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MOLOTOVO PRANEŠIMAS 
AUKŠČIAUSIOS TARYBOS 
SESIJOJE 31 SPALIO 1939 M. 
Apie Tarybų Sąjungos užsienio 

politiką 
(Ištrauka Vokietijos klausimu) 

Per du praėjusius mėnesius 
tarptautinėje padėtyje įvyko di
deli pasikeitimai. Tai pirmoj ei
lėje liečia Europą, bet taip pat ir 
šalis, esančias toli už Europos ri
bų. Sąryšyje su tuo reikia paminė
ti tris lemiamos reikšmės turėju
sias aplinkybes. 

Pirmiausia reikia nurodyti į pa 
sikeitimus, įvykusius tarp TSRS ir 
Vokietijos. Sudarymu nepuolimo 
sutarties tarp TSRS ir Vokietijos 
23 rugpiūčio buvo užbaigti tarp 
TSRS ir Vokietijos keletą metų 
trukę nenormalūs santykiai. Vie
ton iš šalies kai kuriu Europos 
valstybių visaip skatinamo prie
šiškumo, atėjo suartėjimas tarp 
TSRS ir Vokietijos bei geru kai
myniškų santykių užmezgimas. 
Tolimesnis šių gerų santykių ge
rėjimas gavo naują išraišką Vo
kietijos — Tarybų Sąjungos su
tartyje "Apie draugystę ir ribas 
tarp TSRS ir Vokietijos", pasira
šytoje 28 rugsėjo Maskvoje. Įvy
kęs staigus posūkis santykiuose 
tarp dviejų didžiųjų Europos vals
tybių, Tarybų Sąjungos ir Vokie
tijos, negalėjo neatsiliepti į visą 
tarptautinę padėtį. Šie įvykiai vi
sumoje patvirtina tą politinį įver
tinimą, kurį Tarybų Sąjungos — 
Vokietijos santykiams yra davusi 
praėjusioji Aukščiausios Tarybos 
sesija. 

Antra, reikia nurodyti į Lenki
jos sutriuškinimo faktą ir lenkų 
valstybės subyrėjimą. Lenkijoje 
valdantieji sluoksniai nemažai di
džiavosi savo valstybės "stiprybe" 
ir savo armijos "galybe", bet pa
aiškėjo, kad užteko trumpalaikio 

vokiškosios, o vėliau ir Raudono
sios armijos smūgio, kad nieko ne 
liktų iš to išsigimusio versalinės 
sutarties kūdikio, iki tol gyvenu
sio iš nelenkiškų tautybių prie
spaudos- "Tradicinė politika" ne
kliudomo balansavimo Vokie
tijos ir Tarybų Sąjungos pasirodė 
neveiksminga ir visiškai subank
rutavo. 

Trečia, tenka pripažinti, kad 
įsižiebęs Europoje didelis karas 
įnešė pagrindinių permainų į vi
są tarptautinę padėtį. Šis karas 
prasidėjęs tarp Vokietijos ir Len
kijos, pavirto karu Vokietijos iš 
vienos pusės ir Anglijos — Pran
cūzijos iš kitos pusės. Karas tarp 
Vokietijos ir Lenkijos baigėsi grei
tai dėl visiško lenkiškųjų vadovu 

aiiMUtu. j_>ciiKijai, Kaip unu i l i a , 
nepadėjo nei angliškosios, nei 
prancūziškosios garantijos. Iki 
šiol taip ir lieka neaišku, kokios 
tai buvo "garantijos" (visuotinis 
juokas). Prasidėjęs tarp Vokieti 
jos ir anglų — prancūzų bloko 
karas dar neįsiliepsnojęs ir yra 
pradinėje stadijoje. Tuo labiau 
suprantama, kad toks karas turė
jo įnešti pakitimą Europoje ir 
dargi ne tik Europoje. 

Žinoma, pavyzdžiui, kad lai 
ke praėjusių keletos mėnesių to
kios sąvokos "agresija" ar "agre
sorius" įgavo naują, visai konkre
tų turinį, įgavo naują prasmę. Ne 
sunku suprasti, kad dabar mes 
negalime naudotis šiais terminais 
tąja prasme, kaip prieš 3 — 4 mė 
nesius. Dabar jei kalbėsime apie 
didžiąsias valstybes, tai Vokieti 
ja yra padėtyje, siekiančios kuo 
greičiau užbaigti karą, siekiant 
taikos, o Anglija ir Prancūzija, 
dar tik vakar gražbyliavusios 
prieš agresiją, stovį už karo tęsi 
mą, prieš taikos sudarymą. Vaid
menys, kaip matome, keičiasi. 

(Bus daugiau) 

Prezidentas Reaganas Meksikoje tarėsi su Indijos premjere Indira Gandhi. 
Ji išreiškė Indijos nepasitenkinimą dėl Amerikos nutarimo parūpinti Pakis-
tanui modernių lėktuvų ir kitų ginklų. 

Reaganas tarėsi 
su Kinijos premjeru 

Sovietų parama — ginklai pasaulio laigsams 
Cacun. — Meksikoje prasidė-ivadų puola ir kritikuoja turtin-

jo 22 valstybių vadų konferenci-1 gąsias Vakarų valstybes, kurios 
ja, kurioje svarstomi pasaulio pre- i esančios kaltos dėl vargo ir skur-
kybos, finansų, ekonominės para-įdo daugelyje pasaulio dalių, ta-
mos, energijos klausimai. Netur- j čiau Kinija kartu puola ir Sovie-
tingosios šalys skundžiasi, kad j tų Sąjungą. Spalio 20 d. Kinijos 
pramonės valstybės pigiai moka i žinių agentūros komentaruose 
už perkamas žaliavas, o brangiai į nurodoma, kad sovietai tarp 1954 
ima už pagamintus produktus. ir 1978 metų davė atsilikusioms 

Prezidentas Reaganas, kuris Į šalims (73 valstybėms) 47 bil. 
vykdamas i konferenciją pasakė, j dol. vertės paramos, tačiau du 
'kad jis važiuoja klausytis ir moky-j trečdalius tos paramos sudarė 
tis, dar prieš konferencijos atida-į įvairūs ginklai. Sovietų Sąjunga 
rymą tarėsi su Meksikos preziden- i tapo antras didžiausias pasaulyje, 

po Amerikos, "mirties pirklys", ra 

Padėtis Lenkijoje 
Varšuva. — įtempimai Kato-

wice mieste, vienos valandos strei 
kas Zieliona Gora provincijoje, 
kur darbą pertraukė 700 įmonių, 
moterų darbininkių streikas Zy-
rardove sudarė naujų rūpesčių 
Lenkijos vyriausybei. Premjeras 
Jaruzelskis susitiko su katalikų 
Bažnyčios primų arkivyskupu 
Glempu. PAP agentūra skelbia, 
jog buvo tartasi dėl bendradar
biavimo Lenkijos naudai, siekiant 
išlaikyti taiką. Iš Paryžiaus na
mo grįžo "Solidarumo" pirminin 
kas Walesa. 

Užsienio korespondentai pra
neša iš Katowicų, kur policija pa
vartojo prieš lenkų minią ašari 
nes dujas ir lazdas, kad "Solida
rumo" veikėjai, kuriems vadovau
ja Marek Wach, pardavinėjo pra
eiviams "Solidarumo" leidinius, 
"Nepriklausomos Lenkijos Kon
ferencijos" ženklelius, maršalo 
Jozefo Pilsudskio fotografijas^kny-
gelę "Po sovietinio padalinimo" 
ir Katyno lenkų karininkų sker
dynių fotografijas. Kada policija 
bandė šią prekybą sustabdyti, mi
nia puolė akmenimis, šaukdama: 
"Duokim Gestapui!" 

Arkivyskupas Glemp, pasitaręs 
su premjeru Jaruzelskiu, vėliau 
tarėsi su Walesa, kuris aštuoHas 
dienas svečiavosi Prancūzijoje. 

— Šveicarų spauda skelbia, kad 
Gruzijoje buvo vėl suimtas gruzi
nų disidentas Zviad Gamzakhur-
dia, kovojęs už tikėjimo laisvę 

Kambodijos klausimas 
New Yorkas. — Jau treti metai 

iš eilės Jungtinių Tautų Genera
linė Asamblėja priėmė rezoliuci
ją, kuri reikalauja, kad Vietnamas 
pasitrauktų iš Kambodijos terito
rijos. Už rezoliuciją balsavo 100 
narių, 25 — prieš ir 19 susilaikė. 
Pernai panašią rezoliuciją parė
mė 97 valstybės, 23 - balsavo 
prieš ir 22 susilaikė. 

Maroko lėktuvai 
puolė Mauretaniję 
Rabatas. — Pirmą kartą Va

karinės Sacharos kovose Maroko 
karo lėktuvai puolė "polisario" 
partizanų stovyklas Mauritanijos 
teritorijoje. Marokas jau seniai 
kaltina kaimyninę Mauretaniją. 
kad ii teikia Alžiro remiamiems 
sukilėliams globą. Kyla rimtų įta
rimui, kad kovose prieš Maroko jė
gas dalyvauja ir Mauretanijos ka
riuomenės daliniai. Karalius Has-
sanas įsakė kareiviams neperženg
ti Mauretanijos sienos, tačiau, 
matyti, įsakymas neliečia oro erd
vės ir lakūnai sieną peržengė. 

tu Portillo, kalbėjosi su Indijos 
premjerė Indira Gandhi ir turė-

Į jo 90 min. susitikimą su Kinijos 
! premieru Zhao Ziyang. Buvo pa

liesti Kinijos — Amerikos santy
kiai ir Amerikos ginklų tiekimas 
Taivanui. Kinų premjeras buvo 
pakviestas ir sutiko ateinančiais 
metais atvažiuoti į VVashingtoną. 

Kinijos spauda prieš šį vals
tybinių vady suva?;avimą puolė 
ir kritikavo Sovietų Sąjungą, ku
ri konferencijoje nedalyvauja. 
Pirmą kartą tarptautinėje konfe
rencijoje pasirodė naujasis Kini
jos premjerė Ziang, kuriam šis 
suvažiavimas labai svarbus. Ki
nija, nors pati pasigamino ato
minę bombą ir sugeba gaminti 
raketas, laiko save atsilikusia "tre 
čiojo pasaulio" šalimi. Premjeras 
savo pareiškime reikalavo svars
tyti pasauliniu mastu energijos, 
žaliavų, prekybos klausimus. Ki
nija dalinasi vargais ir rūpesčiais 
su visais pasaulio neturtingai
siais, pasakė jis. Kinijos spaudos 
agentūra pavadino prezidento 
Reagano pareiškimus apie priva 

— Memphis teisme patologas 
patvirtino, kad dainininko Elvis 
Presley kūne pomirtiniame skro 
dime buvo užtikta 12 įvairių rū-
"*ų narkotikų. Teisme avarstoma 
n r. Nichopoulos byla. Jis kalti
namas narkotikų prirašinėjimu 
buvusiam dainininkui ir kitiems 
pacientams. 

— Britanijos bedarbių skaičius 
spalio mėn. kiek sumažėjo, tačiau 
vis dar siekia 12.4 nuoš. 

šo Kinijos žinių agentūra. Sovie
tai daro didžiausią pelną, vežda-
ma savo ginklus ir mašinas į atsi
likusius kraštus, kuriems reikia 
maisto ir vartotojų prekių. 

Sovietai atsako 
į kiny protestą 

Maskva. — Spalio 2 d. Sovietų 
Sąjunga įteikė Kinijos ambasa
doriui notą, kur atsakoma į Ki
nijos priekaištus dėl sovietų pro
pagandinio filmo Maskvos tele
vizijoje. Užsienio reikalų vicemi-
nisteris Iljičiovas rašo: "Kaltin
dami sovietų valdžios organus 
neapykantos kurstymu, Kinijos 
atstovai aiškiai supainiojo adre
są. Juk kaip tik Kinijos valdžia be
veik du dešimtmečius be perstojo 
varo nežabotą įžūlią šmeižto 
kampaniją prieš Sovietų Sąjungą, 
tarybinę liaudį. Kinijos skaityto
jui, žiūrovui ir 'klausytojui bruka 
mg menkavertė produkcija apie 
Sovietų Sąjungos grėsmę, sovie-

'tuščia kalba". 
Daugelis atsilikusių valstybių 

čią iniciatyvą, apie laisvą ' rmkąįj i n* šnipinėjimą ir t. t Visa šia 
kampanija siekiama apdoroti Ki
nijos gyventojus ir pirmiausia jos 
jaunąją kartą priešiškumo ir ne
apykantos dvasia. 

Sovietų notoje pabrėžta, kad 
Kinijos valdžia mėgins 

Areštai Nikaragvoj 
Managm. — Nikaragvos vai-;jeigu 

džia suėmė penkis biznio organi-1 griebtis kokių nors provokacinių 
zacijų vadus, kurie kaltino san- veiksmų, tai visa atsakomybė už jų 
dinistų vyriausybę vedant kraš- padarinius teks Kinijos vyriau-
tą į komunizmą. Penki suimtieji sybei. 
pasirašė atvirą laišką, kurio nuo- • 
rašai išsiuntinėti į Jungtines — Vienas Egipto sfinkso pa-
Tautas ir kitas tarptautines orga- minklas (liūto kūnas su žmogaus 
nizacijas. Laiške skundžiamasi, i galva) dalinai sugriuvo. Apie 120 

Reaganas atsiliepė 
i Maskvos propagandę 

Gleneagles. — Škotijoje bai
gėsi Nato valstybių gynybos mi-
nisterių pasitarimai. Sekretorius 
Luns pareiškė spaudai, jog nu
tarta atsiliepti į sovietų propa
gandos ataką, sustiprinant Va
karų visuomenės informavimą 
apie strateginius ginklus. 

Prezidentas Reaganas paskel
bė pareiškimą dėl savo anksty
vesnių pastabų atominių ginklų 
klausimu. Tas pastabas komunis
tų komunikacijos tarnyba tuoj 
panaudojo savo reikalams, tvir
tindama, kad Reaganas kalba 
apie ribotą atominį karą Europo
je. Prezidentas pasakė, kad sovie
tinė propagande siekia įvaryti ky
lį tarp Amerikos ir jos sąjunginin
kų Europoje. Jis neleis, kad jo žo
džiai būtų iškraipomi. Amerikos 
politika neprileisti prie atominio 
karo nėra pasikeitusi per 20 me
tų. Amerikos strategija lieka ta 
pati — išlaikyti stiprias branduo
lines ir įprastas karines jėgas, 
kad niekas nebandytų pradėti 
karo, kurį pralaimėtų visa žmo
nija. Sugestija, kad Amerika gali 
net planuoti Europoje branduo
linį karą yra tikras klaidinimas. 
Amerikos branduolinė strategija, 
jos esencija yra : joks agresorius 
neturėtų galvoti, kad branduo
linių ginklų Europoje panaudo
jimas bus apribotas tik Europoje. 
Me s laikysime bet kokią grėsmę 
Europai grėsme ir pačiai Ameri
kai. Amerikos įsipareigojimą tai
kai ir Europos saugumui pabrė
žia, kaip gyvą garantiją Europo
je esą 375,000 amerikiečių karei
vių, pareiškė prezidentas Reaga
nas. 

Kremlius bando 
derėtis su Kinija 

Maskva. — Jugoslavijos žinių 
agentūra paskelbė, kad Sovietų 
Sąjunga pasiūlė Kinijai atnaujin
ti derybas dėl sienų. Pekino vy-. 
riausybė spalio 20 d. paskelbė, 
kad ii šį pasiūlymą svarstysianti. 
Kremliaus šaltiniai patvirtino, 
kad sovietai vėl bando pagerinti 
santykius su Kinija. Nežiūrint, ar 
pastangos pasiseks, geriau vesti 
derybas, negu ju neturėti, pasakęs 
Kremliaus valdžios atstovas. Pas
kutiniu metu Maskvos spaudoje 
mažiau pasitaiko puolimų prieš 
Kiniją, praneša Maskvos užsie
nio korespondentai. 

Ok Lietuvoj suimtas 
Algimantas Andreika 

Briuselyje išeinančio biulete
nio USSR News Brief (1981 rugp. 
15) žiniomis, gegužės 25 d. Vil
niuje buvo suimtas Algimantas 
Andreika. Arešto dieną, jo bute, 
kur jis gyveno su žmona ir nepil
namečiu sūnumi, padaryta kra
ta, kurios metu konfiskuoti keli 
Lietuvių archyvo numeriai. And
reika kaltinamas pagal LSSR Bau 
džiamojo Kodekso 68-tą straipsnį 
("anti-sovietinė agitacija ir pro
paganda"). 

