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VYT. VAIČIŪNO TEISMAS 
(Tęsinys) 

L. Vaičiūnienei paprašius įleis
ti į teismo posėdį nors tris jos pa
žįstamus, atvažiavusius kartu su 
ja, teismo sekretorė pradėjo šauk
ti: "Kaip jūs drįstate prašyti tei
sėjo, kad į salę įleistu JŪSŲ pažįs
tamus?! Jūs laukinė! Jūs miške 
augusi!" 

I salę einant nepažįstamiems 
asmenims, prie durų stovėjęs vy
riškis su raudonu raiščiu ant 
rankovės, pastebėjo savo draugui: 
"Čia eina partiniai darbuotojai". 
Pagaliau į salę buvo įleista ir tei
siamojo žmona. Įvestas į salę tei
siamasis peržvelgė sėdinčiuosius 
ieškodamas pažįstamų veidu. Jo 
žmona, sėdėjusi netoli teisiamų
jų suolo, tyliai jam šnibštelėjo: 
"Vyteli, nieko nėra! Neįleido! Ne
sidairyk". Ir tuojau pasigirdo ne
toliese sėdėjusios jaunos moters 
replika: "Kam meluojate?! Kam 
meluojate?! 2iūrėkite, kiek daug 
žmonių!". 

Teisiamasis, nors atrodė smar
kiai sublogęs, iškankintas, išblyš
kusiu veidu ir nešvariais rūbais, 
tačiau iš veido spindėjo didelė ra 
mybė ir giedrumas, taip kontras
tingai jį supančiai aplinkai — ne 
ramiems teismo nariams ir pil
noms pykčio ir pagiežos akims 
salėje. 

LTSR Aukščiausiojo teismo 
"atviram" posėdžiui pirmininka
vo Jankauskas. Prokuroras — 
Murauskas. Kaltinamasis atsisa
kė advokato paslaugų. 

Inž. Vytautas Vaičiūnas buvo 
kaltinamas, jog organizavęs eise
ną iš Tytuvėnų į Šiluvą. 

Dalis liudininkų į teismą neat
vyko. Kiti — dažnai painiojosi ir 
melavo. 

Tytuvėnų apylinkės pirminin
kas Henrikas Juzeliūnas kalbėjo, 
kad eisenos būna kiekvienais me
tais, o leidimo niekas neprašė. 
Jam pareikalavus eisenai išsi-

skirstyti, niekas jo neklausė- Ka
dangi buvo nedarbo diena, tai in 
tensyvaus judėjimo nebuvo. Jis 
matęs vyriškį su vėliavėle, bet ar 
jis yra tas pats teisiamasis — ne
žino, nes neįsidėmėjo. Kiek laiko 
buvo sustabdytas judėjimas — 
taip pat neatsimena. 

Stanislovas Turys girdėjo kai 
bant vyriškį, matė jį buvus su ru
du lietpalčiu ir vėliau pastebėjo, 
kaip tas vyriškis sustabdė judėji 
mą ir praleido maldininkus. 

Česlovas Janušonis, važiavęs su 
automašina ir pamatęs eiseną, iš 
lipo pasižiūrėti, o kadangi jis 
mėgstąs fotonuotraukas, tai pra
dėjęs fotografuoti eiseną. Teisia
majam Vytautui Vaičiūnui pa
klausus, kaip jo nuotraukos pate
ko į jo baudžiamąją bylą, liudi
ninkas pasimetė, nežinodamas, 
kaip jam atsakyti. Padėtį išgelbė
jo teismo pirmininkas: "Jūs tur 
būt pagalvojot, kad tokios eisenos 
pažeidžia įstatymus ir atnešėte į 
miliciją, kad vidaus organai im
tųsi atitinkamų priemonių". Aiš
ku, liudininkas mielai patvirtino 
teismo pirmininko pasufleruotą 
mintį. Be to, jis matęs vyriškį, ku
ris sustabdė transportą ir pralei
do eiseną. Sustojusių mašinų bu
vo daug. 

Liudininkė Irena Gaubšaitė 
neskyrė bažnyčios nuo švento
riaus ir nulat painiojosi savo pa
rodymuose. Ji atvažiavusi su au
tobusu į Tytuvėnus ir, pamačiusi 
minią, susidomėjo, kas ten vyksta. 
Žmonių minioje pamačiusi vyriš 

įkį, kuris dabar teisiamas, vieno-
Į je rankoje turintis raudoną vė

liavėlę, o kitoje — konstitucijos 
knygelę. Minėtas vyriškis su rau
dona vėliavėle sustabdęs trans 
portą ir praleidęs minią. Judėji
mas buvo sutrukdytas apie pusę 
valandos. 

Vakaru Vokietijos kancleris Helmut Schmidt su Saudi Arabijos sosto įpėdiniu 
princu Fahdu. Saudi Arabija spaudžia vokiečių vyriausybę parduoti ginklų: 
modernių tankų ir šarvuotų automobilių. 

PREZIDENTO SPAUDOS 
KONFERENCIJOJE 
Kalbėjo apie vidaus ir užsienio problemas 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— JAV urmo kainų indeksas 
spalio mėn. pakilo 6.8 nuoš. Prie 
to daugiausiai prisidėjo didesnės 
naujų automobilių kainos. 

— Libane karo paliaubas su
laužė dešinieji krikščionys falan-
gistai, apšaudę artilerijos sviedi
niais palestiniečių taikinius. Iz
raelis pagrasino imtis priemonių 
prieš nesiliaujantį palestiniečiy 
apsiginklavimą. 

— Kinijoje vieši valstybės pa-
sekretorius Walter Stoessel. Kini
ja pareiškė jam, kad ryšiai su 
Amerika pablogės, jei JAV vy
riausybė parduos Taivanui nau
ju ginklų. 

— Trinidado — Tobago par
lamento rinkimai davė laimėji
mą Liaudies Tautiniam Judėji
mui, kuris valdo salas jau 25 me
tai. Judėjimas laimėjo 26 iš 36 
parlamento vietų. 

— Colorado valstijoje leidžia
mas žurnalas "Sodiers of Fortu
ne" paskelbė 100,000 dol. premi
ją tam, kas pristatys cheminių ar 
biologinių ginklų pavyzdžius iš 
Afganistano ar Pietryčių Azijos. 
Žurnalas ragina sovietų ar viet
namiečių lakūnus pabėgti su che 
mikalų pavyzdžiais. 

— Britų spauda ir net parla
mento nariai kritikuoja opozicijos 
vadą Michael Foot, kuris žuvusių 
kareivių pagerbimo ceremonijose 
pasirodė su žaliu švarku, rudais 
batais, kada visi ceremonijų da
lyviai nešiojo gedulo drabužius. 
"Daily Telegraph" net parašė 
tuo klausimu vedamąjį, reikalau
damas Foot pasitraukti iš opozi
cijos vado pareigų, 

ERDVĖLAIVIS VĖL 
PASIRENGĘS SKRISTI 

Šiandien turi prasidėti antroji kelione 
Cape Caneveral. — Šiandien, Į Erdvėlaivis vienu skridimu ga-

jei neįvyks nenumatytu gedimų, į lės iškelti 65,000 svarų. Svajoja-
į orbitą turi pakilti daugkartinio! ma, kad skridimus panaudos dau-
naudojimo erdvėlaivis "Colum- į giau pramonės organizacijų. Išsi-
bia". Kaip žinoma, antroji šio ] nuomoti visą erdvėlaivį kainuos 

vidutiniškai 36 mil. dol. 1982 m. 
rugsėjo mėnesio skridimu pasinau 

laivo kelionė buvo numatyta 
praėjusią savaitę, tačiau trijų pa
galbinių motorų alyva buvo už
teršta, užkimšusi kelis filtrus, ke
lionę teko atidėti. 

Du astronautai: aviacijos pulk. 
Joe Engle ir karo laivyno lakū-

dos McDonnell Douglas Corp. 
ir Johnson Johnson bendrovė. Jų 
planai bandys besvorėje erdvėje 
tyrinėti kai kuriu medžiagų atsky
rimą, bandys naujus atskyrimo 

nas, kapitonas Richard Truly vėl {metodus. Jau turima klientų 
perėjo sveikatos patikrinimus iri a P i e 50-čiai skridimų. Manoma, 
pasirengę laukia pakilimo valan- j kari ateityje jie kainuos mažiau, 
dos. Jiedu pakils į orbitą 158 my- ' negu dabartiniai bandomieji pa

kilimai. Atpigimas padės NAŠAI 
gauti daugiau klijentų. Pabrėžia
ma, kad pirmieji erdvėlaivių skri

dimai leidžiami naudoti tik moksl-
lo. gynybos, tyrinėjimų reikalams. 

"Columbia" šioje kelionėje 
apskries Žemę 83 kartus. 

Washingtonas. — Prezidentas) plėsti į didžiulį branduolinį susi-
Reaganas antradienio spaudos; kirtimą. Prezidentas tačiau tikrai 
konferencijoje pareiškė, kad jo nežinąs, ar Nato planuose dar į Gandhi kritikavo turtingąsias pa 

Iios nuo žemes paviršiaus ir 
skries orbitoje iki lapkričio 17 d., 
kada jie turi nusileisti Kaliforni
joje, Edwards karo aviacijos ba
zėje. 

Po šių bandomųjų erdvės "kel
to" kelionių, numatoma pradėti 
reguliarius pakilimus. Baigiami 
statyti dar trvs panašūs erdvėlai
viai: "Atlantis", "Challenger" ir 
"Discovery". Manoma, kad kiek
vienas jų galės atlikti po 100 skri 
dimų. Po pirmojo skridimo truko 
septyni mėnesiai iki antrojo "Co-
lumbijos" pakilimo. Ateityje, tu- I kalų ministeris princas Saudas 
rimą vilčių, tarpas tarp skridimų i kritikavo Omano sultoną, kad jis 
bus daug trumpesnis. j l e i d o savo teritorijoje vykdyti 

NASA, Nacionaline erdvės fr I 
aeronautikos administracija, jau | 
priima užsakymus keliauti į erd 

Araby konferencija 
Riyadas. — Saudi Arabijoje vy 

ko šešių Persų įlankos valstybių 
karalių, šeikų ir sultonų pasitari
mas. Saudi Arabijos užsienio rei-

savo 
j JAV marinų manevrus. Tokie ma

nevrai nesiderina su Persų įlan-

vę. Priimami kroviniai, nedides
ni kaip penkių kubinių pėdų, ne
sunkesni kaip 200 svarų. Už tokio 
krovinio iškėlimą bus imama 

Indijos premjerė Indira; tarp 3,000 ir 10,000 dol. Jau turi-

ekonominio atsigavimo progra-fyra planai panaudoti mažus ato- i šaulio valstybes, kurios neturin-

(Bua daugiau) 

Vis dar bando 
atgauti Bražinskus 

Laiškai JAV valdiios ištaigoms 
Maskva. — Sovietų "Literatur-1 vo pavesta ruošti atsakymą, pir 

na ja Gazeta" prisiminė sukaktį: 
"Nuo 1976 metų po Jungtines Vai 
stijas laisvai vaikštinėja Pranas 
ir Algirdas Bražinskai", rašo Vi
tali Petrusenko. Straipsnis panau
dojamas puolimui prieš JAV, 
įrodinėjant, kad Amerika globo
ja tarptautinius teroristus. Kartu 
iškeliami ir sovietų valdžios ban
dymai atgauti Bražinskus, kurie 
"nuvarė Aerofloto lėktuvą į Tur
kiją, žvėriškai nužudė palydovę 
N Kurcenko ir sunkiai sužeidė 
du lėktuvo ekipažo narius". 

Straipsnyje atidengiama, kad 
šių metų pradžioje Glazovo mies
te, Udmutijos autonominėje res
publikoje gyveną žuvusios paly
dovės motina Henrieta, sesuo Ta
mara ir brolis Aleksandras per 
Sovietų Sąjungos Raudonąjį Kry
žių ir Raudonojo Pusmėnulio są
jungą nusiuntė laišką preziden
tui Reaganui, valstybės sekreto
riui Haigui, aukščiausiojo teismo 
pirmininkui Bergeriui ir kitiems 
Amerikos oficialiems asmenims. 
Laiškuose, kaip pasakojo H. Kur
cenko, "mes primygtinai prašė
me pranešti, kur gyvena Bražins
kai, kad šiuos žmogžudžius tero
ristus būtų galima patraukti teis
mo atsakomybėn". 

Ką gi atsakė JAV valstybės de
partamentas? Jo bendradarbis K 
MalrrAorfas, kuriam, matyt, bu-

mosiose savo laiško eilutėse buvo 
"labai malonus". Valstybės de
partamentas, rašo jis, supranta 
Kurčenkos šeimos norą, kad Bra
žinskai būtų patraukti teismo at
sakomybėn. Toliau kalbama apie 
JAV "konstitucinius principus", 
Amerikos baudžiamąjį kodeksą, 
vyriausybės prerogatyvas ir pabai
giama: "Todėl, jeigu būtų su
teikta prašoma informacija apie 
Bražinskų gyvenamąją vietą, ji 
nepasitamautų tikslams, dėl ku
rių yra prašoma". Petrusenko 
rašo: "Taigi: žinome, bet nepa
sakysime". 

Toliau rašoma, kad Kurčen
kos giminaičių laiškas buvo nu
siųstas ir JAV federalinės imigra
cijos ir natūralizacijos tarnybos 
direktoriui. Jie prašė pranešti, ko
kiais dokumentais remiantis ir 
kieno potvarkiu buvo leista įva
žiuoti į JAV kriminaliniams nu
sikaltėliams Bražinskams. Atsa
kymo negauta. 

Straipsnis baigiamas viltimi: 
"Washingtonas vis dar turi pui
kią galimybę pademonstruoti sa
vo ištikimybę "šventai ir huma
niškai" pareigai — išgyvendinti 
tarptautini terorizmą. Bet, atro
do, Baltieji Rūmai nenori pasi
naudoti tokia galimybe, baigia 
"Literatumaja Gazeta". 

ma pradės rodyti vaisius tik atei 
nančių metŲ pavasarį ar vasarą, 
todėl teks pakentėti, nes ateinan
tys mėnesiai bus sunkūs. Jis ta
čiau lieka įsitikinęs, kad padėtis 
pagerės. Jis neatsisakys savo pro
gramos dėl laikinų sunkumų, pa
sakė prezidentas. 

Kalbėdamas apie biudžeto su
balansavimą, prezidentas nurodė, 
kad jį būtų galima subalansuoti, 
uždedant gyventojams sunkius 
mokesčius, tačiau jis to nedarys. 
Jis kaltino buvusias vyriausybes, 
kurių ekonominė programa bu
vo pagrįsta mokesčiais ir jų švais
tymu. 

Atsakydamas į priekaištus, 
kad jo užsienio politika per griež
ta, prezidentas pareiškė, kad nė
ra planų siųsti Amerikos karei
vius į jokią pasaulio vietą. Salva-
dorui bus teikiama ekonominė ir 
karinė parama, tačiau nenuma
toma siųsti ten kareivių. Visos 
kalbos apie nesutarimus valsty
bės departamente yra perdėtos, 
išpūstos. Nėra jokių nesutarimų 
ar ginčų, mes esame viena laimin
ga šeima, pasakė prezidentas. Sa
lėje girdėjosi reporterių iuokas. 

Kalbėdamas apie Salvadorą, 
Reaganas nurodė, kad teroris
tams nepavyko sukelti gyvento
jų prieš vyriausybę ir nepavyko 
išplėsti revoliucijos, todėl sukilė
liai griebėsi paprastų sabotažo ir 
teroro veiksmų. 

Klausiamas apie branduolinius 
ginklus, prezidentas nurodė, kad 
jis siekia pasaulio taikos ir turi 
turi viltį susitarti su Sovietų Są
junga dėl strateginių ginklų apri
bojimo, jų sumažinimo Europoje. 
Jis esąs optimistas ir manąs, kad 
kilus karui Europoje būtų galima 
panaudoti taktinius atominius už 
taisus, tuo nesukeliant visuotinio 
atominio karo. Jis pripažino, kad 

j yra didelė rizika, kad "mažų" 
i ginklų panaudojimas galėtų išsi-

minius užtaisus, bandant sustab
dyti invaziją į Europą. 

Klausiamas apie Saudi Arabi
jos taikos planą, prezidentas pa
sakė, kad tas planas yra viltis ža
dinantis, nes jame pripažįstama 
Izraelio teisė gyvuoti ir parodo
mas noras derėtis. Amerika to
liau lieka įsipareigojusi tęsti 
Camp Davido taikos procesą, pa
brėžė prezidentas Reaganas. 

Kviečia "Salidaruma" 
l bendra valdžią 

Varluva. — Lenkijos komu
nistų partijos politbiuras patvirti
no gen. Jaruzelskio planą įtraukti 
į šalies valdymą "Solidarumą". 
Pareiškime sakoma, kad vyriau
sybėje turi būti vietos visiems pi
liečiams, nežiūrint partijos, tikėji
mo ar įsitikinimų, dirbti socialis
tinės tėvynės labui. 

"Solidarumas" laukia, kad 
penktadienį įvyks antras vyriau
sybės ir unijos atstovų pasitari
mas dėl ekonominių ir politinių 
reformų. 

Skelbiama, kad Lenkija pada
vė pareiškimą įstoti į Pasaulinį 
Banką ir Tarptautinį valiutos 
fondą. Šių tarptautinių organiza
cijų narių tarpe iki šiol iš komu
nistinių kraštų buvo Kinija, Ju
goslavija ir Rumunija. Vengrija 
padavė pareiškimą į Tarptautini 
valiutos fondą praėjusią savaitę. 

Dar nežinia, kokiais pagrin
dais lenkų valdžia įtrauks "Soli
darumą" į valdymo procesą. Ma
noma, kad komunistų partija 
bandys išlaikyti vadovaujantį 
vaidmenį. Jokioje komunistinėje 
valstybėje tokių koalicijų iki šiol 
nėra buvę. 

čios lėšų padėti atsilikusioms ša
lims, nes turinčios ginkluotis. Ji 
ragino neturtingas šalis bendrom 
jėgom siekti pažangos. 

— Nežiūrint Siaurinės Korėjos 
grasinimų, Amerikos elektroniniai 
žvalgybos lėktuvai toliau skrai
dys virš demilitarizuotos zonos, 
pasakė kariuomenės vadas Korėjo 
je admirolas James Storms. 

