 
144e SO 50»h AVE. CICERO ILL Tel Olympic 2-1003 

CHARLES STASUKAITIS 
Cordon Funeral Home 

1729 S HALSTED STREET Tel 226-1344 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1961 m. spalio men. 29 d. 

x "The Yiotatntis of Human 
Rights in Soviet Oocupied Li-
thuania, a report for 197^80", 
šiomis dienomis išėjo iš spaudos. 
Veikalas didelio formato, 264 
psl., redagavo dr. Thomas Re-
meikis. Tai devintoji to paties 
autoriaus knyga apie žmogaus 
teisių pažeidimą ir paniekinimą. 
Išleido JAV LB Visuomeninių 
reikalų taryba, kuriai vadovau
ja Algimantas Gečys. Spausdi
no "Draugo" spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu 9.25 doL Keti 
viršeliai — 11.50 dol. Knygą ga
lima gauti "Draugo" admini
stracijoj. 

X Mergaičių bendrabučio ve
dėjos, mėgstančios dirbti su 
jaunimu, ieško Vasario 16 gim
nazija Vokietijoje. Sąlygos yra 
numatytos geros. Reiktų rašy
ti gimnazijos direktoriui, pride
dant išeito mokslo pažymėjimą 
ir savo gyvenimo aprašymą. Ra
šyti: litauisches Gymnasuim, 
6840 Lampėrtheim 4, West Ger
many. 

X Dr. Arvydas Ktiorė vado
vaus erdvės mokslų sekcija IV 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
lapkričio 25-28 d. Jis atvyks iš 
Pasadenos, Calif., kur yra tyri
nėtojas Jet Propulsion laborato
rijose. Pranešimus darys Bd-
mundas J. Kulikauskas, Adomas 

X Br. Tadui Margiui, MIC, 
daugelį metų dirbančiam 'Drau
go" spaustuvėje, vadovaujant 
įvairiems darbams, lapkričio 29 
d., sueina 70 metų amžiaus. Jis 
yra gimęs Indianoje, augęs ir 
mokęsis Montanoje, kur tėvai 
buvo įsigiję ūkį. Iš ten 19® m. 
įstojo į Marijonų vienuoliją ir 
daugelį metų darbavosi Maria-
napolyje, Marian Hils, dabar 
"Drauge". Įdomu, kad ir jo jau
niausias brolis kun. Juozas A 
Margis yra marijonas ir daugiau 
kaip 30 metų dirba Argentinos 
misijose, jo sesuo Damiana yra 
Šv. Kazimiero seserų vienuolijos 
narė. sveikiname sukaktuvinin
ką, kurio patarnavimais naudo
jasi ne tik administracija, bet 
ir redakcija 

X Rasos Marijos Ardytės, 
Rėdos ir Juozo Ardžių dukters, 
seniau gyvenusios su tėvais ne
toli Chicagos, sutuoktuvės su 
Juozu Juška, Marijos Juškienės 
sūnaus f tėvas miręs), iš New 
Jersey bus spalio 31 d. Šv. Pet
ro katedroje Erie, Pa., kur da
bar jaunosios tėvai gyvena. Jų j Mickevičius ir Raymond Palas. 
moterystę palaiminti iš Chica
gos vyks kun, Vytautas Bagda-
navičius. MIC, jaunojo dėdė. 
Vestuvinės vaišės bus Ramada 
Inu, Erie mieste. 

DR. R. KULIENĖS LAIMĖJIMAS 
Ir vėl džiugi žinia lietuviams, tomis ir pranešimais įvairiuose 

Ankstyvesnieji ir dabartiniai "Margučio" darbuotojai, spalio 24 d. susitikę Jaunimo centre, "Margučio" radijo 50 
metų sukakties puotoje. Iš kairės (sėdi): E. Sakadolskie nė, adv. A. Lapinskas, E. Vilutienė, H. Žemelis; (stovi): R. 
Sakadolskis, L. Narbutis, VI. Vijeikis, A. Regis, V. Adamkus, P. Petrutis ir S. Gotceitas. Nuotr. P. Maletos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Neseniai čikagietė mokslininkė ir 
mūsų visuomenės veikėja dr. prof. 
Regina Kulienė Illinois valstijos 
gubernatoriaus J. Thompson bu
vo nominuota į Baltųjų Rūmų 
ruošiamą senimo reikalų konfe
renciją (The White House Con-
ference on Aging). 

