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"L.K.B. Kronika" Nr. 53 

Sovietinėje mokykloje 
(Tęsinys) 

1982 m. balandžio 27-30 
dienomis Tverų vidurinėje 
mokykloje buvo tikrinami 
apylinkės tikinčiųjų pareiš
kimo — protesto faktai. Faktų 
„patikrinimas" vyko taip: 
mokytojai visokiais būdais iš 
anksto (gąsdinimu, pažadais ir 
t.t.) vertė mokinius meluoti, jog 
sekmadieniais niekas netruk
dė lankyti bažnyčios, o lankan
čius nebara ir nepersekioja. 
Mokyt. Juška reikalavo, kad 
mokiniai sakytų, jog anketą su 
klausimais (Ar tiki Dievą? Ar 
lankaisi bažnyčioje? Savo 
noru ar tėvų verčiamas? Kas 
patinka bažnyčioje?) pildė tik 
būdami ketvirtoje klasėje, o ne 
prieš du mėnesius. 

Mokiniai buvo apklausinė
jami direktorės kabinete, daly
vaujant direktorei A. Petrošie
nei ar jos pavaduotojai 
Aldonai Sudžiuvienei. 

Mokinius kvietėsi pagal 
pasirinkimą, nekvietė labiau
siai dėl bažnyčios lankymo 
nukentėjusių mokinių, o 
apklausinėjo visai netikin
čius. 

Vilnius. 1981 m. pavasarį, 
Vilniaus miesto profesinės 
technikos mokyklos Nr. 2 
mokiniui Petrui Brokevičiui 
pradėjus patarnauti Mišioms 
Šv. Mikalojaus bažnyčioje, 
meistrė Janina Kazėnienė 
pasikvietė jaunuolį j namus ir 
pradėjo kamantinėti: „Kodėl 
eini į bažnyčią ir patarnauji 
Mišioms?.. Jei kas tave klaus, 
sakyk, kad tai ne tu, jei prižadi 
nelankyti, aš pati pasakysiu, 
jog sekliai apsigavo ir viskas 
baigsis, o jei ne, tai tau ir man 
bus nemalonumų, o kunigą 

gali iškelti į kitą vietą", — 
aiškino meistrė. Į visus Jani
nos Kazėnienės gąsdinimus 
Petras Brokevičius atsakė — 
lankiau ir lankysiu". 

Netrukus naujam pokalbiui 
Petrą Brokevičių išsikvietė m-
klos direktoriaus pavaduo
tojas mokymo re ika lams . 
Klausinėjo, į kokią bažnyčią 
eina, ar tikrai patarnauja 5v. 
Mišioms, ar ir toliau kaip 
elgsis. 

1981 m. gegužės mėn. Petrą 
Brokevičių tardė mokyk.os 
komjaunimo sekretorė. 

— Įtrauks tave į savo tinklus 
ir panaudos kaip įrankį, — 
gąsdino sekretorė. Ji siūlė 
paskaityti ateistinių knygų, 
žadėjo įrodyti, jog Dievo nėra, o 
žmogus vystėsi iš beždžionės. 

Petrui Brokevičiui ir toliau 
l a n k a n t b a ž n y č i ą b e i 
patarnaujant šv. Mišioms, 
s a n t y k i a i su m o k y k l o s 
adminis t rac i ja pablogėjo. 
G r u p ė s m e i s t r ė J a n i n a 
Kazėnienė pradėjo priekabiai 
ieškoti priežasčių naujam 
konfliktui... Dėl vagysčių ir 
chuliganų gąsdinimo toliau 
gyventi bendrabutyje pasida
rė nepakenč iama. Pe t ru i 
Brokevičiui persikėlus gyventi 
pas Petrą Cidziką, pasipylė 
naujos a takos . , ,Pas ką 
gyveni? Kur susipažinai? Kas 
jis tau? Kur dirba? Ar Petras 
Cidzikas lanko bažnyčią9 Kiek 
moki už k a m b a r į ? " — 
užsipuolė istorijos mokytoja 
Misiūnienė. Toks tardymas 
tęsėsi beveik visą valandą. 

1981 m. birželio 20 d. grupės 
meistrė Janina Kazėnienė vėl 
išsikvietė Petrą ir liepė rimtai 
apsigalvoti, nes priešingu 
atveju bus blogai — turės 
daugiau nemalonumų. 

(Bus daugiau) 

Planuojama Egipto 
ir Sudano unija 

Kai ras . — Egiptas praeity
je yra planavęs įvairias arabų 
unijas, ypač prezidento Nasse-
rio laikais. Buvo pasirašytos, 
tačiau niekad neįgyvendintos, 
unijos su Sirija, su Libija, 
Jemenu ir 1974 m. su Sudanu. 
Daugelis egiptiečių atlaidžiai 
žiūri ir į paskelbtą naują uniją 
su Sudanu. Spalio 12 Egipto 
prezidentas Mubarak ir Suda
no Numeiri pasirašė Sudano 
sostinėje integracijos taisyk
les. Sudarytas naujas organas 
„Nilo slėnio parlamentas", 
kuris per ateinančius 10 metų 
ves abi valstybes į susijun
gimą. Abi valstybės pamažu 
įsives vienodas gynybos, 
ekonomines ir socialines gai
res. Deja, kritikai nurodo, tas 
naujasis parlamentas neturi 
jokių galių ir yra daugiau 
patariamasis veiksnys. 

Egiptą ir Sudaną visada, 
nuo pat ankstyvųjų faraonų 
amžių, jungdavo įvairūs 
kaimynų ryšiai. Ir šiandien 
sudaniečiams nereikia vizų 
važiuoti į Egiptą ir atvirkščiai 
— egiptiečiai laisvai važiuoja į 
Sudaną. Jau daug metų, kai 
abi vyriausybės kalba apie 
kelių, susisiekimo priemonių 
pagerinimus, tačiau nė viena 
kaimynė neturi tam pakanka
mai lėšų. Pietinės Sudano 
provincijos, kur gyvena juodi, 
d a u g i a u s i a k r i k šč ionys 
sudaniečiai, nepamiršo, kad 
tolimoje praeityje arabai iš 
Egipto darydavo ekspedicijas į 

būdavo parduodami į vergiją 
naujajame kont inente — 
Amerikoje. Sudanas daug 
metų buvo Egipto kolonija. 
Sudaniečiai bijo, kad ir dabar 
unija reikštų Egipto domina
vimą. 

Sudano prezidentas bijo ne 
tik užsienio priešų, bet ir vidu
je veikiančių sąmokslininkų. 
Egipto draugystė garantuoja 
jam karinę paramą, jei tokios 
reikėtų. 

Unija daugiau draugų turi 
Egipte, negu Sudane. Egiptas 
turi daug žmonių, mažai 
derlingos žemės. Sudanas retai 
apgyventas, derlingas kraš
tas. Daug egiptiečių, neras
dami darbų namie, važiuoja ir 
dirba Sudane, kuriam ypač 
trūksta raštingų darbininkų. 
Iš to naudos turi abi pusės. Kol 
kas j numatomą uniją žiūrima 
kaip į sunkiai įgyvendinamą 
svajonę. 

Mažėja Amerikos 
užsienio parama 

Briuselyje 
lų ministei 
dalyvių. Ii 

."Kata NA . j va.-'.v.7'. -t>:^r.. , reiK•_-.-
I konferencija. Nuotraukoje dalis jos 
kairės: valst. sekr. George Shultz, 

Britanijos — Francis Pym, Prancūzijos — Claude 
Cheysson ir Vakarų Vokietijos — Hans Dietrich 
Genscher. 

Lietuvių politinių 
kalinių są ra šas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

(Tęsinys) 
30. Norbutas. Ar. 1957.25 gr. 

Pal. 1982. Str. 58. Lietuvių 
tautinis sąjūdis(?) Perm, 3 5 . 

31. Paulaitis, Petras, g. 
1904.VI.29, filosofas, teologas. 
Ar. 1957. 25 yp„ perkeltas į gr. 
Pal . 1982.X.30. Str. 58. 
Nacionalistinė propaganda 
studentų tarpe, bandymas 
atgaivinti .,Sąjungą Kovai už 
Lietuvos Laisvę". Anksčiau: 
1946-1956, str. 58. Jurbarkie
tis. Mordovija, 3 -5 . 

32. Peče l iūnas , Povilas, g. 
1928.V.17, lietuvių k. moky
tojas. Ar. 1980.1.9. 3 gr. ir 5 tr. 
Pal. 1988.1. Str. 70. Redagavo 
savilaidinį laikraštį Alma 
Mater , straipsniai savilai-
d inėse P e r s p e k t y v o s e , 
platino savilaidą. Adresas 
prieš suėmimą: Vilnius, Skori
nos 2; žmona Danutė Pečeliū
nienė: 232042. Vilnius, F. 
Žemaičio, 1-100. P e r m , 36 . 

33. P e t k u s , Viktoras, g. 
1929.XII.30. Lietuvių literatū
ros žinovas. Ar. 1977.VIII.23. 
10 yp. (3 m. iš jų kalėjime) ir 5 
tr. Pal. 1992.VIII. Str. 70, pkt. 
2, 72, 121. Dalyvavo Lietuvių 
Helsinkio Grupės veikloje, 
žodinė režimo kritika. Anks
čiau: 1947-1953, 58 str.; 1958-
1965, 70 str. Žmona Natalija 
Bucevičiūtė-Petkuvienė: Vil
nius: brolis Česlovas: Lietuva, 
Aleksandrų k., Raseinių raj. 
Pe rm, 3 6 - 1 . 

34. (?) P e t r a u s k a s , Bronius, 
g. 1922. Ar. 1968. Pal. nevėliau 
kaip 1983. Lietuvių tautinis 
sąjūdis(?) P e r m . 

Ar. 1973. 
sąjūdis(?) 

35. (?)Pindis. 25 gr. 58 str. 
Lietuvių tautinis sąjūdis(?) 
P e r m , 3 5 . 
36. Rugis , Juozas. 
Lietuvių tautinis 
P e r m , 3 7 . 