— Prezidento Reagano ekono
minis patarėjas VVeidenbaum pra. 
našavo, kad ateinančio pavasa
rio pabaigoje ekonominė padėtis 
pradės gerėti. 

— JAV teisingumo departa
mentas paskelbė, kad tarp kalėji
muose sėdinčių nusikaltėlių yra 
65,000 buvusių kareivių, iš jų 13, 
000 yra Vietnamo karo veteranai. 
Jų tarpe buvo daug narkotikų 
vartotojų ir girtuoklių, sakoma 
raporte. 

— Izraelio vyriausybė bando 
pagerinti santykius su Maskva. 
Izraelio ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Blum suorganizavo Izra
elio užsienio reikalų ministerio 
pasikalbėjimą su sovietų ministe-
riu Gromyko. 

— Italijos teisme liudijo du 
Raudonosios Brigados buvę na
riai. Jie pripažino, kad teroristai 
gavo ginklų iš Palestinos Laisvi
nimo organizacijos. 

— Zimbabvės premjeras Mu-
gabe pareiškė kalboje, kad jis iš
trems baltus žemės savininkus, ku 
rie jžeidinės ar skriaus juodus 
ūkių darbininkus. Darbininkų 
kraujas ir prakaitas padarė juos 
milijonieriais- Jie čiulpė darbo 
žmonių kraują, kad galėtų skrai
dyti lėktuvais ir važinėti ilgų atos
togų, pasakė premjeras. 

— JT Pabėgėlių komisariato ži
niomis, iš Salvadoro į kitus kraš
tus pabėgo 194,000 pabėgėlių. Dar 

— Panamoje suimtas laikraš negauta žinių iš Gvatemalos ir 
čio redaktorius, kuris straipsnyje Meksikos. Su jomis, pabėgėlių skai 
įžeidė prezidentą Royo. i črus pakils iki 304,000-

ma 319 užsakymų. Tarp jų nu
matoma iškelti į erdvę 104 sateli
tus, kurie liks orbitoje. 

Žmonijai gresia 
bado šmėkla 

Washingtonas — "Enviromen-
tal Fund" paskelbė raportą apie 
pasaulio maisto padėtį. Visame 
pasaulyje žmonių skaičius auga 
78 milijonais per metus. Buvo 
daug padaryta padidinti maisto 
gamybą. Vien Afrikoje javų ga
myba tarp 1974 ir 1979 metų bu
vo padvigubinta, tačiau tūkstan
čiai žmonių badauja. 

Pasaulyje, sako raportas, tik 
24 valstybės eksportuoja javus, o 
1979 metais net 127 valstybės tu
rėjo javus importuoti. Maisto ga
myba pasaulyje negerėja ir atei
tyje bado šmėkla palies dar dau
giau žmonių. 

kos šalių neutralumu. 
Spaudos konferencijoje princas 

pasakė, kad Izraelio lėktuvai ir 
anksčiau yra pažeidę Saudi Ara
bijos teritoriją, tačiau tokie pažei
dimai derinasi su Izraelio charak
teriu ir iliustruoja Izraelio pažiū
ras į arabus. Šį kartą Saudi Ara
bijos karo lėktuvai pasitiko izrae
litus ir išlydėjo juos už savo ribų. 

Washingtone valstybės depar
tamentas pasiteiravo Izraelio, ko
dėl jis skraido virš Saudi Arabi
jos? JAV ambasadorius Leuis 
Tel Avive paprašė Izraelio paaiš
kinimų ir nurodė, kad šiuo metu 
nereikėtų didinti įtempimų. 

Sovietai apie 
švedu šnipinėjimą 

Maskva. — Sovietų žinių 
agentūra persispausdino švedų 
"pacifistų" žurnalo "Pax" kalti
nimus Švedijos vyriausybei. 
Straipsnyje sakoma, kad jau nuo 
1963 metų švedai yra įrengę Lo-
voe saloje, netoli Stokholmo, šni
pinėjimo stotį. Švedų karinė žval
gyba artimai bendradarbiauja su 
Nato šalių žvalgybomis. Elektro
niniai įrengimai, su JAV pagalba, 
"klausosi", kas vyksta sovietų te
ritorijoje, nustato karinių bazių 
vietas, komunikacijų centrus, 
seka aviacijos skridimus. 

Diplomatiniai sluoksniai laiko 
šį "Tasso" straipsnį atsakymu į 
Švedijos kaltinimus Sovietų Są
jungai dėl povandeninio laivo 
įsibrovimo į švedų vandenis. 
Maskvos spauda dažnai cituoja 
užsienio laikraščius, jei straips
niai tinka sovietų linijai. T u o bū
du dažnai pasakoma tai, ko so
vietų valdžia dėl diplomatinių 
sumetimų pati nenori pasakyti. 

Salvadoro prezidentas Jose Napoleon 
Duarte. Jis paneigė žinias, kad Salva
dore atsirado akligatvis vyriausybės 
kovose su komunistiniais sukilėliais. 
Salvadorui reikia draugiškų Salių pa
ramos, tačiau kariuomenė esanti pajė
gi sukilimą numalšinti 

KALENDORIUS 

Lapkričio 12 d.: Juozapatas, 
Sopata, Astikas, Nauma. 

Lapkričio 13 d.: Valentinas, 
Pranciška, Narvydas, Grožilė. 

Saulė teka 6:35, leidžiasi 4:34. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 55 

11., naktį 40 1. 
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112-TOS KUOPOS SUSIRINKIMAS 

I . V. 

Spalio 20-tą Marųuette 
Parko lietuvių parapijos salėje 
Chicagoje vyko 112-tos kuopos 
susirinkimas. Jam vadovavo 
rugsėjo mėnesį išrinkta nauja 

.;,• valdyba. Pirmininku yra Pau
lius Binkis. Prie prezidiumo 
stalo sėdėjo trys kunigai: kan. 
V. Zakarauskas, kun. J. Savu-

•t~- kynas ir kun. Mvkolaitis. Susi-

i 
• 
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rinkime dalyvavo daug kuopos 
narių. 

Dvasios vadas kan. V. 
Zakarauskas pasakė gražią 
kalbą. Jis sakė, kad aiškiai 
matosi, jog ateina žiema. Ne 
dėl to, kad lauke šalta, bet dėl 
to, kad į susirinkimą susirinko 
daug kuopos narių. Prisiminė 
Altos suvažiavimą, kuris 
buvęs gražus ir skaitlingas. Ir 
Lietuvos vyčių organizacijos 
centro vaidybos pirmininkė 
jame dalyvavusi. Džiaugėsi, 
kad organizacinių painiavų 
akivaizdoje vyčiai nenukryps
ta į šunkelius. Prisiminė ir 
pasaulinę padėtį. Egipto 
prezidento Anwar Sadato 

' netekimas ir Graikijos rinki
mų rezultatai atnešė JAV-

~::: bėms sunkių valandų. Kvietė 
v vyčius artėjančią Visų Šventų

jų dieną melstis, kad Dievulis 
padėtų nugalėti sunkumus. 

Iš įvairių pranešimų buvo 
sužinota, kad greitai bus 

n:: kuopos šokiai. Jau yra nusam
dytas orkestras, atspausdinti 
ir išsiuntinėti bilietai. Spalio 
29-tą bus kuopos kėgliavimo 
vakaras. Lavinsis vyčiai Vidu
rio-Vakarų kėgliavimo turny
rui, kuris bus pavasarį Chica
goje. Lapkričio 8 d. Šv. Marijos 
bažnyčioje bus šv. Mišios už 
gyvus ir mirusius vyčius. Jų 
metu giedos Chicagos vyčių 
choras. Ta bažnyčia yra Plain-
field miestelyje, ir joje kun. J. 
Savukynas dabar eina vikaro 
pareigas. Lapkričio 21-22 
dienomis bus Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos der
liaus šventė. 112-ta kuopa 
turės jame žaidimų kioską. Tos 
šventės pelnas bus skiriamas 

• - - : . 
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parapijos mokyklos išlaiky
mui. Gruodžio 20-tą bus senjo
rų rengiamos Kūčios Vyčių 
salėje. Sausio 23-čią Vyčių 
salėje bus vyčių choro banke
tas. O „Lietuvos Atsiminimų" 
banketas bus vasario 7-tą 
Martiniąue salėje. 

Buvo kun. Mykolaičio 
paskaita apie lietuviškas 
parapijas ir bažnyčias. Jų 
buvę daug šio šimtmečio 
pradžioje, bet, laikui bėgant, 
lietuviai panoro gyventi 
užmiesčiuose, tuo sumažin
dami parapiečių skaičių. 
Norint nenorint, ^urr.ažėjusios 
lietuviškos FaraPi3°s turėjo 
savo bažnyčias perleisti 
kitataučiams. Taip neseniai 
atsitiko ir su Šv. Kryžiaus 
bažnyčia, kurioje pats kun. 
Mykolaitis buvo klebonu. I 
Mišias besusirinkdavo vos 50 
lietuvių. Meksikiečiai paprašė 
kardinolą leisti statytis bažny
čią Town of Lake apylinkėje. 
Kardinolas nedavė leidimo 
statyti naują bažnyčią, patarė 
jiems lankyti Šv. Kryžiaus. 
Dabar joje vyrauja meksikie
čiai, nors sekmadieniais dar 
yra laikomos Mišios lietuvių 
kalba. Įdomu buvo išgirsti, kad 
Šv. Jurgio bažnyčia Bridge-
porte yra viena iš seniausių 
lietuvių bažnyčių Chicagoje, 
pastatyta 1892 metais. Ir šian
dien ji tebėra lietuviška, nes iš 
tos apyl inkės l ietuviai 
neišvažinėjo kitur. 

Marija Deksnienė ir Zuzana 
Bolanos, dvi jaunos šeiminin
kės, stalus buvo papucšusios 
„Halloween" spalvomis. Ir 
didžiulį arbūzą gėlių vietoje 
buvo padėjusios. Jos pilstė 
mums kavą, į lėkštutes dėjo 
pyragaičius ir kvietė vaišintis. 
Šnekėjomės valgydami, kad 
važiuosime į Kenoshą, kur yra 
suorganizuota nauja vyčių 
kuopa. Pasveikinti važiuosi
me ir padėti naujai kuopai 
dalyvauti Milvvaukee miesto 
festivalyje. 

E. Pakalniškienė 

VIDURIO CENTRO 
APYGARDA 

Apygardos suvažiavime ir 
maldos dienoje 1980 m. spalio 
11 ir 12 dienomis Pittsburghe 
dalyvavo apie 50 kuopų atsto
vų ir šiaip vyčių. Nors didelės 
svarbos nutarimai nebuvo 
padaryti, vistiek įdomu buvo 
išgirsti valdybos pranešimus. 

Sekantis po to suvažiavi
mas buvo šių metų pavasarį 
Du Bois mieste gegužės 16-17 
dienomis. Jis buvo sujungtas 
su kėgliavimo turnyru. Turny
re dalyvavo aštuoniolika 
komandų, o suvažiavimo posė
dyje prieš turnyrą dalyvavo 44 
asmenys. 

Du Bois vyčių kuopa jau turi 
65 narius, o prieš keturis metus 
teturėjo tik 12. Saginaw kuopa 
irgi didėja. Blogiau yra su 
Jackson kuopa Michigane. 
Pranas ir Zofija Zageriai ban
dė padėti jai pergyventi krizę. 

Šį rudenį apygardos suva
žiavimą daryti buvo nutarta 
rugsėjo 26-27 d., nors praeityje 
rudens suvažiavimai būdavo 
visuomet spalio mėnesį. Rugsė
jis buvo parinktas todėl, kad 
tuo metu oras gal bus geres
nis. Suvažiavimas buvo numa
tytas daryti Clevelande. 

s 
Atstovauti apygardą Lietu

vos vyčių seime buvo išrinktos: 
Aldona Ryan ir Magdalena 
Smailienė. Aldona Ryan trejis 

metus yra buvusi apygardos 
pirmininke. 

Irena Sankutė, Illinois-In-
diana apygardos narė, 
paprašė, kad Vidurio-Vakarų 
kėgliavimo turnyras 1982 m. 
būtų daromas Chicagoje. Jos 
prašymą Vidurio-Centro 
apygarda vienbalsiai priėmė. 

Iš apygardos pirmininko 
pranešimo vyčių seimui. 

ŠOKIAI CHICAGOJE 
112-ta Lietuvos vyčių kuopa 

Marąuette Parko apylinkėje, 
Chicagoje, ruošia Šokius 
kuopos kasai papildyti. Jie bus 
šį šeštadienį, lapkričio 14 d. 
Vyčių salėje, kurios adresas 
yra 2455 W. 47 Street. Prasidės 
8 vai. vakare. Gros orkestras, 
bus dovanų paskirstymas. 
Svečiai vaišinsis kaubojiškais 
sumuštiniais. Apsirengti, į 
tuos šokius einant, pagei
daujama taip, kaip rengda
vosi Amerikoje žmonės kaubo-
jų la ikais . To vakaro 
šeimininkai bus Julija Zakar-
kienė, Estelle Rogers, Eleono
ra Kasputienė, Albertas ir 
Rūta Dagiai, Aleksandras 
Mockus ir Monika Kasper. 

D. 

Meilė yra žmogiškojo atvi
rumo gilioji versmė, nes tik ji 
peržengia visas skirtybes. 

Dr. Juozas Girnius 

Solistė Slavą Žiemelytė ir jai akompanavęs muz. Jonas Go-
vėdas atlikę koncertinę programą Dainavos stovyklos dvi-
dešimtpenkmečio sukakties minėjime. , 

Nuotc.J. Urbono 

SLA VOS ŽIEMELYTES 
KONCERTAS DETROITE 

"Dainavos" sidabrinei 
sukakčiai paminėti meninę 
programą atliko Slavą Žie
melytė iš Kanados. Jai akom
panavo muzikas Jonas Govė-
das. Rečiau girdėtos dainos 
parodė solistės muzikinės li
teratūros pažinimą, stilistinį 
įvairumą ir pačios programos 
vertingumą. Savo dainavimu 
Slavą iššaukė ir skirtingą este
tinę reakciją, kuri įdomi ir 
brangi muzikos mene. Tu J no
riu pabrėžti rečiau girdimą 
koncertuojantį gilų moterišką 
balsą, kuris ne vienam galėjo 
ir abejonių sukelti. Pradžiai 
S. Gailevičiaus "Grąžink mus 

ro programos užbaigos nuotai
kai. ; 

Akompaniatorius buvo ge
ras solistės palydovas ir muzi
kalus interpretatorius, daug 
nadė-'ęs solistei balso emo
cingume ir muzikinėse frazuo-
tėse. Linkėtina abiem s apke
liauti daugiau lietuviškų 
kolonijų. s sližy8 

• 

ŠV. MIŠIOS U 2 
KOVOJANČIĄ IR 

KENČIANČIĄ 
LIETUVĄ 

Spalio 18 d. lietuviškoj šv. 
Antano šventovėj šv. Mišias 
už kovojančią ir kenčiančią 

tėvynėn" labai tiko, nes daina Lietuvą, ir Žuvusius kovoje už 
patogiame solistės diapozone. jos laisvę atnašavo vysk. Vin-
Aukštų gaidų labai nedaug, 
taigi viršutinių rezonatorių pa
naudojimas nebuvo problema
tiškas, tuo labiau, kad solistė 
tuo pačiu metu nepamiršo ir 
apatinių .ezonatorių panaudo- .. T . , „ ,._ , , , 
ti tiek, kad aukštos gaidos «»*? į f f į Kultūros klubo 
skambėtų išlyginto registro ir valdyba ir parapijos Taryba 

centas Brizgys, asistuojant 
klebonui kun. Alfonsui Babo-
nui ir kun. Kazimierui Simai
čiui. 

Šio renginio iniciatoriai Det-

sodresnio tembro režime. Švie
sios nuotaikos J. Stankūno 
"Pavasario saulė" atskleidė 
dar vieną solistės privalumą, 
kuris tiktų pavadinti aktyviu 
balso formavimu. Cia išgau
tas ir lietuviškas dainos ko
loritas. Skirtingų nuotaikų 
dainos G. Stone iš "Čigonų 
prisiminimų" pareikalavo so
listės balso koordinacijos, kuri 
pasireiškė balso generuojan
čia ir rezonuojančia veikla. 
Solistė siekė išlyginimo 
pavojingose gaidose, esančio
se registrų keitimosi vietose. 
Todėl "Ilgesys", "Bijau pasa
kyt" ir „Atspėk" įvairavo nuo
taikomis ir registrų panaudoji
mu, kurie neprasikišo dėl 
solistės balso dengimo ir mo
kėjimo tembrą išlaikyti indi
vidualu ir jau nusistovėjusį. 

K o n c e r t ą u ž b a i g ė 
prancūzų kompozitoriaus, 
Ambroise Thomas arija iš ope
ros "Mignon". Kaip ir visos, 
taip ir ši arija visgi išreikala
vo iš menininkės dainavimo 
aparato kompleksinio proceso, 
kur ypač svarbi balso atrama 
ir jo ataka, kur rezonatorių ir 
registrų koordinacija turi būti 
moksliškai pagrįsta. Taigi yra 
būtinas akademinis dainavi
mas. Suprantama, kad solistė 
čia ir stengėsi parodyti balso 
kulminaciją. Solistė Slavą ge
ros mokyklos dėka įsigijo pri
valumų, kurie įgalino kūrinio 
techniškus atlikimo reikala
vimus įveikti, siekiant kartu 
parodyti ir meno neišsemia
mus šaltinius. Pastebėtas svei
kintinas privalumas — tai bal
so kokybes formavimas. Bisui 
padainavo "Dainavos tango", 
kurio interpretacija tiko vaka-

nuo pat ankstyvo pavasario 
ruošėsi tai ypatingai dienai. 
Buvo rašoma spaudoj, gar
sinama abiejų radijo valandė
lių. 

Tikėtasi, kad spalio 18 d. lie
tuviai užpildys šią a.a. dr. kun. 
Igno Boreišio ir jo parapiečių 
šventovę, kurioje dar taip ne
seniai didžiųjų švenčių metu 
netilpdavo tikintieji, kur se
nųjų ir naujųjų ateivių vaikai 
lankė parapijinę mokyklą, ėjo 
pirmosios komunijos, kur šeš
tadieniais priešpiet ir po pietų 
vaikai lankė lituanistinę mo
kyklą. 