Tą pat dieną Vilniuje padary
ta krata pas Andreikos tėvus (nie 
ko nerasta), taip pat pas buvusi 
Vilniaus aerodromo viršininką 
Robertą Semėną ir Ardzijauską, 
kurio bute rasta LK BKronikos 
numerių ir ikitos savilaidos. Ardzi-
jauskas buvo sulaikytas, bet po 
dviejų dienų paleistas. 

dar vyksta varžybos tarp Vakarų 
biznio įmonių. Vokiečių AEG Ka 
nis tikisi gauti užsakymus elektri 
niams kontrolės įrengimams, ry
šių ir susižinojimo aparatų gamy
bai. 

Lapkričio mėn. Vakarų Vokie
tijoje lankysis sovietų preziden
tas Brežnevas. Daroma žygių iki 
jo vizito užbaigti visas derybas. 
Dar reiks susitarti dėl trijų mili
jonų tonų plieno vamzdžių, 
kurie kainuos apie 2 bil. dol. Teks 
susitarti, kokią kainą sovietai ims 
už savo dujas. Tuomet, Brežne
vo atvykimo proga bus galima pa
skelbti naują sutartį. 

motu 

Mirė S. Jasaitiene 
Rnttnnp t n r nactanir 
-J^J— , » . — ! . . « z . _ ^ . j _ 

gyveno, spalio 21 d. apie vidur
dienį mirė plačiai žinoma lietu
vių veikėja a.a. Sofija Lukauskai-
tė - Jasaitienė, daugiau prieš ket
verius metus mirusio dr. Domo 
Jasaičio našlė. 

VAKARAI VERŽIASI 
PREKIAUTI SU RUSAIS 

Baigia derėtis del dujų linijos statybos 
Bona. — Vakarų Europa, ieš

kodama naujų energijos šaltinių, 
žengia pirmyn į biznį su Sovietų 
Sąjunga. Rugsėjo 28 Duesseldor-
fe buvo pasirašyta sutartis su so
vietais. Vokiečių plieno bendro
vė Mannesman Anlagenbau ir 
prancūzų plieno bendrovė Creu-
sot — Loire pažadėjo pagaminti 
ir įrengti 22 dujų slėgimo stotis 
prie numatomos natūralių dujų 
vamzdžių linijos Sovietų Sąjun
goje. Šia linija dujos eis iš vaka
rinio Sibiro į Vakarų Europą. 
Prieš šitą Vakarų Europos biznį 
pasisakė buvęs JAV prezidentas 
Carteris ir dabartinis — Reaga
nas. Jie tvirtino, kad Vakarų Eu
ropa taps priklausoma nuo sovie
tų, kurie savo energijos šaltinius 
galės naudoti politiniams tiks
lams, grasindami "užsukti čiau
pą". 

Rugsėjo pabaigoj Vak. Vokieti
jos biznio ir pramonės atstovai 
baigė Maskvoje penkių dienų de
rybas dėl abiejų valstybių ekono
minių ryšių praplėtimo. V. Vokie
tijos prekybos ministerijos atsto
vas Klaus Germann pasakė Va
karų reporteriams, kad "mes kal
bėjom apie biznį, o jie —apie po
litiką". Minėtų dujų kompreso
rių sutartis apims vokiečių—pran
cūzų bendrovių įsipareigojimus 
956.5 milijonų dolerių sumai. Be 
kompresorių stočių, vokiečių Man 
nesman Anlagenbau pažadėjo so 
vietams pristatyti įvairių aparatų, 
vamzdelių, pompų ir kitų linijai 
reikalingų įrengimų už 58.6 mil. 
dol. 

įvelta ir daugiau biznio bend
rovių. Vokiečių AEG Telefunken 
skyrius — AEG Kanis pasirašė su
tartį pastatyti sovietų dujų lini
jai 47 kompresorių turbinas už 
304.3 mil. dol. Britanijos bendro
vė John Brown Co. pristatys 21 
turbiną. Kai kurios turbinos gaus 
dalių iš amerikiečių General Elec_ 
tric Co. 

Iš viso Vakarų bendrovėms 
teks įrengti 41 spaudimo stotį. Du 
jos bus pompuojamos iš Uren-
goy naftos laukų Vakariniame Si
bire netoli Jamalo pusiasalio. Dar 
reikės 19 kitų linijos stočių ir 57 
turbinų, tačiau jų statyba bus pa
vesta Italijos bendrovei Nuovo 
Pignone, kuri yra valstybinės 
energijos "Ente Nazionale Idro-
car bur i" dalis. 

Dėl kai kurių linijos įrengimų 

a. Sofija Jasaitienė 

kad valdančioji chunta ruošia Ni
karagvai "naują genocidą". 

didelių akmenų nugriuvo kairėje, 
užpakalinėj statulos kojoje 

— Saudi Arabija planuoja sta
tyti požeminius naftos sandėlius 
prie Raudonosios jūros. Neramu 
mų ar karo atveju, tie sandėliai 
rieks naftą Vakarų šalims. 

— Naftą eksportuojančių vals
tybių sąjunga OPEC ateinančią 
savaitę šaukia nepaprastą pasita
rimą Ženevoje. Reguliari naftos 
valstybių sesija turi įvykti gruo
džio mėn. 

Velionė buvo gimusi 1901 m. 
kovo 29 d. Šiauliuose. Baigusi 
gimnaziją 1919 m. pradėjo stu
dijuoti agronomiją Berlyno že
mės ūkio aukštojoje mokykloje, 
nuo 1924 m. gyvulininkystę ir 
kooperaciją studijavo Danijoje-
1925 m. grįžo į Šiaulius ir pra
dėjo dirbti kaip gyvulininkystės, 
kurios jaunai valstybei labai rei
kėjo, instruktorė. Organizuojant 
parodą Šiauliuose, ji buvo komi
teto pirmininkė. Nepriklausomy
bės pradžioje dirbo partizanų 
štabe. Berlyne buvo lietuvių stu
dentų socialistų dr-jos pirminin
kė. Grįžus Lietuvon suorganiza
vo Lietuvos Vaiko draugiją ir jai 

S «.I * . pirmininkavo arba buvo centro 
U i m t l r a d i k a l a i valdybos narė. Vokietijoje dirbo 

New Yorkas. — Policija suėmė Liet.Raudonaiam Kryžiuje, būda-
keturis asmenis, įtariamus šar- j ma moterų komitete pirmininkė. 
vuoto bankų automobilio užpuo-fj Ameriką kartu su vyru atvyko 
limu, dviejų sargybinių nušovi-! 1950 m . Dr. D. Jasaitį paskyrus 
mu. Paaiškėjo, kad tarp suimtų j į Tampos ligoninę, ilgai gyveno 
buvo dvi merginos, priklausiusios Į Tampoje. Fla-, vėliau persikėlė į 
radikalų "Weatherman" grupei.. >Jew Yorką, bet sveikatai pablo

gėjus išsikėlė į Bostoną, kur jos 
sūnus yra gydytojas. 

Nuliūdime paliko sūnų dr. Sta
sį Jasaitį su žmona Laima ir šei
ma, dukterį Eleną su vyru dr. 
J. K. Valiūnu ir vaikais. 

Su jos mirtimi lietuvių visuo
menė neteko dar vienos ilgame
tės visuomonininkės. 

Suimta Katherin Boudin, 38 me
tų, jau seniai paieškoma FBI. 

Susišaudymas sutrukdė grupei 
pagrobti 1.6 mil. dol., vėliau New 
Jersey policija iškratė East Oran-
ge mieste butą, kuriame rasti pla
nai, kaip gaminti bombas, rastas 
ištisas arsenalas įvairių ginklų ir 
šešių New Yorko policijos nuo
vadų planai. Tardymai tęsiami 
toliau. įtariama, kad ši radikalų 
teroristų gauja gali būti atsakin
ga už visą eilę neišaiškintų nusi
kaltimų. 

KALENDORIUS 
Spalio 23 d.: Jonas Kap., Kor-

dulė, Ramutis, Jautrytė. 
Spalio 24 d.: Antanas K., Nuni-

— Italijos policija padarė kratą ; lė, Va'mantas, Gluoda 
Neapolio kalėjime, kur kalinami1 g a u i e t € į a 7-10, leidžiasi 5:59 
1,800 kalinių. Rasta 68 peiliai, 33 
durklai, 230 dujų granatų, 10 gra
mų heroino, 300 gr. hašišo ir ne
maža suma pinigų. 

ORAS 
Debesuota, temperatūra dieną 

45 1., naktj 35 1. 

. 
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LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBĖS 
(Tęsinys) 

Lietuvių p i rmenybėse klu
biniu laimėtoju išėjo Cleve-
lando „Žaibas", surinkęs 274 
taškus. Toliau sekė Toronto 
„Aušra" — 185.5 t., Toronto 
„Vytis" — 126 t., Hamiltono 
„Kovas" — 29.6 ta. ir Londono 
„Tauras" — 13.5 t. 

Pagal pask i ras klases , 
„Žaibas" laimėjo — vyrų, 
jaunių B, C ir D ir mergaičių E, 
Toronto „Aušra" — moterų, 
mergaičių B, mergaičių C ir 
jaunių E, Toronto „Vytis" — 
jaunių A ir Hamil tono 
„Kovas" — mergaičių D. 

Iš 84 lietuvių laimėtų 
rungčių kviestinėse varžybose 
„Žaibui" teko 40, „Aušrai" 28, 
„Vyčiui" 11, Londono „Tau
rui" 3 ir Hamiltono „Kovui" 2. 

Iš 107 lietuvių pirmenybių 
rungčių „Žaibas" laimėjo 48, 
„Aušra" 35, „Vytis" 13, Hamil
tono „Kovas" 8 ir Londono 
„Tauras" 3. 

Lie tuvių p i r m e n y b ė s e 
stipriausia pasirodyta jaunių 
prieauglio klasėje. Vyrų klasė
je dalyvių buvo mažai, tik 
prijungus jaunius A, ši grupė 
p a s i d a r ė s k a i t l i n g e s n ė . 
Mažiausia grupė buvo moterų 
ir mergaičių B. Šiek tiek geriau 
atrodė jaunesnės mergaičių 
klasės. Tenka pabrėžti, kad 
dauguma mūsų vyresnių leng
vaatlečių tiek vyrų, tiek ir 
merginų varžybose nedaly
vavo, kadangi jų sezonas yra 
pavasarį ir šiuo metu jie nėra 
pasiruošę. Atrodo, kad reiktų 
grįžti prie senosios sistemos, 
kada vyrų, moterų ir jaunių A 
varžybos būdavo vykdomos 
vasaros pradžioje, tuoj po 
mokyklų sezono, o prieauglio 
klasių — rudenį. 

Iš mūsų lengvaatletų šį 
kartą ypač išsiskyrė 3 berniu
kai : J o n a s N a t k e v i č i u s 
(„Žaibas") — D klasėje, Alek
sandras Žaliauskas („Aušra") 
— E klasėje ir Gytis Barzdu-
kas („Žaibas") — B klasėje. Jie 
pagerino po keletą pabaltiečių 
ir lietuvių pirmenybių rekor-

,dų, gerokai prašokdami senuo
sius. Negalima būtų nepami
nėti mūsų jaunių A sprintų 
elito su Paulium Karosu 
(„Vytis") ir Tadu Kijausku 
(„Žaibas") priekyje. Jų dviko
vės pasėkoje, P. Karosas 
pagerino jaunių A kl. pabaltie
čių ir lietuvių pirmenybių 100 
m- rekordą, prabėgęs per 11.1 
sek. (T. Kijauskas užgaišo 11.2 
sek.). Jiems ant kulnų lipa 
Darius Motiejūnas („Žaibas"). 
Vyrų klasėje mūsų meisteris 
Arvydas Barkauskas (L. „Tau
ras") visus viršijo mėty
muose, kaip jau įprasta. 
Paminėtinas ir sprinteris Algis 
Zylė („Žaibas"). 

Tęsdami aprašymą, kad bū
tų aiškiau, pateikiame am
žiaus klasifikaciją jauniams ir 
mergaitėms, 1981m.: 

A klasė — gimę 1962-64 m., B 
kl. — 1965-66m., C klasė — 
1967-68 m., D kl. — 1969-70 m., 
Ekl. — 1971 m. ir jaunesni. 

Taipogi klubinę priklau
somybę žymėsime sekančiai: 
(A) Toronto "Aušra", (V) To
ronto "Vytis", Z) — Cle-
velando "Žaibas". 

Jaunių B klasėje, šalia G. 
Brazduko, dar išsiskyrė 
sprinteris Gytis Motiejūnas 
(Z), visapusiškas R. Novak (2) 
ir vidutinių nuotolių bėgikas 
Alfonsas Vanagas (Ž). 

Jaunių C kl. pažymėtinas 
visapusiškas C. Belaišis "Auš
ra", pagerinęs net 4 pabaltie
čių pirmenybių rekordus. 

Jaunių C,D ir E klasėse ma
tosi visa eilė neblogo vidurkio 
berniukų. Turėkime vilties, 
kad jie nenubyrės. 

Mergaičių klasėse, nedaly
vaujant daugumai mūsų iš
kilesnių lengvaatlečių, pasek
mės buvo vos pusvidutinės. 
Ryškiau išsiskyrė Indrė Ciup-
linskaitė "Aušra" mergaičių C 
klasėje. Mergaičių E klasėje 
neblogus duomenis parodė 
bėgikės Kristina Motiejūnaitė 
"Žaibas" ir Dita Jasiūnaitė 
"Aušra". 

Oras varžyboms pasitaikė 
labai geras. Pridėjus gerus 
bėgimo takus, bėgikams susi
darė idealios sąlygos pasiekti 
gerų pasekmių. Deja, šuolių ir 
metimų sąlygos buvo prasto
kos. 

Varžybų metu buvo pagerin
ta 66 kviestinių rungtynių 
rekordai. Taipogi krito 28 pa
baltiečių pirmenybių ir 27 lie
tuvių pirmenybių rekordai (žiū
rėkite varžybų pasekmes). 

Iš 27 lietuvių pirmenybių 
rekordų, šie 7 buvo nauji 
ŠALFASS-gos universalūs re
kordai: 

J a u n i ų B — 400 m - 53.0 
sek. — Gytis Barzdukas (Ž.) 

J a u n i ų D — 100 m - 12.3 
sek. — Jonas Natkevičius (Z.) 

J a u n i ų D — 200 m - 26.9 
sek. — Jonas Natkevičius (Z.) 

J a u n i ų E — 400 m — 
1:08.9 min. — A. Žaliauskas 
(A.) 

J a u n i ų E — 800 m. — 
2:55.1 min. — A. Žaliauskas 
(A.) 

Vyrų 4 x 1000 m estafetė 
k lubams — 45.9 sek. — "Žai
bas" (T. Kijauskas, D. Motie
jūnas, R. Novak, A. Zylė). 

J a u n i ų B 4 x 100 m esta
fetė: — 49.4 sek. - "Žaibas" 
(G. Barzdukas, R. Novak, J . 
Natkevičius, G. Motiejūnas). 

Šalia to, G. Barzdukas (Ž) 
prabėgo 100 m per 11.6 sek., 
pakartodamas P. Karoso (V.) 
1978 m. pasiektą jaunių B kl. 
ŠALFASS-gos rekordą. 

Lietuvių ar pabaltiečių pir
menybių rekordai yra tik meti-
n ė m s p i rmenyb ių rung
tynėms ir tik šiose rungtynėse 
jie gali būti atsiekiami, tačiau 
ŠALFASS-gos rekordai gali 
būti atsiekiami ŠALFASS-gos 
narių bet kokiose oficialiose 
rungtynėse. 

Kiekvienoje klasėje už 
iškiliausią pasekmę kvies
tinėse varžybose buvo ski
riamos specialios dovanos — 
plaketės, kurių laimėtojus pa
teikiame: 

Vyrų klasėje — A. Bar
kauskas (L. "Tauras") už diską 
— 47.57 m (156'1") - 829 
taškai. 

Moterų — K. Biliūnaitė (Z) 
— Ietis — 29.36 m (96'-4") — 
587t. 

J a u n i ų A — P. Karosas (V) 
— 100 m — 11.1 sek. - 780 t. 

J a u n i ų B — G. Barzdukas 
(Z) - 400 m — 53.0 sek. -1023 
t. 

J aun ių C — C. Belaišis (A) 
— Ietis (600 g) — 40.69 m (133'-
( 6") — 777 t. 

J a u n i ų D — Jonas Nat
kevičius (Z) — 100 m - 12.3 
sek. — 807 t. 

J aun ių E — A. Žaliauskas 
(A) - Į Aukštį - 1.35 m (4'-5") 
— 551 t. 

Mergaičių B — D. Simana
vičiūtė (A) — I Aukštį - 1.40 
(4'.7") — 612 t. 