37. S a s n a u s k a s , Julius, g. 
1959.111.18. Ar. 1979.XII.il. 1-
1/2 gr. ir 5 tr. Pal. 1986.VI. 70 
str. Vienas savilaidinio Vyč io 
leidėjų, savilaidinių laiškų ir 
straipsnių autorius, organi
zavo spaudos konferenciją su 
užsienio ko re sponden ta i s . 
Motina Dalia Sasnauskienė, 
dvi seserys: Vilnius, Garelio 
15. Osteochondrozė, nugar
kaulio l iga . T r : 636600, 
Tomskaya obi., pos. Parabel, 
ui. sovetskaya, 147a. 

(Bus daugiau) 

Sudaną medžioti ži V'II k a r* p 

Teroristas kalba 
Roma. — Italijos policija 

skelbia, kad už popiežiaus 
peršovimą nuteistas turkų 
teroristas Ali Agca, anksčiau 
teisme tvirtinęs, kad atentatą 
vykdė jis vienas, dabar ėmė 
atvirai kalbėti. Nusikaltimo 
vietoje darytose foto nuotrau
kose jis pats parodė trijų ten 
buvusių bulgarų veidus. Už po
piežiaus nušovimą jam buvo 
pažadėta pusantro milijono 
v-ikiAk:, ~a-k:ų pasak*1- Agca 

Indėnų šventykla 
Nashvi l l e . — Tennessee 

valstijoje parkų prižiūrėtojas 
Walter Merrill 1979 m. įlindo j 
kalnuose rastą skylę ir netyčia 
užėjo požemines olas. Jis apie 
savo radinį informavo mokslo 
žmones ir geriausi įvairių 
universitetų antropologai ėmė 
olas tyrinėti. Požemiuose rasta 
ligšiol než inoma indėnų 
šventykla, kurios sienos ir 
lubos išpuoštos primityviais 
piešiniais. Nustatyta, kad 
piešiniai yra iš 12-to — 16-to 
šimtmečio. Olos slepiamos, nes 
bijoma, kad atsirastų daugybė 
lankytojų, jų tarpe vandalų. 
kurie piešinius sunaikintų. 
Neskelbiama, kurioje valstijos 
apskrityje radinys yra. .,Tai 
tikra meno galerija", pasakė 
mokslininkų grupė. 

Varšuvos kunigai 
barė arkivyskupe 
V a r š u v a . — Lenkijos kata

likų Bažnyčios sluoksniai 
at idengė, kad a n t r a d i e n į 
įvykusiame Varšuvos diece
zijos kunigų susirinkime daug 
kunigų atvirai kritikavo arki
vyskupą Jozef Glemp. kad jis 
komunizmo atžvilgiu nesąs 
toks, koks buvo kardinolas 
Višinskis. Susirinkime buvę 
apie 200 kunigų. Vienas daly
vis pasakęs, kad posėdis buvo 
„sunkus, skaudus ir audrin
gas. Arkivyskupas turės daug 
apie jį galvoti". 

Panika sostinėje 
VVashingtonas. — Kaip va

kar trumpai pranešėm, prie 
Washingtono paminklo vakar 
atvažiavo 66 metų Floridos 
gyventojas Norman Mayer ir 
paskelbė, kad jo mašinoje yra 
1,000 svarų dinamito. J i s 
rankose nešiojo ka/kokį apara
tą su vielomis ir antenomis, 
sakydamas, kad jis savo maši
ną susprogdins .r kartu — 
Washingtono paminklą. Poli
cija apsupo įvykif vietą, derė
josi per tarpininkus su teroris
tu, kuris reikalavo uždrausti 
pasaulyje visus branduolinius 
ginklus. 
Vakare teroristo . vanas" ėmė 

judėti, policija peršovė dvi ratų 
padangas, nušovė patį vairuo
toją. Visą dieną buvo neaišku, 
ar užpuolikas buvo vienas, ar 
turėjo par tner ių . Nebuvo 
a išku , a r mašinoje y r a 

— Britanijos teismas nubau
dė 10 metų kalėjimu sovietams 
šnipinėjusį Hugh Hambleton, 
kuris prisipažino buvęs KGB 
agentas . 

— Sovietų saugumas uždarė 
prieš branduolinius ginklus 
kovojantį Aleksandrą Šatrav-
ką. 32 metų amžiaus . į 
Maskvos Serbsky psichiatrinę 
ligoninę. 

— Zaire nutarė pirkti iš 
Izraelio ginklų už 8 mil. dol. 
Zairės prezidentas pabrėžė, 
kad perkami ginklai neturi 
būti atimti iš palestiniečių 
ginklai. 

— Ispanijos vyriausybė nu
tarė atidaryti pėsčiųjų perėji
mui „La Linea", — sieną su 
Gibraltaru. 

— JAV pašto viršininkas 
VVilliam Bolger paskelbė, kad 
ateinančiais metais turbūt 
nereikės pakelti pašto patarna
vimų kainų, nes paštas turėjo 
apie 1 bil. dol. pelno. 

— Sekmadienį Salvadoro te
roristai puolė San Sebastian 
mieste futbolo rungtynes, buvo 
pagrobę abi komandas ir apie 
200 žiūrovų, tačiau antradienį 
visi buvo paleisti. 

— Sekretorius Shultz Vak. 
Vokietijoje tarėsi su užsienio 
reikalų ministeriu Gensheriu ir 
paskelbė, kad Vakarai turi būti 
vieningi ir stiprūs, o kartu 
turi būti pasirengę derėtis su 
Sovietų Sąjunga. 

— Illinois demokratų kandi
d a t a s į gubernatoriaus vietą 
Stevensonas oficialiai pareika
lavo, kad būtų perskaičiuoti 
rinkimų balsai visoje valsti
joje. J i s turįs vilčių laimėti 
gubernatoriaus vietą. Steven
sonas pripažino, kad buvo 
suktybių ir jo naudai. Jis, 
perskaičiavus balsus, praras
tų 12.000 balsų Chicagoje, 
tačiau tikisi laimėti apie 28,000 
daugiau balsų kituose valsti
jos rajonuose. 

— Izrael io darbin inkų 
profesinės sąjungos centras 
paskelbė streiką, kurio paklau
sė apie 400.000 darbininkų. 

sprogmenų. Pažįstami pasako
jo, kad Norman Mayer jau 
seniai kovoja prieš atominius 
ginklus ir kad jo galvoje „trūko 
kelių sraigtelių". 

Netoliese esančiuose Baltuo
siuose Rūmuose prezidentas ir 
tarnautojai visą dieną vengė 
pietinių rūmų kambarių, nes 
sprogimas būtų išmušęs rūmų 
langus. 

N e w Yorkas . — Ekonomi
niams sunkumams spau
džiant, JAV Kongresas daug 
šalčiau žiūri į paramą užsienio 
valstybėms. Šiomis dienomis 
Washingtone lankosi Pakis
tano prezidentas. Kiekvieno 
svečio vizitas dažnai surištas 
su didesne ar mažesne Ameri
kos ekonomine ir karine para
ma. 

Visa eilė Amerikos vyriausy
bių yra pripažinusios, kad 
parama draugiškoms šalims 
yra diplomatijos dalis. Kaip 
pareiškė Kongreso atstovas Ed 
Dervvinski iš Illinois, „parama 
yra lazda, kuria pasiremia 
mūsų diplomatija". 

Nuo II Pasaulinio karo 
Amerika yra užsienio paramai 
išdalinusi 220 bil. dol. Iš tos 
sumos 130 bil. dol. buvo skirta 
ekonominei paramai, kita 
dalis — karinei. Yra valstybių, 
kurios tą paramą puikiai 
panaudojo atsistatymui iš 
karo griuvėsių. Vėlesniais lai
kais Amerikos parama pasta
tė ant kojų tokias valstybes 
kaip Pietinė Korėja, Taivanas. 
Nuolat badavusi Indija šiuo 
metu pradeda eksportuoti kvie
čius ir ryžius. Gerai tvarkosi 
Indonezija, ne tik nugalėjusi 
bado ir skurdo pavojų, bet ir 
pradėjusi eksportuoti neseniai 
atrastą naftą. 

Daugelį valstybių Amerikos 
parama išgelbėjo iš komuniz
mo nagų, tačiau buvo ir tokių, 
kur, nežiūrint Amerikos dole
rių, valstybės pateko j 
Amerikos priešų stovyklą. 
Tokių valstybių tarpe atsi
dūrė: Iranas, kur kiekviena 
demonstracija baigiasi Ameri
kos vėliavų deginimu. Etiopi
ja, kur ią va ldo k a r i n ė 
komunistų diktatūra. Libija. 
Daug Amerikos dolerių buvo 
supilta į Vietnamą (6.457 bil. 
dol.). Laosas yra gavęs 902 mil. 
dol., Kambodija — 823 mil., 
Nikaragva — 358.6 mil. dol. 
Šios valstybės šiandien atsisu
ko prieš Ameriką. 

Debatai tęsiami 

Daug pasaulio vyriausybių 
panaudojo Amerikos užsienio 
paramą savo piliečių gyveni
mo lygio pakėlimui, tačiau 
buvo ir tokių, kur doleris 
gyvenimo nepakeitė, jokios 
pažangos nebuvo. Tarp jų 
ryškiausias nepasisekimas yra 
Bengalijoje, Tanzanijoje, kur 
kyšiai , neapgalvot i lėšų 
i n v e s t a v i m a i , k o r u p c i j a 
sunaikino gerus labdarių 
norus. Šalpos dalintojai yra 
padarę ir praktiškų klaidų. 
Bolivijoje moterų paramos 
organizatoriai norėjo įskiepyti 
provincijos moterų ta rpe 
gyvulių priežiūros, veterina
rijos, avių kirpimo techniką, 
tačiau buvo atsiųsti instruk
toriai, kurie mokė moteris 
siuvinėti, daryti iš popieriaus 
gėles ir pan. 