Organizacijos buvo kviečia
mos dalyvauti su vėliavomis. 
Tą dieną parapijos kavinėj s. 
Algirdas Vaitiekaitis buvo 
įruošęs įdomią persekiojamos 
Lietuvoj Bažnyčios parodą. 
Mišrus parapijos choras, vado

vaujamas muz. Stasio Sližio, 
repetavo senas ir naujas gies
mes, kad šventų Mišių metu vi
sų mintis ir maldas keltų Die-
vop, kad moterų choro 
giedamos giesmės "O, Dieve" 
ir "Šiluvos Marijos" išmelstų 
Aukščiausiojo, per jo Motinos 
Marijos užtarymą, laisvę Lie
tuvai ir suteiktų stiprybes šiuo 
metu įvairiose koncentracijos 
stovyklose kenčiantiems bro
liams ir sesėms lietuviams. 

Nors šv. Antano šventovės 
tą dieną maldininkai neužpil
dė, bet matėsi ne tik dabar
tinių parapiečių, bet ir buvu
siųjų veidai. Tėvų paraginti 
dalyvavo ir jų vaikai su savo 
atžalynu. Atvažiavo iš Ann 
Arbor, Gross Pointe ir kitų Det
roito priemiesčių. Tikiuosi, jie 
šv. Mišių metu dvasiniai sus
tiprėjo. 

Dalyvavo JAV, Lietuvos, 
Savanorių Kūrėjų, Stasio But
kaus šaulių kuopos ir "Svy
rio" jūrų šaulių, bei Dariaus 
Girėno klubo vėliavos. Jas 
pasitiko ir iki altoriaus paly
dėjo vargonais grojamos, "Kri
tusiems šauliams" giesmės 
garsai. Įeinančius šv. Mišių 
celebrantus pasveikino "Veni 
Creator" giesmė. 

Sekė giesmė po giesmės. 
Muz. Stasio Sližio sukom
ponuotą "Gloria" ir "Benedic-
tus" svečiai išgirdo pirmą kar
tą. Choro vadovas įdėjo daug 
darbo ir širdies, kol iš choro 
išgavo tai, ką spalio 18 d. pa
maldų dalyviai išgirdo. 

Giliai išmąstytas vyskupo 
pamokslas smigo į visų širdis. 
Kai priminė okupuotąją Lie
tuvą, kur į Šiluvą, pagarbinti 
Dievo Motinos Marijos su
važiuoja tūkstantinės jaunų 
studentų minios, nuliūdom, nes 

šv. Mišiose už kovojančią ir 
kenčiančią Lietuvą nedalyva
vo nei ateitininkų, nei skautų 
vėliavos. Kai kurie bandė tei
sinti, kad vaikai į tą rajoną ne
benori važiuoti. Kiti tvirtino, 
kad ne vaikai, bet organizaci
jų vadovai ir tėvai privalo nu
rodyti vaikams, kur jie privalo 
dalyvauti. Jei persekiojamoj, 
prie kryžiaus kalamoj Lietu
voj tūkstančiai jaunuolių ne-
pabūgsta persekiojimų, įvai
r i a u s i ų b a u s m i ų ir 
tūkstančiais vyksta į atlaidus, 
tai į šv. Mišias vėliavas su pa
lyda jaunimo organizacijos ga
lėjo atsiųsti. 

Pabaigoj Sasnausko "Neap
leisk, Aukščiausias" ne vie
nam išspaudė ašaras. Skirs
tydamiesi kėlė choro vadovo 
nuopelnus, kad choras prilygo 
katedros chorams. 

Apspitę parodą, dalyviai 
susimąstę apžiūrinėjo ekspo
natus. Po to susėdę kavinėj 
dalinosi įspūdžiais. Jo Eksce
lencija vysk. V. Brizgys turėjo 
progos pabendrauti su visais 
dalyviais. 

Detroito lietuvių Kultūros 
klubo valdyba ir choristės 
lituanistinėj klasėj paruošė 
garbingajam svečiui, DLKK 
valdybai ir chorui su žmo
nomis ar vyrais bei tarybos 
pirm. pietus. Paruošti pietus vi
siems dalyviams iniciatoriai 
negalėjo, bet kas norėjo— pasi
vaišino kavinėj. 

Pietų metu pasidžiaugta vys
kupo viešnage ir atjaunėjusia 
šv. Antano parapija. Nuopel
nas muz. Stasio Sližio. Choras 
sutraukia daugiau maldinin
kų, suartina choristus ir šv. Mi
šių aukai suteikia iškilmin-
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šv. Antano parapijos ta
ryba numatytus remonto dar
bus jau baigia įvykdyti. Nau
dojamos patalpos yra naujai 
perdažytos. Parapijos salės pa
gražinimui, grindys bus išklo
tos kilimais. Klebonijos rūsys 
yra taip pat naujai išdekoruo-
tas; jį pikiai galima naudoti 
net nemažiems parapiečių 
susibūrimams ar vaišėms. Vi
si darbai atlikti be jokių pini
ginių problemų. 

S. Sližys 

Lietuvos kar iuomenės 
šventės minėjimas įvyks 
lapkričio 22 d., sekmadienį, 
iškilmingomis pamaldomis 
19val. 30 min. r. Šv. Antano 
bažnyčioje. Tuoj po pamaldų 
adademija parapijos salėje, 
1750 25-ta g-vė ir W. Vfernor 
kampas, Detroite. Minėjimą 
rengia ramovėnai, kūrėjai — 
savanoriai, birutietės ir abi 
šaulių kuopos. Paskaitą skai
tys rašytojas Balys Gražulis iš 
Flint, Mich. 

gumo. 
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rezid. 239 2919 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Te'. - 8E 3 -5893 
Specialybė Ak iu ligos 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHiRURGAS 

Scecialybė v idaus ligos 
2454 YVest 71s t Street •-

(71 mos ir Campbe l l Ave. k a i t r a s ) 
Vai 
3.i 

jimuad 
p 

ąrtfrad ketv i r to 
Tik susiCa 

:.E3f-T ! 

Of i so te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEYlClUS 
J O K S A 

VAiKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

va landos pagal susitar imą 

0*s. 7420255 Namų 584-5527 

Dr. ALG5S PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LiGOS - CMMRGUA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Vaiandcs pagal susitarKną. 

Tel 372-5222. 236 6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKUJ I iGOS — CHiRlRO'v;.* 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE A 

Valardos pagai su&tartma 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 563-0700 
Valandos paga: susitarimą 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3 7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 6 3 r d Street 

Valandos pagal susi tar imą 

S. Kaunelienė 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. J U CAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto te l 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACT1CE 

1407 So. 49tn Court , Cicero. IU. 
"Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč iršešt 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko aktmusjr 
"Contact lenses" , 

2618 W 71s t St - Tel 737-5149 
Vai pagai susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ. PŪSIĖSTR---

PROSTATO CHIRUR6UA 
2 6 5 6 W 6 3 r d Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel 7 7 6 2 8 8 0 . rezid., 448 -5545 

Ofiso tel. 434-2123. namų 448*6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm . antrad , ketv. irperfktad 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 
2 5 

Dalis Seimininkių Detroito LB gegužinėje — 
Danutė Petronienė, Biruta Leonavičienė ir Liuda 
Rugienienė. Nuotr. J . U r b o n o 

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Seitad 10 iki 1 vai. 

Tel REliance 5-1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

Ofs tel 586-3166: namų 381-37'' 

DR. PETRAS ZU0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2-7) šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

Vai pagal susitarimą, antr. trečiad . 
ketvirtad. 10 v. rytoiki6v vakaro 

Tel - 778-3400 



Sovietų pastangos 

SUSKALDYTI 
VAKARIEČIUS 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS PASITARIMAS 

Kad ir kaip mes nemėgs
tame bolševikų bei jų siste
mos, tačiau turime pripažinti, 
kad jie turi geriausią pasau
lyje diplomatiją, propagandos 
aparatą, karinę ir civilinę 
žvalgybą. Sovietai sugebėjo vi-
SOS© pasaulio šalyse sukurti 
platų savo agentų tinklą. Ne 
visada galėdami paveikti lais
vųjų kraštų vyriausybių va
dus, kad jie puoselėtų detentę 
su Sovietų Sąjunga, jie sten
giasi sukurti "iš apačios" sau 
palankią "viešąją nuomonę" 
ir tas jiems dažniausia pa
vyksta. 

Vaizdžiai matome, kaip jų 
agentai sugeba sukelti masi
nes gyventojų demonstracijas 
Vakarų kraštuose. Tinkamas 
pavyzdys — beveik tuo pačiu 
metu vykusios masinės žmo
nių demonstracijos ne tik 
JAV-bėse, bet ir Vakarų Euro
pos kraštų sostinėse — Lon
done, Paryžiuje, Romoje, Briu
selyje, Oslo ir kitur. Jų šūkiai 
nukreipti prieš Vakarų kraštų 
apsiginklavimą, prieš bran
duolines bei raketines apsigy
nimo priemones, prieš NATO 
ir JAV-bių — Vakarų kraštų 
vienybę. 

Reikia pripažinti, kad de
monstracijos buvo tikrai gerai 
organizuotos ir įspūdingos, ko
kių nebuvo nuo Vietnamo ka
ro pabaigos. Kai gerai žino
me, kas kėlė demonstracijas 
Vietnamo karo metu, nesunku 
suvokti, kas jas kelia dabar ta 
pati juodoji ranka, tie patys 
štabai, tos pačios lėšos. Net di
džioji Vakarų Europos spauda 
neslepia, kad demonstracijų 
inspiratoriai buvo KGB. 

Vilionių priemonės įvairios. 
Pirmiausia siūlomos Vokieti
jai įvairios ekonominės gėry
bės, plati ir naudinga preky
ba. Jau kuris laikas Vak. 
Vokietija yra didžiausias So
vietų užsienio prekybos part
neris. Ypač daug teikia ener
gijos priemonių. Šiandieną jau 
kas ketvirtas Vak. Vokietijos 
butas apšildomas Rusijos ga-
zu. Iš Rusijos vokiečiai gauna 
daug naftos, įvairių žaliavų, 
metalų, mineralų ir kitų gėry
bių, kurių labai reikia Vak. 
Vokietijos pramonei Atsi
lygindami vokiečiai duoda ru
sams daug įvairių fabrikų 
įrengimų, mašinų, jų dalių, 
elektroninių priemonių, kom
piuterių ir kitų naudingų da
lykų, kurių daug pagamina 
Vak. Vokietijos pramonė. 

Šiandieną Vak. Vokietija 
yra labai stipriai ūkiškai pri
klausoma nuo Rusijos. Ir jei
gu rusai užsuktų savo dujų 
"kranelį", jeigu sustabdytų tie
kimą, Vak. Vokietiją ištiktų 
didžiulė ekonominė — techni
nė — energijos krizė. 

• 

L. Brežnevas Bonoje lankė
si du kartu. Jo kelionės rezul
tatai Sovietams buvo naudin
g i Vakarų Vokietija pripažino 
Rytų Vokietijos egzistenciją, 
Lenkijos vakarinę sieną, daug 
stipriau kaip JAV-bės G. For
do ir J. Carterio laikais įpuolė 
į detentės (vokiečiai ją vadina 
Entsoannung) glėbį. 

Ir štai dabar, šio mėnesio 
pabaigoje, į Boną kelių dienų 
vizitui vėl atvyksta iš Mask
vos tas pats L. Brežnevas. At
vyksta ne be reikalo, turė
damas gerai apgalvotus 
tikslus ir tikėdamasis daug ką 
laimėti. 

Pasitarimams ruošiasi abid
vi pusės, tiesiami raudoni kili
mai. Vienas jų — L. Brežnevo 
interview, duotas visame pa
saulyje gerai žinomam politi
niam žurnalui "Der Spiegei". 
9io žurnalo, kuris dabar yra 
labai artimas dabartinei Vak. 
Vokietijos socialistinei vy
riausybei, redakcija jau dau
gelį metų specializuojasi pasi
kalbėjimais su pasaulio 
valstybių vadais ir šiaip jau 

žymiais politiniais veikėjais. 
Nuo 1957 m. "Der Spiegei" to
kių pasikalbėjimų yra paskel
bęs 1165. Juose paliesti labai 
svarbūs klausimai. Paprastai 
"Spiegelio" redaktorių klau
simai būna gerokai aštrūs ir 
gausūs. L. Brežnevas labai re
tai duoda pasikalbėjimus už
sienio spaudos atstovams. 
Tačiau "Spiegeliui" mielai da
vė. Ir ne be reikalo. Jis su 4 sa
vo štabo nariais savo kabine
te Kremliuje maloniai priėmė 
tris "Spiegelio" redaktorius, 
kurių tarpe buvo vyr. redak
torius Rudolfas Augsteinas. 

Atrodo, kad redaktoriams 
neteko dėl pasikalbėjimo daug 
vargti. Nereikėjo ir rekordavi-
mo priemonių, kurios dabar vi
sur įprastos. Pasikalbėjimo 
metu redaktoriai gavo 21 pus
lapio rankraštį (greičiausia 
jau vokiečių kalba parašytą),-
kuriame buvo atsakyta į 8 
klausimus, kuriuos taip pat 
greičiausia patvarkė patys ru
sai. 

L. Brežnevas pirmiausia iš
reiškė pasitenkinimą savo 
dviem ankstesniais vizitais 
Bonoje. Jis taip pat pastebėjo, 
kad abiejų kraštų ūkinis bend
ravimas nešąs abiem pusėm 
didelę naudą. Toliau buvo pa
liesti Sovietų — Vakarų kraš
tų apsiginklavimo klausimai 
ir ilgiau sustota prie raketinių 
bei branduolinių ginklų. Nėra 
galimybės šiame siaurame ra
šinyje sustoti prie L. Brežnevo 
tvirtinimų. Pasitenkinsime 
trumpai pasakę, kad Sovietų 
valstybės galva nusiskundė., 
kad jo kraštas esąs "vakarie
čių apsuptas". Ypač daug pa
giežos išliejo prieš NATO 
kraštų branduolinius ginklus. 
Dėjosi labai "taikiu avinėliu", 
nors neslėpė, kad ir Sovietai 
tokios rūšies ginklų pakan
kamai turį ir galį sunaikinti 
Vakarų kraštus. Tačiau mil
žiniškas Sovietų apsiginklavi
mas esąs tiktai "apsigynimo 
charakterio". Kilusio karo at
veju Sovietai niekad nevarto
sią atominių ginklų prieš tą 
valstybę, kurioje nebus įruoš
tos atominių bei raketinių 
ginklų bazės. 

Tuo jis aiškiai pasakė, kad, 
jeigu Vak. Vokietijoje nebus 
minėtų ginklų, Sovietai šio 
krašto neapšaudys atominiais 
ginklais. Pasikalbėjimo metu 
jis taip pat pabrėžė, kad ato
minių ginklų savo krašte 
nenorinti laikyti ir pati vokie
čių tauta. Kaip pavyzdį nuro
dė neseniai vykusias priešato-
mine8 demonstracijas. Tačiau 
jis nutylėjo, kas būtent tas de
monstracijas sukėlė... 

(Pabaiga) 
Dr. A. Butkus Socialinių 

r e i k a l ų t a r y b o s var 
du pasiskundė, kad 60 m. 
amžiaus ir vyresnių lietuvių 
surašymas dar neįvykdytas, 
nors tos žinios labai reikalin
gos, kad galima būtų planuoti 
jiems reikalingą pagalbą. 
Tačiau kai ko jau pasiekta, nes 
valdžios agentūros tuo susi
domėjusios ir pasiryžusios 
teikti pagalbą. Pavyko, kad dr. 
R. Kulienė ir G. Sužiedėlienė 
jau priimtos valdžios agen
tūros atstovėmis senatvės 
paramai studijuoti. Laukia
mas ir dr. V. Černiaus priė
mimas. Eigoje įsteigti inkorpo
ruotą organizaciją (atleistą 
nuo pajamų mokesčių) padėti 
reikalingiems paramos seno 
amžiaus žmonėms. 

A. Rugienius pranešimą 
darė sporto reikalais. Jis 
pasidžiaugė LB vadovybės 
parama sportui, bet nusiskun
dė, kad trūksta sporto vadovų. 
Per sportą galima įtraukti 
daug lietuviško jaunimo į lietu
višką veiklą. 

Finansų reikalais prane
šėjas A. Vėlavičius džiaugėsi 
pajamomis ir pagrįstai išmo
kamomis išlaidomis. Apyskai
ta pristatyta, bet labai ilga, tai 
jos neminiu. 

V. Volertas, Jaunimo sąjun
gos pranešėjas, nusiskundė, 
kad daug lietuviško jaunimo 
nepriklauso lietuviškoms 
organizacijoms. Reikia ruošti 
jaunimo sueigas ir gal taip pa
vyks įtraukti į lietuvišką veik
lą. 

V. Abariūtė pranešė apie 
praėjusį Jaunimo kongresą ir 
apie planuojamą 1983 m. 
Chicagoje Lietuvių dienų 
metu. Kongresui reikės 80-100 
tūkstančių dol. Kongresai 
daug jaunimo paskatina lietu
viškai veiklai. 

Lietuvių Fondo pranešimą 
darė dr. A. Razma (vietoje 
negalinčio dalyvauti dr. G. 
Baluko). Pasidžiaugė sudėtu 
kapitalu, nes jau yra du mili
jonai ir šimtas tūkstančių dol. 
Lietuviškus reikalus ligi šiol 
Fondas galėjo paremti 800 
tūkstančių dol. lietuvių dienų 
rengimui Chicagoje 1983 m. 
Jis, kaip rengimo pirminin
kas, numato apie 300 tūks
tančių sąmatą, nes tose dieno
se bus daug kultūrinių, 
visuomeninių ir sporto progra
mų, reikės finansuoti jaunimo 
iš viso pasaulio veiklą. 

, , L i t u a n u s " fondo 
pranešimas, pateiktas admi
nistratoriaus J. Kučėno raštu, 
rodo, kad žurnalas neišsiver
čia iš prenumeratos, randa 
mecenatų jį finansuoti. Daug 
jo numerių išsiunčiama 
organizacijoms, kurios neturi 

DR. JUOZAS KRIAUČIŪNAS 
lėšų apmokėti, bet nori jį gauti. 
Jo sąmata apie 16,000 dol. 