Merg. c — L. De Fasio (suo
mė) — 100 m —13.6 sek. - 569 
t. geriausia lietuvaitė — J. 
Totoraitytė (A) — į aukštį — 
1.35 m (4'-5") - 5 5 1 t. 

Merg. D — V. Reinsalu (es
tė) - 800 m — 2:55.9 min. — 
429 t. ger. lietuvaitė — A. 
Stanevičiūtė (H. "Kovas") — 
800 m — 3:07.8 min. - 340 t. 

Merg. E — K. Motiejūnaitė 
(Ž) - 400 m — 1:22.6 min. — 
217 t. 

Hamiltono "Kovo" jaunosios atletės Pabaltiečių i. atletikos 
varžybose (rugsėjo 12 -13 d.) laimėjusios 16 medalių. Klūpo iš 
k.: R. Mačytė, L. Švažaitė, O. Stanevičiūtė. Stovį : A. Verbic-
kaitė, treneris P. Grajauskas ir D. Grajauskaitė. 

VID. VAK. 
SPORTO APYGARDA 

PRANEŠA 
^ Pabaltiečių krepšinio var
žyboms, kurios įvyks lapkričio 
7-8 d. Marąuette Parko salėje, 
registracija baigiasi šio mėn. 
30 d. Dar galima užsiregis
truoti pas V.V.SA. vadovą Z. 
Žiupsnį, 7118 So. Mozart, 
Chicago, IL 60629, telef. 776-
6412. Registracijos mokestis 50 
dol. 

Ta pačia proga reikia pažy
mėti, kad užsiregistravo ir Cle-
velando "Žaibas". Taip, kad su 
tomis komandomis, kurias pa
skelbėme pereitą kartą, varžy
bos, atrodo, bus tikrai įdo
mios. 

GOLFAS 
Spalio 11 d. įvyko Chicagos 

Lietuvių golfo klubo čempioni-
nis golfo turnyras Silver Lake 
CC. Meisterio taurės laimė
tojas tapo Tomas Lapas — 
sveikiname! Atskirose klasėse 
(„net") laimėtojai buvo šie: A 
- klasėje: 1 — T. Vaitkus, 2 — 
A. Dagys, 3 — J. Kubilius. B 
klasėje: 1 — V. Izokaitis, 2 — 
A. Vasys, 3 — V. Meilė. C 
klasėje: 1 — V. Brizgys, 2 — A. 
Traška, 3,4 — A. Lauras, A. 
Dovydaitis. 

Moterų klasėje: 1 — A. 
Vaitkus, 2 — B. Cook, 3 — L. 
Izokaitis. Jaunių klasėje: 1 — 
A. Mikužis, 2 — E. Kaveckas, 3 
- P. Urba, 4 - V. Izokaitis. 
Arčiausiai prie vėliavėlės 
primušę „par 3" — T. Lapas, A. 
Traška ir V. Izokaitis, o „par 
4" — A. Dagys ir T. Lapas. 

Šiuo turnyru yra užbaigia
mas mūsų golfo sezonas, bet 
daugeliui sezoną tik sniegas 
uždarys. 

O. N. 

FUTBOLAS 

„LITUANICA" -
„CROATAN" 3:4 

„Lituanicos" vyrai iš 
Lithuanian Plaza neturėjo 
laimės ir praėjusį sekmadienį 
„Angel guardian" aikštėje, 
žaisdami priešpaskutines šių 
metų pirmenybių rungtynes 
prieš pirmaujančią kroatų 
komandą „Croatan", pralaimė
jo rezultatu 3:4. Toks pralaimė
jimas prieš pirmos vietos 
komandą, atrodo, turėtų paten
kinti beveik kiekvieną koman
dos šalininką, nemačiusį 
rungtynių arba išsamiau apie 
jas negirdėjusį. Laimėti prieš 
kroatus turėta pasirinkimas 
progų: vienuolikos metrų 
baudinys neišnaudotas, iš 
poros jardų prašauta pačioje 

Iškiliausios pasekmės vyrų 
ir jaunių A klasėse skaičiuo
jamos pagal I.A.A.F. (Inter
national Amateur Athlethic 
Federation) vertinimo tabeles, 
o moterų ir visose kitose jau 
nių klasėse — pagal I.A.A.F 
moterų tabeles 

rungtynių pabaigoje ir iš apie 
20 jardų gautas įvartis negali
ma tvirtinti, kad nelaikomas. 
Žodžiu, „Angel guardian" šį 
sezoną riebuvc „Lituanicos" 
pusėje. Visos ten žaistos 
rungtynės pralaimėtos. Šį 
kartą „Lituanicos" įvarčius 
įkirto V. Pikšrys — 1 ir H. Jeni-
gas — 2. 

Rezervas sužaidė 4:4. Šį 
sekmadienį „Lituanica" žais 
prieš ukrainiečių „Lions" 
Avoca jr. Higkschool stadio
ne, Wilmette, IL, 3 vai. p.p. 
Rezervas žais 1 vai. j j 

IŠ EUROPOS 
TAURŲ VARŽYBŲ 

Meisterių taurės varžybose 
antram ratui be vargo kvalifi-
kavosi visi j^voritai. Štai 
Muencheno '*Bfeyerri" duoda 
pamoką švedų "Vaexjoe" net 
5-0, Turino "Juventus" išmuša 
Glasgovvo "Celtic" 2-0, o su jais 
kvalifikuojasi F.C. Liverpool, 
čekų Ostrau, Kijevo "Dinamo" 
ir kt. Antrame rate įdomesnės 
rungtynės bus "Bayern" — 
Lissabon belgų Auderlecht 
prieš Turin, Vienos "Austria" 
prieš Kijevą. 

Taurės laimėtojų varžybose 
Frankfurto "Eintracht" pra-
lenda pro graikų Saloniki tik 
baudų mušimu 5-4, Su Frank
furtu kvalifikuojasi tokios ko
mandos, kaip FC. Barcelona, 
Praga, Tifliso "Dynamo" ir 
Amsterdamo "Ajax". Antra
me rate įdomiausi susitikimai 
bus tarp Pragos ir F.C. Barce-
lonos, FC Porto — AS Roma ir 
Tiflis prieš Bastia. 

UEFA taurės varžybose 
nesunkiai laimi Hamburg SV, 
Borussia, Dresden prieš Lenin
gradą net 4-1 ir Maskvos 
"Spar takas" prieš belgų 
"Bruegge" 3-1. Su jais laimi ir 
"Real" Madrid, Londono 
"Arsenai" ir Milano "Inter". 
Antrame rate kietos kovos bus 
tarp Hamburgo ir Bordeaux 
Milano "Inter" ir Bukarešto ir 
ypač tarp Fc. Kaiserslautern ir 
Maskvos "Spartako". 

* 

— Kvalifikacinėse varžybose 
pasaulio pirmenybėms perei
tas savaitgalis davė įdomių 
pasekmių. Vienoje grupėje Sov. 
Sąjungos rinktinė laimi prieš 
Turkiją 3-0 ir atsistoja pirmoje 
vietoje. Kad užsitikrintų bilie
tą į Ispaniją, jai reikia dar sa
vo namuose laimėti prieš 
Čekoslovakiją ir Valiją. Bus 
sunku, bet galimybė puiki. Ki
toje grupėje Rumunija netikė
tai pas save pralaimi — Švei
carijai 1-2, tuo suteikdama dar 
vilties ir Anglijai Pagaliau 
Lenkija įveikė stiprią R. Vo
kietiją 3-2 ir tuo užsitikrino 
kvalifikaciją Ispanijai. 

Vyt. A. Krikščiūnas 

IŠ LIETUVOS 
PADANGĖS 

— Futbolo antrosios lygos 
p i rmenybėse - K l a i p ė d o s 
„Atlantas" laimi prieš Liepoją 

net 4-0, demonstruodamas 
gerą formą. Tai trečia pergalė 
iš eilės paskutinio rato kovose 
dėl 5-9 vietų. 

— Rugby (Lietuvoje vad. 
„regbiu") pirmenybėse Kauno 
„Staklės" nugali Maskvos 
Aviacijos Institutą 19-9 ir 
įsitvirtina trečioje vietoje. 

— M o t o b o l o meisteriu 
Lietuvoje tapo Kretinga, 
p a s k u t i n ė s e r u n g t y n ė s e 
nugalėjusi Skuodą net 13-1. 

— Rank in io pirmenybėse 
Rygoje Kauno „Granitas" 
laimi prieš Tiraspolį 36-29 ir 
Tbilisą 28-20, bet pralaimėję 
Minskui 22-32, pasimeta. 
Bereikalingai pralaimėjęs 
Krasnodarui 24-25, „Grani
tas" dar atiduoda taškus Ki-
jevui 30-31 ir Zaporožei 29-30. 
Tai trejos rungtynės vieno 
taško skirtumu! Ir su tokia 
laime pernykštis vicemeisteris 
atsiduria net 12-je vietoje. 

— Krepš in io aukščiausios 
lygos pirmenybėse pasibaigė 
pirmoji pusė pirmojo rato. 
Kauno „Žalgir is" kovojo 
Minske. Pirmąsias rungtynes 
pralaimi prieš Kijevo ASK 82-
90, bet po to pasiekia tris 
puikias pergales: prieš Tbilisį 
78-73, prieš Kuibyševą 72-67 ir 
Minską 81-78. Laimėjimai 
sunkūs, bet reikšmingi. Po to, 
dar puikiai sužaidžia prieš 
meisterį CASK, tačiau pergalei 
truputį trūksta ir pralaimi 82-
90. Komandos centras R 
Civilis visose rungtynėse buvo 
be priekaišto. Su 3 laimėjimais 
ir 2 pralaimėjimais „Žalgiris" 
atsistojo 4-je vietoje. 

Vilniaus „Statyba" žaidė 
kitoje grupėje Taline. J i laimė
jo tik 2 kartus: prieš Maskvos 
„Dinamo" 94-82 ir Taliną 80-
64. Pralaimėjo prieš Rygos 
VEF su staiga išgarsėjusiu V. 
Valteriu 87-99, prieš Kijevo 
„Strojtel" 70-77 ir gauna pamo
ką nuo Leningrado net 65-91. 

Vilniaus „Kibirkšties" mote
rų komanda dalyvavo Simfero
polio turnyre, kur įveikė 
Minską 95-86 ir Simferopolį 88-
85, bet baigmėje pralaimėjo 
Leningradui 107-79. Žaidė be 
A. Rupšienės. 

— Stalo t en i so komandinė
se varžybose Lietuvos "Žalgi
rio" atstovai M. Kvejeris, E. 
Zakarianas ir Z. Rusakevičius 
laimėjo prieš estus 5-1 ir Lenin
grado "Spartaką" 5-3, bet baig
mėje pralaimėjo Burevest-
nikui 3-5 ir liko antroje vietoje. 

— Futbolo pirmenybėse Lie
tuvoje abu pirmavusieji pra
laimėjo, bet išliko savose pozi
cijose. Klaipėdos "Granitas" 
krito prieš Panevėžį 0-1, o Kau
no "Kelininkas" prieš Šiaulių 
taip pat 0-1. 

Antroje lygoje Klaipėdos 
"Atlantas" pasiekia dvi pui
kias pergales: prieš Brestą 3-0 
ir Gomelyje 2-0. Tuo tarpu Vil
niaus "Žalgiris" prieš Maskvą 
sužaidžia lygiomis 1-1 ir kren
ta net į l!>tą vietą (o juk dar 
taip nesenai buvo 6-je). 

— Krepšinio Lietuvos tau
rės varžybas pradėjo 182 ko
mandos: 39 moterų ii 143 vy
rų. 

Prasidėjo Sov. Sąjungos 
aukščiausios lygos pirmeny
bės. Vilniaus "Statyba" Tali
ne laimi prieš Maskvos "Dina
mo" 94-82 tačiau Kauno 
"Žalgiris" Minske skaudžiai 
gauna nuo Kijevo 82-99. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

— Bulgarijoje pasibaigė Eu
ropos tinklinio pirmenybės. 
Vyrų klasėje, kaip ir tikėtasi, 
laimėjo Sov. Sąjunga; antroje 
vietoje Lenkija, trečioje Bul
garija, moterų klasėje pirmą 
vietą netikėtai laimėjo Bul
garija, puikioje kovoje nu
galėjusi Sov. Sąjungą. Trečią 
vietą laimėjo Vengrija. 

— II Italijos gastrolių 
neseniai grįžo Kauno "Žalgi
ris". Bolcano turnyre laimėjo 
prieš "Savoją" 112-54 ir Zagre
bo "Matingą" 91-87, baigmėje 
pralaimėjo jugoslavą "Rije-
kai" 88-89. 

Po to pasiekė dar tris per
gales, tačiau prieš antraeiles 
Italijos komandas. 
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
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nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų-, 
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— Vienas R. Vokietijos spor
to žurnalas paskelbė 10 
geriausių sportininkų kiek
vienoje šakoje. Įdomu kad 200 
m krūtine plaukime Lina 
Kačiušytė yra pirma su savo 
pasaulio rekordu 2:28,36.100 m 
krūtine nuotolyje ji yra šešta. 
Vyrų klasėje 200 m nuotolyje 
vilnietis Robertas Žulpa yra 
antras po anglo D. Wilkes su 
pasekme 2:15,36. 

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

6449 So. Putoki Road (Cravrford 
Medical Building) Tel. LU 5 6 4 4 6 
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— Ital i joje neseniai baigėsi 
Europos moterų krepšinio pjb*r'". 
menybės. Sov. Sąjungos ririjp"" 
tinė laimėjo titulą 16-tąkartlĖp. 
ir lengviau, negu bet kada:: 
Baigmėje ji nugalėjo Lenkiją 
85-42. Pažymėtina, kad jau 
antri metai, kaip toje rink-' 
tinėje nėra nei vienos lietuvai-
tės. 
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DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susi tar imą 

6132 S Ked^ieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
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Ukrainiečių 40 m. sukaktis 

cc CHAI ZIVE UKRAINA" 
Šis Sūkis — Lai gyvuoja 

Ukraina — tik kiek ilgesne for
ma, įrašytas į Ukrainos nepri
klausomybės atkūrimo paskel
bimą, kuris įvyko 1941 m. 
birželio 30 d. 8 v.v. Lvovo mies
te ir kurį pasirašė jų tautinio 
seimo pirmininkas, pirmasis 
tada naujai sudarytos vyriau
sybės mini8teri8 pirmininkas 
Jaroslav Stetsko. Chicagoje 
šią 40 m. sukaktį mūsų kai
myninė ukrainiečių tauta 
šventė spalio 18 d. Pavėlavi
mas padarytas sąmoningai, 
nes tik tą dieną Chicagoje ga
lėjo dalyvauti iš Miuncheno 
atvykęs pats tos deklaracijos 
signataras Stetsko. 

Ukrainiečiai ištisais šimt
mečiais yra buvę ir dabar tebė
ra mums drauginga tauta, ken-
čianti dabar tą pačią 
priespaudą Maskvos okupaci
joje, ir mes negalime šios jiems 
taip brangios sukakties pra
leisti negirdomis. Ukraina turi 
per 50 milijonų gyventojų ir la
bai stiprią išeiviją, kuri pasi
žymi ryžtingumu ir kovingu
mu. Ir mums ši tauta labai 
artima. Kunigaikščių laikais 
ukrainiečių plotai buvo Lietu
vos dalis, ir savo tolerancija 
lietuviai valdovai yra palikę 
gerus atsiminimas. Jau po pir
mojo pasaulinio karo, 1918 m. 
sausio 22 d., Ukraina pasiskel
bė nepriklausoma valstybe, ta
čiau bolševikų gruobuoniš-
kumas ukrainiečiams neleido 
laisve ir nepriklausomybe pa
sidžiaugti. 

I TALKĄ AMERIKIEČIŲ VISUOMENĘ 
GELBĖTI V. SKUODI 

Dabartinė sukaktis yra ry
šium su ukrainiečių pastan
gomis antrą kartą atstatyti ne-
priklausomybę. Prasidėjus 
Rusijos • Vokietijos karui, 
ukrainiečiai vėl paskelbė savo 
nepriklausomybę. Atkūrė va
dinamą Laisvąją Pogrindžio 
Ukrainą, sudarė savo sukilė
lių armijąCUPA), kuri vedė ko
vas dėl laisvės. Vadinamą 
Laisvąją pogrindžio Ukrainą 
išlaikė iki 1950 m.., nors ir už
gultą ir niokojamą okupantų, 
nacių ir bolševikų, prieš ku
riuos- ukrainiečių išlaisvini
mo armija atkakliai kovojo. 