Po karo Europos valstybės, 
gavę nemažas sumas, atsista
tė, sustiprėjo ir pačios tapo 
šalpos dalintojom. Amerikos 
parama pasibaigė. Tačiau 
buvo ir tokių valstybių, kurias 
reikėjo šelpti anksčiau, o dabar 
— dar daugiau. Tarp jų 
pirmauja Izraelis, kuris šiemet 
tikisi 400 mil. dol. daugiau, 
negu gavo pernai. Tarp Ameri
kos dolerių gavėjų Izraelį 
pralenkia tik Vietnamas. 

Europos parlamente 
Rugsėjo 23 d. Europos 

Parlamentas pranešė, kad 
rugsėjo 22 d. Briuselyje 
Parlamento Politinis Komi
tetas vienbals ia i priėmė 
europinio parlamentaro Otto 
von Habsburgo paruoštą 
rezoliucijos projektą apie padė
tį Estijoje. Latvijoje ir Lietu
voje. Habsburgo pranešimas 
apie Pabaltijį išsivystė iš britų 
ir danų konservatorių. Eu
ropos parlamentarų, Scott-
Hcpkins, Lady Eiles, Moller. 
Tyrrell, Lord Bethell ir Kirk 
i n i c i a t y v o s . E u r o p o s 
parlamentas svarstys praneši
mą ir rezoliucijos projektą savo 
pilnaties posėdžiuose uapkri-
čio-sausio mėn. metu. Red.). 

Washingtonas . — JAV 
Kongrese tęsiami debatai dėl 
MX raketų, kurioms lėšas 
sustabdė Atstovų Rūmai. J ie 
tačiau paskyrė 2.5 bil. dol. toli
mesniems tos raketos tyrinėji
mams ir jos išvystymui. 

Valstybės sekr. Shultz Briu
sely NATO minister iams 
paaiškino, kad Kongresas nėra 
nusistatęs prieš pačią raketą, 
kuri sustiprintų Amerikos 
jėgas, kiek nepritaria tos rake
tos dislokavimo planui — 
„dense pack". 

Jungtinio kariuomenės šta
bo viršininkas gen. John 
Vessey atidengė spaudai, kad 
trys štabo nariai: armijos gen. 
Edward Meyer. jūrų laivyno 
operacijų viršininkas admi
rolas James Watkins ir marinų 
vadas gen. R. Barrow išreiškė 
abejones dėl raketų išdėstymo 
siaurame plote. 

Štabo viršininkas pripa 
žino. kad planas išdėstyti rake
tas vienoje vietoje yra sunkiai 
suprantamas ir sunkia i 
paaiškinamas. Kariuomenės 
štabas pripažįsta, kad naujų 
raketų Amerikai reikia. 

— Izraelio gynybos ministe-
ris Sharon Hondūre pasirašė 
ginklų pardavimo sutartį, 
Izraelis pažadėjo padėti 
Hondurui žemės ūkio, sveika
tos srityse. 

E u r o p o s p a r l a m e n t o 
Politinis komitetas liepos mėn. 
priėmė ir kitą — „simbolinės 
tuščios kėdės" — rezoliucijos 
projektą (pranešėjas: anglas 
koservatorius Adam Gergu-
son). Jame siūloma, kad deba
tų apie politinę ir ekonominę 
padėtį metu būtų palikta tuščia 
kėdė. kuri simbolizuotų Eu
ropos Bendruomenės viltį, kad. 
laikui bėgant, „visi Europos 
piliečiai, kurie to pageidauja, 
bus atstovaujami Europos 
parlamente". Ir šis rezoliu
cijos projektas netrukus bus 
svarstomas. 

Savo sveikinimo laiške nau
jam V a k a r ų Vok ie t i j o s 
kancleriui H. Kohl Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Są
jungos Centro komiteto pirmi
n i n k a s V l a d a s Š o l i ū n a s 
paprašė jį paremti E. P. Poli
tinio Komiteto rezoliuciją per 
savo atstovus Parlamente. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 10 d.: Melkijadas. 

Eulalija. Eidimantas. įima. 
Gruodžio 11 d.: Damazas I 

P., Danisa. Valdis, Dirvone. 

Saulė 
4:20. 

teka 7:06, leidžiasi 

ORAS 
Debesuota, temperatūra die

ną 35 1., naktį 25 1. 
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II-JŲ PLS2 PAPILDYTA 
VAR2YBINĖ PROGRAMA 

1. Visuotiniame ŠALFASS-
gos suvažiavime, įvykusiame 
1982 m. lapkričio 20 d. Cle-
velande, II-jų PLSŽ-nių varžy-
binė programa buvo papildyta 
ledo rituliu ir raketbolu (Ra-
cąuetball). Taipgi, kai kuriose 
sporto šakose buvo papil
domai įvestos naujos klasės. 

2. įvedus papildymus, Il-se 
PLS2-nėse bus vykdomos šios 
sporto šakos: 

1 Futbolas (Soccer) — vy
rams ir jauniams A. 

2) Golfas — individualinės 
varžybos vyrams, moterims ir 
jauniams A komandinės var
žybos vyrams. 

3) Krepšinis — vyrams, vy
rams senjorams, jauniams A, 
B ir C, moterims, merg. A. 

4) Lauko tenisas — indi
vidualinės varžybos — vy
rams, moterims, jauniams A, 
mergaitėms A, vyrams senjo
rams (1938 m. gimimo ir vyres
niems), moterims senjorėms 
(1948 m. gim. ir vyresnėms). 

5.) Ledo ritulys (Ice hockey). 
6) Lengvoji atletika — vy

rams, moterims, jauniams A 
(1964-66 m. gim.), jauniams ir 
mergaitėms B (1967-68 m. 
gim.), jauniams ir mergaitėms 
C (1969-70 m. gim.), jauniams 
ir mergaitėms D (1971 m. gim. 
ir jaunesniems). 

7) Plaukimas — vyrams, mo
terims, jauniams ir mergai
tėms B (13-14 m.), jauniams ir 
mergaitėms C (12 m. amžiaus 
ir jaunesniems). Klasifikacija 
— "pagal dalyvio amžių varžy
bų dieną. 

8) Raketbolas CRacąuetball* 
— komandinės ir individua
linės varžybos. 

9) Slidinėjimas — Alpinis
tinės varžybos — vyrams, mo-
terrns. jauniams(mažiaul7m.) 
ir vyrams senjorams (daugiau 
44 m.). Krosas (Cross-countryi 
— vyrams, moterims, jauniams 
tmažiau 17 m.). Amžiaus klasi
fikacija — pagal 1982 m. sausio 
31d. 

10) Stalo tenisas — indi

vidualinės varžybos — vy
rams, moterims, j a u n i a m s ir 
merg. A. komand inės varžy
bos — vyrams ir moter ims. 

11) Šachmata i . 
12) Šaudymas — vyrams, 

moterims ir j a u n i a m s (žemiau 
18 m. varžybų dieną). 

13) Tinklinis — vyrams , mo
terims, vyrams senjorams, jau
niams A, mergai tėms A, B ir C. 

3. Išskyrus lengv. atletiką, 
plaukimą, slidinėjimą ir šau
dymą, amžiaus klasifikacija 
yra: prieauglio A — gimę 1964 
m. ir jaunesni; prieauglio B — 
gimę 1966 m. ir jaunesni ; 
prieauglio C — gimę 1968 m. ir 
jaunesni; vyrų senjorų — gimę 
1948 m. ir vyresni . 

4. Išskyrus slidinėjimą ir le
do ritulį, visos varžybos vyks 
II-jų Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu Chicagoje, 1983 m. birže
lio 26 - liepos 3 d. Slidinėjimas, 
kaip jau buvo skelbta, įvyks 
1983 m. vasario 5-6 d., Holiday 
Valley Ski Resort, Ellicottville, 
New York. Ledo ri tulys bus 
pravestas 1983 m. gegužės mė
nesį Toronte, Ont. 

5. Detališkos kiekvienos 
sporto šakos varžybinės prog
ramos bus paskelbtos atski
rais aplinkraščiais artimoje 
ateityje. 

6. Antroji pre l iminar inės re
gistracijos fazė bus užbaigta 
iki 1983 m. kovo 1 d. Po šios da
tos bus priimta galut inės var
žybinės programos ir nusta
t y t a g a l u t i n ė d a l y v i ų 
registracijos da ta . 

7. D e t a l i š k o s ž a i d y n i ų 
i n f o r m a c i j o s p a s t o v i a i 
s i u n t i n ė j a m o s v i s i e m s Š. 
Amerikos ir užjūrio sporto vie
netams. Žaidynių reikalais, 
kreipkitės į Ž-nių K-to vicepir
mininką Rimą Dirvonį, 8913 
South Leavitt St., Chicago, IL 
60620. Tel. (312)—239-2179, ar
ba gen. sekr. Algirdą Bielskų. 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 
44117. Tel. (216)—481-7161. 

II-jų PLSŽ-nių komitetas 

1$ LIETI/VOS PADANGES 
— Meninės gimnastikos 

EmOĮKM rr.e:s;c-rė Dalia Kut-
Kute būvu pagerbta Lietuvos 
Sporto K-to įvykusiame suti-

D . K u t k u t ė , Europos m e n i n ė s g im
n a s t i k o s meisterė. 

sąjungos narius, kaip nele
galų dėl faktiško prasižengi
mo su sąjungos statutu. 

Maloni staigmena buvo nau
jojo JAV B-nės pirm. dr. A. 
Butkaus dalyvavimas ir pa
reikštos mintys sporto ir sąjun
gos bendradarbiavimo su 
bendruomene klausimais. Po 
buv. JAV B-nės pirm. V. Kut-
kaus, jos nario sporto reika
lams A. Rugienio ir P.L. B-nės 
nario sporto reikalams Z. 
Žiupsnio sveikinimų, buv. są
jungos pirm. Pr. Berneckas 
įteikė V. Adamkui 5,000 dol. če
kį — metinį nuošimtį iš finan
sinio fondo. 

Baigiamajame žodyje V. 
Adamkus pažymėjo, kad iškel
ti trūkumai bus pašalinti, ir pa
brėžė, kad ateinančiose žaidy
nėse ypatingas dėmesys bus 
atkreiptas į sportininkų tvar
kingą aprangą ir drausmingu
mą. Bendrai suvažiavimas 
praėjo pakilioje nuotaikoje, ne
žiūrint laukiančių didžiulių 
darbų ir kai kurių sunkumų. 