LB šiuo laiku yra tvirta 
finansiškai, nes krašto valdy
bos ir visų jos komisijų suves
tinis balansas yra 324,395 dol., 
sąmata 1982 m. numatyta 
265,835 dol. Ilgame sąraše 
išvardinti atvejai ir laikas, kur 
LB valdybos atstovai daly
vavo įvairiuose lietuviškuose 
susibūrimuose, taip pat kur ir 
kam pasiųsti sveikinimai. 

Pranešimus padarė ir 
tarybos komisijų pirmininkai 
ar jų atstovai. 

Visuomeninių reikalų komi
sijos pranešimą darė A. Gečys. 
Pagal jį, veikla yra politinė ir 
informacinė. Visais būdais 
stengiamasi nutraukti nekal
tų, nacizmu apkaltintų, lietu-

komi8ijai, kad ši pasiūlymus 
apsvarstytų. 

Kiti įvairūs siūlymai. Gautą 
iš Lietuvos pogrindinę spaudą 
stengtis greitai išleisti anglų ir 
kitomis kalbomis, o ne po kele
rių metų, kai ji pasensta. 
Reikia išleisti skaitinių jauni
mui, nes tokių knygų kaip ir 
nėra. Išleidimą net premijo
mis skatinti. Riekia remti lietu
viškas radijo valandėles, nes 
daug lietuvių jų klauso, o 
laikraščių mažiau skaito, dėl 
tingumo ir brangumo. Iš Lietu
vos pogrindžio spaudą reikia 
padauginti ir vėl visais būdais 
vežti į Lietuvą, nes jos skleidi
mas ten sunkiai įmanomas. 
Išleisti specialų „Pasaulio 
Lietuvio" numerį, aprašantį 
šio suvažiavimo darbus, nes 

Rašytojas A. Gustaitis links
mais posmais padėkojo už 
pagerbimą. 

Po pristatymo dalyvaujan
tiems LB vadovybės ir tarybos 
vadovų, buvo meninė progra
ma. Ją atliko vyrų sekstetas, 
vadovaujamas muz. J. 
Gaidelio. Programa susidėjo iš 
trijų dalių ir bisui pridėtos dar 
dvi dainos. Daugelis dainų 
buvo estradinės, linksmos, 
lengvo žanro, išskyrus porą — 
Barkarolę ir Arą. Klausantieji 
labai nenoriai paleido daini
ninkus, taip patiko jų dainos. 

Antroji suvažiavimo 
diena 

Suvažiavimo antroji diena, 
sekmadienis, pradėtas šv. 
Mišiomis toje pat salėje, kur 
buvo posėdžiaujama. Mišias 

vių persekiojimą. Daryta daugelis neturi jokio suprati- l a i k ė p r e l v Balčiūnas .Mišių 

Šios L. Brežnevo akcijos ir 
kelionės į Boną tikslas yra ne 
kas kita, kaip paveikti Vaka
rų Vokietiją, kad ji neleistų sa
vo krašte laikyti atominių bei 
neutroninių ginklų. Kitaip ta
riant, kad ji nusiginkluotų. Už 
tai L. Brežnevas žada Vak. 
Vokietijos nepulti. (Kaip iš tik
ro būtų, jei Vak. Vokietija 
nusiginkluotų — jau kitas 
klausimas). 

Kitais žodžiais tariant, L. 
Brežnevas nori paveikti Vak. 
Vokietiją, kad ji nusiginkluo
ti), nes neturėjimas modernių 
ginklų reikštų krašto pražūtį. 
Sovietai jau anksčiau siūlė 
įsteigti Europoje "beatominę 
sferą". Kitaip tariant, jie no
rėtų pravesti Vak. Vokietijos 
ir kitų kraštų "finlandizaci-
ją". Tokiu atveju Vak. Vokie
tija gautų dabartinės Suomi
jos statusą. Sąjungininkų 
Europoje ir JAV-bių vienybė 
būtų palaužta, suskaldyta. 

O Sovietai skaldyti sugeba. 
Tai rodo faktas, kad ir šiaip 
jau Amerikai draugiška Vaka
rų Vokietijos vyriausybė mie
lai šnekasi su Sovietais ir to
liau puoselėja su jais detentę. 
Ką atneš L. Brežnevo kelionė 

pastangų ir kai ko pasiekta, 
kad Amerikos valdžios leidi
niuose Lietuva būtų minima 
kaip valstybė, bet ne kaip Rusi
jos dalis. Tuo reikalu kai ku
rios privačios leidyklos taip pat 
pasižadėjo atsižvelgti. 

J. PlaČas padarė Švietimo 
tarybos pranešimą. Paaiškėjo, 
kad praėjusiais metais suma
žėjo lietuviškų mokyklų moki
nių skaičius (šiais metais dar 
nežinoma) ir trūksta mokytojų 
rytinėse dalyse. Gali tekti 
neakyvaizdiniu būdu mokyti 
mokinius. 

I. Bublienė Kultūros tarybos 
vardu pasidžiaugė augančia 
kultūrine veikla, ypač Lietuvių 
Fondo dėka. Buvo galima 
premijuoti muz. J. Žilevičių ir 
radiją „Marguti". 

Organizacinio komiteto 
veikla, pranešta J. Urbono, 
gana gyva, bendruomenė 
stiprėja. Ateinančiais metais 
LB sukanka 30 metų, tai Detroi
te ruošiamas tos sukakties 
minėjimas ir veiklos apžval
ginis leidinys. 

Svečiai pasisako 
Pirmininkaujantis V. Izbic-

kas pristatė Pavergtųjų tautų 
komiteto 3 narius. Žodį tarė E. 
W. Tuttle, labai trumpai 
paaBstiad—iai šio komiteto 
uždavinius. Jie yra kelti 
pavergtų tautų išlaisvinimo 
reikalus. 

J. Cadzow, Kent State 
universiteto profesoriaus, 
p r a n e š i m a s , l i e č i a n t i s 
Lituanistinės katedros Illinois 
universitete, Chicagoje, steigi
mą, išklausytas su dėmesiu. 
Prof. pasisakė prieš kai 
kuriuos susitarimo punktus ir 
siūlė sutarties pasirašymą 
atidėti metams. Gindamas 
sutartį jam atsakė. V. Kaman-
tas. Prof. buvo patartas savo 
nuomonę išreikšti švietimo 

mo, kaip susirinkusieji valan
dų valandas tariasi siekdami 
sprendimų. Tuos darbus skelb
ti ir kitur spaudoje. 

Tos dienos popietė buvo skir
ta komisijų posėdžiams ir 
valdybos pasitarimams. 

Vakaronė ir 
pabendravimas 

Tas vyko Lietuvių klubo 
patalpose, kurios dabar gražiai 
atnaujintos. Pabendravimą 
pradėjo R. Veitas, sveikin
damas susirinkusius LB Bosto
no apygardos vardu. Tolesnį 
vakaronės vedimą perdavė 
Kuolui. Maldą sukalbėjo Kuni
gų Vienybės pirm. S. Bostono 
lietuvių parapijos kleb. kun. A. 
Kontautas. A Gečys pristatė 
kongresmeną B. J. Donnelly, 
kuris pasistengė kongresan 
įnešti rezoUuciją Skuodžiui 
gelbėti. Jam įteikta pažymė
jimo plokštė su atitinkamu 
adresu. Kongresmenas savo 
trumpoje kalboje pasakė, kad 
Pabaltijo tautos turi teisę būti 
nepriklausomos ir jis tą teisę 
visur kelerias. Jo kalba buvo 
plojimais kelis kartus 
pertraukta. 

Kultūros komisijos pirminin
kė I. Bublienė priminė, kad 
daug nusipelniusių kūrėjų 
kelia mūsų kultūrą, žadina 
mus darbams už Lietuvos 
laisvę. Šiandien pagerbiame 
vieną tokių — muz. J. Gaidelį. 
Dr. A. Razma LF vardu įteikė 
muzikui dovaną čekiu. V. 
Kutkus sveikino čia susirinku
sius, nes dalyvavo ir LB Bosto
no apyg. suvažiavimo, kuris tą 
dieną vyko, dalyviai bei kiti 
bostoniečiai. Vidugiris sveiki
no visus kaliforniečių vardu. 
Švietimo komisijos vardu J. 
Plačas padėkojo nusipelniu
siems mokytojams: rašytojui 
Gustaičiui ir Ribokienei, išdir
busiai mokykloje 50 metų. 
Jiems įteikta po knygą. 

metu I-mą lekciją skaitė K. 
Gimžauskas, tarplekcines mal
das — A. Kamiene ir n-rą 
lekciją — A. Masionis. Prela
tas savo pamoksle išreiškė, 
kad mūsų darbai turi remtis 
meile Dievui ir žmogui. Net ir 
tiesa turi remtis meile, kad ji 
išliktų teisinga. Aukas nešė V. 
Kutkus ir T. Gečienė. Pamal
dos baigtos visiems sugie
dojus Marija, Marija. 

Po pamaldų tuoj pradėtas 
trečiasis posėdis. Jo metu 
atstovai pasiūlė kai kurių 
taisyklių pakeitimą, išreiškė 
pageidavimų dėl tam tikrų dar
bų greitesnio ar lėtesnio atliki
mo. Po to sekė komisijų ir 
tarybos narių pasiūlymai, 
Krašto vald. pasiūlymai, 
veiklos, apyskaitų ir sąmatų 
analizė, ateities veiklos gairės 
ir t.t. Visa tai pareikalavo 
nemaža laiko ir diskusijų. 

Priimti nutarimai 
ir rezoliucijos 

Išvardinsiu tarybos priimtus 
svarbesnius nutarimus ir 
rezoliucijas, kurie nebuvo 
paminėti anksčiau: 

1. Į Lietuvių seimą LB atsto
vai bus renkami kartu su 
tarybos rinkimais, tik kitu 
sąrašu, ir tuo pačiu būdu. 
Atstovų teks išrinkti 45, tary
bos narių — 60. 

2. Lietuvių Fondo įstatus 
pakeisti taip: aukotojas gali 
aukoti bet kokią sumą bet 
kuriam LF įsteigtam fondui 
per LF ar tiesiogiai, bet tokia 
auka nesuteikia aukotojui LF 
nario teisių, nors auka ir atlei
džiama nuo taksų. Tapti LF 
nariu reikia aukoti tiesiai LF. 

3. Ši LB taryba kvies LB 
apylinkių pirmininkus į savo 
sesijas, bet tik svečio teisėmis. 

4. A. Misiūnui pasitraukus iš 
JAV LB krašto valdybos sekre
toriaus pareigų, į tą vietą 

patvirtinti Danguolę Jurgu-
t ienę iš Detroito. 5. 
Apylinkes skatinti į savo 
veiklos sritį ir toliau įtraukti 
visas apylinkės lietuviškas 
organizacijas ir, jei reikia, 
joms padėti. 

6. Švietimo komisijos siūly
mai priimti. Jie yra: a. Rasti 
būdus paruošti skaitinių jauni
mui; b. Sudaryti galimybę 
lietuviškam mokymui neaki
vaizdiniu būdu, kai to reikia; c 
Mokyklose, dėstant Lietuvos 
istoriją, dėstyti ją ligi šių 
dienų, bet nesustoti su 1940 m. 
Ir dabartinėje Lietuvoje yra 
kai kurių laimėjimų, bet kai ku
rios organizacijos draudžia tą 
priminti. 

7. Priimti Politines informa
cijos komisijos siūlymai, kurie 
yra: a. Skatinama Lietuvos 
Diplomatinė tarnyba nedel
siant rasti naujų žmonių į tą 
tarnybą, nes tam dabar yra 
galimybė; b. Nedrausti mūsų 
organizacijoms, kad jos galėtų 
naudotis ir kitataučių organi
zacijų pagalba Lietuvos laisvi
nimui (pvz. Kalifornijoje 
Hannaford komp. pagalba); c 
Išleisti V. Šakalio „odisėją" 
angliškai; ir d. Ginti nekaltus, 
bet naciška veikla persekio
jamus lietuvius. 

8. Vykdyti Kultūrinės komi
sijos siūlymus: a. Spaudos 
vajų, pravedamą gruodžio 
mėn., visais būdais skatinti 
Įtraukti į tai vaikus ir jauni
mą; b. mokyklose ir lietu
viškuose susibūrimuose rodyti 
lietuviškus kultūrinius filmus. 

9. Socialinių reikalų komisi
jos pateiktus', pasiūlymus 
priimti: a. Baigti surašymą 
visų 60 m. ir vyresnio amžiaus 
lietuvių, ypač tų, kuriems 
socialinė globa gali būti reika
linga; b. Pradėti surašymą 
lietuvių, turinčių 50 ar daugiau 
metų amžiaus, juk ir jiems 
socialinė globa gali būti reika
linga; c. Parengti vadovėlį 
socialiniams reikalams aiškin
ti ir kursais paruošti aiškin
tojų. 

10. LB nario įnašo dydi 
palikti dabartinį: 10 — 2 dol. 
(Šeimai ir dirbančiam — 10 
dol., nedirbančiam ir pensinin
kui - 2 dol.). 

11. Padėkoti R. Česoniui už 
jo darbus Madrido konferen
cijoje ir jo pastangas sustabdy
ti „The Unknown War" filmo 
rodymą Amerikos mokyklose, 
nes filmas tarnauja komunis
tų propagandai. Padėkota R. 
Česoniui už veiklų dalyva
vimą diskusijose, procedū
rinių painiavų aiškinimą ir 
padėjimą formuoti nutarimus. 

Pabaigoje suvažiavimas 
dėkojo už aktyvų dalyvavimą 
suvažiavimo darbuose PLB 
pirm. V. Kamantui, krašto 
vald. pirm. V. Kutkui, tarybos 
prez. pirm. V. Izbickui bei kt» J. 

(Nukelta į 5 psl.) 
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DASAITIS 

Pirmieji kūrybiniai žingsniai i 

ir 
Prieš 60-50 metų Lietuva buvo ne tik didvyrių, bet 

poetų žemė. Kiekvienas moksleivis, gyvaplau

ki 916-1925) laikmetį- Labiausiai įstrigo man atmin
tin: „Mes kirtom mišką", „Lolita", „Eulalė" ir, ypač, 
,Jis buvo ponios šuo". Tai apysakos, kuriose nors ir 
yra seksualizmo, bet jis neišsiveržia iš ribų, yra 
apvaldytas ir apgaubtas viešojo padorumo skraiste. 
Tai tyčia pabrėžiu, nes tai parodo, kad rašytojas 
galėjo apsieiti be jo ir vis tiek parašyti vertingus daly
kus. Jose visose yra stipri idėjinė įtampa. Pirmoji 
atvaizduoja naujų emigrantų — grinorių sunkias 
darbo ir gyvenimo sąlygas, nesugebėjimą prisitaiky 

kitus švelnaus dėmesio ženklus, is ko poetai, 
menininkai gauna daug įkvėpimo savo kūrybai 
Vienoje vietoje T. yra pasakęs: „Meilė yra viskas ir 
niekas". „Eulalėje" ji daugiau nei viskas, nes ji 
paglemžia ir fizinę ir dvasinę ir pasąmoninę 
žmogaus asmenybės sritį- Eulalei pabėgus iš namų, 
Kleopas Kelnonis, jos mylimasis, klaidžioja visą 
naktį Chicagos gatvėmis. Kitą naktį, grįžęs iš darbo, 
užsidegęs lempą, tarytum lunatikas, ieško jos 
kambarių kampuose ir palovėje. Ima verkti, o „senas 

ti naujoms socialinio gyvenimo sąlygoms ir neribotą rudens vėjas siautė už langų ir kaukė kamine" 

— netrukus patirsime. b. kv. 

kiams viršutinėje lūpoje prasikalus, pasižabodavo jų išnaudojimą, šalia to mes matome, kaip privačios Vienatvės įtampa didėjo ir halucinacijos kartojosi 
_ A. i . i - bendrovės rykliškai naikina be jokio gailesčio pirmi- dažnėjo. Sužinojęs iš laikraščių, kad Eulalė, vaidini-

nius miškus. „Ir pradėjo virsti aukštos pušys. Ak! mo metu neteko proto ir tapo paimta į psichiatrinę 
Jos ūžė ir šniokštė ir laužė viena kitos viršūnes griū- ligoninę, jis nuvažiavo pas ją. „Apsikabinom. Ir 
damos. Už pušyno glūdėjo sodžius, iš kurio pradėjo verkėm, verkėm ilgai, skaudžiai verkėm". Kuomet 
keperlioti seniai ir bobos, išgirdę virstant dideles Eulalė visai nugrimzdo į beprotystės prarają, 
pušis. Jie susirinko prie sugulusių pušų ir, apsika- Kelnonis savo Ofelijos-Eulalės vistiek negali užmirš-
binę jas, raudojo". Lolita (Nabokov plagijavo mūsų ti. „Veltui aš noriu pabėgti nuo jos šešėlio. Visur jis 

pegasą ir, baksnodamas pentinais jo įdubusius šonus, 
šuoliavo į Parnasą. Taip ir sukaktuvininkas A. T. 