1941 m. paskelbus ne
priklausomybę, ukrainiečių 
laisvės kovos daliniams vado
vavo Stepan Bandera. I jo re
miamą vyriausybę įėjo tauti
niai demokratai, socialistai, 
socialistai revoliucionieriai ir 
nepriklausantieji politinėms 
partijoms. Vyriausybė susi
laukė ukrainiečių katalikų ir 
stačiatikių bažnytinės vado
vybės pritarimo, ir jų vadovų 
iškilmingi paramos pareiški
mai išspausdinti ir šių metų 
minėjimo programoje. Buvo 
sudarytas parlamentas, kurio 
garbės pirmininku buvo iš
rinktas metropolitas arkiv. 
Septickis, o pirmininku tau
tinių demokratų vadas dr. K. 
Levickis. Ideologinį ir politinį 
pagrindą atkuriamai Ukrai
nai sudarė dar 1940 m. ukrai
niečių tautinės organizacijos 
manifestas, kuriame buvo skel
biama: "Visiškas sunaikini
mas Rusijos imperijos, to sie
kiant, ukrainiečių tautinei 
revoliucijai ir visų pavergtų 
tautų' ginkluotam sukilimui 
yra vienintelė pirmonė pasiek
ti nepriklausomos. Ukrainos 
valstybės ir išlaisvinti kitas 
Maskvos pavergtas tautas". 
Sio manifesto dvasia buvo vė
liau pagrindas įkurti antibol-
ševikinių tautų bloką, kas bu
vo padaryta 1943 m. vakarinės 
Ukrainos žitomiriaus miškuo
se sušaukus pavergtų tautų 
konferenciją. Sis sąjūdis, da
bar virtęs tarptautiniu, kas
met daro savo suvažiavimus ir 
leidžia savo žurnalą Miunche
ne, kurio redaktore yra Slavą 
Stetsko, pirmojo premjero žmo-

dijo stotį ir paskelbti ne
priklausomybės atkūrimą, ką 
ukrainiečiai įvairių miestų mi
tinguose entuziastingai su
tiko. 

Ukrainą greit įkandin besi
traukiančios Sovietų kariuo
menės užplūdo vokiečiai. Na
cių planuose nebuvo vietos 
laisvai Ukrainai ir jie arešta
vo atsikuriančios Laisvos 
Ukrainos vyriausybės galvą 
Stetsko ir kitus vyriausybės 
narius bei eilę pirmaujančių 
veikėjų. Vėliau tris vyriau
sybės narius gestapo nužudė. 
Stetsko iš Berlyno kalėjimo pa
siuntė protestą reicho kanc
leriui prieš karinę Ukrainos 
okupaciją. Trimis atvejais vo
kiečių pareigūnai grasinimais 
vertė Stetsko atšaukti Ukrai
nos nepriklausomybės dek
laraciją ir paleisti sudarytą vy
riausybę, tačiau Stetsko 
nepalūžo. Ukraina buvo karo 
stovy su vokiečiais. Tūkstan
čiai ukrainiečių patriotų buvo 
nacių areštuoti, net buvo daug 
nužudytų, kalinamų. Kali
namos vyriausybės pareigas 
ėjo Vyriausias Ukrainos Iš
laisvinimo Komitetas. Ukrai
niečių sukilėlių armijai vado
vavo gen. Roman Šukevič — 
Taras Čuprinka, kuris žuvo 
1950 m. kovo 5 d. kovoje su bol
ševikų policijos daliniais, o 
antras ukrainiečių pogrindžio 
karinių dalinių vadovas Ste
pan Bandera buvo Chruščio
vo laikais bolševikų agentų nu
žudytas 1959 m. spalio 15 d. 
Miunchene. Ukrainiečių slapti 
daliniai kovojo atkakliai. Nuo 
jų rankos žuvo vokiečių smogi
kų vadas gen. V. Lutze, bolše
vikų maršalas N. Vatutin, len
kų komunistų gynybos 
viceministeris W. Šverčevski. 
Tokias informacijas ukrainie
čių sukakties minėjime Chi
cagoje spalio 18 d. pateikė pats 
Stetsko. 

Ukrainos laisvintojams 1941 
m. pavyko Lvove perimti ra-

Dabartinė pavergtos Ukrai
nos padėtis yra taip pat sunki, 
kaip ir Lietuvos. Ukrainiečių 
buvęs premjeras Stetsko, turįs 
didelę pagarbą ukrainiečių 
išeivijoje, dabar primena, kad 
šalia dviejų didžiųjų galybių 
dabar yra dar ir trečioji - pa
vergtos tautos, kurios ima ar
dyti Sovietų kolonialinę im
periją iš vidaus. 

Stetsko dabar skatina lais
vąjį pasaulį pavergtų tautų 
laisvės sąjūdžius laikyti teisė
tais savo kraštų atstovais. 
Jiems teikti priėjimą prie masi
nių komunikacijos priemonių, 
kad lengviau galėtų palaikyti 
ryšį su savo pavergtais tautie
čiais. Siūlo, kad išlaisvinimo 
grupėms būtų teikiamas kari
nis paruošimas ir politinė bei 
materialinė parama. Visos 
laisvosios pasaulio tautos tu
rėtų paskelbti didįjį nepri
klausomybės manifestą vi
soms rusų komunizmo ir 
imperializmo pavergtoms tau
toms. Skatina, kad JAV su
darytų galimybes išlaisvini
mo branduoliams laisvai 
prabilti į savas pavergtas tau
tas radijo bangomis. Ragina, 
kad JAV, kaip laisvės nešėja, 
sudarytų Pasaulio laisvės aka
demiją, kuri atsvertų Maskvos 
turimą Lumumbos universi
tetą, kur treniruojami teroris
tai Maskvos imperialistinei 
tarnybai. Stetsko netgi siūlo, 
kad Pentagone būtų sudary
tas tautų išlaisvinimo dalinys. 

Stetsko pabrėžia, kad 
Maskva, nebeįstengusi agi
tacija laimėti pasaulio dar
bininkijos, dabar savo kolo-
nialiniamg tikslams naudoja 
tarptautinį terorizmą. Kai ku
rie dabartinio ukrainiečių va
do siūlymai dabartinėse sąly
gose gal ir per toli siekia, bet 
yra faktas, kad pavergtos tau
tos gali būti stiprus veiksnys 
prieš Maskvos imperializmą ir 
kad į jų įjungimą į laisvės pas
tangas reikia atkreipti didesnį 
dėmesį. J. Pr. 

Mūsų Nepriklausomybės 
Šventės proga, skaudžių 
birželio įvykių minėjimų metu 
ir kitais atvejais, susijusiais su 
Lietuvos byla ar su atskirų 
asmenų gelbėjimu, mūsų 
veikla paprastai pasireiškia 
dviem būdais: telegramų 
siuntimu ir laiškų rašymu 
valdžios žmonėms, tikintis iš 
jų aktyvesnės paramos mūsų 
reikale ir informavimu ameri
kiečių spaudos bei paruošimu 
dalies radijo valandėlių anglų 
kalba, formuojant viešąją opi
niją prieš Sovietų vykdomus 
nusikaltimus okupuotoje Lietu
voje. Ir vienu ir kitu atveju 
mūsų veiksniai ragina mus 
pačius tai daryti. 

Šio straipsnio tikslas yra 
nurodyti, kaip be didelių 
pastangų ir išlaidų panaudoti 
dar vieną būdą, būtent įtrauk
ti į šią veiklą ir amerikiečius. 

Ledus pralaužia 
Lietuvių informacijos 

centras 
Kaip žinome, Brooklyne yra 

kun. K. Pugevičiaus vado
vaujamas Lietuvių informaci
jos centras, kuris Kunigų 
Vienybės leidžiamas (kartais 
Lietuvių Fondui ir kitoms cent
rinėms organizacijoms pade
dant) LKB Kronikas ir kitas 
informacijas apie Lietuvą 
anglų kalba išsiuntinėja 
Amerikos ir kitiems angliškai 
kalbančio pasaulio vysku
pams, senatoriams, kongres-
manams, Žmogaus teisių 
institucijoms, universitetų 
bibliotekoms ir šiaip pasaulio 
žymesniems asmenims. Nese
niai LKB Kronikai leisti są
junga paskelbė, kad ji anglų 
kalba išleistąjį pirmąjį tomą 
irgi išsiuntinėjo 1000-čiui 
katalikų vyskupų, 1000-čiui 
vienuolynų ir 2000-čiam 
universitetų ir kolegijų biblio
tekų. Tai jau gana gerai 
išvystyta informacija iš mūsiš
kių pusės. Tik visa bėda, kad 
tik nedidelė tų adresatų dalis 
tą informaciją plačiau panau
doja. 

Tuo nenoriu pasakyti, kad 
mūsų informacijos iš viso 
nereikia siuntinėti. Ne! Mūsų 
informacijos įstaigoms šitokiu 
būdu pralaužus ledus, reikia 
jau kitiems veikti vietoje ir 
plėsti tą informaciją toliau, 
kad ji neliktų dulkėti bibliote
kų lentynose ir kieno nors 
raštinėse, įtraukiant į akty
vesnę veiklą amerikiečius, nes 
ta informacija anglų kalba 
jiems ir skirta. Ir skirta ne tik 
pasiskaityti, bet kad jie tuo 
reikalu ką nors ir padarytų. 

Kalbėdamas apie platesnę 
amerikiečių pagalbą mums, 

turiu galvoje Amerikos katali
kų vyskupus ir Amerikos 
katalikiškąją visuomenę. 
Vytauto Skuodžio atveju, 
kadangi jis yra ir Amerikos 
pilietis ir Tikinčiųjų teisėms 
ginti komiteto narys, mums 
gali būti labai lengva prie 
vyskupų prieiti, o per juos ir 
prie Amerikos katalikų. 
Bažnyčia, nors ir pergyvenda
ma šiuo metu tam tikrus 
sunkumus, vis tiek yra didelė 
jėga, ir mes būtinai turime ta 
jėga pasinaudoti. Ir ne tik 
Skuodžio reikale, bet ir visuo
se kituose reikaluose, kurie yra 
aprašomi LKB Kronikoje. 
Kaip didesnę amerikiečių talką 
kokiam nors lietuviškam reika
lui suorganizuoti, pavyzdžiu 
gali būti Patersono, N.J., lietu
vių kolonija. 

Delegacija pas 
Patersono vyskupą 

Frank Rodimer 
Lietuvių informacijos cent

ras Brooklyne, patyręs iš spau
dos, kad Patersono vyskupas 
labai palankus lietuviams, 
kreipėsi į Antaną Masionį, kad 
būtų atkreiptas vyskupo dėme
sys į Vytauto Skuodžio reika
lą, užsimenant, kad gal vysku
pas sutiktų išvystyti kokią 
nors akciją diecezijos ir vysku
pų konferencijos Peace and 
Justice komisijose V. Skuo
džio gelbėjimo reikalu, visur 
pabrėžiant, kad V. Skuodis yra 
Amerikos pilietis. Kadangi bir
želio mėn. LB pirm. Angelė 
Stankaitienė jau buvo iš 
vyskupo išrūpinusi maldos 

dieną už Lietuvą visoje diece
zijoje, tai, susitarus su ja, 
nutarta sudaryti šį kartą pas 
vyskupą didesnę delegaciją, 
kad reikalas būtų kiek galima 
išsamiau jam pristatytas. 
Delegaciją sudarė: Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. V. Palubinskas, LB pirmi
ninkė Angelė Stankaitienė, 
kuri delegacijai vadovavo, 
Lietuvos Vyčių atstovas dr. 
Edvardas Vadeika ir LB tary
bos narys ir ateitininkų atsto
vas Antanas Masionis. 

Vyskupo audiencija buvo 
gauta rugsėjo 1 d. Dar prieš 
audienciją Angelė Stankai
tienė aprūpino vyskupo sekre
torę ir socialinės akcijos direk
torę seserį Joan Marie O'Neil, 
padėjusią išrūpinti audienciją, 
visa galima informacija apie 
Skuodį, o A. Masionis parašė 
ilgesnį laišką Skuodžio reika
lu į diecezijos savaitraštį „The 
Beacon". Taigi vyskupas jau 
buvo su mūsų reikalu supa
žindintas. 

Vyskupas Rodimer priėmė 
mūsų delegaciją labai 
maloniai. Prie delegacijos 
prisijungė ir mūsų pokalbyje 
dalyvavo ir sesuo Joan Marie. 
Jau pačioje pradžioje vysku
pas pastebėjo, kad jam mūsų 
reikalas žinomas, mes turį jam 
tik pasakyti, ką jis turėtų 
mums padaryti ir kaip, kad, 
užuot padėjus, nebūtų pačiam 
reikalui pakenkta. Besikal
bant vyskupo turima informa
cija apie Skuodį buvo dar 
papildyta, pasiinformuota apie 
bendrą padėtį Lietuvoje, paro-

Maria Rudienė, BALFo centro valdybos pirmininkė, rytoj 
pradeda dvidešimtąjį seimą Detroite. 

dyti straipsniai apie Lietuvą ir 
Skuodį, tilpę „Newsweek" ir 
„Sunday Visitor" ir paprašy
ta, kad vyskupas Rodimer 
iškeltų Skuodžio reikalą vysku
pų konferencijoje, paragintų 
visus diecezijos parapijų klebo
nus paskatinti savo parapie-
čius rašyti laiškus prezidentui 
Reaganui, senatoriams ir 
kongresmanams ir parašytų 
gerą straipsnį diecezijos 
laikraštyje apie Skuodį, 
argumentuojant tuo, kad, kai 
mes patys rašome, tai vienas 
efektas, o kai rašo populiarus 
ir dar aukštas pareigas einan
tis amerikietis, tai visai kitas 
efektas. 

Išklausęs mūsų pageidavi
mų, vyskupas pasižadėjo: "1. 
kadangi artimiausiu laiku 
v y s k u p ų k o n f e r e n c i j a 
neįvyksianti, jis parašysiąs 
laiškus vyskupų konferencijos 
pirmininkui vysk. John R. 
Roach ir vysk. Thomas C. 
Kelly, kuris yra ryšiams su 
senatu ir kongresu, kad jie 

"Grandinėlė" Cia tik mokosi Šokti. Clevelando 
kraštų lietuviams tautinio šokio grožį. 

Grandinėlės jaunimas jau yra parodęs daugelio 

padarytų kas tik galima V. 
Skuodžio reikalu; 2. kreiptis į 
visus 105-kių parapijų klebo
nus ir kunigus ir įtaigoti juos, 
kad jie skatintų savo parapie-
čius rašyti laiškus Skuodžio 
re ikalu prezidentui , 
kongresmanam ir senato
riams ir 3. parašyti tuo reikalu 
straipsnį į diecezijos organą 
„The Beacon". Vyskupas dar 
įgaliojo seserį Joan Marie 
aptarti su mumis visą akciją 
smulkiau ir, kol ta akcija vyks, 
palaikyti su mumis nuolatinį 
ryšį. Tuo konferencija su 
vyskupu ir buvo baigta. 

Po to dar buvo apie gerą 
pusvalandį kalbėtasi su sese-
ria Joan Marie, kuri griebėsi 
mums padėti su dideliu užsi
degimu ir labai praktiškais 
patarimais. Pvz., ji pareiškė 
mums, kad ji nepasitikinti kle
bonais. Jie galį užmesti, kad ir 
vyskupo prašymą mums padė
ti, renkant jiems mūsų reikalu 
parašus ar rašant laiškus. Ji 
patarė mums patiems paruošti 
peticijas ar laiškus, o ji susi
tarsianti su klebonais, nusta-
tysianti tikslias datas, kada 
tuos parašus rinkti, kurį 
sekmadienį po Mišių. Taip pat 
patarė, kad mes patys 
nuvyktumėm į parapijas ir 
tuos parašus surinktumėm, 
nes mes galėsime geriau 
atsakyti į iškeliamus klausi
mus. Kad darbas būtų efekty
vesnis, ji patarė atsispaus
dinti Vytauto Skuodžio 
plakatus su jo paveikslu ir 
kokiu nors įrašu ir atsivežti 
keletą, renkant parašus. Kad 
viskas iš pradžių sklandžiau 
eitų, jos manymu, mes turė
tumėm pradėti nuo savos lietu
vių parapijos, kur reikalas 
visiems savas ir gerai žino
mas. Be to, ji pažadėjo pati 
kreiptis mūsų reikalu į Newar-
ko archidiecezijo8 socialinės 
akcijos direktorę, ar ten nebū
tų galima ko nors panašaus 
padaryti, ir į visas New Jersey 
katalikiškas kolegijas, mėgin
dama ir jas išjudinti akcijai už 
Skuodį. 