Br. Keturakis 

Pasveikinta kalbomis, ji 
buvo apdovanota gėlėmis ir 
:au:inemis juostomis už "aukš
tus sportinius pasiekimus". Su 
ja kartu buvo pagerbta ir jos 
trenerė V. Kubilienė. 

— "Sporto" laikraštis ir Šie
met kviečia savo skaitytojus 
užpildyti anketa ir išrinkti ge
riausia Lietuvos 1962 m. spor
tininką, sportininkę ir ko
mandą iš vyrų ir moterų). Ši 
gar D e šįmet turėtų tekti 
ti 18 m. amžiaus krepšininkui 
Arvydui Saboniui, kuris jau 
yra pasipuošęs ne tik pasaulio 
meisterio titulu, bet nese
niai gastrolėse po JAV-es 
lygiai kovojo su geriau
siais JAV u-tų centra is . 

— Tinklinio "Sporto" laik
raščio taurės varžybose jau pa
aiškėjo keturios stipriausios 
vyrų komandos. Tai Vilniaus 
"Mokslas", "Šviesa", "Aušra" 
ir Alytaus "Šiluminiai tink
lai". Finalinės varžybos vyks 
Alytuje. 

— Stalo teniso taurės tur
nyras buvo suruoštas Kaune, 
dalyvaujant 11 moterų ir 10 vy
rų komandų su svečiais iš 
Minsko, Talino, Rygos ir ki
tur. Vyrų finale susitiko Vil
niaus rinktinė su Minsku, ir 
vilniečiai tapo laimėtojais 5-3. 
Moterų grupėje pirmą vietą lai
mėjo Minskas, finale nugalė
jęs Kauną 5-3. Kaunui visus 
tris taškus pelnė JolantaDani-
levičiūtė. 

— Futbolo pirmos lygos pir
menybės pasibaigė ir, kaip jau 
rašėme, Vilniaus "Žalgiris" ir 
Kišiniovas įkopė į aukščiausią 
lygą. Kadangi abi komandos 
baigė pirmenybes, surinkusios 
vienodai taškų, tai pirmos ly
gos meisteriui išaiškinti prirei
kė dar vienerių rungtynių. Jos 
įvyko neutralioje aikštėje, ir 
Vilniaus "Žalgiris" pasiekė 1-0 
pergalę ir pasipuošė meisterio 
titulu. Įvartį įkirto S. Jaku
bauskas. 

juos sutiko Vilniaus aerod
rome; jais džiaugiasi ir di
džiuojasi visa Lietuva, pana
šiai, kaip ir Kauno "Žalgirio" 
krepšininkais. 

— Krepšinio turnyras įvy
ko Tartu mieste, Estijoje. Ja
me dalyvavo ir Kauno "Poli
technikos" krepšininkės. Jos 
įveikė Kišiniovą 75-76, Tartu 
80-58, Rostovą 78-66 ir Sver-
dlovską 70-65, tačiau finale 
pralaimėjo Tartu universiteto 
komandai 62-55. 

SPORTO ŽAIDYNĖS 
PRADEDAMOS 
SLIDINĖJIMU 

Antrųjų pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių komitetas žai 

DAR K E L E T A S 
PASTABL" IŠ 

SUVAŽIAVIMO 

Naujosios sporto vadovybės 
pirmasis metinis suvažia
vimas, įvykęs lapkr. 20 d. Cle-
velande. buvo laukiamas su di
deliu susidomėjimu. Prieš 
artėjančias P.L.S. žaidynes tai 
buvo lyg ir pradinis egzami-

Atsistojimu pagerbus miru
sius sąjungos narius Joną Kar
pi ir Andrių Keturakį. sąjungos 
pirm. V. Adamkus atidarė su
važiavimą. Po jo sekė vice-
pirm. ir sąjungos atstovo prie 
P.L.D. vyr. k-to pranešimas. 
Abu pranešimai buvo gerai pa
ruošti, o a t sakymai į klau
simus aiškūs ir tikslūs, retkar
čiais vienas kitą papildantys. 

A. Bieiskus. sąjungos vice-
pirm. ir gen. sekretorius, su 
dviem titulais, bet su keturgu
bų pareigų ir darbų krūviu, pra
nešė apie registraciją ir varžy
bų kalendorių. Po dar keletos 
trumpesnių pranešimų vyko 
gyvos diskusijos, daugiausia 
pageidaujant iš Centro valdy
bos dažnesnės ir geresnės in
formacijos, ypač P.L.S. žaidy
nių reikalais. 

Pereitų metų suvažiavimo 
protokolo ska i tymas buvo liūd
nokas, nes jis buvo neparuoš
tas , kas, žinoma, yra visiškai 
nepateis inama. Buvo pasiū
lyta jo neskai tyt i , tačiau Z. 
Žiupsniui pareikalavus, jis bu
vo šiaip taip perskai tytas , su 
tikslu išaiškinti piniginį klau
simą su P.L.B-ne, o taip pat iš
kelti ir P. Bernecko išrinkimą į 

— Rankinio turnyrą Rygo
je laimėjo Kauno "Žalgirio" 
moterų komanda, nugalėjusi 
Maskvos "Lučą"'25-24, Lenin
gradą 32-30 ir Rygą 34-31. Ge
riausia "Žalgirio" žaidėja bu
vo Z. Pašakinskaitė. 

— Stalo teniso komandinė
se Sov. Sąjungos pirmenybėse 
Dušambėje dalyvavo 16 res
publikinių rinktinių. Lietuvos 

dynių metus nusprendė prade- moterų rinktinė, vadovau
ti slidinėjimu. Išrinkta di- jama J. Danilevičiūtės, užėmė 
džiausią ir gera slidinėjimo 4-tą vietą, o vyrai — šeštą. Įdo-
vietovė Western New York mu, kad abi rinktinės grįžo na-
valstijoje, Holiday Valley Ski mo patenkintos savo pasiro-
Resort, 50 mylių į pietus nuo dymu, visai užmiršusios, kad 
Buffalo N.Y. miesto. Varžybos 1953, 55, 59 įr 65-tais metais 
įvyks vasario 5 ir 6 dienomis. Lietuvos rinktinė, vadovau-
Slaiomas ir didysis slalomas jama dr. A. Saunorio, parsive-
bus šeštadienį, o krosas sek- žė aukso medalius. Dar įdo-
madienį. Iškilmingas medalių miau, kad šiais metais, minint 
įteikimas dvi valandos po var- Lietuvos stalo teniso 60 m. su-
žybų. Numatomos vaišės ir kaktį, išleistame ta proga lei-
pasilinksminimas. dinyje A. Saunorio pavardės 

Šis didžiausias žiemos įvy- neIf"' . 
kis neišsems varžybinio ka- Šiose varžybose Lietuvos vy-
lendoriaus. Jau prieš žaidy- ^ nn

n
k t

A
mė g a l ė j o Leningra-

nes. sausio 16 d., įvvks įą f2, A r m e n U 3 5-1, Latviją ir 
ŠALFASS-gos biathlono Car- Tadžikiją po 5-0, bet pralaimė-
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žybos Genevoje, netoli Cleve-
lando. "Žaibo" kviestinės klu
binės varžybos, šuolių ir kroso, 
įvyks vasario 19 d. ties Con-
cord, netoli Clevelando. Abe
jos varžybos vyks lygiagre
čiai, tad reikės pasirinkti: ar 20 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas p renumera tas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is jo 
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

I 

jo ukrainiečiams net 5-0. Mote
rys nugalėjo Gruziją, Turk
mėniją ir Leningradą po 5-2 ir 
Rusiją 5-3, bet pralaimėjo Uk
rainai, Maskvai ir Armėnijai 
po 5-2. 

— Futbolo pirmos lygos pir-

do ritulio varžybos nustumtos 1 
pavasarį, gegužės mėnesį, To-
rontan, Kanadoje, po kurių va
saros Žaidynės Chicagoje su
darys gražų sportinių metų 
finalą. 

S A I . K A S s ą j u n g o s a t s t o v a i — A . B i e i s k u s . R. D i r v o n i s , H. Kor -
z o n a s i r ki t i d a l y v a v o i r C l e v e l a n d e r u o š t o L i e t u v o s K a r i u o 
m e n ė s 6 4 m. s u k a k t i e s m i n ė j i m o p o k y l y j e . 

N u o t r V . B a c e v i č i a u s 

metrųtramplyną,arlOkm.Le- menybes Vilniaus "Žalgiris" 
užbaigė kad ir dramat?škai, bet 
pradžiugino visą Lietuvą. 
Paskutinėse rungtynėse Zapo
rožėje buvo iškovota lygiosios 
1-1. Ir atrodė, kad tų lygiųjų 
neužteks "Žalgiriui" įkopti į 
aukščiausią lygą, o reikės dar 

Slidinėjimo reikalais krepki- trijų komandų persižaidimo. 
tės į Vytenį Čiurlionį, II-jų Laimei, Kišiniovas netikėtai 
PLSŽ-nių slididnėjimo varžy- baigė lygiomis Maskvoje ir tuo 
bų vadovą, 19755 Upper Ter- padėjo "Žalgiriui". Abi ko-
race Rd.. Cleveland, Ohio mandos baigė pirmenybes pir-
44117, USA tel.: (216)—481- moję vietoje ir abi automatiš-
1525, arba į Mečį Empakerį, kai įkopė į aukščiausią lygą ir 
SALFASS-gos slidinėjimo va- be peržaidimo. Tuo būdu Vil-
dovą, 6RobinHood Rd.. Isling- niaus "Žalgirio'" futbolininkai 
ton. Ontario M9M-2W7, Cana- po 20 metų vėl dalyvaus Sov. 
da. tel.: (416)—231-1487. Sąjungos aukščiausios lygos 

Vyt. Čiurlionis pirmenybėse. Didžiulė minia 

NETEKOME ŽYMAUS 
SPORTININKO 

Pereitą sekmadienį po sun
kios ligos mirė Vilius Trump-
jonas. J i s žaidė už Klaipėdos 
KSS klubą, daugelį kartų ats
tovavo Lietuvos futbolo rink
tinei ir pagaliau eilę metų buvo 
Chicagos futbolo klubo "Li-
tuanicos" treneris ir vadovas. 
Plačiau kitą kartą. 