Mūzos jį pradėjo lankyti jau 1914 m., tik viene
rius metus pabuvus JAV. Pradėjo feljetonais ir 
trumpomis apysakomis. Juos priglobė „L Vienybė", 
vėliau „Lietuva", „Sandara", Valparaiso lietuvių 
studentų laikraštėlis „Moksleivių sapnai". Apie 1920 
m. įsikūrė Lietuvių Pažangios Moksleivijos Susivie
nijimas Amerikoje ir pradėjo Amerikoje ir pradėjo leisti 
keliai", kaip priedą prie mėnesinio laikraščio „Arto
jas", kurio redaktorius buvo V. Sirvydas ir leidėjas 
Lietuvių Apšvietos draugija, Clevelande. A. T. buvo 
„Moksleivių kelių" redaktorius ir gaudavo trisde
šimt dolerių metinio atlyginimo. Dešimtyje numerių, 
kurie pateko į mano rankas, knibžda Tūlio kūriniai: 
apysakos, eilėraščiai, literatūrinė kritika, mokslinės 
apžvalgos, Shelley, Ibseno, Nietzsche, Schopenhaue-
rio, Gui de Maupassant ir kt vertimai. Kai kariuos 
straipsnius jis tvirtina savo parašu — A. A. Tulys, 
kitus pasirašo Marcas Baukas, Šešėlis, šeduvietia, 
Vėjų sesuo ir k t Ir patsai A. T. daug jų neatsimena. 
Tad dalis jų žus, nes rašytojų slapyvardžių medžio
tojų, kaip velionis V. Biržiška, nedaug ir retai būna. 
Manau bus tikslu stabtelti ties keliomis novelėmis 
ir tuo būdu pažinti iš arčiau A T. pirmąjį kūrybinį 

A. T.) yra ibseniškai išdidi ir, įvykus katastrofai, mane suranda 
Moksleivių kurios metu ji neteko vienos kojos, nutraukia savo 

gyvybės siūlą, nenorėdama būti nemalonia našta 
savo mylimojo gyvenime. Paskutiniai jos žodžiai 
buvo: „Artūrai, aš palieku tau laisvę. Aš palieku tau 
gyvenimą". Jos sužadėtinis Arturas visiškai neno
rėjo tokios savižudiškos aukos. Todėl ji pažeidžia 
skaitytojo jausmus veržliu dirbtinumu, neturinčiu 
jokių psichologinių šaknų. 

Ypatinga apysaka .yra „Eulalė". Paprastai T. 
apysakose yra labai mažai romantikos. Nežiūrint 
potencialaus ar jau įvykusio novelėse veikiančių 
asmenų fiziško suartėjimo, yra beveik užmirštas 
romantiškas fonas, kuris gyvių tarpe ir visuomenėje 
lydi nuo pradžios iki galo skirtingų lyčių santykių 
artėjimo augimą. Darvinas, jais remdamasis, sukūrė 
lytinės atrankos teoriją. Paprastai jo apysakose 
nekalbama nei apie rėžimą sparnu, nei serenadas, nei 

Ypatingo tragizmo prikrauta noverytė „Jis buvo 
ponios šuo". Tai kraupi Marcelės švegždaitės, 
neįdomaus, neturtingo gyvenimo ir, rodos, nesun
kaus, bet savotiško, šlykštaus darbo apysaka. 
Motina nuvedė savo penkiolikmetę Marcę pas ponią 
Rožę Posterienę ir pasakė: „Dirbk prie šios ponios ir 
klausyk, ką ji tau lieps". Mes praleisime pirmuosius 
septynerius metus darbo, per kuriuos Marcė nematė 
„saulės spindulių, apart tų, kurie įeidavo pro mūsų 
langus, ir žmonių, apart tų, kurie ateidavo į jų 
namus". Bet kažkas mane verčia stabtelti prie jos 
paskutinių dešimties tarnybos metų, kuriais prie 
ankstesnių pareigų, prisidėjo dar baltomis, ilgomis 
vilnomis šuns pūdelio globa, bet tai buvo greičiau 
vergiškas patarnavimas. 

(Bus daugiau) 

M \ *» 
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Mūsų bendradarbis Europoje 

LB tarybos sesijos dalis klausosi pranešimų Bostone. Nuotr. K. Daugėlos 

KARIBŲ JŪROS SAULUTĖJE 
Trys salos su įdomia ar skaudžia praeitimi 

JULIJA DANTIENĖ 

Pavargus nuo šaltu vėjo spei
gu, sniego kasimo, sunkiai užve
damu motoru ir slidžiais greitke
liais važinėjimo, ne vienam tau
tiečiui ateis mintis: „Kaip nuo to 
visko pabėgti?" 

O kodėl nepailsėti, atsigauti ir 
Saitus žiemos mėnesius sutrum
pinti Karibų salose? Čia yra amži
na vasara, kasdieninė saulė, vi
sados užtikrintas šiltas oras, gai
vinanti jūra ir visokie malonu
mai, patenkiną kiekvieno skonį. 

Karibų salos... Sunku yra ap-
Tašyti įspūdį jas pamačius. Ar 
tai būtų skrendant lėktuvu ir iš 
tolo žiūrint į mėlyną, ramią ban
guojančią jūrą, kurioje driekiasi 
mažu ir dideliu salų vilkstinė, ar 
nuo keleivinio laivo denio ma
tant stora žalia augmenija ap
dengus kalnus i r tropinėje saulė
je žėrinčius baltutėlius paplūdi
mius. Plaukdamas mažu laivu, 
artėdamas prie salų, matai iš ju

dros kyšančius koralus ir į juos at
simušančias putojančias bangas. 
Priartėjus prie salų pakraščio, 
matyti vanduo toks skaidrus ir 
švarus, kad matai jūros dugną, 
augmeniją ir žuvytes, net pen
kiasdešimties pėdu gilumoje. 

Sunku aprašyti įspūdį apie 
šias salas. Neveltui vietiniai gy
ventojai turi pasakymą, kad „šio
se salose nusileidžia angelai pa
ilsėti, skrisdami iš žemės į dan
gų". Plaukdamas pro neapgyven
tas salas, pagalvoji, kad viskas 
čia atrodo, kaip buvo prieš šimt
mečius, kada Kolumbas plaukė 
tais pačiais vandenimis. Jis matė 
tuos pačius vaizdus, džiunglėm 
ir palmėm apaugusias salas, kaip 
ir mes šiandien matome. Anot 
legendos, kada Kolumbas pirmą 
kartą plaukė pro šių salų vilks
tinę, jos tuo metu buvo pasken
dusios ūkanose. Iš tolo atrodė, 
lyg suklupusiu ir sustingusiu mo-

mas, St. John ir St. Croix. Dau
gelį metu jos buvo Danijos val
džioje, ir tik 1917 metais danai 
jas pardavė Amerikai už 25 mi
lijonus doleriu. Daugiau kaip 50 
metu jos buvo Amerikos laivyno 
žinioje. Pavieniai laivyno vadai 
valdė pagal savo nuožiūrą, ne
duodami žmonėms reikiamu tei
siu, dėl ko daugelis buvo labai 
nepatenkinti. Tiktai 1970 metais 
šių salų gyventojai išsirinko savo 
gubernatorių ir turi atstovus val
džioje 

Šios salos, nors ir yra netoli 
viena kitos, ir gamtos atžvilgiu 
labai panašios, savo charakteriu 
labai skirtingos. 

St. Thomas 

Si sala yra 13 mylių ilgumo 

Seną Gymnicho pilį netoli 
Bonnos supa gražus parkas, pla
tūs laukai ir pievos- Tai tikra 
poilsio ir ramybės oazė tirštai 
apgyvendintoje Vokietijoje. Šioje 
pilyje dažniausiai apsistoja aukš
ti Vokietijos svečiai, paskiriant 
jiems visą butą: miegamąjį, du 
svečiu — priėmimo kambarius 
su antikiniais baldais, apsirengi
mo ir priešpiečių kambarius bei 

bės nariams, partijų vadams ir 
Lt. Ir jie pažįsta savo nuolati
nius „klientus". Pvz. užsieniu rei
kalu min. Genšeriui be jokio at-
siklausimo jie tuoj pat atneša 
stiklinę citrinos sunkos, kancle
riui H. Smidtui —pomidorų 
sunkos, SPD šului VVehneriui — 
vyno ir t-1. Visi padavėjai buvo 
patikrinti vokiečių policijos bei 
svetimų valstybių atstovybių sau
gumo organų. Pilnai suprantama, 

.sukasi" 

CLASSIFIED ADS 
MLSCELLAJnOOUS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Areber Aveoua, 
Chicago, UI. 60632, tai. §27-5980 

B E A L E S T A T E 

ir 3 mylių platumo. Šiaurėje jos 
krantus skalauja Atlanto vande
nynas, pietuose —Karibų jūra. 
Didžiausias miestas ir uostas yra 
Charlotte Amalie. Uostas tinka 
dideliems laivams, kartais jų dau
giau, kaip dešimt čia gali rasti. 
Įplaukiant į uostą matyti visas 
miestas. Jis terasomis kyla iki pat 
kalnų viršūnių. Balti namai, dau
giausia dengti raudonais stogais, 
marguliuoja tarp žalių tropinių 
augalų ir daugybės žydinčių gė
lių rūšių. Namų statyba labai 
įvairi. Galima matyti olandų ir 
danų architektūros, prancūzų įta
kos, durų ir balkonų geležinių 
papuošalų, ispaniškų patio ir mo
dernių amerikietiško stiliaus vieš 
bučių. 

Patį miestą galima pamatyti ir 
apeiti pėsčiam. Atskridus lėktu
vu, reikia imti taksį ar autobusą 
ir važiuoti iki Main gatvės. At
plaukus laivu, norint pailsėti po 
ilgos jūros kelionės ir pamankš
tinti kojas, galima iki centro ei
ti pėsčiam. Išėjus iš uosto pro 
Sheraton viešbutį, tuojau sukti 

tiems pirkti yra įdomu pasižiū
rėti. Šioje vietoje kadaise buvo 
prekių sandėliai,dabar iš jų pa
darytos labai moderniškos ir gra
žios krautuvės. Daugelis iš jų gra
žiai išdekoruotos su itališko ar 
ispaniško marmuro grindimis, 
bet vistiek išlaikiusios savo seno
višką stilių. Tarp tų krautuvių 
yra siauri praėjimai. Radus tokį, 
reikia įeiti. Jūsų nustebimui ne
bus ribų. Čia vėl yra naujos vie
tos su daugybe krautuvėlių, kavi
nių, restoranų ir visokių dovanų 
parduotuvių. 

Nenorintiems pirkti žemiškų 
gėrybių, galima rasti daug dva
sios peno. Mieste yra įdomių mu
ziejų, bažnyčių, fortų ir šiaip vie
tų pasigrožėjimui. Patartina ap
žiūrėti, prieš tris šimtus metų 
pastatytą Old Christian fortą.Se-
niau jis buvo naudojamas, kaip 
kalėjimas, bažnyčia, teismas ir 
gubernatoriaus namai. Dabar ja
me yra policijos įstaiga, kalėji
mas ir Karibų salų muziejus. Mu
ziejus turi įdomių Karibų indė
nų ornamentų, indų ir kitokių 
senienų. 

Netoli forto esamoje aikštėje 
kadaise buvo vergų turgus ir vie
ta, kur įkardavo piratus. Antroje 
pusėje gatvės yra dabartiniai gu
bernatoriaus rūmai. 

Norintiems apžiūrėti visą salą 
būtinai reikia samdyti taksį (pa
tartina kainą susitarti iš anksto). 
Patiems vairuoti automobilį yra 
sunkiau, nes saloje važiuojama 
kaire puse. Visa sala yra kalnuo
ta, o keliai labai vingiuoti su 
staigiais posūkiais. Patartina pa-

. I imti Sky-Line-Drive turą, važuo-
jantį iki aukščiausio kalno vir
šūnės. Čia vaizdas yra tikrai ne
užmirštamas. Vienoje pusėje 
matyti Atlanto vandenynas, ki
toje Karibų jūra ir jos artimos 
salos. 

puikią, marmuru išklotą vonią 
Paskutiniame savo apsilankyme | kadangi jie arčiausiai 
1978 m. Brežnevas gyveno šioje j aukštųjų svečių tarpe, 
pilyje. Jam tuomet visur buvo 
įrengti skambučiai, kad jis sku
biai galėtų prisišaukti gydytoją. 

Ir lapkričio 23-24 d. vizitui vo
kiečiai buvo numatę tą patį pi
lies butą. Deja, Brežnevas atsa
kęs „niet". Girdi, jam daug ma
loniau apsistoti Schaumburgo rū
muose, netoli kanclerio įstaigos. 
Be to, rusai sako,kad Brežnevas 
serga, gan sunkiai vaikšto, tad 
tad tuos kelis žingsnius nuo 
Schaumburgo pilies iki kanclerio 
įstaigos jis dar gali įveikti. 

Tie padavėjai patarnauja ne 
tik užsienio svečiams, bet taip pat 
vokiškuose priėmimuose, pvz. 
kanclerio, spaudos baliuje ir kt. 
Tokiu atveju, prie stalo gali pa
tarnauti ir moterys. Arabiško pa
saulio pareigūnų priėmime mote
rys yra išskiriamos, kadangi jų 
patarnavimas būtų lygus svečio 
užgavimui. 

Bonnos vyriausybės žinioje yra 
600 padavėjų. 

Baigiant rašyti šias eilutes, j 
Stuttgarto radijas pranešė, kad 
F D P (liberalų) partijos Bundes-
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M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maplewood. teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iakvleUmai. pildomi 
PIUKTYBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokia blankai. 
tiiHmnntnmniiniiiuuioutiiiuiiiiiiiiii 

Tačiau... kancleris H. Šmidtas ] tago narys Jurgen Moelmann, 

terų figūros. Visa tai j ampnmi -1 į k a i fe j ū r 0 s kr^au 
ne šv. Uršulę_ ir ,os globojamų į ̂  ^ H ą u M a j n ^ 
vienuoliKos tūkstančių skaisčių N e n o r i n t i e m s e i t i p ^ e m s , * ] ; . 
mergaičių nuKankmimą Koelne, Į m a į m t i k a s ^ ^ m i n u t e s 

Vokietijoje. Jų atminimui Kolum 
bas šias salas ir pavadino: Las 
Once Mil Virgines — Vienuo
lika tūkstančių mergaičių. Dabar 
šios salos vadinamos Virgin Is-
lands arba Karibų salomis. 

Sių salų istorija yra labai įdo
mi ir spalvinga. Knygos ir fil- i 

šalį važiuojantį autobusėlį, kuris 
kainuos labai nedaug. Imant tak
sį, ypač turistams, kaina yra 
daug kartų aukštesnė. 

Daugelis atvykusių į St. Tho
mas nori nusipirkti visokių gėry
bių. Jų čia yra suvežta iš viso 

(Bus daugiau) 

ir visas saugumo aparatas nepa
geidauja Brežnevo apsistojimo 
rūmuose, kadangi kanclerio įstai
gą ir rūmus teskiria tik 50 m. 
Rusai gali labai lengvai savo 
slaptais aparatais klausyti visų 
pasikalbėjimų kanclerio įstaigoje. 
Taip pat dvi savaites prieš Brež
nevo atvykimą į Bonną Schaum
burgo rūmus užimtų KGB saugu
miečiai, įdėdami naujus telefo
no laidus (kaip ir 1978 m. vi
zite) bei perstatydami visus bal
dus savo nuožiūra, uždrausda-
mi vokiečiams į pilį įkelti net 
koją. Vokietijos saugumas taip 
pat sako, kad rusai rūmuose įtai
sys puikius slaptus mikrofonus, 
kuriuos kaip ir blakes bus sunku 
surasti ir iškrapštyti. Pasitarimai 
tarp Sov. S-gos ambasadoriaus 
Semjonavo ir Bonnos protokolo 
šefo grafo Finck von Finckens-
tein dar nedavė jokių vaisių. Ta
čiau spalio mėn. pabaigoje Sov. 
S-gos saugumiečiai jau atvyko į 
Bonną, apsistodami Steigenberge-
rio viešbutyje, netoli kanclerio 
įstaigos. Tai tik maža darbo da
lelė Vokietijos protokolo šefo, ka
dangi jam tenka sudaryti tikslią 
programą svečio priėmimui, iš 
anksto sutarti pasikalbėjimo va
landas, patį oficialų priėmimą — 
vakarienę bei pietus, valgių sąra
šą. Tiesa, vienas palengvinimas 
— tai padavėjai Jie yra nuola
tiniai, gerai pažįstami vyriausy-

Brežnevo apsilankymo išvakarė
se kviečia visus parlamentarus ir 
organizacijas dalyvauti demonst
racijoje. Jis pasirinko „laisvės Af
ganistanui" šūkį. T o krašto oku
pavimu sovietai pažeidė tautos 
teises, pastatydami taiką pasau
lyje į labai didelį pavojų. 

Gaila, kad Bundestago atsto
vas pasirinko tik Afganistaną, už
miršdamas Lietuvą, Latviją, Es
tiją bei tikrovėje pavergtą rytinę 
Vokietiją, Lenkiją, Vengriją ir t t 
ir t t Mūsų visi veiksniai turėtų 
skubiai kreiptis į šį parlamenta
rą, kad neužmirštų ir kitų Sovie
tų pavergtų tautų. Ši demonstra
cija bus tikra laisvės troškimo 
demonstracija, jeigu joje bus at
stovaujamos visos pavergtos tau
tos. Paskutinės žinios skelbia, kad 
demonstracijoje sutiko dalyvauti 
stipri Vokietijos krikščioniško 
jaunimo sąjunga bei „žaliųjų" 
partija. 

DAR GALIMA GAUTI IS 
AUTORIAUS 

K I N, 1. B U R N A 1 « 
K n Y * ų i i 

Du dv. bOt. pasauliai . . . . $8.50 
Terese No* mannaitf ^5.00 
Arti tikslo . . . J t : : : : : : $6.00 
Meiles liepsna (vert.) anka 

Perstūmimas — aidui 
Adr.: 809 RAMBLE ST. 

HOT SPRINGS, AR. 71001 . 

Illlillll l l l l l l iuiuillillllll l l l l l l i l l l l l l l i l l i l l l l 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELA EXPRJES8 
2901 W. 69th S I , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI f UETUV* 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
inmminiiiiiiniiHitiiiuiiummniiiiiiiiii 

YTLOMF 
KILIMUS LB BALDUS 

Plaunama ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

• • » • • • « > t n • » • * 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprasto*. Radijai, 

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

2346 W. 68 S t , teL 776-1486 
IlililIlIlHlllllilIlIlilIilIlIlHllllilIUUlIUIII 
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P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. } automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
" » " " " " » " ' I i i i i i i i i i l i i i i i i u i i i m 

niiiiiniiniinfiiiiiirmiHHHmnnmmuti 
BUTU NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas) 

INCOME TAX 
Notariataa — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
•MHHUMitiiiiBummiiinuiiiiinmiMiiss 

Arti 73-clos Ir Campbell — 2-jų butų 
medinis. Tik $38,500. 
Arti 71-os ir Franciaco — 2-jų butų 
mūrinis. Ten pat 4 butų mūr. 
Brigbton Parke — 2-jų butų mūrinis, 
Be to tarime gerų rezidencinių ir ps-
jaminių nuo S iki 40 butų. 