Šiomis dienomis dr. Kulienė 
gavo pranešimą iš B. Rūmų se
nimo reikalu konferencijos ekze-
kutyvinio direktoriaus David A. 
Rust, kad ji yra paskirta pilna 
delegate į tą konferenciją. Tai 
nepaprastas dr. Kulienės ir visų 
lietuvių laimėjimas. Dr. Kulienė 
yra antroji lietuvė paskirta į tą
ją konferenciją (kita delegatė yra 
Galina Sužiedėlrenė iš YVashing-
tono). 

Žinia, čikagiškė dr. Kulienė 
yra mums visiems žinoma savo 
darbais mokslo ir visuomeninės 
srityse. Ji šiuo metu profesoriau
ja Illinois un-te Chicagoje, dėsty
dama socialinius mokslus- Daž
nai ji yra kviečiama su paskai-

X SoL Dalia Kuoėmenė at-

X Vėlinių proga šv. Mišios 
už mirusias birutininkes ir mi
rusius ramovėmis bus lapkri
čio 2 d., pirmadienį, 7 vai. vak. 
Jėzuitų koplyčioje. Mišių metu 
giedos solistė M. Momkienė, 

liks meninę programą, įteikiant! akompanuojant A- Eitutytei 
Visos birutininkes, ramovėnai, 
savanoriai - kūrėjai, šauliai ir 
lietuviška visuomenė kviečiama 
atsilankyti ir kartu pasimelsti 
už mirusius. 

X Akadermkių skaučių drau
govės mstmė arbatėlė bus sek
madienį, lapkričio 1 i , 3 vai. 
p. p. pas t. n. Rūtą Traškaitę, 

Marijai Rudienei, Balfo pirmi
ninkei, pasižymėjusios moters į 
metinį žymenį. 

X Mary Dimga.ua, Union Pier, -
Mich., pratesdama prenumeratą,! 
atsiuntė ir 10 dol. auką. Ačiū. 

X Chicagos Aufašt lit. mokyk
los vakaras - balius bus lapkri-
čio 14 d. 7:30 vai. vak. Jauni- ] 7144 So. Ricrunond? Ohkagoje 
mo centre. Programą atliks | Narės ir visos studentės kvie-
patys mokiniai. Atvykite ir pa-1 čiamos. 
remkite mokyklą. Auka 15 dol. I 
asmeniui. Stalus ar pavienius i x P r o '- *"• Algis Mickums, 
bihetus užsisakyti pas Ireną Mei-!Husser l io' Heideggerio, Haber-
lienę tel. 436-8774 vakarais arba!maso' Gadamerio ir kitų vokie-
Genę Miglinienę tel. PR 6-1063 x- S ų filosofų žinovas, atvyksiąs į 
dienos metu. (pr.). iChicagą ryšium su profesiniu 

i seminaru Northwestern urriver-
x Dėmesio!!! lietuvių Sta-1 aitete. sutiko pakalbėti Chicagos 

dentų suvažiavimas įvyksta St. lietuviams tema: "Religija, mar-
Petersburge, Fl, lapkričio 27, ksizmas ir anarchija". Tai reta 
28 dienomis. 1981 m. Tuoj pat proga išgirsti vieną žymių jau-
užsiregistruokite viešbutyje, neštųjų kultūros filosofų, neprara-
po lapkričio 6 dienos nelaikys j dusių ryšio su gimtąja kultūra ir 
kambarius. Skambinkite tiesiog t kalba Paskaita bus lapkričio 
į: HoBday hm 5300 Gurf Blvi,! 1 d., 3 vai. p. p. Jaunimo centre. 
St. Petersburg Reach. FJa. 33706, 
telefonas (813) 360-6911, arba 
Alenai Bobelytea (813) 867-1650, 
tai mūsų komitetas užregistruos. 

ISS Suvažiavimo komitetas 
(pr.). 

Skaidres paruošė P. Maleta, fo
tografine medžiagą atrinko P. 
Petrutis, garsinę medžiagą ir 
programą paruošė A. Regis bei 
E. ir R Sakadolskiai. 