IS LAIŠKŲ D Ė Ž U T Ė S 

ŠALFASS VADOVYBEI 
IR SPORTO 
KLUBAMS 

Dabartinė JAV LB Kraš
to valdyba netrukus baigs 
savo kadenciją _ 1382 m. 

gruodžio mėn. 4 ir 5 dienomis 
Clevelande perduosime pa
reigas naujajai JAV LB kraš
to valdybai, vadovaujamai dr. 
Antano Butkaus. 

Mieli sportininkai, mes su
pratome ir giliai įvertinome 
sporto reikšmę lietuvybės iš- Į 
laikymui. Buvo tikrai malonu 
bendradarbiauti su buvusia ir 
dabartine ŠALFASS vadovy
be. Pradėdamas kadenciją gal
vojau, kad daugiau galėsime 
padėti sportuojančiam jauni
mui, tačiau mano norai neišsi
pildė. 

JAV LB krašto valdybos 
vardu linkiu ŠALFASS vado
vybei ir sporto klubams ge
riausios sėkmės, apjungiant 
sportuojantį jaunimą lietuvių 
klubuose ir ruošiantis Sporto 
šventei Pasaulio Lietuvių Die
nose, Chicagoje. 

Tad linkiu Jums daug ir gar
bingų pergalių ne tik sporto 
aikštėse, bet ir organizacinia
me sportininkų gyvenime. 

Jus gerbiąs 
Vytautas Kutku • 

JAV LB krašto valdybos 
pirmininkas 

" D R A U G O " SPORTO 
SKYRIAUS 

REDAKTORIUI 
Noriu pasveikinti Tave už la

bai įdomų Tavo redaguojamą 
Sporto skyrių "Drauge". Ypač, 
man labai patiko skaityti apie 1 
lietuvį Sovietų krepšininką. į 
Tavo įdomiai parašytas! 
straipsnis, kuris tilpo "Drau
ge" lapkričio 19 d., su antgal-
viu "A. Sabonis užvaldo In
dianą!" su Sabonio foto 
puikiai atvaizdavo, kad be lie
tuvių sportininkų Sovietų krep
šininkai nebūtų nugalėtojai. 

Noriu priminti, kad kuomet 
buvau kolegijos studentu, aš 
redagavau sportą "Drauge"; 
bet Tavo sporto skyrius daug, 
daug geresnis negu buvo ma
no. Daugiau tokių straipsnių, 
kaip apie Sabonį! 

Su pagarba, 
Stasys Pieta 

FUTBOLAS 
E U R O P O S TAURĖS 

VARŽYBOS 
Dėl UEFA t a u r ė s FC Koeln 

— AS Roma 1-0, Bordeaux 
(Prancūzija) — Craiova 
(Rumunija) 1-0, FC Devilla — 
FC Kaiserslautern 1-0, Ander-
lecht — FC Sarajevo 6-1, Mask
vos "Spartak" — FC Valencia 
0-0, Dundee Utd. — Werder 
Bremen 2-1, Zuerich — Lissa-
bonos "Bentica" 1-1 ir t.t. 

Į ketvirčio finalines dėl 
meisterių t a u r ė s kvalifika-
vosi: Aston Villa, FC Liver-
pool. Hamburg SV. Turino 
"Juventus". Real S. Sebas-
tian. Lodz. Kijevo "Dynamo" 
ir Lissahonos "Sporting". 

\ ketvirčio finalines taurės 

metams 
Chicago ir Cook County $45.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00 
Užsienyje $45.00 
Kitur — Amerikoje $43.00 
Savaitinis (Seštad. pried.) $30.00 

ta iš anksto 

J/į metų 
$27.00 
$27.00 
$27.00 
$25.00 
$19.00 

3 mėn. 
$19.00 
$19.00 
$19.00 
$18.00 

• 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. 

• Redakcija s t ra ipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų s t ra ipsnių 
nesaugo. J u o s grąžina tik iš a n k s t o 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų k a i n o s 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

la imėtojų varžybose kvali-
fikavosi: FC Barcelona, Muen-
cheno "Bayern", Milano "In-
ter", Paryžiaus "St. Germain", 
Real Madrid, FC Aberdeen, 
Austria Wien ir Waterschei 
(Belgija). 

Brazili ja. Garsusis Pelė 

gauna daug viliojančių pasiū
lymų be kitų reklamų populia
rinti i r degtinę, get jis, nežiū
rint siūlomų astronominių 
sumų, lieka ištikimas savo 
principams, sakydamas: "Man 
degtinę reklamuoti? Nieka
dos:..." y. Krikščiūnas 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušer i ja ir moterų ligos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgi ja 

6449 S o . Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Te l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. o f i so HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ant r . ketv. ir penk t . 
11:30 vai. ry to iki 3 vai. popiet . 

Dr. A n t . Rudoko kabinetą pe rėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

O P T O M E T R I S T A S 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 R 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 S t . O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal sus i t a r imą . 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GVDNTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 W. o3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 1 2—4 

o— 8- antr 12—o: penkt 10 —12,1—o 

-O antr., ir penkt šeštad 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
• : 'YTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPEC IALYBĖ - AKiy LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

I O K Š A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR e-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

CADYTOIAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

[71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Va!.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Eigin, III. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

r el . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGO? - CHIRURGU 

Chicago E> Institu 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

ylia i vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

V, 
3844 VVest 63rd Street 

bs pagal susitarim 

el32 S. Kedzie Ave. Chicago 
VV'A 5-2670 arba 489-444 1 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. 

Vai. 
nuo 1 

Tel. REliance 5-1811 
WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 
pirm., antr., ketv. ir penkt, 

2 4 vai popiet ir 6-8 vai. vak. 
Treč ir šešt uždarvta 

DR. FRANK PLEDKAS 
K.ilba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2 P I 8 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą. Uždarvta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGU A 
2656 W. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 59 St.# Chicago 
Tel . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm , 
antr., treč., ketv ir šeštad 

T e l . ofiso ir bu to : OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai ak 

išskyrus treč §ešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIU IR VAIKV LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p 

Ofiso tei. RE 7-1168; rezid. 239-2*1° 

Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street 
Pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. "25-8288 
\ M m pagal susitarimą 

Dr Albert Robin kabinetą perėmė 
DR. KENNETH WU 
DANTŲ GYDYTOJAS 
721 1 S. Artesian Ave. 

\ alandos pagal susitarimą — pirm , 
antr , ketv ir šeštad 

Te l . 434-8022 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

' 
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Markso dukterys ir 

KOMUNIZMO SŪNŪS 
New Yorke ir Londone šie

met buvo išleistas naujas vei
kalas: "The Daughters of Kari 
Mane". Tai rinkinys Markso 
dukterų laiškų. Juose gausu 
šeimyniškų, asmeniškų išgy
venimų, socialistų sąjūdžių 
aprašymų. Aiškinamuosiuose 
prieduose toje knygoje pa
skelbta, kad iš trijų Markso 
dukterų dvi nusižudė. Mark
sas savo šeimai neatnešė švie
sesnio, viltingesnio gyvenimo, 
o visai žmonijai buvo dauge
lio nelaimių priežastis, kai jo 
mokslo sekėjai, pasukdami į 
kietą diktatūrą ir parodydami 
daug didesnį savivaliavimą, 
negu išplaukia iš jo mokslo, 
vykdė ir vykdo didžiausios 
prievartos ir kruviniausių sker
dynių veiksmus visur, kur tik 
marksistinis komunizmas ima 
kontroliuoti kraštą. 

Štai New Yorko laikraščiai 
praneša, kad buvusi Jugos
lavijos Tito dešinė ranka ir nu
matomas jo valdžios paveldė
tojas Milovan Djilas, vėliau 
patekęs į komunistinio režimo 
nemalonę už jų prievartos kri
tiką, pasikalbėjime su trimis 
JAV laikraštininkais nusis
kundė: "Negalima nieko kal-

chuliganizmą, tačiau iš tik
rųjų išaiškėjo, kad jie įkalinti 
už leidimą pogrindžio žurnalo 
"Vokno" (Langas). Jie visi bu
vo įkalinti šių metų birželio 18 
d. Jirous ir Starek yra pasira
šę vadinamą " '77 Chartą". 

D i e n r a š t i s " C h r i s t i a n 
Science Monitor" paskelbė, 
kad laisvų darbininkijos unijų 
sąjūdžio puoselėtojas Aleksei 
Nikitin yra laikomas uždary
tas psichiatrinėje ligoninėje. 
Tas pats dienraštis skelbia, 
kad Sovietų Sąjungos Sveika
tos ministerijos vyriausia neu-
ropsichiatrė dr. Zoja Sereb-
r i a k o v a 1981 m. s a v o 
pareiškime yra davusi supras
ti, kad tūkstančiai žmonių už
daryti į psichiatrines ligoni
nes vien tik dėl "nepagrįstų" 
nusiskundimų gyvenimo sąly
gomis. Tas pats dienraštis pri
mena, kad pusė milijono toto
rių, išvežtų iš Krymo, jau 25 
metai rašo skundus, .duoda 
prašymus, kad leistų jiems 
grįžti į tėviškės, iš kurių juos 
buvo išgabenęs Stalinas. Vi
sos šitos pastangos neduoda 
vaisių. Tebetęsiama ta pati kie
tos prievartos politika prieš 
tuos nekaltus tremtinius. 
"Science Monitor" skelbia, jog 
tarp politinių kalinių Sovietų 

bėti ar rašyti kritiškai apie Sąjungoje yra daug lietuvių. 
revoliuciją arba apie partiją. Dar pažymi, kad Lietuvoje lei-

APIE GAJAUSKĄ, DISIDENTUS, 
HELSINKIO SUSITARIMUS 

Pasikalbėjimas su Vincent van den Bosch, belgu teisininku 

EUROPINĖS NUOTRUPOS 
_ K . B A R O N A S _ 

Mūsų korespondentas Europoje 

Negaliu sulaukti, kad bet kas 
iš mano raštų būtų išleista, 
netgi mano vertimas Miltono 
Prarastojo rojaus". 