Skambinkit teL 436-7878 

SIMAITIS KEALTT 
2951 Wes* 6Srd 

Kitchen Lovers 
Brick 2-flat with two 3-bedrm. apts. 
Bright sunny modem kitchens. On 
lovely landscaped corner lot Full 
bsmt. Now is the time to invest. See 
it today. 3000 West 54th. 8Cs. 

REYNOLDS REALTY CO. 
TEL. 582-1900 

IŠNUOMOJAMA FOR R E N I 

71-os ir Richmond apylinkėje išnuo
mojama 3-jų miegamų apSild. butas. 
Kilimai. Virimui gazas. Užimti galima 
dabar. Suaugusiems. TeL 434-2406 

MĮSCELLANBOU8 

I'ACKAGE EIPRE8S AGEJICT 
MARMA KOREUUJEZfl 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos a*«roa rfiJHaa 

prekas. Maistas ii Europos aandlllBj 
3608 W. fltth St., Chicago, 1U. SSSSO 

TeL 925-2787 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei-
&"ip,i ir p;Ina apdraudė. 
F.ūmame MASTER CHARGE h VISA 

Telef. — W A 5-806S 

mai apie piratus, JŲ paskandintus I pasaulio ir nereikia mokėti im-
turtus, parduotus vergus ir žiau- | Porto mokesčio. Visa tai galima 

rasti Main gatvėje. Yra daugy
bė papuošalu, aukso, sidabro, 
kristalo, laikrodžiu, skulptūrų, 
porceliano stovyiėlių, kilimu ir ki
tokiu prekiy krautuvių. Nenorin-

D. Poškos laikais dar iš se
niau buvo įsigalėjęs paprotys 
garbinti ir sekti visa, kas t ik 
buvo senovės graikų a r romėnų 
parašyta a r padaryta. Poška 
taip pa t buvo tos gadynės sekė
jas, nors toji gadynė Poškai gy
venant jau galop ėjo. Todėl, jį 
beskaitant, nuolatos tenka susi
durt i su įvairiais lotynų ir grai
kų pavadinimais, vardais ir po
sakiais: tai labai sunkina kai 
kurių jo raštų skaitymą. Ta
čiau ne visuose jo raštuose taip 
yra. Jo "Mužikas", pvz., para
šytas be visų tų svetimybių i r 
skaitomas visai lengvai. 

A SALUTE TO THE RESTAURANT OWNERS 
OF CHICAGO 

WHO ARE FIGHTLNG LNFLATION BY HOLDING P R I C E S 
DOWN. 

The Restaurants listed here serve the finest food & cocktails 
in pleasant surroundings. Prices are nomina l . 

Clip & Save this h a n d y guide for your 
HOLIDAY E N T E R T A I N I N G . 

iiiiuuiimiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376- 1882 a r b a 376-5996 
imiiHiHiiiiuiiuniHimiiiHiiiiiiiiiiiniiii 
10% — 20% — 3 0 % p t g t M mokėsit 
u i apdraudą nuo usjntas I r antosuo 
btlio pas mos. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208y2 Wesf 96th Street 

Telef. OA 4-8654 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bot tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vis*, 
tinęs korteles). 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų pataraavV 
mn. 

rius indėnus daugiausia yra pa
imtos iš tikru atsitikimų. 

Kolumbas pirmasis tas salas at
rado ir bandė ias kolonizuoti, 
bet vietiniai Karibų indėnai bu
vo tokie narsus, kad ispanai ne
pajėgė JŲ nugalėti. Po Kolumbo j žHlllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllliiinilllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiinillliiiiiiiimiiiiiiiiiĮ| 

P. Roseckas 
(Iš Mūsų įžymieji žmonės) 

praėjo daugiau kaip šimtas me- 15 
tu, kol kitos valstybės pradėjo do- ; E 
mėtis šiomis salomis ir ju kolo-15 
nizavimu. Per tą šimtmetį tik: E 
pavieniai piratu laivai iš Angli- js 
jos, Prancūzijos ir Olandijos nau- j s 
dodavo šias salas pasislėpti, už-i S 
puldinėdami Ispanijos laivus, ga
benančius auksą, sidabrą ir kitas 
brangenybes. 

1625 metais anglai ir olandai, 
sekant danams, prancūzams ir ki
tiems, pradėjo užiminėti ir apgy
vendinti visą Vakarų Indijos sa
lyną, kuriame yra Antilai, Lee-
ward salos, Puerto Rico, Domini-
can Republic, Haiti, Jamaica i r j s 
kitos salos. 

Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms priklauso trys salos: St. Tho-

KRYŽELIAI ARKTIKOJE 
MATILDA MĖLIENS 

Suėmimas ir gyvenimas bolševikų rojuje 

Matilda Strimaitytė-Mėlienė buvo suimta ir išvežta 
1941 m. birželio 14 d. Po 15 metų baisaus išgyvenimo 
jai pavyko grįžti į Lietuvą ir pasiekti vakarus. 

Knygą išleido Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė Chi-
cagoje 1981 m. Atspausta "Draugo" spaustuvėje. 

Kaina su persiuntimu $6.95 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 451,5 W. 6Srd Street, 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyv. dar prideda 36 et. valstijos mokesčio. 
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ILE D E FRANCE RESTAURANT 
Luxurios French couisine. specializ-
ing in steaks & seafoods. Open daily 
Tues-Sunday for lunch & dinner. 1177 
N. E ls ton . Phone: 278-0114 .1 Blk. 
East of Kennedy Expre8sway, Division 
& Elston. 

MATEO'S 
Mexican American Cuisine & 
Cocktails. Spėriais with Ad. Tues. BBQ 
Ribs (includes salad & potato) $7.60. 
Wed. Red Snapper (includes salad & 
potato) $6 .50 .6451 N. Lincoln. Call: 
271-3350 . 

LA FONTAINE RESTAURANT 
FRANCAIS 

Dine in warm intimate atmosphere of 
France. Elegant dinners prepared by 
The L a Fontaine Staff- 2442 No. 
Clark. Reservations call: 525-
1800. 

~ ~ VENTURE 
FAMILY RESTAURANT 
Daily spec. on Fresh Seafood 

• Scrod • White Fish • Red Salmon 
Open 24 hrs. 7 days a week 

7600 W. Madison St. Forest Pk. 
366-9090 

PARTY IN 
THE SKY 

High Above Chicago 
Fast Private Plane 

Takes you on one hour adven-
ture, we supply lots of Cham-
pagne. After da rk , na tura l ly . 

F o r 2 - 6 p e r s o n a 

Call Gould A viation 
465-4410 

H E I D E L B E R G E R F A S S 
R E S T A U R A N T 

The Historical wine & beer Restaurant 
• Banquet Facilities 
• Lunch-Dinner-Coctails 
Closed Tues. 

4300 N . Lincoln . Call: 4 7 8 - 2 4 8 6 

DOLL SAN R E S T A U R A N T 
Finest of Oriental Cuisine 

Wed. spėriai: Bu lgog i 85 .95 
(Sliced Beef w/special sauce 

Complete with veg. rice & 
1 glass Plum wine. 

4520 N. Lincoln . P h o n e : 2 7 1 - 2 8 8 1 

Popuiar Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

SJSJ 

iiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiimimiiniminiiR 
LIETUVOS ISTORIJOS 

VAIZDINE SANTRAUKA 
Sudarė 

VILTUS L. DUNDZELA 
Išleido 1970 m. "Dirvos" B-vės 

įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai. 

Sis leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus. 

Kaina su persiuntimu $1.60 
Užsakymui liūsti DRAUGO 

adresu. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiHiiiiiii 

šiom dienom Draugo spaustuvo 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardie-
n* vėl patikslino ir pagražino sią 
laidą naujais pamosimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
•irimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organisa 
ei jose. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų, Skyrius 
4546 W. tSrd Street 
Chicago, IHInots 60*29 

Kaina su persiuntimu W-«5 
Illinois gyventojai pridekite dar 

20 centų mokesčiams. 
ssSSJSSSSSįMsMBSI 

D Ė M E S I O 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityt. 
•^ 

L A N D O F C R O S S E S 
The t tniggfe for religious freedom in Uthuania, 1939 -1978 

by 
Užsakymus siųsti: 

MICHABL BOVRDBAUXt M Ji., BJ>. 
Printed in England 1979, 339 pages. Price — ineluding 

shipping and handlin^ $8.95. 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, Chicago, XL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 

^ 
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TĖVO IR SŪNAUS TEBESKAMBANTI fflJONE 
A. ir V. Nakų mirties metinėms atminti 

Geriausieji tautos sūnūs ne vi
sada patys garsiausieji, o 'gar
siausieji — ne visada geriausie
ji. Šios minties tiesa ir vėl įsiti
kiname, prisimindami Antaną ir 
Vytautą Nakus, nuo kuriu ūmios 
mirties šį vėlyvą rudenį vienam 
sueina treji, antram — penkeri 
metai. Buvo tai ne „veikėjai", 
kuriems svarbiau už viską įsigrūs
ti į kiekvienos grupinės fotogra
fijos vidurį, o kūrėjai, jaučiantys, 
kad tikroji vertė gimsta žmogaus 
vienišume, jo dialoge su Nepa
siekiamybe ir gyvenimo trapumo 
suvokime. 

Tiesa, esti įvairiu menininko 
įkvėpimo ir pašaukimo koncep
cijų, tačiau abiems Nakams —o 
ypač Vytui - buvo sava egzis-
tencialistiškai romantiškoji. Vy
tas tiesiog įkūnijo romantiškąjį 
žmogaus tipą su būdingaisiais jo 
atributais: domėjimusi visomis 
žmogaus kūrybiškumo sritimis 
(muzika, teatru, literatūra, poe
zija, šokiu, skulptūra, tapyba, 
architektūra, geografija, istorija, 
mokslu), troškimu užčiuopti ide
alą (ir žinojimu, jog tai neįma
noma) , atvirumu nematomoms 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Brockton, Mass . 
15 RUDENS DARBYMETIS 

(1904. 
Antanas Nakas 

III. 13 — 137«. XI. 20) 

Bet ar būtu perdėjimas ir fan 
tazija sakyti, kad jo balsas iš 
pasaulio nedingo, kad jis pasili
ko - -sustingęs savo tėvo Anta
no žaižaruojančių spalvų drobė
se? Kažkuria labai gilia prasme 
Antano Nako tapyba (taip pat 
ir jo muzikinės kompozicijos) ir 
liks ju abiejy nuostabiai bendru 
ritmu pulsuojančiu širdžių amži
nu testamentu. Ir nežiūrint, kiek 

pasauli virpinančioms grožio i r į tėvas bebūtų davės sūnui, galu-
paslapties vibracijoms, meile | t i n e Į e anallze^ l l . f f i .MI"J i n s T 
gamtai ir jūrai, senovės pilims ir 
miniatiūrinei egzotikai, karalių 
kapams ir jų monetoms, scenos 
rūbo ekstravagancijai ir geltono 
gintaro gabalėlio paprastumui, 
visišku atsidavimu kūrybiniam 
darbui (Vyto atveju, dainavimui, 
vaidybai, muzikologijai), kurį te
galėjo nutraukti netikėtai atsi
lankiusi, nors seniai pažįstama, 
Juodoji Viešnia. 

Erudicijos platumas, interesu 
kosmopolitiškumas, kūrybinio 
ryžto liepsningumas, pastangų 
intensyvumas, net ir Austrijoje 
bei Bavarijoje praleisti bran-

- džiausi (ir užlūžusiu ieškojimų 
kupiniausi) gyvenimo metai Vy
tautą Naką kažkaip sieja su 19 
a. pradžios vokiečių romantikų 
generacija —su kompozitoriais 
Weberiu, Schubertu ir N. Burg-
muellerLu, su rašytojais Jauffu, 
Grabbe ir Buechneriu, su daili
ninkais Ph. O. Runge, G. Schi-
cku, Fr. Pforru ir K. Ph. Fohru, 

— kurie visi neištesėjo pažado 
juos gausiai talentu apdovanoju
siems dievams, per anksti nesu
grįžtamai puolę į mirties glėbį. 

Didžiausias —bet ne vieninte
lis — turtas, kuriuo Vytas bu
vo apdovanotas, tai jo balsas, ne
suspėjęs subręsti, tačiau giliai įsi
rėžęs atmintin visų,kurie jį girdė
jo. Ir plati vis dėlto buvo to 
balso kelionė! Skambėjo jisai si
dabriniai mėlynas ir Indianos 
universiteto, ir Lietuviu operos, ir 
Chicagos Opera Co. bei Chica-
gos konservatorijos teatruose, ir 
Chicagos ' viešosios bibliotekos 
bei Pilot Knob Gine Arts Work-
shop or Professional Singers sce
nose, ir Chantilly pilyje prie Pa
ryžiaus, ir Muencheno bažnyčio
se, ir Chicagos, Clevelando, Det
roito, Rochesterio bei kitų lietu
vių kolonijų salėse. Kur dar Vytą 
būtų nuvedusi jo gyvenimo krei
vė, jei nebūtu buvusi taip stai
giai nutraukta, šiandien tegali
me tik spėlioti. 

raciją savo paties darbui jis reali
zavo kaip tik iš savo sūnaus, iš 
meilės sūnui — meilės, kurią vi
siškai sucementavo ir įformino 
jų žmona ir motina Ona Kasa-
kaitytė-iNakienė. 

Brocktono lietuviai sėkmingai 
šventė Šiluvos atlaidus, Tautos 
šventę ir kit susibūrimus Dar
bų ir ruošos nestinga.Paminėtini 
dar: Šv. Kazimiero parapijos tur
gus, kuris buvo suruoštas parapi
jos išlaikymui, jos stiprinimui. 
Spalio 25 d. šv. Kazimiero parap. 
salėje įvyko parapiečių prigamin
tų gėrybių turgus. Įvairių draugi
jų darbščiųjų moterų gaminiai: 
įvairiausi kepiniai, karšti ir šalti 
kvapūs valgiai; ir lengvieji gėri
mai viliojo iš bažnyčios išėjusius. 
Salėje išsirikiavę stalai vos nelū
žo nuo daiktų — daiktelių suau
gusiems ir vaikams. Tai suauko
tos dovanėlės. Tą saulėtą popie
tę svačiai atvažiavo iš arti ir iš 
toliau. Visi suvažiavę turėjo daug 
džiaugsmo: vaišinosi, šnekučiavo 
si. Parsivežė namo skanių kepi
nių, gražių dovanėlių buto bei šei
mos pasipuošimui. 

Buvo gausus laimėjimų šulinys 
ir parap. bazaro ruošimo komite
to piniginė loterija. Viskas atite
ko laimingiesiems, o parapijos 
kasa praturtėjo. B tos kasos ža
liukai bus naudojami erdvios baž 
nyčios, parapijinės mokyklos, kle 

bonijos, mokytojų, seselių gyvena 
mojo namo ir aplinkos išlaikymui. 
Šv. Kazimiero parapija treti metai 
ruošia tokį turgų, kuris visada 
sėkmingas dėka darbščių para
piečių ir atvykusių pirkėjų. Šv. Ka
zimiero parapijai vadovauja lietu 
vių klebonas kun. Petras Šakalys, 
kuris puoselėja lietuvių chorą, ve
damą komp. Juliaus Gaidelio. 
Deja, dabar yra susirgęs choro 
vadovas ir kelia rūpestį klebonui 
ir choristams, kuo sergantį choro 
vadovą pavaduoti? šioje bažny
čioje sekmadieniais lietuviškos 
pamaldos vyksta 7 vai. ryto ir 10 
vai. suma, kada choras gražiai 
gieda, šiokiomis dienomis šv. Mi 

ninių grupių maisto produktų, 
supažindinti su jų gamyba. Pel
nas skiriamas labdarai. 

.Lietuvos moterys per porą sa
vaičių, dirbdamos dienomis ir va
karais, buvo apsčiai prisigaminu
sios kepsnių bei pyragaičių, ku
rie beregint buvo išpirkti. 0 deš
rų, kugelio ir kopūstų net rengė
joms ir jų talkininkams neteko 
paragauti. Sustojo žmonės i eiles 
prie stalų ir viską per gerą pus
valandį išpirko. Priežastys — ge
ras ir skanus maistas, jau per 16 
metų •parodos lankytojams Žino
mas. 

i Po parodos rengėjos ir talki
ninkai susirinko likučių pabaig
tuvėms į Felicijos ir Liongino 
Pliūrų namus, kur taip pat įvyko 
ir beveik visi paruošiamieji dar-
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Šakienė — sekr. ir Ida Tamu-
lėnienė — iždininkė. 

Klubui priklauso ne vien tik 
Racine lietuvės moterys, yra na
rių & Kenoshos, Milwaukees ir 
kitur. Jurgis Milas 

ĮSISKOLINĘS 
Gubernatorius Thompson sko

los bankui pasiekė 198,003 dol. 
Jis yra užstatęs bankui savo 

namus. 

šios būna lietuvių arba anglų kai- ^ p a W r a u t a > s a ^ a MhVt 
bomis (pagal reikalą) Klebonui ; { ^ ^ ^ £ ^ ^ 
savaitgaliais talkina kun. Anta- j \ 
nas Jurgelaitis, O. P., dažnai 
pranciškonas kun. Rafaelis Šaka- j Klubo valdybą sudaro Feliciją 
lys ir italas kun. Johan Dessi,S. j Pliūrienė — pirm., Morta Vinda-
£. Kun. Jonas bando mokytis lie- į šiene — vicepirm., Stasė Petru-
tuviškai kalbėti. Lietuvių išeivija 
tautinį sąmoningumą išlaikys 
stiprindama lietuviškas parapi
jas, kalbėdama ir melsdamasi lie
tuviškai. 

,, E. Ribokienė 

Racine, Wis. 

(1947 
Vytautas Nakas 

XII. 4 — 1976. XII. 21) 

LB Tarybos 
suvažiavimas 

(Atkelta ii 3 pusi.) 
Kapočius, ruoSimo pirm., 
atsiuntė visiems sveikinimus 
iŠ ligoninės. Jam 'pasiųstas 
sveikinimas su visų daly
vaujančių suvažiavime para
šais ir pal inkėta greitai 
pasveikti. Suvažiavimas baig
tas visų sugiedotu Lietuvos 
himnu. 