Buvo čia pavaizduota visa 
Margučio istorija nuo pat Va
nagaičio atvykimo į JAV. Pa
sakojant įvykių eigą, dviejuose 
ekranuose matėsi minimi vaiz
dai. Girdėjosi Vanagaičio, Ba-
čiūno balsai, dainų garsai Jų 
tarpe skambėjo ir Kipro Pet
rausko balsas. Iš įrašų kalbėjo 
K. Deveikis, skambėjo muzikos 
garsai. Dr. Biežis davė sveika
tos patarimus, V. Jokūbynas 
istorines paskaitėles, adv. A. 
Olis teisinius patarimus, Ant. 
Lapinskas žinias. E. Sakadols-
kjenė apklausinėjo salėje esantį 
Vanagaičio bendradarbį adv. 
A. Lapinską. Prabilo V. Adam
kus, atėjęs vesti Margučio po 
Vanagaitienės mirties. 

Buvo priminta, kaip Vanagai
tis lietuvių parengimus ėmė 

ties ledinė valtis" autorė Julija ruošti didžiosiose Chicagos sa-
Švabaitė — Gylienė paskaitys j lėse, ruošė gegužines, net suor-

MARGUdO 
JUBILIEJINE PUOTA 

Margučio radijo 60 m. sukak
tuvinė puota spalio 24 d. Jauni
mo centre buvo gausi svečiais 
ir gera nuotaika. [Prasidėjo ka
vinėje pesisvečiavimo vaišėmis. 

Susirinkę į didžiąją salę, sve
čiai buvo nustebinti puošniomis 
gėlėmis ir programos leidiniu 
Po lėkštėmis svečiai rado laiš
kutį su kiekvienam atskiru 
įrašu. 

Vakaro meninė programa bu
vo cuTginali. Be kalbų scenoje 
buvo pavaizduota Margučio pro
gramos eiga, kur pranešėjai bu
vo P. Petrutis, R Sakadolskis, 
reporterė E. Sakadoiskienė, inži
nierius g. Gotcentas, inžinierius 
A. Regis, skaidrių rodytojas V. 
šumskis. apšvietėjai E. šulaitis, 
V. Mickus, kooT*dinatorius L 
Narbutis, aparatūra T. Siuto. 

X Eilėraščių rinkuuo "Vil

kelis eilėraščius savo knygos 
pristatymo metu. Knygos pri
statymas penktadienio kultūri-

nizavo transliaciją į Lietuvą. 
Išplatino bonų už 2 mil. dolerių 
ir vienas bombonešis buvo pa-

nėj vakaronėje, spalio 30 d., j krikštytas Lituanicos vardu. Va-

x Tituanicos' futbolo klubo 
tradicinės išsiaiškinimo rungty
nės tarp veteranų ir rezervo ko
mandų įvyks šeštadienį, spalio 
31 d.. 3 vai. p. p. Marąuette 
parko aikštėje. Mažiukų koman-

X DaiL V. Petravičiaus paro- i ^a žais 1 vai. p p 
dr* atidarymas 'Galerijoje",i x V ė l i n ė s gv> K ^ ^ ^ 
bus ši P ^ a d i e m spalio 30 die- tuvių kapines, bus apvaikscioja-
ną, nuo 5 du 9 vai. vak. (pr.). , m o 8 sekmadieių, lapkričio 1 die-

X NAMAMS PIRKTI PA- •* 1 2 ™l- Prie Steigėjų pamink-
SKOIJOS duodamos mažais mė-1lo- Programoje minisiųjų pager-

Jaunimo centre, 7:30 v. v. 
x Vėlinių dienos proga, lap

kričio 1 d., šauliai, ypač unifor
muoti, renkasi į Brighton Parko 
lietuvių bažnyčią šv. Mišioms 

i 10 vai. Po pamaldų nedelsiant 
j vyksime į šv. Kazimiero liet. ka
pines prie steigėjų paminklo ir 

nesiniaia įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipiatės j 

bimas. Vėlinių liepsnos perkėli
mas prie artimųjų kapų, dvasiS-

nagaitis mirė atostogų metu 
1949 m. Jis per juoką surado 
kelią į Amerikos lietuvių širdį. 