To Milovano Djilas sūnus, 
studijuojantis Londone, para
šė kritišką Jugoslavijos ko
munistinio režimo studiją ir 
dabar negali grįžti į savo tėvy
nę. Jis nebegali turėti Jugos
lavijos paso, ir jo tėvas Milo
van Djilas baiminasi, kad 
niekada jau nebegalės avo sū
naus pamatyti. 

Paklaustas apie Sovietų 
Sąjungą, kurią jis yra lankęs, 
su kurios valdovu Stalinu yra 
kalbėjęsis Miroslav Djilas pra
šneko: "Sovietų Sąjunga jau 
Stalino laikais buvo perorga
nizuota į militarinę imperiją 
...Paprastai tokios struktūros 
viduje pūva... Ir aš manau, 
kad Sovietų Sąjunga dabar yra 
puvimo padėty. Kadangi to
kiais atvejais tokios miii-
tarinės sistemos linksta ieškot 
priedangos vidaus proble
moms, organizuodamos savo 
valdų plėtimą, tai Djilas pata
ria vakarams būti stipriems, 
jeigu jie nori išsaugoti taiką ir 
sustabdyti Sovietų ekspan
siją. 

Ta marksistinė-komunistinė 
prievarta slegia ir pačią rusų 
tautą. Dienraštis "Washing-
ton Post" kartoja "Moskovs-
kaja Pravda" paskelbtą žinią, 
kad buvo Maskvos areštuoti 
inžinierius Bumeisters (lat
vis?), inžinierius ir fizikas Ni-
lov bei tyrimų instituto štabo 
nariai Kazčev ir Oganjants. Ži
noma, jie buvo apkaltinti špio
nažu. Atrodo, kad tikroji prie
žastis Bumeisterio arešto ir jo 
pasmerkimo 15-kai metų kalė
ti buvo jo bendravimas su lat
vių socialdemokratų partija 
Švedijoje. Vienas iš tų areštų 
tikslų buvo atbaidyti sovieti
nius mokslininkus nuo ar
timesnio bendravimo su vaka
riečiais mokslininkais. 

, ,Washington Pos t " pa
skelbė žinią iš Čekoslovakijos, 
kad ten modernesnės muziki
nės grupės, pasivadinusios Vi
satos plastine liaudim, vado
vas Ivan Jirous nuteistas 
kalėti trejiems su puse metų. 
Frantisek Starek įkalintas pus
trečių metų laikotarpiui, o Mi-
chaii Hybek ir Milan Fric abu
du nuteisti kalėti aštuoniolikai 
mėnesių. Oficialiai skelbia
ma, kad visi keturi nubausti už 

Tarptautinės teisės spe
cialistas belgas advokatas 
spec. pokalbyje su "Draugo" 
korespondentu pasakoja apie 
savo pastangas padėti Baliui 
Gajauskui ir kitiems Sovietų 
Sąjungoje įkalintiems politi
n iams kaliniams ir reiškia sa
vo nuomonę Helsinkio susi
tarimų ir aplamai Vakarų 
politikos klausimais. Kaip ki
lęs iš kilmingųjų ir belgų dip
lomatų šeimos, Bosch palaiko 
artimus ryšius su Vakarų Eu
ropos valstybių vyriausybių 
pareigūnais. 

— Kaip įsitraukėte į sovieti
nes problemas, ypač disidentų 
reikalus? 

— Mane, dar labai jauną vy
rą, sujaudino 1956 m. revoliu
cija Vengrijoje. Rusai smaugė 
vengrų tautos bandymą prasi
veržti į laisvę, o pasaulis tylė
jo. Nuo tada sovietų įtaka Eu
ropoje vis augo ir detentės 
priedanga pasiekė tokį laips
nį, kad toliau tylėti nebuvo 
galima. Ėmiausi akcijos. 

va nervinosi ir per vieną dieną 
mus puolė tris kartus. 

— Ar apie Balio Gajausko 
bylą sužinojote iš rusų disi
dentų? 

— Dar ne. Demonstracijų 
sėkmingumas mane dar la
biau įtikino, kad privati inicia
tyva gali padaryti didelių da
lykų. Tik r e ik ia kel ių 
užsidegusių susibaudėlių. Ma
ne pokalbiams pradėjo kviesti 
Europos televizijos stotys. 
Pažintys plėtėsi. Sutikau pran
cūzų kunigą, kuris tuo pačiu 
reikalu sielojosi, ir mudu Zue-
riche įsteigėme Christian So-
lidarity International. Tuo pa
čiu metu viena belgų šeima 
kreipėsi į mane sovietų teisme 
ginti tos šeimos narį Anton 
Beck. Jis Sovietų Sąjungoje bu
vo areštuotas už "antitarybi
nių" lapelių platinimą. Suti
kau ir tuoj pat rusų ambasadai 
Bruselyje pasisiūliau teisia
mąjį ginti. Ambasada patarė 
kreiptis į vyriausią prokurorą 
Leningrade. Kreipiausi, bet at-

Rytų Berlyno valstybinis 
kelionių biuras "Interflug" 
propaguoja keliones į Sov. Są
jungą bei jos satelitus. Jomis 
pasinaudoja ir Vakarų Vokie-

kius. Štai kelios jos suėmimo 
priežastys: Maskvos sena
miestyje vėlyva naktis. Sena
me -name susirinkę vyrai ir 
moterys diskutuoja laisvės, 

Vincent van den Bosch, belgas 
advokatas 

— Ar savo akcijai vykdyti sakymo negavau. Tada bylos 
steigėte organizaciją? reikalu pradėjau organizuoti 

— Buvau patyręs, kad keli didžiulę spaudos, radijo ir tele-
pasiaukoję žmonės gali dau- vizijos kampaniją. Byla išgar-
giau padaryti, negu netobula sėjo ne tik Belgijoje, bet ir ki-
organizacija, todėl mūsų sąjū- tose Europos valstybėse. Nors 

džiama 15 pogrindžio savilai-
dos laikraščių. 

U k r a i n i e č i ų l a i k r a š t i s 
"Ukrainian Weekly"f leidžia
mas JAV-se, paskelbė, kad jū
rų inžinierius Volodymyr An-
druško, ukrainietis, kuris jau 
buvo kalinamas 10 metų ir ku
ris išleistas turėjo sunkumų 
gauti butą dėl to, kad KGB vis 
priminė laikytis nuošaliai nuo 
jo, dabar vėl be jokios priežas
ties areštuotas ir nuteistas 10 
m. kalėti. Jo ukrainietiškas 
patriotinis nusistatymas lai
komas antisovietiniu. 

"The Ukrainian Weekly" vis 
duoda nuotraukas ir suglaus
tas biografijas savo politinių 
kalinių, užvedęs specialų sky
rių: "Dissident profile". Pasku
tiniame (gruodžio 5 d.) nume
ryje aprašomas Mychailo 
Osadčy, poetas, laikraštinin
kas. J is gimęs 1936 m., paly
ginamai dar jaunas. Lvovo 
universitete 1958 m. baigė žur
nalistikos studijas. Dirbo uni
versiteto laikraščio redakci
joje. 1962 m. buvo priimtas į 
komunistų partiją. Buvo pa
kviestas dėstyti žurnalizmą 
Lvovo universitete. J am buvo 
pavestas ideologinis auklėji
mas partijos organizacijoje. 
Buvo priimtas nariu į ko
munistinę žurnalistų sąjungą 
ir kurį laiką dirbo vyresniu 
televizijos stoties redaktoriu
mi. 

Tačiau jis ėmė savarankiš
kiau galvoti. Jo disertacija ne
buvo priimta. Jo poezijos rin
kinys "Mėnulio laukai" buvo 
išleistas, bet greit konfiskuo
tas ir KGB sunaikintas. 1966 
m. uždarame teisme buvo nu
teistas dvejiems metams sun
kiųjų darbų kalėjimo už "anti-
sovietinę agitaciją". Atlikęs 
bausmę, jis rašė atsiminimus 
apie savo teismą ir kalinimą. 
Atsiminimai drauge su jo 
poezija buvo išsiųsti į vakarus 
ir išleisti ukrainietiškai ir ang
liškai. 1972 m. jis vėl buvo įka
lintas. Dabar jį pasmerkė sep
tyneriems metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo ir trejiems 
tremties. Iš kalėjimo jis parašė 
laišką JAV prezidentui, nusis-
kųsdamas, kad jį nori sunai
kinti, o jo 70 m. motiną primušė. 
Dabar jis gyvena ištrėmime. 
Jam uždrausta įsikurti netoli 
esančiame jo mieste — Lvove. 
Tai vis faktai, kurie rodo, kaip 
kruvinai sunkų gyve; imą da
ro komunizmas tiems, kurie 
siekia teisingumo ir laisvės. 

Juoz. Pr. 

džiui nebuvo duota organiza
cijos formos. Turėjau gerus 
kontaktus su Vakarų valsty
bių įtakingais asmenimis ir vy-

Anton ir buvo nubaustas 5 me
tams sunkaus režimo darbo la
gerio, tačiau, tikiu, mano toli
mesnės gana komplikuotos 

riausybių pareigūnais. Sudarę akcijos dėka jis staiga iš kalė-
planą ir gerai pasiruošę, jimo buvo paleistas. 
1976.XII.10suorganizavomma-
sines demonstracijas prie so
vietų ambasadų ar kitų būsti
nių Berlyne, Bonoje, Paryžiuje, 

Tuo metu, kai mano akcija 
už Anton buvo pilname įkarš
tyje, į mane kreipėsi žinomas 
rusų disidentas Kronid Liu-

Hagoje, Londone, Berne, Zue- barskij, prašydamas ginti Vil-
riche, Stockholme ir Vienoje. 
Man talkino kai kurios organi
zacijos, kurios specializavosi 
sovietinėse problemose ir buvo 
išvysčiusios akciją. Kontaktų 
buvo daug, jie plėtojosi nepri
klausomai, tad buvo demons
tracijų ir kituose Europos mies
tuose, kurios buvo ne mūsų 
planuotos. 