Suvažiavimas buvo darbin
gas, padrąsinantis toliau dirb
ti ir praėjo draugiškoje atmos
feroje. Visiems posėdžiams, 
išskyrus komisijų posėdžius, 
vadovavo labai sumaniai tary
bos prezidiumo pirm. V. Izbic-
kas. 

Antano Nako, muzikos peda
gogo ir kritike, kompozitoriaus, 
rašiusio giesmių, dainų tiek cho
rui, tiek solo balsui (ypač sū
naus Vyto), o taip pat ir impro
vizacijų fortepijonui, galop pro
duktyvaus tapytojo, ieškojusiu 
sintezės tarp spalvos ir garso, kū
ryba dar niekieno sistemingai ir 
objektyviai neišanalizuota. Vie
toj to leiskime kalbėti jo kūry
binio proceso dalininkai: 

„Antanas kūrė įvairiais būdais: 
spontaniškai, gaivališkai išsi
verždamas ar ilgai, apgalvotai 
ieškodamas tobuliausiai savo sie
los gilumą išreikšti, ar tai mu
zikos kompozicijose, ar tapybi
niame mene, ar savo straipsniuo
se. Labai dažnai jo kūryba ėjo 
paraleliu keliu. Cia jis paskendęs 
savo improvizacijose prie forte-
piono (kuris dažniausiai užrašy
davo į magnetofono juosteles) 
ir klavišais bėga jo spontaniškos 
džiaugsmo, ilgesio, romantikos 
ir modernizmo pilnos melodijos. 
Tai vėl jis nusileidžia į savo dai
lės studiją rūsyje, ten leidžia gy
vai vaizduotei tęsti savo melodi
jas spalvingose drobėse. Ir gims
ta pasauliai, kurių nėra, jūrų gel
mių versmės, fantastinės gėlės, 
šokantieji medžiai, pasakiškos 
esybėsjtrykšta spalvos neaprėpia-
miuose toliuose, dažnai spiralės, 
ratų, pusrutulių bei angų formo
se. Jo varsų pajautimas, pusto
nių, tonų perėjimai ir niuansai 
•buvo meistriški, apvaldyti —tai 
švelnūs, lyg už rišiko, tai vėl sti
chiniai stiprūs, nuolatos besikei-
čia. Tokiu būdu pagal jo kintan
čias nuotaikas melodijos ir spal
vos jungėsi i vieną: išsakyti sa
vo kūrybinio nerimo pilną sielą". 
(O. Nakienė, Ateitis, 1980 m. 
spalio nr.). 

Š.m. lapkričio 24 d. Jėzuitų 
koplyčioje bus pamaldos už An

tano ir Vytauto Nakų sielas. 5v. 
Mišių metu smuikininkas Povi
las Matiukas atliks tą pačią An
tano Nako kompoziciją, kurią jis 
atliko Vytauto Nako krikštyno
se 1948 m. birželio 13 d. See-
kircheno bažnyčioje prie Salzbur-
go. Tada jam vargonais palydė
jo pats kompozitorius; šiandien, 
tiek tėvui, tiek sūnui amžinybėn 
iškeliavus, jam akompanuos Ma-
nigirdas Motekaitis. Rus atliktas 
ir dar vienas A Nako kūrinys 
—daina „Jūra" {O. Miciūtės žo

džiai), skirta sūnui Vytautui ir 
jo pirmą bei paskutinį kartą at
liktą 1976 m. Lietuvių studijų 
savaitės metu Prancūzijoje. Sukak 
tuvinių Mišių metu „Jūrą" sudai
nuos sol. Dalia Kučėnienė. 

Po pamaldų Šv. Kazimiero ka
pinėse bus šventinamas Nakų Šei- ! 
mos antkapis. Vienoje jo pusėje j 
iškaltas vieno A. Nako paveikslo j 
iš ciklo „Kelionė" fragmentas., į 
vaizduojantis maldoje ar vizijoje! 

susikaupusią figūrą su granite 
reprodukuotu A Nako parašu. 
Kitoje antkapio pusėje — anks
čiau minėto O. Miciūtės eilėraš
čio pabaigos žodžiai: „O jūra de
ganti, o šviesūs toliai, Raitų sva
jonių, paukščių mano langas!" 
Taigi paminkle simboliškai at
kurti pagrindiniai Nakų šeimos 
odisėjos motyvai. 

Kartą pats Antanas Nakas ap
sakė savo kūrybinį credo šiais 
žadžiais:,Todėl kūrybos akivaiz
doje žmogus turi susimąstyti. Ar
gi kurdamas žmogus netampa 
Aukščiausiojo Kūrėjo atspindžiu 
ir Jo galios ribotu menininku? 
Didieji menininkai yra kaip ref-
flektoriai, kurie perduoda Aukš
čiausiojo Menininko šviesą, spal
vas, garsus mūsų ausims ir 
akims". 

Šiandien Antanas ir Vytautas 
Nakai, siekę būti „saulės spindu
lių okeano gelmių ramybėje ir 
tamsoje", sėdi Didžiosios Šviesos 
spindinčioje akivaizdoje, į kurią 
savo kūrybiniu palikimu — vai-
vaivorykštės daina --šaukia ir 
mus. 

M . D r . 
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RADIJO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Kartu programa 
Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN. 
1380 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių tlnių san 
trauką ir komentarai, muzika. dainoj 
Ir MagdutSs pasaka. Si* programa 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis J Baltic F.o 
rtets — gelių bei dovsnų krautuve, 
502 E. Broadvray, So. Boston. Mass. 
02127. Telefonas 288-0489. Ten pat 
Kaunamas dienrašti* "Draugas" ir ra 
rite dideli pasirinkimą Hetuvilkų Vny. 

IIHNUIIMIIIIHIIIIIIIIUUIIUIIIIIIIIHHIIIIII! 

MAISTO, PARODA 
Lapkričio 1 d. Racine Lietu

vių Moterų klubas atstovavo lie
tuviams maisto' parodoje, kurią 
kasmet rudeni ruošia Racine jau
nųjų biznierių žmonos. Parodos 
tikslas duoti progos paragauti et-

,:nmililHilllHlllllHlllllllllllillllllllliihi 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų Ūmauji 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 

Kas Šeštadienį ii WEVD 8toUea 
New Torke nuo 8 iki 9 vai. vakaro. 
97.9 me«. FM. Taippat klauarkttea 
"Music of Lithuania" programos kaa 
trečiadieni nuo «:05 Iki 7:00 vaL 
vakaro, 14 Sston Hali UaivantUto sto
ties, 89.5 FM. (WSOU) 

Direkt. DR. JOKCBAS STUKAS 
234 Sunlit Driva 

Watchung. N. J. 07060 

Tai. — (201) 7SS4MM 
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Minint 

A.fA. 
VIKTORIJOS KAZAKEVIČIENĖS 

vienerių metų mirties sukaktį, šv. Mišios už Jos sielą bus 
atnašaujamos lapkričio 18 dn. 8 vai. ryto ir gruodžio 20 
dn. 10:30 vai. ryto lietuviška Suma Los Angeles Sv. Ka
zimiero bažnyčioje. 

Prašome gimines, draugus, pažįstamus ir užjaučian
čius prisiminti Ją savo maldose. 

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Anūkės 
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| DR. ANTANAS KūOAS Į 

I ARKTV. JURGIS MATULAITIS | 
| MATULEVIČIUS | 
| G y v o s i o s k r i k š č i o n y b ė s apaštalas | 
I įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi | 
I Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie | 
i Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- S 
| lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- j 
5 čionybę. Jo palaiminto ju paskelbimo byla yra prie pabaigos g 
s Vatikane. Beik tik susipažinti su Jo gyvenimu ir prašyti f 
| Šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti | 
| Veikalas yra 592 psL, didelio formato, kietais viršeliais. | 
E Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siusti: | 

1 DRAUGAS, +545 W. 6Srd SU Chicago, IL 606t9 | 
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Š V E N T A S I S RASTAS i 

NAUJASIS TESTAMENTAS 1 
K etark* Evangelijos ir apaštalą darbai 

Vertė ir komentarą pridėjo 
LADA8 TULABA, šv. Raito Daktaras 

•v. Raito evangelijų vertimai į lietuvių kalbą: Pro
testantiškieji ir katalikiškieji vertimai. Kristaus evangelija 
pagal keturis evangelistus: MATĄ, MORKŲ, LUKĄ ir 

| JONĄ. Prie jų yra tekstų aiškinimai, o taip pat ir apaštalų 
I darbai. 

Roma 1979 nv Didelio formato, 622 psi. Kaina su per
siuntimu 21.25. 

-dssf 

DRAUGAS, Ą5Ą5 West 6Srd 8t., 
Chtoago, IL 606*9 

Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijoj mokesčio. 

GAUTAS NEDIDELIS KIEKIS PARDAVIMUI ISTORINIO 
IR KARINIO TURINIO LEIDINIŲ: 

1. Suomių - Sovietų karas (1939 -1940) P. 2ilys. 172 psL .. $1.75 
2. Praeities Pabiros. V. Biržiška. 352 prl. Kieti viršeliai .... $2.00 
3. Vaidevutis. Z. Raulinaitis. 64 ps! $1.00 
4. Galindai prieš Roma. Z. Raulinaitis 80 psl $1.25 
5. 5 Pėstininkų DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinais 

1920 metais. Kazys Škirpa. 124 psl. $1.25 
6. Apuolės užpuolimas. Z. Raulinaitis. 100 psl. $155 
7. Kelias į Lietuvos Nepriklausomybes atstatymą. 

Jonas Putinas. 98 psl .. $155 
8. 2ygis ] Lietuvą. Peter Suchenwirt. 36 psl. $155 
9. Karaliaus Mindaugo pulkas. J. Variakojis. 120 psl $1.75 

10. Hunų žygis | Prūsus. Z. Raulinaitis. 32 psl. $1.00 
11. 1410 metų karas su kryžiuočiais ir Žalgirio mttlii. 

O. Urbonas. 94 pal. „ _ $155 
12. Prie! Vikingų audrį. Z. Raulinaitis. 72 nsL _... $158 

Visas kartu užsisakant, kainuoja 20 dol. ra peniunttau. 
U ž s a k y m u s s iųst i : 
D R A U G A S , 4545 W m t 6Srd St . , Gnkage, HL 9MZ9 

minois gyventojai dar prideda 85 et valstijos mokesčio. 
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A. f A. ALEKSUI MARajONUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą žmona i Mari
jai (Bartkutei) b e i giminėms reiškia 

MARCUETTE PARKO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ORGANIZACIJOS 

VALDYBA IR NARIAI 

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., Chicago 
1410 So. 50th Av\, Cicero 

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
UetuviŲ UidotuviŲ Direktorių Asociactios Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUAiNlCA AVENUE TeL YArds 7-1138-39 

STEPONAS C. LACK (UCKAWIC1) ir SOMOS 
2424 W. fttth STREET TeL REpubtte 7-1213 

11828 Southwest Hlghway, Palos Hills, mtnots T«L 974-441S 

PETRAS UfLIOftAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfeyerte 3-3372 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. KALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1448 SO. SOth AVE., CICERO. ILL. T « . OLyn^k: 2-1083 

• • • • • I • • • • • • • • » 
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X Ona Baužfenė iš Sydney, 
Australijos, yra atvykusi į Chi-
cagą aplankyti savo artimųjų. 
Ji lankysis dar ir kitose lietuvių 
kolonijose. O. Baužienė su savo 
vyru Antanu, gyvenančiu Aus
tralijoje nuo 1930 m., yra daug 
padėję pokariniams ateiviams. 
Jų rūpesčiu buvo suorganizuo
tas ir leidžiamas savaitraštis 
"Mūsų Pastogė", einas fti šiol. 
Viešnia iš Australijos, lydima 
Vinco Pavilčiaus, aplankė "Drau
gą" ir pasikalbėjo su redakto
riais, kartu susipažbidama su 
dienraščio ir kitos spaudos pa
ruošimo darbais. 

X Antanas Skirtas, 'ILietuvių 
Dienų" žurnalo leidėjas ir re
daktorius, iš Los Angeles buvo 
nuvykęs į CSevelanda dalyvauti 
Vyriausio Lietuvos Blafevinimo 

x Kun. Alg. Kezys, SJ, ro
dys filmą iš S t Barzduko gyve
nimo lapkričio 20 d., penktadie
nio vakaronėje, Jaunimo centro 
kavinėje. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Neseniai mirusio PLB 
garbės pirmininkui St. Barzdu-
kui pagerbti vakaronę rengia ir 
praves JAV LB Vid. Vakarų 
apygardos valdyba, vadovauja
ma K. Laukaičio. 

x EmiK ja Sakadolskieiiė, Lie
tuvių Tautodailės instituto pa
kviesta, vadovaus lietuvių 

IŠ ARTI IR TOLI 

liau
dies dainų ir muzikos progra-; Komiteto seime, o grįždamas 
mai sekmadieni, lapkričio 15 d., 
1 vai. p. p. Field gamtos istori 

dar sustojo porai dienu Chica-
aroje. šia proga A. Skirtas ap-

Svč. Mergeles Marijos Gimimo parapijos bažnytinis choras koncerto metu, diriguoja muz. A. Linas, prie pianino A. 
Eitutytė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
jos muziejaus Stanley Field ha- j lankė "Draugo" redakciją ir ad-
lėje. Programoje dalyvaus muz. | ministracrią. padinf ormuoda-
Balys Pakštas, Rūta Pakštaitė Į mas apie lietuvišką veikla įvai-
ir Aivydė Eitutytė. Muziejaus | riose lietuviu gyvenvietėse. An 
Simpson teatre 2:55 vai. p. p. 
bus rodomas dail. A, Tamošai
čio paruoštas filmas "Spirits of 
Amber Past". 

X Kristinos Marijos Mažeikai-

tanui Skirui šių metų spalio 15 
d. suėio 70 m. amžiatis. Lfckė-
tina stiprybės ir toliau tesėti 
spaudos darbuose. 

M. RUDIENĖS PAGERBIMAS 

Liet Kat. moterų s-ga, savo 
seime Mariją Rudienę išrinkusi 
žymiausia šių metų lietuve, lap
kričio 8 d. Tautiniuose namuo
se surengė jos pagerbimą, j kurį 
prisirinko pilna salė. Iškilmės 
pradėtos Lietuvos himnu Sve
čius pasve'kino programos vedė-

Rudienės ryžtą padėti paramos. pabrėžė M. Rudienės pasiauko-
leikalingam lietuviui. Ji didelę j jimą Lietuvai ir vargo lietuviui. 
savo gyvenimo dalį skyrė ki- į Įteikė knygą "Lietuviai Sibire", 
tiems. Įteikė M. Rudienei žy- '•• svcikii dama Lietuvių moterų 
menį, skelbiantį jos išrinkimą I federacijos Chicagos Įdubo 
žymiausia moterimi. ; vardu. 

M. Rudienė padėkojo visiems B įvairių vietų buvo įteiktos 

VOKIETIJOJE 
Dr. Saulius Girnius, Kristi

na Paulfaikevičiūtė, Dana Baro
naitė ir Jūratė Farasaitė, lapkri
čio 6 d. važiuodami iš Miunche
no į Bonnoje vykstantį lietuvių 
jaunimo suvažiavimą, netoli Bo
nos turėjo automobilio nelaimę. 
Visi keturi buvo gerokai sužeis
ti ir paguldyti ligoninėse. Dr. 
S. Girnius ir Kristina Pauliuke-
vičiūtė guli universiteto ligoni
nėje Bonoje (Universitaetkli-
nik, Chirurgishe Abteilung, 53 
Bonn 1), kitos dvi mergaitės 
Bad Neunhas (St. Maria Hilf 
Krankenhaus, 5983 Bad Neuen-
has). Gydytojai garantuoja, 
kad visi pasveiks, bet turės il
giau gydytis. 

AUSTRALIJOJE 
Poetas Vincas Kazokas, 

"Mūsų Pastogės", leidžiamos 

J. A. VALSTYBĖSE 
JAV LB trisdešimtmečiai 

paminėti yra ruošiamas leidinys, 
kurį redaguoja Balys Raugas. 
Jame atsispindės visų JAV LB 
krašto valdybų, prezidiumų, apy
gardų bei apylinkių veikla. Taip 
pat šiame leidinyje bus aptarti 
JAV LB didieji renginiai: Dai
nų, Tautinių šokių šventės, Kul
tūros kongresai, Teatro festiva
liai, Mokslo ir Kūrybos simpo
ziumai, masinis apsilankymas 
Baltuosiuose rūmuose, politinės 
konferencijos. 

— Violeta Abarifltė, Detroito 
lietuvių visuomenės veikėja ir 
nauja Jaunimo kongreso pirmi
ninkė, buvo paguldyta ligoninėn 
ir jai padaryta operacija. Ji 
pamažu sveiksta ir tikisi greitai 
grįžti į savo pareigas. Guli Holy 
Cross ligoninėje Detroite. Mich. 

— JAV LB krašto valdyba 

X Aldona Veselrienė demon 
tės santuoka su Stephen M. Phil- i struos lietuviško audimo mena į ja Emilija Prose, 
lips bus palaiminta šį šeštadienį, Į sekmadieni, laokričio 15 d. Field į Sveikinimo Žodyje gen. kon-
lapkričio 14 d., 2 vai. p. p. Šv. i sramtos istoriios mttoejuie vyk- į šulė J. Daužvardienė išryškino 
Juozapo par. bažnyčioje St. Jo- j s+a"č<ame "Fabric of CuKure" j moterų reikšm? Lietuvos praei-
seph, Mich. Vestuvinės vaišės j festivalyje, kuriame pakviestas \ tyje ir dabartyje, kovoje prieš 
bus tam pačiam mieste Rose Į dalyvauti ir Lietuviu Tautodailės • okupanto priespaudą. Iš šių N. 
Center salėje. Jaunoji vra OI- I institutas. Lietuviu tautodailės ! Sadūnaitę LK Moterų sąjunga 
gos ir a. a. Mykolo Mažeikų ilgą j t>aroda vyks muziejaus A kam-
laiką gyvenančiu St. Joseph, baryje nuo 11 vai. ryto iki 4 

' P- P-Mich.. mieste, duktė. 
X Algis Raulinaitis, 

go" romano mecenatas, 
'Drau-
iš Los 

Angeles buvo nuvykęs dalyvauti 
Vliko seime Clevelande lapkričio 
7 d. Grįždamas namo ir atlik
damas savo tarnybinius įsiparei
gojimus Chicagoje, jis rado lai
ko aplankyti "Draugo" redak
cija, ir painformuoti prie seimą 
ir Los Angeles lietuvių veiklą. 