Šios programos metu scenoje 
spindėjo meniškas Vanagaičio 
auksinio jubiliejaus simbolis: 
skaičius 50, paremtas ant radijo 
bangos vingio, su lapelių puoš-

grįšime į Šaulių namus, šauliai! ra&^- J?™**- . „ 
prašomi rinktis bent 15 minu-1 „. ^ y š ^ t a ne vien Vanagai
čių prieš pamaldas prie baž- 5 * * l r *> **<>*<* * • * » « ? 

radijuje. Ji programą tvarkė 

kis pravesdavo sekmadienio 
mokyklą. Br. Dirmeikis kalbėjo 
palatinėmis temomis. Talkino 
Pr. Gudas. Įsijungė A. Mackus. 
Jam žuvus atėjo H. 2emebs, o 
po jo — Petras Petrutis, kurio 
metu įkurta sava studija. 

Margutis pavedė religines va
landėles, sporto žinias, Bylaitie-
nė ruošdavo reportažus kultūri
niais klausimais. Eglės Vilutie-
nės balsas buvo girdimas įvai
riose programose. P. Jurkštas 
perduodavo žinias iš plataus 
pasaulio. P. Petrutis pasisakė, 
kad atėjo į Margutį informuoti 
sporto sritį. Perėmęs vadovauti 
Margučiui, ruošė ir koncertus, 
vaidinimus, parodas, organizavo 
pastangas vaduoti S Kudirką, 
Petkų ir kitus. Margutis'talki
na socialinėj, mokesčių srity, 
visada neužmiršdamas Lietuvos 
reikalų. 

Visa programa buvo origina
liai sudaryta, vaizdi, sklandžiai 
pravesta, supažindinusi su Mar
gučio vadovais, programų atli
kėjais, duodama išeivijos istori
nį vaizdą. Susilaukė dalyvių 
entuziastiškų plojimų. 

Vaišės pradėtos Adamkų do
vanotu šampanu. Svečių akis 
traukė Ankų keptas raguolis. 
Buvo skaniai Marijos ir Leopol-

Dr. Regina Kulienė 

ties programą, kurią perduos į 
Lietuvą. Įteikė dailų margutį. 

A. Petrutis padėkojo L. fon
dui, Stempužiui, P. Petručiui ir 
apie Margutį besitelkiantiems 
lietuviams. Pagerbiant Vanagai
tį ir jį išugdžiusius buvo triskart 
sušukta valio. 

Raštu sveikino dr. S. Bačkis, 
vysk. V. Brizgys, V. Kamantas, 
M. Rudienė, dr. K. Šidlauskas, 
K. Laukaitis, V. Kutkus, J. 
Stukas, S šmaižienė, Aki. Dau-
kus, skautai, vyčiai, K Braz

do Kupcikevičių paruošta vaka- j džionytė, Dainava, J. Masuionis. 
rienė. Linksmajai daliai buvo Į Raguolį pjaustyti buvo pa-

nycios. 
A. a. fatž. Kazimiero Du

bausko septynerių metų mirties j automobilio nelaimėj, 1974 m. 

nuo 1949 m., Vanagaičio mir
ties, iki savo tragiškos mirties 

Mutual Federal Savings, 22121kio maldos> pasauliečio žodis, 
West Cermak Road. — Telef 
VI7-7747. (gi.). 

x Barac Monumente, Inc., 
2621 W. 71 Street, tel. 476-2882, 
sav. Leonidą Kazėnienė. Visų skaitlingai dalyvauti tradicinėse 
rūšių paminklai prieinamiausio-' Vėlinių iškilmėse ir aplankyti 

dalyvių giesmės. Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinė dalyvaus 
garbės sargyboje. Bendruomenės 
komitetas ir Sklypų savininkų 
draugija kviečia visuomenę 

mis kainomis ir sąlygomis. At
dara 10—5 vai. (ak.). 

Floridoje _ St Petersbur-

mirusius. 
(pr.) 

x Chicagos AngHjos • Brita-
ge, Lietuvių klubo patalpose iš-1 n U o s I i e t O V i ą " ^ t r a d k ? d s 

nuomojamas butas su baldais 
sezonui arba ilgesniam laikui. 
Teirautis kiekvieną dieną po 
5 vai. vak. tel. 813 — S67-241S. 