Tris dienas prieš demonstra
cijas tarptautinėse spaudos 
konferencijose Brueselyje, 
Paryžiuje ir Londone kalbėjo 
žinomieji disidentai — Natali
ja Gorbanevskaja, kun. Gleb 
Ross ir vysk. Goličev. 

Demonstracijos pasisekė. 
Europos viešoji opinija buvo 
labiau sukrėsta negu Solženi
cyno veikalais. Visu nuogumu 
iškilo gulagų problema. Vaka
rų Europos radijų ir televizijos 
stotys šioms demonstracijoms 
skyrė daug laiko ir dėmesio. 
Laisvosios Europos ir Laisvės 
radijai plačiai informavo so
vietų imperijos žmones. Mask-

niuje teisiamąjį lietuvį Balį 
Gajauską. 

— Ir Jūs ginti sutikote? 
— Taip, sutikau. Tik pir

miausiai norėjau jo bylą išgar
sinti Europoje. Surinkęs pir
mąsias apie Gajauską žinias, 
daviau pareiškimus belgų, 
prancūzų, vokiečių, anglų ir 
Liuksenburgo spaudai. Parū
pinęs reikiamą medžiagą, pap
rašiau Christian Solidarity In
ternational imtis akcijos savo 
keliu. Ta organizacija specia
liai rūpinasi tikinčiaisiais ir ti
kinčiųjų teisių pažeidimais, 

pasisakoma prieš sistemą, ku
rioje tokie dalykai gali vykti. 

— Vykote į Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo kon
ferenciją Madride. Kokiu tiks
lu? 

— Vykau specialiai dėl Ga
jausko. Buvau prašomas pasi
rūpinti ir kai kurių kitų disi
dentų r e i k a l u . A r t i m a i 
bendradarbiavome su Chris
tian Solidarity International 
atstove, kuri specialiai vyko 
ginti "Sibiro 7" bylą. 

— Ar turėjote progos Ga
jausko bylą pajudinti? 

— Taip. Su Christian Soli
darity International kartu or
ganizavome spaudos kon
f e r e n c i j a s , p a r ū p i n o m e 
informacinę literatūrą. Ga
jausko reikalu kalbėjau su 
prancūzų ir belgų delegacijų 
vadovais. Per konferencijos 
sekretoriatą darėme žygių susi
tikti su sovietų delegacija. 

— Ar pasisekė? 
— Susitikome. Sovietų dele

gacijos vadovas (Iljičiov) to-
tališkai išsigynė: "Gajausko 
bylos nėra. Jei būtų, tai žino
čiau. Tai vakariečių pro
paganda. Tai fantazija. Apie 
tai iš viso kalbėti negalima". 

Tokia yra sovietų taktika. 
— Ar susitikote su Amerikos 

lietuvių delegacija? 
— Ne. Teko susitikti su 

Siniavskiu, kuris dalyvavo 
spaudos konferencijoje dėl žy
dų gydytojų bylos. 

— Kurios valstybės Europo-

tijos gyventojai, vis dažniau ir ginklavimosi, meno ir kt. klau
simus. Beveik visi disidentai, 
nukrypę nuo partinės Unijos. 
Jų tarpe — Irena Andropovai-
tė, mylima KGB viršininko 
duktė. Beldimas į duris. Milici
ja, dokumentų patikrinimas, 
pirštų nuospaudos, nakt is da
boklėje. Vienas milicininkas 
skambina į KGB. J is sujun
giamas su Andropovu, kuris 
įsako visus paleisti. Dar du 
kartus turi Andropovas savo 
mylimą dukrą iš kalėjimo iš
leisti. Galų gale širdies ir cuk
rine liga sergąs Andropovas 
stato "tašką"> pareikšdamas, 
kad daugiau Irenos reikalais 
jis nesirūpins. Nuo to laiko 
Andropovaitė laikėsi toliau 
nuo disidentų, ištekėdama už 
aktoriaus Aleksandro Filipo-
vo. 

Daugiau laimės ir džiaugs
mo Andropovas turi su 32 m. 
sūnum Igoriu. Jis yra "nr. ket
virtas" S. S-gos delegacijos 
sąstate Madrido konferencijo
je. 

dažniau pareikšdami nepasi
tenkinimą šios bendrovės ren
giamom kelionėm. Prieš kele
tą mėnesių spaudoje teko 
skaityti vienos moters vargus 
kelionėje po Sov. S-gą,ir štai 
vėl. milj. tiražo dienraštyje 
"Bild" pardavėja Fischer iš 
Ambergo skundėsi redakcijai, 

HH kad Leningrado aerodrome vi
si Vakarinės Vokietijos turis
tai nakties metu buvo išprašy
ti iš lėktuvo į laukiamąjį. 
Išėjus iš lėktuvo pūtė šaltas, 
žvarbus vėjas (autobusas ne
vežė), įėjus į laukiamąjį — ne
apsakomas karštis. Tualetai 
uždaryti, palikta viena peleni
nė. Žmones pagavo panika. 
Pasigirsta šauksmai "mes no
rime išeiti, išleiskite mus". Vie
na moteris išmuša stiklines du
ris, susižeidžia. Kraujas teka, 
tačiau jokios pagalbos. Apie 3-
čią vai. ryto atidaromos durys. 
Iš karto visi veržiasi prie vie
no tualeto. Ketvirtą vai. ryto — 
neduodama nieko valgyti. Tik 
mineralinis vanduo. Staiga pa
sigirsta pranešimas: "Iljuši-
ną" reikia taisyti, laukiame da
lių iš Maskvos. Po kelių 
valandų vėl pranešimas: "Lau
kiame pakaito, kito lėktuvo iš 
Maskvos". Bet už pusvalan
džio — "Ir šis lėktuvas turi de
fektą". Vienas keleivis su am
putuota koja, sergąs širdies ir 
cukrine liga, paprašė atnešti 
jam iš lėktuvo krepšį su vais
tais. Deja ginkluotas sargybi
nis atsakė "niet". Po 24-rių lau
kimo valandų lėktuvas pakilo j 
Rytų Berlyną. Visi turistai Ry
tinės Vokietijos valstybinę 
bendrovę nutarė patraukti į 
teismo atsakomybę, reikalau
dami apmokėti nors praleistą 
darbo dieną. Kažin ar kelei
viai šią bylą laimės.. 

kad nebūtų apkaltinta turinti je galva, Jūsų nuomone, rea-
politinių tikslų. Tad pirmiau
siai ji ir norėjo nustatyti, ar 
Grajauskas tinka į tą per
sekiojamųjų kategoriją. Nu
stačiusi tai, ši organizacija iš
siuntė Maskvon ir Vilniun 
daugiau kaip 5000 prašymų, 
kad Gajauską paleistų. 

Vedant akciją asmeniškai 

liaus iai supranta rusų im
perializmo grėsmę pasauliui? 

— Margaret Thatcher yra to
kios orientacijos. Ne todėl, kad 
ji pirmoji vietoje būtų anti-
komunistė. bet kad pramato 
rusų politikos laimėjimo kon-
sekvencijas. Europa taptų ru
sų kolonija. Daugelis Europos 

dėl Gajausko, taip pat buvo parlamentarų to nesupranta. 

A n d r o p o v a i t ė ka lė j ime 
Prancūzijos spauda prane

šė, kad Kremliaus vado And
ropovo duktė Irena buvo suim
ta tris kartus. Sunku patikėti, 
tačiau prancūziški laikraščiai, 
remdamiesi diplomatiniais šal
tiniais, paduoda pačius įvy-

Viešoji opinija Europoje, ypač 
jaunosios kartos opinija, pri
ima šūkį "geriau raudonas, ne
gu lavonas". Tai liudija sovie
tų į takos per 20 metų 
pasekmės. 

(Bus daugiau) 

Uždarytas n a r k o t i k ų 
pa rdav imas 

Esame rašę, kad Olandijos 
Enšedės miesto savivaldybė 
leido jaunimo centre laisvai 
pardavinėti "kanapes". Jauni
mas iš visų Europos kraštų tie
siog pradėjo "plaukti" į šį Vo
kietijos pasienio miestą, 
kadangi pardavinėjama "žo
lė", palyginus su slaptai per
kama, buvo gana pigi. 

Atrodo, kad į šį laisvą nar
kotikų verslą jaunimo centre 
kitaip pažiūrėjo aukštesnės 
Olandijos įstaigos, spaudžia
mos Vokietijos, Belgijos ir 
Prancūzijos vyriausybių: poli
cijos nutarimu narkotikų par
davinėjimas uždraustas. 

Narkomanai pakėlė galvas, 
surengdami kelias mažas de
monstracijas, tačiau juos per
svėrė tik už penkių km. vokie
čiai, su džiaugsmu surikdami 
šią žinią. Taip pat ir vokiečiai 
muitininkai turėjo daug var
go, tikrindami ne tik praei
vius, bet valandas paaukoda
mi automašinom. Muitinėj 
susidarydavo laukiančių eilė. 
tad ir įvažiavimas iš Olandi
jos j Vokietiją užtrukdavo va
landų valandas. '"Kanapių" 
verslininkai automašinų 
Įrengtose "slėptuvėse" mėgin
davo narkotikus pervežti į di
desnius Vokietijos miestus. 
Šiame tikrinimo darbe daug 
padėdavo apmokyti šunys. 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

DR. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ-
SIMAITIENĖ 

„Ar judvi pastebėjot tamsią dėmę kairiame 
plautyje?" 

„Taip", — patvirtinom abi. 
„Tačiau, dr. Ackermann. kai kuriuose filmuose ji 

man atrodo didesnė, kitose mažesnė. Ar taip iš tikrų
jų yra?" — paklausiau jį. 

nęs mano klausimą, prabilo jis, — „šiuo metu man 
yra labai sunku atsakyti. Leiskit man dar pagal
voti". 