(Bus daugiau) • 
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— Mes negalime pasiekti Loros, — pasakė 
Beverly. — Už interview su ja latvis mus apiplėš 
valandiniais mokėjimais pagal unijos tarifus. 

Išsivystė pasikalbėjimo su Vingra sumanymas. 
Dardančiu Girinio automobiliu jie išvažiavo į 

miestelį, kur gyveno Vingra. 
Toks pasikalbėjimas, jie galvojo, pastūmės 

siužeto griaučius. 
Prie buvusio Vingrų namo kaip pakaruoklis 

tebekarojo juodų Štrichų iškaba „parduodamas". Ant 
metalinės iškabos kabojo mažesnė su parašu 
„parduotas". 

Jie rado Vingrą. Jis buvo išgėręs. 
— Vaikai, — jis sutiko juos plačiu glėbiu, — 

pasiilgote dubonneto? — Kambariuose buvo chaosas. 
Kartoninės, visaip virvėmis perrištos dėžės. 

— Knygos, — trumpai paaiškino Vingra ir 
paspyrė dėžę, kuri buvo arčiau. Impregnuoto kartono 
dėžėse sudėtos knygos atrodė tik kukloka biblioteka, 
ne ta Vingros apibūdinimo hipertrofija Jai reikės 
specialaus traukulio". 

Knygos dėžėse, kaip mumijos sarkofaguose. Bet 
baras tebedominavo visam plačiam kambariui. 
Baras stovėjo nepajudinamas, kaip altorius Šven
tovėj. Žvilgėjo įvairiaspalviai buteliai. Kaip alavinių 
kareivėlių paradas buvo taurės, išrikiuotos ant skob
nio. Ilgakojės taburetės su raudonomis sėdynėmis 
buvo panašios į neūžaugas, susistūmusius prie nkob-
nio, bet nepasiekiančius taurių. 

— Mes patenkinti, — pasakė Girinis, — baras 
senoje vietoje. Kosmografija nepakeista: baras 
Žemės ašies vietoje. 

Ir vos jie pasisakę atėję kalbėtis rašomo veikalo 
dingstimi, Vingra pasakė: 

— Reikia etninių temų. Mūsų etninės temos 
geriausiai parduodamame romane yra Gordijaus 
mazgo atrišimas. Pagaliau, pagaliau, jie pažins mus, 
kaip pažįsta žydus. 

— Lenda į veikalą asmeniškos temos, — lyg ir 
pasiteisino Girinis, ir žinojo, kad tai nėra teisybė. Iš 
viso, veikalo dar nebuvo ir apmatų. 

— Puiku, — suriko Vingra, — pro bendrines 
temas tegu išsikiša ir žmogus. 

— Beje, beieškant žmogaus, — pasakė Girinis, 
— pasakyk, Dovai, kaip tu nusiteiki, kada Lora 
vaikščioja po ekraną. 

Vingra neužpyko. Jis, atrodė, tokį klausimą 
sveikintų. Jis, atrodė, tokiam klausimui jau buvo 
prinokęs. Praradimo aitra užleido vietą analizei. Jis, 
atrodė, užmiršo Loros lovos išniekinimo projektą. 

— Brolau, — šyptelėjo Vingra, — kas atskirta, 
atmiršta. Žmogus nuo tėvynės, vaikas nuo tėvų, 
meilė nuo meilužių. Tai aksioma. 

Jis pažiūrėjo rankinio laikrodžio laiką. 
— Tuoj vietinės žinios. Vieni šaudo, kiti plėšia. 

Mes geriame vyną. Lora, aišku, ateis ir pasirodys. 
Girinis ir Beverly sužiuro į Vingros veidą. Jis 

buvo visiškai ramus, oet balso tonas, tariant vardą 
„Lora", suskambėjo keistai, naujai. 

Jie trys susėdo prieš ekraną, rūkė, vyniojo 
veidus mėlynais cigarečių dūmų šydais. 

Po kruvinų ir purvinų naujienų suskambėjo 
melodingo maršo motyvas — įvadas į Loros 
reklamą. I baldų sankrovą įžengė Lora. 

Ji buvo graži, kaip deivė. Afroditė iš jūrų putos. 
Ji ėjo tylėdama, sūpodama šlaunis, pakaitomis, 

profiliu ir en face, rodydama savo veido grožį. Iš 
fono miglų pradėjo rodytis lovos ir matracai. 
Sustojusi prie lovos, Lora glostė dryžuotą dangalą. 
Sekundei ekrane buvo jos daili, ilgapirštė, nervinga 
ranka. Užsimąsčiusi ji nukuždėjo „geriausia iš 
geriausių". 

Staiga Vingra paniro iš kėdės. Jis atsiklaupė ant 
grindų, prieš ekraną, ištiesė ranką į Loros atvaizdą 
ir sustenėjo: 

— Lora, Lora, sugrįžk! Laukiu. 
Tina dingo. Ekrane bėgiojo linksmi vaikai ir 

čiauškėdami gyrė avižinius dribsnius. 
Vingros rankos virpėjo. Guriniui ir Beverly buvo 

nesmagu matyti taip giliai susijaudinusį tokį 
augalotą vyrą. Buvo nejauku, tarytum pradarius 
duris į svetimą miegamąjį. 

Vingra pasakė lyg pats sau: 
— Norėjote interview, gavote. 

Jie skubomis baigė gėrimus. Skubomis išvažiavo 
iš Vingrų parduotų namų, teisindamiesi turį planų 
virš kaklo. 

Kada jie važiavo gatvėmis, Girinis sušuko: „Tai 
žmogaus tema, tai asmeniškų kančių tema! Šalin 
sociologija!" 

Jie tylėjo, važiuodami greitkeliu. Jie sugavo 
„kelią su vėju", kaip sakė Beverly. Už pusvalandžio 
jie buvo miestelyje, kur gyvena Feliksas Rikantas. 
Dabar, jų apskaičiavimu, Feliksas jau susiprato su 
nelaime, įvertino savo ir Vilbenos santykius, 
sugalvojo gerų epizodo definicijų. Jie jautė savy 
nešvankų smalsumą veržtis su klausimais ir žvilgs
niais į dramos parblokšto asmens dvasią, bet 
teisinosi siužetiniais rūpesčiais: elgtis Trumeno 
Kapotes beletristinio reportažo metodu: stverti 
personažus ir įvykį in progresso. 

(Bus daugiau) 
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LB Clevelando apylinkės pirm. J. Malskis praneša radijo ir spaudos atstovams apie spalio 31 — lapkričio 1 d. ruo
šiamas Lietuvių dienas. Klausosi (iš k.): Z. Kripavičiūtė, V. Akelaitis, V. Mariūnas, I. Bublienė, A. Balašaitienė, V. 
Rociūnas ir kiti Nuotr. V. Bacevičiau* 

Sfcilittfie 
ĮDOMUS RENGINIŲ 

SEZONAS 

1981 - 82 mėty rudens — į 
; žiemos renginių kalendorius jau j 
! puikiai užpildytas. Nedaug liko 
I plyšelių, kur rengėjai galės įsi-
! terpti, nesusikirsdami su jau iŠ 
anksto numatytais renginiais. Čia 
pateikiu iki šiol gautas informa- t 
cijas, kurios, esant reikalui, galės 
būti papildytos. Būtų gerai, kad 
-rengėjai, prieš nustatydami savo 
•numatomu renginių datas, pasi
t r i n t u Clevelando renginių ka
lendorių. Tuo išvengtumėm įvai
rių nesusipratimų, aiškinimosi ir, 
eventualiai, nuostoliu. 

Spalis. 
18 d. sekmadienis. Prof. J. 2 i - I 

levičiaus 90 metų amžiaus minė- i 
"Jimo sukaktuvinis koncertas ir į 
akademija. Ruošia Čiurlionio an-
samblis. 

24 d., šeštadienis. Pabaltiečių i 
vakaras, rengiamas Alto, Lat- -
vių sąjungos ir Estų tarybos. 

25 d., sekmadienis. Alto Cleve-. 
•lando skyriaus organizacijų me
tinis susirinkimas Šv. Jurgio pa

rapijos salėje. 
29 d. šeštadienis. Clevelando 

šaulių pobūvis — balius Lietuvių 
namuose. 

31 d., šeštadienis. Lietuvių die
nų koncertas. Toronto vyrų cho
rai; "Aras" Dievo Motinos audi
torijoje. Rengėjas LB Clevelando 
apylinkė. 

Lapkritis 
1 d., sekmadienis. Tradicinių 

Lietuvių dienų tęsinys. Iškilmin
gos pamaldos D M N P šventovė 
je ir parodos parapijos auditori
joje. 

7 ir 8 d. šešt. ir sekm. Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto seimas Lietuvių namuose 
su iškilmingomis pamaldomis D 
M N P šventovėje ir pobūviu Lie
tuvių namuose. Dainuos sol. D. 
Petronienė. 

14 ir 15 d., šešt. ir sekm. Socia
linės gerovės savaitgalis. Simpo
ziumas, paskaitos, koncertas su 
Bostono vyrų sekstetu, vad. komp. 
J. Gaidelio. 

22d., sekmad : mis. Tautos su
kilimo 40 metų minėjimas. Kal
bės laisvės kovotojas Vladas Ša

kalys Dievo Motinos auditorijoj. 
28 d., šeštadienis. Susikaupi

mo diena Dievo Motinos parapi
jos svetainėje. 

28 d., šešt. Kariuomenės šven
tės minėjimas ir pobūvis Lietuvių 
namuose. Rengia LKVS Ramovės 
skyrius. 
Gruodis 

9 d., treč. Dvasinė kelionė DM 
NP parapijos svetainėje. 

20 d., Šv. Kazimiero lit. mo
kyklos kalėdinė eglutė Dievo Mo
tinos auditorijoje. 

31 d. Naujųjų metų sutikimas. 

1982 METAI 
Sausio 24 d. Simfoninis kon

certas D M auditorijoje. 
Vasario 13 d. Lietuvos laisvės 

vigilija Dievo Motinos šventovė
je. Vasario 14 d. Vasario 16-sios 
minėjimas Dievo Motinos audi
torijoje. 

Kovo 20 —21 d. ^Draugo" ro
mano premijos įteikimas ir kon
certas. 

Kovo 28 d. Kaziuko mugė. Ren 
gia Clevelando skautija. 

Balandžio 3 d. Šv. Kazimiero 
lit. mokyklos 25 metų sukaktis. 

Balandžio 17 d. "Dirvai" pa
remti pavasarinis balius. 

Gegužės 9 d. Šv. Kazimiero lit. 
mokyklos rengiama Motinos die
na. 

Gegužės 15 - 16 d. Žodžio ir 
dailės vakaronė DM auditorijo
je. 

Gegužės 22 — 23 d. Lietuvių 
rašytojų draugijos sąjungos suva
žiavimas. 

SA N • « A . į -

Kviečiame visus atsilankyti! 

• „ Į MES" NO PO»CE 

OI* »lt I*> Sunday, October 25 
1:00-4:00 pm 

For high school/community college studentą, parente , and individuals interested in 
beginning or continuing college in regular day programa, eyening programa, the 
Weekend College, or in g radua te programs in education or nursing. 

Saint Xavier College 
3 7 0 0 W e s t 103rd S t . / C h i c a g o . !L 6 0 6 5 5 (312) 779 -3300 

A Specia! Information Session will be held at 1 PM 
for adults over 23 who wish to pursue a degree prcgram 

NUO 
17E 

JŪSŲ protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turt ingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martel i Cognac skoniu nuo 1715 m. . 

O kai žmonės taip ilgai ką nors vertina, 
įūs žinote, kad tai yra labai gera. 

Sveiks. 
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PADĖKIME SAVO ARTIMUI 

Balfas ir Šiemet vykdo metinį 
šalpos vajų. Ir mūsų artimųjų 
tarpe turime daug asmenų, reika
lingų paramos, kuriems trūksta 
maisto, vaistų ir pinigų būtiniau
siems kasdieniniams reikmenims 
įsigyti. Kas geriau ir jautriau ga
li suprasti žmonių skurdą, alkį, 
vienatvę, skausmus, jei ne krau
jo seserys ir broliai. 

Bendrasis Amerikos lietuvių 
fondas vykdo šį samarietišką 
darbą jau keturi dešimtmečiai.Jo 
dosnią ranką yra pajutę čia gyve
ną ir įvairiuose pasaulio kraštuo
se vargstantys tautiečiai. O mes, 
naujoji tremtinių karta, ar jau už
miršome, kiek nuoširdžios ir 
brangios paramos esame susilau
kę, gyvendami svetimų kraštų 
stovyklose iš to paties Balfo?- Ati
duokime, ką privalome! Mūsų ir 
nedidelė auka daugeliui nušluos
tys ašarą, suteiks paguodą, su
mažins alkį ir šaltį. 

Aukos priimamos sekmadie
niais abiejų lietuvių parapijų sa
lėse. Balfo Clevelando skyrius iš
siuntinėjo laiškus, prašydamas 
aukos. Jau daugelis tuoj atsilie
pė. Laukiame ir iš kitų. 

Šiuo ^metu Clevelando Balfo 
skyriaus valdybą sudaro: Vaclo
vas Steponavičius — pirm. (jam 
susirgus, pareigas eina Anta
nas Styra), Antanina Puško-
riūtė - sekretorė, Vytautas Jo-
kas: 3000 Hadden Rd., Euclid, 
Ohio 44117), nariai B. Natke-
vičiūtė, J. Čyvas ir S. Mačys. 

VLHCO SEIMm RENGTI 
KOMITETAS 

Vliko seimo rengimo komite
tą sudaro: pirm. V. Jokūbaitis 
ir nariai: Alfonsas Mikulskis, Al
gis Kasulaitis, Henrikas Idzelis, K 
Karalis, Vytautas Januškis, Juo
zas Stempužis ir Jonas Virbalis. 

Seimo atstovai apsigyvens Ra-
mada Inn viešbuty, 28611 Euc
lid Ave., kur lapkričio 6 d. 7:30 
vai. vak. vyks pradiniai seimo da
lyvių pasikalbėjimai. Gali daly
vauti ir visuomnė. 

Kiti seimo posėdžiai, iškilmin
ga vakarienė ir koncertas vyks 
Lietuvių namuose. 

(Nukelta i 5 pusL) 

Winterize Your Auto 
N O W ! 

Complete Engine & Transmission Re-
pair. Complete Front & Rear suspen-
sion work. Tune-ups, Brakes, Align-
ment, wheel balance. See any of the 
firms listed here for complete service. 

Satisfaction guaranteed at prices 
that cannot be beat. 

CLASSIFIED ADS 
M1SCELLANEOUS 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, IU. 60632, tel. 627-5980 

Ohio 
Ona Jokūbaitienė. 

,-aistybei 

Revizijos komisija: E. Stepas, 
VI. Čyvas ir St. Astrauskas. 

LSK "ŽAIBO" SUSIRINKIMAS 
Šį sekmadieni, spalio 25 d., 4:00 

vai. po pietų, D.M.N.P. parapijos 
mažojoje salėje įvyks LSK "Žai
bo" visuotinis susirinkimas. Bus 
aptariami 1982 m. sezono veik
los planai, pateikiama šių metų 
veiklos apžvalga, renkami "Žai
bo" atstovai artėjančiam Sporto 
Sąjungos suvažiavimui ir kiti 
klubo reikalai. 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiitit: 

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

Kas šeštadieni Iš WEVD Stoties 
New Yorke nuo 3 iki 9 vai. vakaro, 
97.9 meg. FM. Taippat klausykitės 
"Music of Lithuania" programos kas 
trečiadieni, nuo 6:05 iki 7:00 vai. 
vakaro, iš Seto- Hali Universiteto sto
ties. 89.5 PM. (WSOTJ) 

Dlrekt DR. JOKŪBAS STUKAS 
234SuaBt Drivt 

Watcmmg, N. J. 67060 

T«L - (201) 7SS-MM 
iimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiJiimiii 

La Grange A u t o 
* Complete Mechanical & Auto Body 

Services 
* Engine Diagnosis * Tune-ups 
* Transmission Work 
* Electrical * Air Conditioning 
* Front End Repairs 
* Alignment/Brakes 

PHONE 5794)104 
310 East Burlington, La Grange 

24 hr. emergency service call: 579-5666 

D & D AUTOMOTIVE 
Complete Auto Repair Service 

* Tune-ups * Brakes 
* Transm'n Work * Exhaut Systems 
* Batteries/Electrical 
2641 W. 71st St. — Call 737-4176 

EUROPEAN & AMERICAN MOTOR 
REPAIR SERVICE 

ON MERCEDES BENZ 
Expert Motor Repairs. Mechanios 
trained in Europe. Sun Diagnoštic 
Service. Towing Service. 
• Towing Service 
3541 N. Lincoln Ave, Call 929-4288 

HECTOR'S AUTO CONSTRUCTTION 
Complete Auto Body & mechanical 

Services: Tune-up, Brakes. Exhaust 
Systems, Electrical, Transmission, 
Towing Service. 