(sk.). 

balius įvyks lapkr. 7 d., šešta 
dienį, Jaunimo centro didž. sa
lėje. Bichnevičiaus orkestras. 
Pradžia 7 vai. vak. Auka 12 
dol. Jaunimui 6 dol. Kviečia 
klubo valdyba. (pr.). 

x Prezidentas Antanas Sme-
x M 8KILANDMŲ tau tik 

reik, tuoj pas Petrą ir užeik' 
— INTERNATIONAL MEAT t < m a f U m B 8 a n t r ą kart^ rodomas 
MARKET. Medžioklinės dešre- ! ? ! ? • * * pa*tadienj (X. 30), 
lės, kumpiai, aviena, veršiena 
dešros ir i t 2913 West 88rd 
St. CbJoago, IIL 60628. Telef. 
4*4S37 ( a t ) 

7:30 v. v. Liet taut namuose. 
Kviečiami visi. Įėjimas 3 dol. 
asm. — ALTS Chicagos skyriaus 
vaidyba. (pr.). 

sukaktį minint, šv. Mišios už jo 
sielą bus atnašaujamos spalio 
31 d., šeštadienį, 8:30 vai. ryto 
T. Jėzuitų koplyčioje. Giminės, 
draugai ir pažįstami prašomi 
kartu pasimelsti už jo sielą. 

Liūdina sesuo 
(pr.). 

X Chicagos vilniečiai prisi
mins savo mirusius narius šv. 
Mišiomis Tėvų Marijonų koply
čioje lapkričio mėn. 1 d., sekma
dienį, 9-tą vai. ryto. Po pamaldi; 
lankys narių kapus šv. Kazimie
ro ir Lietuvių Tautinėse kapinė
se. Visi skyriaus nariai prašo
mi dalyvauti 

Skyriaus valdyba 
(pr.). 

x Spalo 10 d. Jaunimo centre 
pamestas gintarinis medaHonas 
— dalis komplekto. Radus jį 
prašome skambinti tel. 787-9057. 

(sk.). 
X A. Tvero parduotuvėje iki 

Kalėdų tęsiamas pardavimas 
laikrodžių su 76% nuolaida. 
Atidaryta ketvirtadį, penktad. 
ir šeštad. nuo 10 iki 3 vai. 

(sk.). 

Cia atsirado Pelkių žiburėlio li
teratūrinė valandėlė, kur dalyva
vo net ir H. Kačinskas. Dr. L. 
Cibas atėjo su sveikatos patari
mais, V. Kasniūnas kalbėjo pa
triotinėmis temomis. VI. Vijei-

X "Lemties sūkury", autobio
grafinė apysaka. Sofijos Am-
brazevičienės kūrinys šiomis die
nomis pasirodė knygų rinkoje. 
Aplankas ir viršelis — Petro 
Aleksos. Spausdino "Draugo" 
spaustuvė. Tos pačios autores 
dar yra išėjusios 'Tėvynės pa
kluonėse ir 'Gyvenimo nuotru
pos". "Lemties sūkury" kaina 
su persiuntimu 4.5 doL Galima 
gauti "Draugo" administraci
joje. 

X Albinas Dzirvonas nuo pat 
įsikūrimo Chicagoje aktyviai 
dirbo Balfo veikloj ir ėjo įvai
rias pareigas, būdamas vienas iš 
direktorių. Paskutiniame Balfo 
seime, perrenkant valdybą, jis 
buvo išrinktas centro valdybos 
virepinnininiku. Jis taip pat ak
tyviai veikia ir kultūrinėse or
ganizacijose. 

šokiai, grojant A Modesto or
kestrui. Prieš vakarienę prabi
lo rengimo komiteto pirm. dr. 
L Kriaučeliūnas Padėkojo už 
gausų atsilankymą, kas yra mo
ralinė ir finansinė parama. Svei
kino Margučio vadovus V. 
Adamkų ir P. Petrutį Pakvie
tė kun. V. Bagdanavičių sukal
bėti invokaciją. 

Jubiliejinėj Margučio puotoj 
dalyvavo daug svečių, kaip vysk. 
V. Brizgys, gen, kons. J. Dauž-
vardienė, iš Washingtono atvy
kęs Amerikos Balso lietuv. da
lies vedėjas A Petrutis, J. 
Stempužis iš Clevelando. Rengi
mo komitetą sudarė pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas, nariai: R Andri
jauskienė, B Bagdonienė, B. Bu
lotienė, E Endrijonienė, R Ku-
čienė, K Leonaitienė, L Narbu
tis, A. Regis, E Sakadoiskienė, 
R Sakadolskis. V. Sumskis, D. 
Valentinaitė, E. Vilutienė, B. 
Vindašienė. 