X Vietinių gimnazijų futbolo 
(soccer) sezonas jau baigėsi. 
Nemažas būrys lietuviuku atsto
vavo savo mokykloms. Quigley 
South gimnazijos antramečių 
(sophomore) komandos geriau
siu žaidėju buvo išrinktas varti
ninkas Jonas Prapuolenis. Už-
baigtuviu bankete jam buvo 
įteikta taurė. 

x "Po Damoklo Kardu" II da
lies sutiktuvės šį sekmadienį, 
lapkričio 15 dieną, 5 vai po piet 2601 W. Marąuette Rd. 
— tuoj po Stankaitytės ir Gri-1 truotis skambinant iki 

vai. 
x Pedagoginio lituanistikos 

instituto absolventų vakaras ir 
pokylis vyks š. m. gruodžio 12 
d.. 7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Instituto me
cenatai, rėmėjai, buvusieji, da
bartiniai ir būsimieji mokiniai 
ir jų tėvai ir lietuvių visuome
nė kviečiami dalyvauti 

X Patikslinimas. A. a. Jono 
Zdamaus šešerių metų mirties, 
sukakties pranešime, spalio 24 
d. laidoj, parašas turėjo būti: 

yra išrinkusi taip pat išskirtine 
moterimi. Paminėjusi M Rudie
nės veiklą, sveikino ją ir Moterų 
s-gą. 

Kongresmanas E. J. Derwins-
lri sveikinime priminė, kaip M. 
Rudienė gelbėjo Bražinskus ir 
kaip jos pastangas įvertino Vai-
stybės departamentas. Įteikė 
M. Rudienei vėliavą, kuri Wa-

I shingtone plevėsavo virš kapi-
toliaus. 

Meninę programą atlikti bu
vo pakviesta sol. Dalia Kučė-
nienė, kuri pianinu palydint mu
zikui E. Arias, labai patraukliai 
padainavo Lakštingalos giesmę 

žmona Julija ir sūnus Aktus j (Kuprevičiaus), Ne margi saka 
(ne Algis). Už korektūros klai- \ lėUai (Tallat-Kelpšos), The Lašt 

Rose of Summer (Flotow), ari
jas iš operos Marta ir iš operos 

dą atsiprašome. 
X šiaudinuku klases, ruošia 

go koncerto — Jaunimo centro 
kavinėje, ruošia Lietuvos Saulių 
Sąjunga. Dalyvauja: A. Kižie-
nė, Br. Kviklys, J. Masilionis, A. 
Jasaitytė, A. Kairys ir fct. Vai
šėmis rūpinasi Jaunimo centro 
Moterų klubas. Visuomenė ma
loniai kviečiama skaitlingai da
lyvauti, (pr.). 

x LB Brighton Parko apylin
kės valdyba kviečia atsilankyti 
į rudens vakarą lapkričio 14 d. 
7 v. v. šaulių namuose, 2417 W. 
43 Str. Bus nuotaikinga progra
ma, šalta ir šilta vakarienė, šo
kiams gros Pakšto orkestras. 
Įėjimo auka — 12 dol. Rezerva
cijoms skambint 927-7888 arba 
376-3186, (pr.) 

X BaJtlc Monumento, Inc., 
2621 W. 71 Street, tel. 476-2882, 
aav. Leonidą Kazėnienė. Visų 
rūšių paminklai prieinamiausio-
mia kainomis ir sąlygomis. At
dara 10-^5 vai (sk.). 

X M SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik! 
— 1NTEKNATIONAL MEAT 
MARKET Medžioklinės dešre
les, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. 291S West S3rd 
S t , Chkmgo, ni. 60629. Tetef. 
466-4337. (ak.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 

mos Lietuvių Tautodailės insti
tuto Chicagos skyriaus, prasidės 
antradienį, lapkričio 17 d., 7 vai. 
Šv. Kazimiero seserų vienuoly
no patalpose (įėjimas iš kiemo), 

Regis-
5 vai. 

tel. 778-3526, po 5 vai. skam
binti — 631-5832. 

x Kaukai, aitvarai ir kitos 
būtybės parodys save ' 'Lietuvių 
mitinių būtybių" parodoje, kurią 
rengia Moterų Dailininkių Or
ganizacija, IV Mokslo ir Kūry
bos simpoziumo proga. Atida
rymas penktadienį, lapkričio 20 
d., 7:30 vai. vak. Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre. Visuo
menė yra kviečiama dalyvauti. 
Paroda bus atidaryta šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 11 va i ryto 
iki 9 vai. vakaro. Pirmadienį ir 
antradienį uždaryta. Trečiadie
nį vakare vėl bus atidaryta 6 
vai vakaro ir tesis per visą 
simpoziumą. Paroda užsidarys 
lapkričio 29 d. (pr.). 

x "Raganius" — tai mūsų 
literatūros klasiko Vinco Krė
vės-Mickevičiaus veikalas, kurį 
turėsime progos išvysti scenoje 
penktadienį, lapkričio 27 d., 7 v. 
vak. Jaunimo centre, D7 Moks
lo ir Kūrybos simpoziumo metu 
Vykstančiame literatūros ir dra
mos vakare. Pastatyme daly
vauja akt. Jonas Kelečius, Al
gimantas Dikinis, Jūratė Jakš-
tytė, Arnoldas Alekna ir Rai
mundas Korzonas. Režisūra ir 
scenovaizdis Jono Kelečiaus, 
muziką ir šviesas tvarko Vanda 
Aleknienė. Pastatymą globoja 
Akademinis Skautų Sąjūdis. Bi
lietai gaunami Vaaielių preky 

į Mutual Federal Savings, 2212 , boję. 2501 W. 7lst St., Chicago 
Weat Cermak 
VI 7-7747. 

Road Telef. IH. 60629, tetef. (312) 
(sk.) ir prie įėjimo. 

471-1424 
(pr.). 

Tosca bei iš Madame Butterfly. 
Operų arijas dainavo originalia 
kalba Sol. D. Kučėnienė su
silaukė plataus publikos susido
mėjimo. 

Vys. V. Brizgys savo sveiki
nime išryškino moters lygybę 
civilinėse Lietuvos teisėse. Lie
tuvos moteris savo teisėmis 
pralenkė net Šveicarijos mote
ris. M. Rudienė yra parodžiusi 
tiek sumanumo, ryžto, kad var
gu kuris vyras prilygtų. Ji gera 
motina ir uoli visuomenininke. 
Vyskupui sukalbėjus invokaciją, 
vyko vaišes. 

Sūnus inž. Ant. Rudis padė
kojo LKM s-gai už motinos pa
gerbimą. Po skanių vaišių M. 
Rudienės jaunystės draugė J. 
Carp prisiminė, kaip jos su Ma
rija augo Hetuviškoje Westvi-
lėje, angliakasių miestely. Pa
brėžė, kad Marija nuo jaunys
tės pasireiškė šiluma kitiems. 
Nuoširdi Amerikos lietuvės kal
ba visiems padarė įspūdį. 

Amerikos lietuvių katalikių 
moterų pirm. Julia Mack, išaukš
tinusi moters reikšmę šeimoje 
ir visuomenėje, pažymėjo M. 

X Solstu D. Stankaitytės ir 
A. Grigo koncertas, akompanuo
jant muz. A. Vasaičha, bus lap
kričio 15 d., sekmadienį, 3 vai. 
popiet Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Bilietai po 6, 5 ir 4 dol. 
gaunami Vaznelių prekyboje. 
Koncertą rengia Lietuviškos 
Skautybės Fondas. (pr.). 

x Išparduodami gintarai, ke
ramikos figūrėlės ir kt., mėgsti 
rankdarbiai, eglutei šiaudinukai 
— šį penktadienį ir šeštadienį, 
lapkričio 13 ir 14 d., nuo 10 vai. 
r. iki 3 vai. popiet. 3731 W. 66 
Street. Td. LU 5-9073. (sk) . 

kalbėjusiems, dalyviams, visiems 
dirbantiems su ja. Kai žmonės 
parcdo pasitikėjimą, gali-ia 
daug padaryti. Dėkojo šeimai, 
kuri leido jai taip įsijungti į 
darbą, dėkojo talkinantiems 
Balfe. Pažymėjo, kad kai gelbė
jo Bražinskus, 32 kraštai atsi
sakė juos priimti, bet Vytautui 
Dambravai tarpiTŪnkaujant Ve-
necuela įsileido. Dėkojo V. Dam
bravai, atvykusiam šį vakarą. 
Dėkojo dr. P. Brazhii už jos šei
mos sveikatos mlaikymą, Kas-
niūnui, Čepaičiui. Aleksienei, 
daug padedantiems Balfe. Dė
kojo už paramą savo vyrui An-
nui, apie kurį pasakė 'To 40 
metų aš jį labiau myliu negu 
tada, kai už jo tekėjau". Su 
gėlėmis M. Rudienę sveikino jos 
vaikaičiai. Supažindino su visais 
savo ir vyro šeimos nariais. 

Raštu sveikino dr. S. Bačkis, 
E. Turauskienė, Venckai, Čeka
nauskai. A. šlepetytė, dr. K. Bo
belis, kun. Ign. Urbonas, K. Lau
kaitis, Putnamo seselės, Lauč-
kai. VI. Pažiūra, St. Vanagūnas, 
Pulkauninkienė. T. Blinstrubas, 
O. Zailskienė. Istorikų draugija, 
J. Janušaitis, P. Petrutis, Dai
nava, dr. K. Ambrozaitis, Altą, 
Liet. Bendruomenė, Vyčiai, Šv. 
Kazimiero seserys, įvairūs LK 
Moterų dr-jos skyriai. Žodžiu 
sveikino V. Kamantas, dėkoda
mas už pagalbą įvairių kraštų 
lietuviams, ypač už rūpestį Va
sario 16 gimnazija. Dr. L. 
Kriaučeliūnas sveikino Altos 
vardu, džiaugdamasis, kad savo 
gyvenimą M. Rudienė aukojo 
Lietuvai. Kuru A. Trakis svei 
kino Balfo centro valdybos 
vardu. šv. Kazimiero seserų 
vyresnioji ses. Joanela priminė, 
kad seselių auklėtinė pasiekė to
kių aukštumų, Pov. Vaičekaus
kas dėkojo už kalinių ir tremti
nių globojimą. Daugiau tokių 
šviesių asmenybių mums reikia! 
J. Skeivys — sveikino Marąuette 
Parko namų savininkų ir žemai
čių dr-jos vardu. V- Dambrava: 
"Marija, tu visada gyvensi Ve-
necuelos lietuvių širdyse ir ne
mokėsi nuomos". St. Semėnienė 

gėlių puokštės. Savo garbės na
ro sveikino Giedra, įteikdama 
dail. M. Gaižutienės keramiką. 
A. Daukienė — sveikino l iet . 
klubo vardu. Dalyviai sugiedo
jo P gi ausiu metų. 

Užbaigos maldą sukalbėjo 
kun. A. Zakarauskas. J. Pr. 

RELIGINES MUZIKOS 
PLOKŠTELĘ PASITINKANT 
Graži ir didinga Švč. Merge

lės Marijos Gimimo šventovė 
Marąuette Parke. Didinga savo 
architektūra, kuri primena tik
rai lietuvišką savitą stilių. Joje 

padarytas Lietuvos atstovybė
je Washingtone spalio 11 d. ir 
jį patvirtino. Pasitarime daly-

| vavo Lietuvos atstovas dr. Sta-
! sys Bačkis, generalinis konsu-
[las Anicetas Simutis ir dr. Do-

Sydney mieste, redaktorius, at- savo posėdyje, įvykusiame spa-
likęs literatūrinę programą Ade- j lio 24 d. Bostone, svarstė su-
laidės lietuviams, grįžęs namo Į sitarimo projektą, kuris buvo 
turėjo nedidelį kraujo išsilieji
mą smegenyse. Buvo kiek para-
ližuctas, bet jau dabar pradeda 
atsigauti ir už kelių savaičių vėl 
galės dirbti redakciniam darbe. 

— Andrius Vaitiekūnas, Mel-
bourno akademikų skautų valdy- j mas Krivickas. JAV LB kraš-
bos vicepirmininkas, universitete j to valdybai atstovavo Visuome-
studijuojąs kalbas, labai gerai įniniu reikalų tarybos pirm. Al-
išiaikė vokiečių kalbos egzami- į girnantas Gečys, jo pavaduoto-
ną. laimėjo Goethės premiją ir! jas Algimantas Gureckas ir ry-
važiuos į Vokietiją pasitobulin- i šininkas Washingtone Viktoras 
ti vokiečių kalboje. Jis ten iš- j Nakas. Altai atstovavo jų val-
bus vienerius metus. i dybos sekretorius Grožvydas 

— Melbourno akademikai Lazauskas ir dr. Jonas Genys. 
skautai gražiai atšventė savo Į Susitarta, kad į Lietuvos pasiun-
metinę šventę spalio 18 d., ku- Į tinybės namo remonto komitetą 
rioje dalyvavo apie 50 kviestinių ! po tris atstovus skiria Altą ir 
svečių. Minėjimą pravedė Algi-

sutelpa kiekvieną sekmadienį ir mAntas ž i U n s k a 8 > paskaitą skai-
šiaip iškilmių metu, ar tai būtų 
Kalėdos ar Velykos, šv. Mišių 
metu daugybė maldininkų, ku
rių tarpe matyti daug ir ne lie
tuvių suvažiavusių iš kitų pa
rapijų. Jie pripildo sausakim
šai šią šventovę. 

Aišku savaime, kad to viso 
priežastis ir yra tos parapijos 
didingas choras, kuris kelia 
kiekvieno naakiininko širdis ir 
jausmus prie Aukščiausiojo. 
Kalbant apie patį chorą, tikrai 
galima pasakyti, kad bene vie
nintelis tokio pajėgumo bažny
tinis choras visoj išeivijoj. Cho-

tė V. Jakutis. Be to, buvo gra
ži meninė dalis. 

JAV LB. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Lapkričio 12 d. 
1827 m, Leonas Trockis buvo 

išmestas ir Rusijos komunistų 
partijos ir Stalinas tapo Rusijos 
diktatorium. 

1941 m. sovietai sustabdė vo
kiečius prie Maskvos Antrojo 
pasaulinio karo metu. 

1948 m. Japonijos buvęs prem. 
re gieda nuolat 60 žmonių su sa- Je™3 Hideki Tojo buvo nuteis

tas mirties bausme. 
1979 m. Jimmy Carteris su

stabdė naftos importą iš Irano. 

S:>I. Algis Grigas, kuris kartu su sol. 
D. Stankaityte koncertuos ateinantį 
sekmadienį. 

vais solistais. Choras pajėgus 
giedoti didžiosiose šventėse, iš
kilmėse, vestuvėse ir laidotuvė
se, nes jų repertuaras yra labai 
platus, turįs net savo vyrų ir 
moterų chorus. 

To akivaizdoje darant spaudi
mą iš maldininkų puses ir šiaip 
iš žmonių, mylinčių bažnytinę 
muziką, choras nutarė įgiedoti 
plokštelėje visus populiariuosius 
mūsų bei krt itauČių kompozito
rių kūrinius. Tai būtų tikra 
dovana mūsų kartų kartams. 
Plokštelėje parinkti dalykai yra 
tinkami visoms iškilmėms, mi
nėjimams ir didžiosioms šven
tėms. Ruošiaintis tai plokštelei, 
tiek jo vadovai, tiek choras su 
solistais kruopščiai dirba, nepai
sydami nei nuovargio, nei lai
ko, nes repetuojama kelis kar
tus savaitėje dienos metu ir va
karais. Nežiūrint choro pasi
šventimo ir parapijos klebono 
dosnios rankos, vistiek choras 
susiduria su nepaprastai dide
lėm išlakiom. Todėl dar vis 
choras Šaukiasi visų pagalbos 
— padėti viena kita auka, kas 
sumažintų choro rūpesčius. 

Jeigu viskas eis sklandžiai, 
labai galimas daiktas, kad mi
nima plokštelė išvys pristatymo 
dieną dar prieš Kalėdas. Tai 
būtų puiki dovana visai išeivi
jai. Baigiant dar kartą krei
piamės į visą visuomenę, prašy
dami šiam kolektyvui įgyven
dinti jų tikslui nors ir kuklia 
auka. Jeigu šis choras pakėlė 
visų maldas ir širdis prie Aukš
čiausiojo, šaukiamės ir mes visų 
pagalbos. Aukas siųsti per cho
ro narius ir vaidybą. 

A. 

i:if<:f!iTniitimitiinmiiniiii:>nmmnc 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
3649 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60029 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą.. 

f'Hi'iiiiinuiJiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiimiiiii 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 776*700 
Darbo /ai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

r A N A T O L I J U S K A I R Y S 

PO DAMOKLO KARDU II DALIS 
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ SAULIŲ SĄ-GA 

TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku piešė 
dail. P. Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu S&95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 West 6Srd Street 

Chicago, m. 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 40 et. valstijos mokesčių. 

= ^ 

t? MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI 
Artėja nauji 1982 metai. Ekonominė padėtis vis dar 

neaiški. Kainos kyla Infliacija didėja Lietuviškai spau
dai išsilaikyti nėra lengva, todėl leidėjai yra priversti vėl 
pakelti prenumeratos mokestį. 

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

Nuo 1982 m. sausio 1 d. DRAUGO prenumerata viene
riems metams bus 3 dol. didesnė. CfflCAGOJ, OOOK COUN-
TY, KANADOJE ir Užsienyje bus 45 U.S- dol. Kitur-Ame-
rikoje — 43 dol. Pageidautina, kad KANADOS skaitytojai 
siųstų čekius tik U.S. doleriais. 

Suprantame ir užjaučiame tuos skaitytojus, kurie san
taupų neturi ir gyvena tik iš pensijos. Tikime, kad toks 
nedidelis prenumeratos pakėlimas "Draugo" skaitytojų per 
daug neapsunkins. 

Jūsų, 

KUN. P. CIBULSKIS, MIC 
,firaugo" administratorių* 