4756 West North Avenue 
Call: 745-5815—16 
Entrance In Rear 

D u t c h m a n Contractcrs 
Establiahed 1959 

ROOFMAKING AND GEN'L 
HOME REPAIRS 

Call anytime for estimates 

Jim Hammer 
T e l . 593-3287 

N O B I P I R K T I 

Ieškau pirkti naudotus moteriš
kus tautinius rūbus "small" arba 
"medium" dydžio, skambint po 
7 p.m. 476-3009. 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

ISNUOM. 3-jų kamb. butas 2-me auk* 
te. 7029 S. California Ave. Skambint 
po 6 vai. vak. — TeL 776-0914. 

Išnuomojamas 4 kambarių butas 
Skambint penktad. po 6 v. v., šeštad. 
visą dieną, sekmad. iki 2 vai. popiet 
teL — 434-7140. 

FOR RENT 5 rm., 2 bdrm. apt.—heat-
ed, fully carpeted; adults only. Mar-
ąuette Park area. Call 825-7093. 

ISNUOM. 4 kamb. butas vyresnio amž. 
asmenims Marųuette Parko apylinkėj. 

Skambinkit HE 4-4440 

HARRi'S AUTO HiPAl* 
TJnder Xew Management 

Comp. body, fender wonk & mechar 
icai work. Tune-ups. brakes starter.-
alternators, exhaust syst^rns tt ba.t-
teriesi- You name it — we dd it. 

Ask for Pat John 
S244 W. IRVING PK. TeL 539-9057 

J & S FOREIGN CAR REPAIR 
Complete Auto Services 

Volkswagon, Mercedes-Benz, Porsche-
Audi and B.M.W. 

6801 16th SU Benvyn, Illinois 
CALL —740-3444 

hmnm Cuinraund»d 
D«.'» and fmt Ou*rMn> 
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Mutual Federal 
Savings and Loan | 

2212 WEST CERMAK ROA0 CHICAGO, ILL 60608 
Petor Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 

MOURSt NM.TU«.rrl.*>4 Thur.VI M t , S-i 

SERVINGCHICAGOLANDSINCE 1905 
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Rezidencines ir Komercines Nuosavybes 
Apartmetitai • Kondocuniumai • Nuomavimas FLORIDA a ^ . . _ _ 

RFAT [B Angele E. Karniene 
ar.Ai.Toa BKOKER NOTARY 

17 CT 1 A T117 *701 Gn,f VM* St* Petmbur* B**ch* f-3Srn9 
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M. A. $ I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTAHI PUBLIC 
4259 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI Ir 

iitokie blankai. 
•iiiirmiiuiiiniiiHniiHiiiniuuniummiii 
iiliiiilliiiiiiiiilillllilliiilliiiiiillliiiilliiiiii 
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

COSBfOS PABCEL8 EXPRES8 
2501 W. 6Sth St, Chicago, IL 60620 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
HimilIlHIHIHIHHIIHUHHIHHIIHlHIIHHIl 

KILIMUS IK BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

vitų rflilų grindis. 
BUBNYS 

Tel — RE 7-5168 
• • • • • • * • • • • • • • • - • « * - » * ^ * ^ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvoto* ir paprastos. Radijai, 

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

2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiii 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

I saji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. I automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
?avo pavardę ir telefoną. 

SERAFINAS — 686-2960 
(IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIUIUIIIIUUIUIUIII 

P A R D A V I M U I 

Kuras vis brangsta ir brangsta. Gal 
turite malkom kūrenamą pečių arba 
"fire place"? Cia yra proga įsigyti ge
ra malkų pigia kaina. Patys pasiim
kite. Patogus privažiavimas. 

TEL. — 585-0500 

B E A L E 8 T A T £ 

Ant pardavimo — Cicero — 6 butų 
namas — 1439 S. SOth Ave. $59,000. 
Skambinkit savininkui — 652-0603. 

Arti 73-cios Ir Campbell 2-jų butų 
medinis. Didelis kiemas. lik $38,500. 

Marauette Parko apyL liuksusinis 12 
butų. Parduotas. 

Arti 68-os Ir RockweIL Mūrinis 2-jų 
butų. Parduotas. 

Brighton Parke mūr. 3-jų-butų ir 
krautuvė. Parduotas. 

Dar turime pirkėjų Ir gerų namų 
investavimui. 

Skambinkit teL 486-7878 

SIMAITIS REALTT 
2951 West 68rd Street 

Insurance — Income Taz 
Notary Public 

DĖMESIO! 

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

Teist — W A 5-806S 

llllliuilllliuillllliuillllllllllllllilllllllllll 

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

Apdraustas perkraus tymas 
{•airių atstumų 

Tel. 876- 1882 arba 876-5996 
lllllllllliuiuiillllllllllllllilllllllllllllllilll 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

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

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

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

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , 
Odcago.IL 60829 

10* — 90% — 80% plctau 
oi apdraudė ano ngirtni Ir automo
bilio 

FRANR Z A P O L I S 
3208% Wett 95th Street 

Tele t GA 4-8654 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla-

ai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vist 
4nes korteles. 

Kreipkitės ) "Draugo" adminis
tracija, visais panašiais reikalais. 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd S t 
Chicago, tL 60629 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

Telefonas (813) 300-2448. Vakare (813) 347-2413 

LA N D OP CROSSES 
H i e atruggte for religious freedom in Lithuania, 1939 -1978 

by 
M1CHAEL BOURDEAUX> MJL., B J). 

Printed in England 1979, 339 pagea. Price — including 
ahippinc and handling 88.95. 

Uiaakymus siųsti: 
DRAUGAS. 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio. 
^ 4> 

http://ar.Ai.Toa
http://Odcago.IL


GLEVELANDO 
M I N I O S 
(Atkelta 19 4 psl.) 

LB APYLINKĖ 

Dabartinę LB Clevelando apy
linkės valdybą sudaro: pirm. Jur
gis Malskis, Ingrida Bublienė, 
Vladas Bacevičius, Zita Kripavi-
clūtė, Nijolė Lenkauskaitė, Vik
toras Mariūnas, V. Biliūnas, Al
dona Miškinienė ir Vincas Ake
laitis. 

PENSININKU VEIKLA 

Pensininkų klube kalbėjo adv. 
Algis Širvaitis rugsėjo 2 d. o spa
lio 7 d. —dr. Henrikas Brazai
tis. 

'TĖVAS IR SŪNUS" 
CLEVELANDO SCENOJE 

HICAGOS LIETUVIŲ 2INIOS 
VILNIUS IR SPALIO 9-TOS 

MLNfiJIMAS 

Jau ilgas laiko tarpas kaip Cle-
velandas nebeturi lietuviu teatro. 
Atrodo, kad čia yra turinčiu ta
lento vaidinti, yra ir režisierių, 
kurie nesunkiai galėtu vieną ki
tą veikalą pastatyti. Bet, matyt, 
per ankstyva senatvė ir režisie
rius ir aktorius sugundė pasi
traukti pensijon. Dabar tik ret
karčiais pasiseka pasikviesti te
atralus iš kitų miestų ir leisti 
žiūrovams pasidžiaugti sceniniu 
menu. 

Tokią progą sudarė Ohio LB 
apygardos valdyba, vadovau
jama pirm. Juozo Mikonio, pa-
kviesdama Toronto lietuvių teat
rą „Aitvarą", kuris spalio 10 su
vaidino mūsų žinomo dramatur
go Juozo Grušo 4 veiksmų dra
mą „Tėvas ir sūnus". 

Drama vaizduoja 1936 metų 
Lietuvos žemdirbių problemas ir 
sunkumus naujakuriams įsikurti 
savose sodybose. 

Tema, aišku, neaktuali mūsų 
dienoms. Todėl jaunimas ją pri
ėmė gan skeptiškai, nepajėgda
mas įsijausti į anų dienų konf
liktus tarp turtingesniųjų ir be
turčių, tarp idealisto sūnaus ir 
per daug žemę pamilusio tėvo. 

Prie gan kuklių, gal per kuk
lių dekoracijų,, režisierė Aldona 
Dargytė-Byszkiewicz sugebėjo 
Grušą pristatyti žiūrovams anų 
dienų realybėje. Pati režisierė vai
dino turtingojo ūkininko Budrio 
žmoną. Vienas iš pagrindinių ak
torių — Stepas Ramanauskas — 
buvo puikus Jokūbo Budrio vaid- j šios dienos minėjimo reikšmę ir 

Kaip kiekvienais metais, Vil
niaus Krašto lietuvių s-ga mini 
vadinamą "Vilniaus dieną", ku
rios atsiradimas, kitaip sakant gi
mimas kilo iš Spalio 9-tos tragiš
kai skausmingo mūsų tautai įvy
kio, kai lenkai 1920 metais spa
lio 9 d. klastingai užgrobė Vilnių. 

Nors praėjo nemažai laiko, bet 
tautai padaryta žaizda ir šiandien 
yra atvira, nes bolševikinis oku
pantas, tarkininkaujam ir pinant 
lenkams įprastą paslaptingą vo
ratinklį, kolonizuoja kraštą ir sis
temingai alindamas kas lietuviš

ka, pilna to žodžio prasme, vyk
do žiaurų genocidą. 

Šiam liūdnam įvykiui prisimin
ti VKLS-gos Chicagos skyrius su
ruošė spalio 11 dieną paminėji
mą, kuris savo esmėje suteikė 
naujo patriotinio pasiryžimo ir 
jėgų darbui už Vilniaus krašto iš
laikymą Lietuvai. 

Minėjimas pradėtas pamaldo
mis Jėzuitų koplyčioje. Atnašavo 
5v. Mišias kun. A. Tamošaitis ir 
pasakė pamokslą, kuriame nė vie
nu žodžiu nepaminėjo Vilniaus, 
jau nekalbant apie spalio 9, nors 
pamaldos buvo laikomos minėta 
intencija. Atrodo, kai kurie dvasiš 
kiai vengia tautinį aspektą jung
ti su malda, jie turėtų pasekti 
lenkus, kurie pirmoje vietoje lai
ko tautinį primatą, o tik antroje 
tarybinį. Pamaldų metu giedojo 
solistė R. Mastienė, vargonais 
grojo muz. M. Motekaitis. 

Toliau vyko minėjimas prie pa 
minklo Žuvusiems už Lietuvą, 
kurį pravedė J. Pakalka. Pakėlus 
vėliavą iki pusės stiebo, aukurą 
įžiebė inž. J. Gaižutis, asistuojant 
Al. Vaičeliūnienei ir Ag. Grigai
tienei. Tai simbolinis žuvusiųjų 
pagerbimas. O akivaizdiniam pa
gerbimui gražų tautinių spalvų 
vainiką padėjo D. Šukeiis, asistuo 
jant sesutėms R. R. Gaižutytėms. 

Pagrindinį žodį pasakė inž. K. 
Oželis, kuris savo oratorinėje kal
boje iškėlė nuopelnus buvusių 
valdovų ir kunigaikščių, kurie net 
drebino Maskvos mūrus, o taip 
pat gražiai paminėjo ir visiems 
maloniai keliančią jausmus anų 
laikų Lietuvos didybę. Bet apie 

Marija ir tautos himnas. 
Nuleidus vėliavą minėjimas baig
tas. Oras buvo nepaprastai gra
žus. Dalyvių galėjo būti ir dau
giau. Dalyvavusiems pagarba ir 
juos galima pavadinti Vilniaus 
rikiais, nes jie savo dalyvavimu 
simboliškai kovoja ir remia Vil
niaus veiklos darbus. 

Antroji minėjimo dalis perkel
ta į šaulių namus, kuri prasidėjo 
2 vai., tad dvi brangios valandos 
dingo be jokios naudos. Tai bū
dingas nesiskaitymas su daly
viams brangiu laiku ir nuovargiu. 
Tiek to! Jei jau kas pasiaukojo 
minėjimui, tai ir ši neįprasta per
trauka nesudarė didesnės proble
mos, nes tikėtasi akademinio mi
nėjimo tęsinio — paskaitos, ak
tualių apsvarstymų ir pasisaky
mų bei atitinkamų rezoliucijų 
priėmimo Vilniaus kraštą lie
čiančiais klausimais. 

Deja, labai apsirikta, nes vie
ton rimto minėjimo —akademi
jos, viskas buvo atlikta plokštelių 
grojimu ir įrašytais buvusių kal
bų pranešimais. Parodyti filmai: 
šaulių namų pašventinimo iškil
mės, Vilniaus gyvenimo palaidi 
vaizdai ir kiti eiliniai filmų gaba
liukai. Tai ir viskas, žinoma, už 
kantrybę ir išklausymą antros 

Amerikoje ir laisvajame pasau
lyje gyvenančių lietuvių šventa 
ir patriotinė pareiga. Būtų pa
sigėrėtina, kad ir mūsų mokyk
linis jaunimas nors ir kuklio
mis aukomis simboliškai prie šio 
reikalo prisidėtų. 

Birutininkės nutarė suruošti 
artimoje ateityje kultūrinę po
pietę su paskaita, menine dali
mi ir vaišėmis. Pelnas bus pa
skirtas pasiuntinybės atnaujini
mui Data ir popietės vieta bus 
vėliau paskelbta. Rengėjos ti
kisi, kad dosnioji Chicagos lie
tuvių visuomenė, šaulės,-hai ir 
ramovėnai, dalyvaudami šioje 

many: tikinantis, natūralios vai
dybos ir išlaikęs savo charakterio 
bruožus per visus keturis veiks
mus. Idealisto muzikos studento 
Budrio sūnaus Karolio vaidmenį 
atliko Rimas Kuliavas. Puiki bu
vo senoji Budrienė —Lilė Nakro-
šienė. Budrio sodininkas (Mečis
lovas Abromaitis), jo duktė stu
dentė Genė (Danutė Jokūbaity-
tė), Kybartas —'Budrio kaimy
nas, naujakurys (Vladas Nekro-
čius), Narbutienė —'Kybarto ad
vokatė (Vaida Kuprevičiūtė) . ir 
Antanaitytė —buvusi Budrio tar
naitė (Ramunė Sakalaitė - Fai-
tienė) įsijautę į savo vaidmenis 
ir sukūrę įdomius charakterius. 

Per 300 žiūrovų dėkingi rengė
jams, kad jie suteikė kelių va
landų malonumą sekti dramą ir 
mėginti išspręsti dažnai gyveni
me pasitaikantį konfliktą šeimo
se. 

V.R. 

tikslą, tai yra Spalio 9 ir Vilnių, 
nebuvo nieko pasakyta, o kaip tik 
to minėjimo ir buvo pagrindinis 
tikslas kalbėti apie Spalio 9-tą ir 
Vilnių. Atrodo, lyg sąmoningai 
rengėjų tas daryta, nes buvo ven
giama tas viskas paminėti, kas 
lenkams nemiela girdėti. Tenka 
paklausti, ar tai atsitiktinumas, 
kad spaudoj, išskyrus "L. Lietu
vą", skelbimuose apie Spalio 9-tą 
nieko nebuvo minima, o tik skelb 
tas "Vilniaus dienos" minėjimas. 
Ar tai gerai padaryta? Tas visuo
menės buvo pastebėta ir, žinoma, 
iš to daromos neigiamos išvados, 
dėl kurių ir kyla visos negerovės. 

Kalboms pasibaigus, sugiedota 

dalies "programos" dalyviai buvo 
pavaišinti kava su sausainiais. 

Bendrai paėmus, pirmoji mi
nėjimo dalis, neskaitant vieno ki
to mažesnio neapdairumo, gali
ma sakyti, buvo pravesta gerai. 
Bet antros minėjimo dalies prave-
dimas savo eiga buvo daugiau 
negu nepateisinamas. Kaip ten be
būtų, bet reikia skaitytis su žmo
nių kantrybe ir negalima s-gos 
vardą gadinti gerai neapgalvotais 
darbais. 

J. Tijūnas 

BIRUTININKIŲ ŽYGIS 

Į WASHLNGTONA, D. C. 

D. L. Kunig. Birutės dr-jos 
centrinio |Chicagos skyriaus 
pirm. K Leonaitienė sukvietė 
valdybos ir aktyvesnes dr-jos 
nares svarbiam pasitarimui. Pa
aiškėjo, kad svarbos reikalas — 
lėšų sutelkimas Lietuvos pa
siuntinybės remontui Waahing-
tone. gi mūsų institucija — tai 
Lietuvos Nepriklausomybės rū
mai. Tai laisvajame pasaulyje 
dar plakanti Lietuvos širdis ir 
visų po pasaulį išsisklaidžiusių 
lietuvių nuosavi namai. Jie 
budi ir atstovauja ne tik mums 
išeiviams, bet ir tiems, kurie ne
gali už save ir savo kraštą lais
vai kalbėti. Tarp visų valsty
bių atstovybių plevėsuojančių 
vėliavų Washingtone ir mūsų 
trispalvė didingai plevėsuodama 
skelbia pasauliui, kad Lietuva 
yra gyva. 