Puota — gražiai pasisekusi. 
Dr. K. Ambrozaitis iftgyrė Mar
gučio programą, ypač jo kultū
rinius pasikalbėjimus. Lietuvių 
fondo vardu įteikė P. Petručiui 
atžymėjimą ir 600 dol. 

J. Stempužis sveikino Ameri
kos Liet Bendruomenės kultūros 
tarybos, Čiurlionio ansamblio ir 
CJevelando Tėvynės Garsų radi
jo vardu. Pranešė, kad Kultū
ros Taryba P. Petručiui pasky
rė radijo premiją 1000 doL, ku
rio mecenatas yra lietuvių Fon
das. Amerikos Balso lietuvių ra
di jo vedėjas A. Petrutis, sveikin
damas Marguti, pagyre sukak-

kviesti gen. kons. J. Daužvar-
dienė, V. Adamkus ir P. Pe
trutis. J. Pr. 

amerikiečių mokslo suvažiavi
muose. Sutinkame ją mes ir lie
tuviškoje visuomenės veikloje. 

Prieš kiek laiko įsijungus į Lie
tuvių Bendruomenės veiklą, ji 
šiuo metu kruopščiai ruošia pra
nešimą lietuvių mokslo simpo
ziumui apie vyresniųjų lietuvių 
surašinėjimo duomenis. 

Neatsisako dr. Kulienė ir tie
sioginiai padėti tiems vyresnie
siems lietuviams, kurie yra rei
kalingi jos profesionalinio pata
rimo. Ji taip pat priklauso ir Chi
cagos Lietuvių socialinių reikalų 
tarybos valdybai bei jos direk-
torijatui. 

Pažymėtina, kad dr. Kulienė jau 
yra atstovavusi amerikiečius se
nimo reikalų konferencijoje prieš 
dešimt metų. Užtat jos patirtis 
bus ypatingai naudinga ir šįme-
tinėje konferencijoje. 

Malonu, kad lietuviai yra vie
nintelė turbūt tautinė grupė, 
kuri turės savo delegatus senimo 
konferencijoje. -» -. 

Senimo konferencija Wasning-
tone yra nepaprastai svarbi. Ten 
bus svarstomi įvairiausi klausi
mai, liečia šio krašto senimą. Už
tat yra labai svarbu, ikad svars
tytose būtų neužmiršti ir etninių 
grupių reikalai. 

Nėra abejonės, kad lietuviai 
per savo dvi delegates turės ge
ras „ausis ir akis" senimo konfe
rencijoje. Viliamės, kad mūsų at
stovės lietuviams svarbius'spren
dimus gins visomis jėgomis. 

Po Washingtono konferenci
jos, kuri įvyks lapkričio 30 — 
gruodžio 3 dienomis, bus pada
ryti įvairūs pranešimai apie vi
są įvykių eigą ir konferencijos 
nutarimus. Mes nekantriai lauk
sime žinių iš abiejų savo delega
čių. Gi r!.,bar, sveikindami dr. 
Kulienę su jos laimėjimu, linki
me daug sėkmės sostinėje. 

•lumniiiiiiitiimimimtiiiiiMiniiniiiu 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENAS 
2649 W. 6Srd Street 
Chicago, ID. 60829 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 val."~ 
ir pagal susitarimą 

IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIHUIIIIIIIUIIIIIIIIIIII 

Advokatas JONAS OIBAITIS 
6247 So. Kedsne Avenue 
Chicago, flHaois 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vaL d. 
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PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

VėlinSs - XI. 2 d-
yra jautri ii 

ttas mirusiųjų 
gyva proga 

uHu 

... 

Vėlinės yra didžioji rimties svtate, kurioje katalikai organizuota mal
da nukrypau } tuot, kurie, ii Ho pasaulio atsiskyrė, nebegaM stu padėti 

Marijonų koplyčioje (prie "Draugo") pradedant Vėlinių dieną, per 8 
dienas, bus atnašaujamos iv. Mišios ir vakaraU giedami gedulingi miš
parai ui bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius. 

Kviečiame visus (atjungti t «as ypatingas pamaMas Savo brangiu 
mirusiųjų varaus siuskite: 

Marias Fanera, OM S*. Ave., Ckdcaga, HL 

Sia proga prašau prisiminei Mų man brangių mirusiųjų sielas: 

vardas ar pavardė 

Pridedu auką bendr. iv. Mišioma $_ 

http://Dimga.ua