Dabar, kai šiai garbingai mū
sų atstovybei yra , reikalingos 
lėšos taisymui ir jos išlaikymui, 
nedelsdami skubėkime pagalbon. 
Lėšų telkimo reikalas yra visų 

K senučių išsiklausinėjęs dar 
Lietuvoje ir gavęs pavyzdžius, Va 
;riakojis atkūrė vaidilų ir vaidi
lučių papuošalus: lelijos su žai
bais, rūtelių ornamentas. Lietu
voje baigęs aukštesnią technikos 
mokyklą, jis tapo plataus sugebė
jimo drožinėtoju. Iš vieno me
džio gabalo išdrožtos grandinės 
arba medinis užraktas — "spy
na". 

Jo rūsys paverstas muziejumi. 
Čia ištisos miniatiūrinės sodybos, 
kryžius iš padirbtų lelijų, senovi
niai iš kaulo žeberklai, miniatiū
riniai ūkio įrankiai, vandenr ir 
vėjo malūnai, kunigaikščių dir-

popietėje, prisidės prie biruti-1 žai, metalo, gintaro papuošalai, 
ninkių pastangų sutelkti kiek į įvairios geometrinės figūros, par-
lėšų pasiimtinybės remontui, i tizanų paminklo miniatiūra, Bir-
Visi žygiuokime su pagalba į i ŽV R a d l i P i n e s m o d e I i s> )° P3; 
Wasbingtoną, D> C, ir atnaujin- i čio namų Lietuvoje modelis, Poš-
kime Lietuvos nepriklausomy-1 k o s baublio miniatiūra, Vytauto 
bės rūmus! N. N. j l a i k u kepurės su ragais, dainos 

j "Kur bakūžė samanota" insceni-
BUTAS, VIRTĘS MUZIEJUMI ! 

Viliaus Variakojo, 6919 So. Ca-
lifornia, Chicagoje, su žmona bu
to kambariai yra pavirtę meno 
paroda ir muziejumi. Dairydama
sis negali atsistebėti iš medžio 
išdrožtais senobiniais diržais, kai 
šytiniais ir varstytiniais sienose 
kabančiais kilimais, lietuviško 
stiliaus lempomis. Valgomajame 
kabo stambus rankšluostis su žo
džiais: "Laimingi tie namai, ku
riuos lanko mieli svečiai". Kitame 
įausta: "Vienam Dievui garbė". 
Neteko kitur matyti tiek lietuvis 
ko stiliaus žvakidžių, sietynų, 
kaip Variakojo rankomis padary
tų. 

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. spalio mėn. 23 d. 

kambarėlis, skirtas Variakojo fan
tazijos kūriniams, kaip Adomo 
medis, Auksinė obelis, Pragaras, 
Žvaigždžių pasaulis. 

Neįmanoma visko išpasakoti, 
ką V. Variakojis ir gabi jo žmo
na yra sukūrę iš medžio, metalo, 
kaulo, audeklo ir kitų medžiagų. 

Verta pamatyti, šeimininkai mie
lai visiems parodo, ypač organi
zacijų grupėms, pirma susiskambi 
nus telefonu PR 6 — 4013. Net 
ir spaudiniuose buvo atžymėti šie 
V. Variakojo ir jo žmonos meniš
ki laimėjimai. 

J.Pr. 

A. f A. 
JUOZUI SKORUBSKUI mirus, 

jo žmoną Birutę, dukrą Rime su šeima ir vi
sus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

MARIJA SALUČKIENĖ, SŪNŪS VYTAUTAS 
IR KĘSTUTIS SU ŠEIMOMIS 

žavimas. Čia taip pat atskiras! 

BRINKMAN & SONS 
PLastering, Stucco Repair 

No Job Too Small 
27 W. 117 Aimy Trafl Road, 
West Chicago — TeL 289-7161 

Štai lietuvių ka lbos vaizdingumas 
Mergužėlė lelijėlė, bernužėlis 

dobilėlis, motinėlė sengalvėlė, 
tėvužėl is rūpintojėlis. 

iiiiimiiiiimimiiitiiimiiiiimiiitmmim 

RADIJO PROGRAMA 

Seniausia Lietuvių Radlt programa 
Naujoj Anglijoj i! Stoties WLYN. 
1390 banga, veikia sekmadieniais nuo 
140 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vešiausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Šią programą 
veda Steponas Ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptu J Baltic Flo 
rista — gClių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas'' <r ra
site didelj pasirinkimą lietuviškų kny-
m 
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t? S I U N T I N I A I Į LENKIJĄ 
Siunčiame jūsų sudarytus siuntinius arba sudarysime siuntinius 

iŠ įvairių prekių. Pageidaujamos prekės: Cukrus, Crisco, kava. skal
bimo milteliai, skutimosi peiliukai, bandaželiai ir 1.1. 

PULASKI TRAVfL AGEMCY 
6050 S. Pulaski - Ttt. 581-1200 
5021 W. FuUtrton - Tt l . 880-0473 

Kreiptis { GRA2ESĄ OLSZEWSKA 
Kasdien nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
šeltad. nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. popiet 

PROGRESSIVE DRTVING SCHOOL 
VAIRAVIMO LEIDIMAI GAUNAMI — pigiausiai, lengviausiai, grei
čiausiai. Illinois valstijos, tarptautiniai, įvairių katagorijų (sunkve-
žimams, traileriams). 

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

J.&J.PHARMACY 
VaMal. <1lan9ia|,ii|xii1iii>tlkimiai.uy'kiiinia aafcsa k i t 

Tlklfcjolanitn Udta. — M I H, Į I I I M ari 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

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

Visos prognuno* is W©PA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stot}. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
14*0 AM 

1159 S. MAPLEYVOOD A VE. 
CHICAGO, ILL. 99829 

C G. P R O F E S S I O N A L 
H O M E I M P R O V E M E N T 

Višaki alum. darbai. Permodeliavi-
mai. Nemokami apskaičiavimai. Pil
nai apsidraudė. Pena-kams nuolaida. 

CRAIG GURTLER — 442-9484 
LENNY VABALATIAS — 952-0589 

Šviesaus atminimo, tauriam lietuviui 

A. f A. 
J U O Z U O S K O R U B S K U I 

m i r u s , 
jo mylimą žmoną, brangią BIRUTĘ, dukrą RIMĄ 
ir žentą ALGĮ TAMOŠIŪNUS, gilaus liūdesio pri
slėgtus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

JADVYGA POVILAITIENĖ, Omaha, NE. 
LORETA BAUM P.f Grand Island. NE. 
RINGAUDAS POVILAITIS, Tampa, Fl. 

B I L L ' S M E A T M A R K E T 
Biil's Meats Are Your Treats 

Specializing in prime & choice meats. 
We cut meats to your order. 
We have Spėriais for Hoiidays. 

3452 W. 93rd Street TeL 737-9445 

P R E S T I G Ę L I Q U O R S 
Ask About Our Deliveries. Major 

Brands: Barrel Beer Available, Cold 
Beer — Imported Beer Also. Corner 
of 55th & Willow Springs Rd. TeL 

Check our wkly Specials. 

Kilnios sielos 

A.f A. 
Aldonai Miškinytei - Kiršteinienei 

peranksti išėjusiai į amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame 
p. RAIMUNDĄ KIRŠTELNA su vaikaičiais, p. JONĄ ir 
MAGDALENĄ MIŠKINIUS, p- KĘSTUTĮ ir VYTENĮ 
MIŠKINIUS, brangios žmonos, mamytės, dukters ir se
sers netekus. 

NIJOLĖ IR VAIDEVUTIS DRAUGELIAI 

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

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 S o . Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h Hermitage A v en u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mielai 

A. + A. ONAI TONKŪNIENEI 
netikėtai iškeliavus amžinybėn, jos vyrą MYKOLĄ, 
dukrą RTTONĘ su šeima ir ALGĮ su šeima giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

JADVYGA, ALGIMANTAS ir 
KĘSTUTIS SU SEIMĄ 

JAKUBAIČIAl 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47^-2345 
AIKŠTĖ A L T O M O B I l IAMS STATYT I 

DAILIOJO 2 0 D 2 I 0 PLOKŠTELES 
1) TREČIAS LITERATŪROS VAKARAS. Skaito Aloyzas 

Baronas, Kazys Bradūnas, Henrikas Nagys, Birutė 
Pūkelevičiūtė, Liūne Sutema, $6.00. 

2) POEZIJA. Skaito Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras. 
Muzikines Intarpas sukomponavo ir paskambino komp. 
Julius Gaidelis. Kaina $6.00. 

3) KETRIRTASIS LITERATŪROS VAKARAS. Savo kūrybą 
skaito Jonas Aistis. Kaina $6.00. 

4) POEZIJA Et, PROZA. Skaito autoriai: Pulgis Andriušis, 
Bernardas Brazdžionis, Antanas Gustaitis, Stasys San
tvaras. Muzikines intarpas paruošė ir įskambino Julius 
Gaidelis. Kaina $5.00. 

5) LEONAS BARAUSKAS. Skaito Sandaros skrynia, Šėmai
čių daina. A š lietuviškas žemdirbys. Upė, tėvas, upė. 
Opera "Lokys" ir kitos. Kaina $6.00. 

PASTABA: Užsakant plokšteles per paštą — pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, ĄSAS W. 63rd 8t.f Chicago, IL 60619 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3310 SO. LITUANICA AVE Tel YArds 7-1138-3" 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir S0N0S 
2424 VV. e>Qth STREET 
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, Iii 

Tel REpublic 
Tel 9: 

7-1213 
4-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO CALIFORNIA AVE Tei LArayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HALSTED STREET Tel YArds 7-1011 

VASAITIS - BUTKUS 
144o SO 50th AVE . CICERO, ILL Tel Olympic 2-1003 

Perskaitę Draugi duokite kitiems pasiskaityt. 

CHARLES STASUKAITIS 
Cordon Funeral H o m e 

2̂0 S HALSTED STREET Tel 220-1344 



DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. spalio mėn. 23 d. 

x Lietuviu Pensininku s-gos 
narių susirinkiinas vyks spalio 
2S d., trečiadienį, 1 vai. p. p. 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
Dr. K. A. Jučas kalbės sveika-
tos reikalais, 

X Moteriškių 'gyvenimo per
mainos reikalai, 595 Alvudo ra
dijo paskaita šį šeštadieni, 8:45 
vai. r. Sofijos Barkuvienės radi-

X Dr. Ant. Razina, Pasaulio 
Lietuvių dienų komiteto pirmi
ninkas, ir Br. Juodelis, pirminin- I jo šeimos valandos metu. 
ko pavaduotojas, išvyko į Bo
stoną. Ten šį savaitgalį, spalio 
24-25 dienomis, jie dalyvaus 
JAV-bių L B tarybos 3-sios se
sijos posėdžiuose. 

X Astros Totoraitytės ir Edu
ardo Andriušio santuoka bus 
palaiminta šv. Mišių metu šį 
šeštadienį, spalio 24 d., 3 vai. 
popiet švč. M. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčioje. Mišių ir san-

X Pensininkų sveikatos reika
lai ir kultūrinė programa Sody
bos pažmonyje šį sekmadienį 
nuo 2 vai. popiet. Skiepai nuo 
slogos. Užkandis. Visi laukiami. 

X Dr. Krikščiūnas . Kaga-
niec, Evergreen Park, UL, Myko
las Smelstorius, Euclid, Oh., 
Saulius Remėza, New Rochelle, 
N. -Y., pratęsdami prenumera
tas, atsiuntė po 10 doL aukų. 

tuokos metu giedos parapijos . i^į^ a £ j u . 
choras ir sol. Dana Stankaitytė. 
Jaunoji yra Aldonos ir Prano j X Domininkas M-siulis, Le- j 
Totoraičių duktė, jaunasis — mont, UI., atvyko į "Draugą",i 
Marijos ir Angelberto Andriu- pratęsė jo prenumeratą, ir pri-1 
šių sūnus. Vestuvinės vaišes ' dėjo 8 dol. auką dienraščio st i- ; 

vyks vakare Oak Lawn Chalė prinimui. Labai ačnL 

GALINA SUŽIEDĖLIENĖ - DELEGATE 

Pagarba žuvusiems . . . Vilniaus krašto lietuviai prie Jaunimo centro. Nuotr. P. Maletos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DR. P. ATKOČIŪNAS — 
GARBĖS PIRMININKAS 

salėje. 

x "Lituanicos" skautų tun
to tėvų metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalio 25 d. 
10 vai. ryto Jaunimo centro ma
žojoje salėje. Visi tėvai kvie
čiami būtinai dalyvauti. 

x Skautininkai Alė ir Vytau
tas Namikai džiaugiasi pirmąja 
dukraite Kotryna-Onute, rugsė
jo 25 d. gimusia jų dukrai Jū
ratei ir žentui Larry. Jaunieji 
tėvai ir naujagimė gyvena Sa-
cramento mieste, Kalifornijoje. 

X Medicinos sekcijos prane
šimus Mokslo ir kūrybos simpo
ziume darys įvairių sričių spe
cialistai — daktarai, būtent dr. 
Mindaugas Vygantas, dr. And
rius Plioplys, dr. Arvydas Vana-
gūnas, prof. K. Lederis, dr. Li
nas Sidrys, dr. Rimgaudas Ne-
mickas, dr. Eugenijus Gedgau
das, dr. Jonas Daugirdas, dr. 
Leonas Bekeris, dr. Tomas Ki
sielius, dr. Dana Variakojytė 
ir dr . Jonas Valaitis. Simpoziu
me bus kalbama apie atradi
mus medicinos srityje. 

X Alberta Astraitė . Singh, 
Miibrae, Ca l , jaunosios kartos 
"Draugo'' skaitytoja, pratęsda-
ma prenumeratą, atsiuntė ir 10 
dol. auką. Labai dėkojame. 

X Jonas Paroms, Chicago, 
III., skautų ir kitų 'lietuvišku or
ganizacijų veikėjas, prie prenu
meratom pridėjo ir 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

Cicero Altos skyriaus tarybos 
ir valdybos susirinkime spalio 
7 d, 7 vai. vakaro šv . Antano 

x Vytautas Sinkus, P. M. parapijos salėje ilgametis Cice-
Ruikis ir B. Abraitis, visi iš , ro Alto skyriaus pirmininkas 
Chicagos, įvairiomis progomis dr. Petras Atkočiūnas buvo iš- -
atsiuntė po 8 dol. aukų. Labai \ r inktas Cicero Altos skyriaus | n m t ų apl inkybe (dr. Atkociu-

.-- , . . . . , nas jau peržengė 85 metus am-
aciu. garbes pirmininku. L . \ .« - . . , 

j b r j ziaus) iš pirmininko pareigų pa-
x Pranas K. Puronas, Lyn- j Posėdžiui pirmininkavo P r a - , s į t raukė. Tame pat posėdyje 

don, Kansas, S. Kontrimas, Cen-1 nas Kašiuba, 'sekretoriavo K. ' v a l dyba nutarė dr. Petrą Atko-
terville, Mass., atsiuntė po 5 dol. Tautkus. Skyriaus veiklos pra-1 {.faną., ilgametį skyriaus pirmi-
aukų. K. B. Žutautas. Toronto, nešimą padarė laikinai einanti n m k ą fr dar ilgiau nuoširdžiai 

skyriaus pirmininko pareigas dį rDantį Amerikos Lietuvių Ta
rybos labui, paskirti Altos Cice-

pranešimus, pirmininkaujantis i ris bus lapkričio 15 d. Jauni-
K. Kašiuba paprašė pirmininkės j mo centro mažojoj salėj, 
dr. Motušienės užbaigti savo Tos dienos prelegentei Irenai 
pranešimą. Dr. B. Motušienė j Kriaučeliūnienei įteikė dr-jos iš-
perskaitė Cicero Altos skyriaus j leistą knygą — Vytautas Didy-
gegužės 13 d. pranešimą ir tuo j sis su visų narių parašais už jos 
reikalu nutarimą. Tame posėdy- į nuoširdžią paramą Lietuvių Is-
jeN dr. Pe t ras Atkočiūnas dėl Į torijos dr-jai. 

Prelegentė L Kriaučeliūnienė 
kalbėjo apie dabartinę Kiniją ir 
jos žmones. Pirmasis įspūdis 

G. Sužiedėlienė, mokslininkė j 
ir aktyvi veikėja, y ra pa
skir ta delegate į Baltųjų Rū
mų senimo konferenciją (White 
House Conference on Aging). 
Neseniai tos konferencijos ek-
zekutyvinis direktorius David 
A. Rus t jai asmenišku laišku 
pranešė, kad ji yra skiriama pil
na, su teise balsuoti, delegate. 
Konferencija įvyks lapkričio 30 
— gruodžio 3 dienomis Wa-
shingtone. 

Tenka pastebėti, kad Galina 
Sužiedėlienė šiuo metu dirba 
mokslinį darbą Washingtone 
esančiame Katalikų un-te. Ji 
nuolatos rūpinasi ir studijuoja 
įvairias problemas, kurios liečia 
šio krašto senimą bei įvairias 
etnines grupes. Žinoma, savo 
darbo srityje ji niekuomet ne
užmiršta iškelti ir mūsų lietu
vių grupės in4 - *esų bei klausi
mų. G. Sužiedėlienė aktyviai 
reiškiasi ir JAV-bių Lietuvių 
Bendruomenės veikloje. 

Nėra abejonės, kad mūsų de
legatė senimo konferencijoje 
stengsis iškelti ir lietuviams rū 

Sužiedėlienė 

mos įvairiausios problemos ir 
daromi įvairūs nutarimai, kurie 
turės daug įtakos viso krašto 
senimo reikalų tvarkymui. G. 
Sužiedėlienės paskyrimas į B. 
Rūmų senimo konferenciją pil-

pimus klausimus, š i senimo nos delegatės teisėmis yra ne
klausimams nagrinėti konferen-1 paprastas lietuvių laimėjimas ir 

nanaaa — 4 aoi. j . K.ariciys — 
3 dol., Angelė Avižonis — 2 dol. 
Ačiū. 

x Petras MenkeKūnas. Chica
go, UI., statybininkas, užsuko į 
"Draugą" ir įsigijo naujausių 
leidinių. 

vicepirmininkė dr. B . Motušie
nė. J i išvardino, kokios organi
zacijos sudaro Cicero Altos sky
rių. Pavardėmis išvardino or
ganizacijų atstovus taryboje ir 
valdyboje. Išvardino, kokie 
skyriai turėjo renginius, minėji
mus ir kur dalyvavo pas kitus. 

ro skyriaus garbės pirmininku. 
Susirinkimas valdybos nutari

mą entuziastiškai patvirtino il
gais plojimais. Pirm. Pranas 
Kašiuba nuoširdžiai Petrą At
kočiūną pasveikino, priminė jo 
ilgų metų darbus, parodytą rū-

Valdybos pranešimuose buvo ir j pįį į į c į c e r o Altos skyriaus 
skyriaus kasininko Jono š iau- i vejklai, palinkėjo sveikiausių 
čiūno, sekretoriaus Stepo Pau- į m e t l , r^. Atkočiūną pasveiki-
lausko ir skyriaus atstovo prie į n o įr Altos centro valdybos pir-
Pavergtųjų Tautų komiteto Vik- \ m i n į n k a s dr. Kazys Šidlauskas, 
toro Motušio pranešimai, sky- j gekr_ g Paulauskas da r pasiūlė 
riaus mirusiųjų pagerbimas, pra- j d r . P. Atkočiūną pakelti Altos 
ėjusio susirinkimo protokolo centro valdybos garbes nariu. 
skaitymas (skaitė V. Motu- T ^ reikalas pavestas skyriaus 
šis) . padaryti tolimesnius valdybai 

žygius. 
Baigus susirinkimą. Cicero Al-

Dalyvavo susirinkime Altos 
centro valdybos pirmininkas dr. 
Kazys Šidlauskas. J is paminėjo, tos skyrius visus susirinkimo da-
kad nenorįs diskutuoti politinių lyvius pavaišino kavute, pyra-

* aktualijų, nes čia pa t y ra Altos \ gaičiais, tortais ir kitais ska-
atstovų suvažiavimas, kuris bus | numynais. (kt ) . 
spalio 17 d. Lietuvių Tauti
niuose namuose. Pakvietė susi 
rinkusius dalyvauti suvažiavi-

IRENA KRIAUCELIŪNIENĖ 
KALBĖJO ISTORIKAMS 

me. kuriame ir bus kalbama apie ! Lietuvių Istorijos dr-jos mė-

— daug nešvaros ir nepaprastai 
vienoda nuobodi žmonių ap
ranga. 

Su ekskursija lankė ne tik 
didžiuosius miestus — Pekiną, 
Šanchajų ir kitus, bet ir mažus 
miestelius ir ne t kolchozus. 

Mokyklų mokiniai labai drau
giški ir drausmingi. Studentai 
nevengia kalbėti su amerikie
čiais, norėdami pasitikrinti savo 
anglų kalbos mokėjimą. Savo 
kalbose j ie nevengia kalbėti ir 
apie kultūrinę revoliuciją. 

Aplankė didžiulį 70,000 žmo
nių turintį kolchozą, kuriame 
vien medicinos personalo esą 
apie 200. Aplankė ir ligoninę, 
kuri jai priminė garažą — tokia 
nejauki i r nesvari. Visur daug 
spiaudyklų. Bet žmones visur 
labai draugiški, šypsosi. Susi
darė įspūdis, kad Kinijos komu
nizmas kitoks, negu Sovietų 
Rusijoje. 

Žmonės dirba 6 dienas savai
tėje po 8 vai. i r ilgiau. Nepa
prastai populiarūs dviračiai, 
kuriais kinai ir į darbą važiuoja. 
Automobilių labai nedaug. Pa
statai daugiausia pilkos spalvos, 
o gatvės labai menkai apšvies
tos, beveik tamsios. Valdžia 

cija yra nepaprastai svarbi ne 
tfk mums, bet ir visai Ameri
kai. Jos metu bus nagrinėja-

parodo šio krašto vadovybės 
lietuvių įvertinimą, kaip vienos 
įtakingiausių tautinių grupių. 

CHICAGOS ŽINIOS 

X Iš Lietuvos gauti audiniai, į . ^ 
kuriuos galima įsigyti "Drau
ge". Įausti Lietuvos ir Ameri-

x Iš Chicagos į Torontą ir k o s himnai". 
atgal 139.66 dol. Visais kelio- i 
nių reikalais prašome kreiptis x šv. Kazimiero seserų rėmė-
į Algis Grigas, Four-Way Tra-! jų vakarienė bus sekmadienį, 
vel Service, 3455 W. 63rd St., spalio 25 d., 4 vai. popiet Mari-
Chicago, UI. 60629. Tel. (312) jos mokyklos salėje. Kviečiame 
471-2500. (pr.). į visus seselių prietelius ir gera-

x Prezidentas Smetona filmas; * 
bus rodomas Chicagoje, Lietu- į X Prez. A. Smetonos Jūrų Bū
vių Tautinių namų salėje, sek- daų Įgula kviečia visus atsilan-
madienį (spalio 25 d.), 4 :30ikyt i į Jūros Dugne balių, kuris 
vai. p. p. ir penktadienį (spalio i rengiamas š. m. spalio mėn. 31 
30 d.), 7:30 vai. vak. Kviečiami j d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. Jau-
visi. Įėjimas 3 dol. asm. ALTS nimo centro didžiojoje salėje. 
Chicagos sk. valdyba. (pr.). ;Bus trumpa, linksma programa, 

^ T ̂ * ,„-; *-w_ , t J --^ .- ' šilta vakarienė, ir šokiai grojant 
x l ietuvių Operos tradicHusl . „^ , , , ^ . S.., 

balius su tradiciniais penkiais > Stelmoko orkestrui Del re-
- 1,000, 500, 250, 150 ir 1 0 0 l ^ ^ į L f ^ ^ F f l ^ "P"? 
dol. laimėjimais įvyks lapkričio 
28 d. Tautinių namų salėje. 
Kviečiame jus dalyvauti ir tuo 
dalyvavimu padėti Operai i š - , , 
vesti į sceną naują veikalą. Sta- i £ į ^ £ ^ 3 a U m m ą ~ ^ ? 

politines aktualijas. Paminėjo., nesinis susiri: .kimas vyko spalio Į stato komunalinius butus, susi-
Madrido konferencijoje; 15 d. Alicijos Rūgytės bute. 

stipriai kirtosi Amerikos amba-, Dalyvavo net 40 žmonių. Susi-
sadorius dr. Kampelmanas su ! rinkimą atidarydama reikalų vė
so vietų delegacija. deja A. Rūgytė priminė apie 

Neatsiradus paklausimų ir su - ' būsimą Liet. Istorijos dr-jos 
gestijų į valdybos padarytus 25 metų sukakties minėjimą, ku-

maną 219 — 322-4062, A. Jo
nušą 430-1959, ir taip pat pas 
Kupcikevičius — Talman Deli-
catessen parduotuvėje. Parem-

lus prašome užsisakyti pas Op. 
vakl. vicepirm. Vaclovą Momku 
šiuo tel. 925-6193 ir tuo pačiu 
sužinoti visas kitas baliaus in
formacijas, (pr.). 

(pr) . 

lapkričio 

X Lietinių grupės kelionė į 
Havajus — 1982 m. vasario 
13 d. 8-rių dienų išvykoje ap
lankys dvi salas 
— Oahu ir Maui. Pilna kaina 
asmeniui ^be maisto) gyvenant 
dviese viename kambaryje — 
839 dol Dėl informacijos kreip-

x Lietuvių Opera 
6 d. vakare išvyksta 3 autobu
sais į Torontą su "I Lituani" 
operos spektakliu. Viename au
tobuse yra laisvų vietų. Jei kas 
norėtų tą savaitgalį vykti į To
rontą, prašomi registruotis pas 

Honolu' 11 i š v v k o s v a d o v ^ V l a d ą Stropu 
šiuo teL: 373-1840. Už kelionę 
į Torontą ir atgal kaina 1 asme
niui yra 45 dol. (pr.) . 

x Pirkėjas gauna, 50 dol. tie-
tis į (American Travel bureau I šiai iš Sylvania, jei jis perka 
9727 & Westem Ave.. Chicago, spalvotą TV Daugiau — pas 
DL 60643 Tel. (312) 238-9787. Gradinską, 2512 W. 47 St. Tel. 

(ak.). 1376-1998. (ak.). 
Aivida Baukutė modeliuojr. 
goję. 

dedančius iš 2-3 kambarių. Dir 
bančiųjų atlyginimai gana ma
ži. Charakteringa, kad langai 
neturi jokių užuolaidų, o balko
nai paversti lyg sandėliais, ap
kabinėti džiūstančiais baltiniais 
ir kitais drabužiais. Pastebėta 
labai daug skurdžių lūšnų be 
durų, be langų. Maistą gamina 
kokioj lūžtvėj, o gamtos rei
kalus atlieka čia pat aplink na
melį ar pagrioviais. 

Kinijai maisto neužtenka, 
nors per metus augina 2, o dar
žuose net 3 derlius. Ūkininkai 
išaugintas savo daržoves gali 
laisvai pardavinėti turguje. 
Pasitaiko ir departamentinių 
krautuvių, kur pilna žmonių. 
Savo pagamintas prekes, kaip 
šilką, arbatą neša į Hong Kon
gą. Šaldytuvų neturi, tad mais
tą perka kasdien. Kiaušiniai 
parduodami svarais. Turis
tams maistas patiekiamas labai 
geras ir įvairus. 

Buvo aplankyta ir garsioji ki
nų siena, buvusi 6000 klm. ilgu
mo, bet išlikusios jos tik dalys. 
Įdomu pamatyti Kiniją, kad la
biau įvertintum šį laisvės kraš
tą, tapusį mūsų antrąja tėvyne. 

Po to V. Kučas rodė skaidres 
iš Kinijos, o aiškino pati pre
legentė. Buvo parodyta labai 
daug įdomių vaizdų, kur atsi
spindi visas kinų gyvenimas. 

Susirinkimas baigtas vaišė
mis, kurias paruošė šeimininkė 
A. Rūgytė, talkinama Liet. Is
torijos draugijos narių. Visi 
dar ilgai dalijosi įspūdžiais la-

hitnamo seselių rėmėjų madų parodoje, Chica- (bai jaukioje nuotaikoje. 
Nuotr. J. TamuJaičio [ A. P- B. 

SUVAŽINĖJO 

Nuo sužalojimų sekmadienį 
mirė Vincent Collins, 61 m. Jį 
šeštadienį užgavo automobilis, 
kai j i s ėjo skersai gatvę prie 
Clark ir Edgewater, Chicagoje. 
Vairuotojas pabėgo iš nelaimės 
vietos. Buvo sulaikytas kaltina
masis P. Popelca, 47 m. Pa
leistas už užstatą 100 dol. 

PAPEIKĖ ADVOKATUS 

Illinois aukščiausias teismas 
paskelbė papeikimą šešiems ad
vokatams: K. Orth, M. Jacobs, 
T. Paris, J. Reagan, B. Newberg, 
M. Moore. Jie kaltinami apsi
leidimu pareigose, mokesčių ne
mokėjimais, apgaule ir kitais 
nusikaltimais. 

KALEJIMAN 80 METŲ 

W. Reese nuteistas kalėti 80 
metų už nužudymą dviejų žmo
nių ir už kėsinimąsi nužudyti 
trečio. Nusikaltimas įvyko api
plėšimo metu. 

SUDEGĖ ŠVENTOVĖ 

Apleista baptistų šventovė 
150 W. 59 St., Chicagoje, sude
gė spalio 19 d. Gaisrą gesinti 
buvo suvažiavę 125 ugniage
siai. 

GAVO LEIDIMĄ LIKTI JAV 

Walter Polovchak, 14 m. uk
rainietis berniukas, kuris neno
rėjo grįžti su tėvais į okupuotą 
Ukrainą, gavo leidimą nuolati
niam apsigyvenimui JAV-se. Ad
vokatui J. Kulas vadovaujant, 
jam suteikta politinio pabėgėlio 
prieglaudos teisė. 

STOTIS LĖKTUVŲ 
KELEIVIAMS 

Suplanuota pastatyt i vadina
mą Transportacijos centrą prie 
Lake gatvės, t a rp L a Salle ir 
Clark gatvių, Chicagoje. Čia 
bus lėktuvų linijų agentūros, 
patarnavimai keleiviams, 10 
aukštų statyti automobiliams. 
Čia bus paimami keleivių baga
žai ir keleiviai galės pasiekti 
aerodromą naujai nutiesta mie
sto greito susisiekimo linija. 

GRĄŽINS 4 MEL. DOL. 

Giminė ir pora advokatų per 
30 metų apgauMngai pasisavino 
milijonus pinigų iš palikimo, ku
rį tėvas prieš mL Ą buvo užra
šęs savo 14 m. dukteriai. Da
bar t a duktė, Riemore Nugent 
Collins, 44 metų, teisme laimėjo 
bylą ir jai kaltininkai turės grą
žinti 4 mil. dol. 

miiiiimiimiiiimiiiiiiiimiiiiiiimitiiiiii! iiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniiiii: 
LIETUVIAI SIBIRE 
Knyga — albumas su daugybe 
mūsų tremtinių ir kalinių atsi
minimų, laiškų, su gausiomis 
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš 
spaudos. Paruošė kun. J. Pruns-
kis, iliustravo dail. J. Strungys, 
apipavidalino dail. P. Aleksa ir 
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos 
Lietuvių Bib'krteka. 216 psl., 
kaina $21.80, su persiuntimu-

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629 

Illinois gyv. dar prideda $1.40 
valstijos mokesčio. 
iiiiiMiimiiiiiiiiiiHiiimimiiiimiiimiiiii 

UTHUANIAN PIONEER 
PRIEST 

0F HEW ENGLAND 
By 

Hilnam Wolkovich-Valkavičhi8 

The Life, Struggles and Tragic 
death of Kev. Joseph Žebris, 
1860-1915. 

» 
Published by Franciscan Press. 
Brooklyn, New York 1980 -
Kaina su persiuntimu $6.85. 

Užsakymus siųst i : 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St^ 
Chicago, lū. 60669 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIUIIUUIH 

Ką tik išėjo i i spaudos MARIJOB AUKSTAITES 
naujas romanas: 

"ANT MARIŲ KRAŠTO", 
pagrindinė mintis: meilė, auka, tragedija ir kova, 

herojiškumas ir humaniškumas, Lietuvos istorinis 
duelis, plačių pažiūrų. 

Knyga turi 406 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dol. 
Užsakymus siųst i : 

DRAUGAS, ĄS45 W. 6Srd Street 
Chicago, IU. 60629 

Illinois gyv. da r prideda 60 et. valstijos mokesčio. 