Po trumpos pertraukos, jis tarė: 
..Ligonis yra didelis rūkorius ir labai užsispyręs 

žmogus. Rūkė, nors ir puikiai žinojo nikotino daro-

Kelis akimirksnius abidvi stebėjom tokį mums 
neįprastą gydytojo elgesį. Jam nematant, patrauk-
davom pečiais ir atkakliai tylėjom. Suintriguotos jo 

Gydytojo veidas staiga paniuro. Tarp tankių rną žalą ne tik plaučiams, bet ir visam organizmui 
antakių atsirado s ta tmena raukšlė. Jis pasidarė Jįs net nesiteikė patikrinti plaučių, kai pradėjo kosė-
kažkoks neramus ir lyg nusigandęs. Sunertomis už ti. Nors jo draugai pakartotinai jį prašė tai padaryti, 
nugaros rankomis tylėdamas jis ir vėl pradėjo ner- j e į jįs būtų draugų patarimo paklausęs ir padaręs 
ringai vaikščioti po sesutės budėjimo kambarį- plaučių Rentgeno nuotrauką, tumoras būtų laiku 

Staiga j is krūptelėjo. Nežymiai atsiduso. Jo pastebėtas ir išoperuotas. Dabar, mano manymu. 
tokiu pasikeitimu ir vėlyvu atsilankymu, nekantriai rankos nusviro. Pakelti pečiai nusmuko. operuoti jau yra per vėlu", 
laukėm, kada jis pats prabils. „Taigi'. Taigi!" Kiek luktelėjęs, jis prašneko: „Tai „It is his bad luck". — metės į mane liūdną 

„Su daktaru Ackermanu kažkas labai negerai tik taip atrodo. Dėmės didumas visose nuotraukose žvilgsnį, atsakė dr. Ackermannas. 
atsitiko", — pašnabždėjo man į ausį gailestingoji 3™ tes Pa t»- T i k n vienur matyti didesnė, kitur J a m b e k a l b a n t j o l ū p o s i r r a n l c o s virpėjo 
sesutė. mažesnė todėl, kad plaučių nuotraukos buvo T a č i a u j i s s t e n g ė s i save kontroliuoti ir valdvtis. 

„Labai įdomu kas, kad jis taip ūmai pasikeitė, daromos įvairiose krūtinės ląstos pozicijose, lačiau 
Turėkim kantrybės. Gal jis mums pats pasakys". - Jos visos rodo tą patį. Tumorą. Ir aš nė kiek neabe- „Dr. Ackermann, ar iš tikrųjų jūsų draugo yra 
tyliai jai atsakiau joju. kad jis yra ne tik piktvbinis, bet, deja, ir toli tokia beviltiška padėtis, kad net jūs negalėsite jam 

Ūmai jis į mus atsisuko. Pakėlė savo liūdnas pažengęs". 
akis. Iš lėto mudvi apžvelgęs, tarė: 

„Matau, kad esate pritrenktos mano tokiu vėly
vu vizitu. Bet palikti savo problemas kitai dienai 
man trūksta jėgų. Todėl ir atvykau, kad jūs padėtu-
mėt man išspręsti susidariusią labai komplikuotą 
situaciją". 

Tai sakydamas, jis atidarė didelį geltoną voką ir 

„Ar jūsų prietelius apie tai žino nu paklausiau 

„Manau, kad ne. Bet esu įsitikinęs — nujaučia, 
kad su jo plaučiais yra kažkas netvarkoj". 

„Daktare, tai ką jūs galvojat su juo toliau dary
ti?" 

padėti?" 
Jis pasuko galvą į mano pusę. Mįslingai į mane 

pasižiūrėjo. Atsiduso. Jo smakras ir lūpos nervingai 
suvirpėjo. J i s ir vėl susijaudino, bet greit susivaldė. 
Pasipurtė, lyg norėdamas atsikratyti nemaloniomis 
vizijomis. Virpančiu balsu tyliai, vos girdimai išta
ri-

„His time is fimshed. Padėties pataisyti yra ne
įmanoma, kaip neįmanoma atsukti laiką atgal". 

„Gaila, jis yra gana gabus ir labai naudingas 

Daktaras Ackermannas patraukė pečiais, 
iš jo vieną po kitos išiminėjo plaučių Rentgeno Nervingai krūptelėjo. Papurtė galvą. Giliai atsiduso, 
nuotraukas. Priėjo prie rašomojo stalo. Atsilošė kėdėj. Pasiėmė 

Išimdamas jas tarė: „Šios nuotraukos yra vieno geltoną voką ir į jį atgal dėjo plaučių Rentgeno žmogus. Tačiau elgėsi neprotingai. Smarkiai rūkė. 
mano artimiausio draugo, kurio sveikatą aš šį vaka- nuotraukas. Sudėjęs jas. aplinkui apsidairė ir lyg sau nepaisydamas to. kad rūkonams susirgti plaučių 
rą patikrinau". kalbėjo: vėžiu pavojus yra daug didesnis negu nerūkantiems. 

Kai tėvynė pavojuje, niekas Uždirbk — kiek tik gali. Drebančia ranka jis dėjo į prožektorių vieną „Man baugu darosi net pagalvoti, prie kokios Matyt, gyvenime yra taip surėdyta, kad ir išmin-
toda netari teisių — visi turi taupyk — kiek tik gali, aukok nuotrauką po kitos. Pats, įsmeigęs akis, susimąstęs į tragedijos privedė rūkymas". tingo žmogaus smegenyse yra dalelė kvailo žmo-
tik nareigas — kiek tik gali. J a s z l u r e J° ir ragino mus atkreipti dėmesį į plaučiuo- -Ak. tiesa, daktare. J ū s manęs klausėt, ką aš Raus", — filosofiškai jis pastebėjo. 

l'indengruch J. Wesley 8 e atsiradusius pataloginius pasikeitimus. manau su savo prietehu daryti?" — staiga prisimi- ( p , u s daugiau) 
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JAV ir Kanados Vl-osios Dainų šventės komisijos pirm. V. 
Momkus, Pasaul io lietuvių dienų pirm. dr. A. R a z m a ir Da inų 
šventės repertuaro pakomisės pirm. V. Verikait is , susit ikę po
sėdžio metu lapkričio 6 d. Nuotr . V. J a s i n e v i č i a u s 

VLIKO SEIMO REZOLIUCIJOS 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais

vinimo Komitetą sudarančių 
grupių atstovai, susirinkę me
tiniame Seime, Los Angeles 
mieste, 1982 m. lapkričio 6-7 
dienomis priėmė šias rezo
liucijas: 

Seimas solidarizuoja su pa
vergtųjų Lietuvos brolių ir 
seserų vedama nenuilstama ir 
ryžtinga kova dėl Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo, ti
kėjimo ir sąžinės laisvės ir ki
tų pagrindinių žmogaus 
laisvės teisių, pripažintų 
tarptautiniais aktais ir sutar
timis. Ir su giiia pagarba ir liū
desiu mini kovotojus, kurie yra 
žuvę ar kenčia kalėjimuose, 
priverčiamojo darbo stovyk
lose, psichiatrinėse ligoninėse 
ar tremtyje. 

Seimas, išklausęs pranešimą 
apie Europos Parlamento ini
ciatyvą, liečiančią Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos dabartinę 
būklę, ir imdamas dėmesin 
VLIKO valdybos, diplomati
nių atstovų ir atskirų politinių 
organizacijų tuo reikalu atlik
tus žygius, ragina VLIKO val
dybą, bendradarbiaujant su 
Lietuvos diplomatine tarnyba 
ir kitomis politinėmis organi
zacijomis, sekti Europos Par
lamento darbus ir imtis rei
kalingų žygių, kad pasiūlyta 
Europos Parlamento politinės 
komisijos rezoliucija būtų pri
imta Europos Parlamento pil
naties sesijoje. 

Seimas apgailestauja, kad 
JAV teismuose kai kurie lietu
viai yra kaltinami remiantis 
Sovietų Sąjungos įstaigų pa
teiktais suklastotais duo
menim. 

Seimas pritaria ALTO val
dybos iniciatyvai suorgani
zuoti specialų komitetą to: 
kiems lietuviams ginti, ir 

Kviečia VLIKO valdybą per 
savo įgaliotinius įsijungti į to
kio komiteto veikią ir reikia
mos teisinės ir finansinės pa
ramos sudarymą. 

Seimas reiškia pasitenkini
mą Amerikos lietuvių Tary
bos glaudžiu bendradarbiavi
mu su VLIKU. 

Seimas laiko Iietuvos lais
vinimo pastangų derinimą vie
nu iš VLIKO uždavinių. Paste
b ė d a m a s , kad L ie tuvos 
laisvinimo pastangose lietu
viškų organizacijų tarpe kar
tais trūksta darnos, o iš kitos 
pusės atkreipdamas dėmesį į 
tai, kad Los Angeles mieste, 
kur vyksta šis seimas, Ameri
kos Lietuvių Tarybos skyrius 
ir JAV Lietuvių Bendruome
nės skyrius savo veiklą deri
na, seimas sveikintų iniciaty
va panašų bendradarbiavimą 
išplėsti ir į kitas JAV-ių vieto
ves. 

Seimas pageidauja, kad 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto valdyba, 
susitarusi su Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės vaidyba, 
imtųsi iniciatyvos sušaukti 
Lietuvos laisvinimo veiksnių 
konferenciją. 

Seimas, išklausęs JAV pre
zidento Ronald Reagano svei
kinimą, adresuotą VLIKO pir
mininkui dr. K. Bobeliui seimo 
sušaukimo proga, dėkoja pre
zidentui ir poniai Nancy Rea-
gan už jų sveikinimus ir pa
kartotiną JAV nusistatymą 
nepripažinti Lietuvos įjungi
mo į Sovietų Sąjungą ir jų pa
drąsinančius ir viltį kelian
čius žodžius atgauti Lietuvai 
laisvę. 

Seimas dėkoja taip pat vi
siems kitiems sveikinusiems 
VLIKO seimą už jų pareikštus 
linkėjimus ir paramą. 

Seimas pritaria VLIKO 
vadovybės atliktiems dar
bams ir reiškia padėką val
dybai ir jos pirmininkui dr. K. 
Bobeliui, skatindamas ir to
liau vesti nenuilstamą kovą 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo ir ypač plėsti ir 
stiprinti veiklą Europoje. 

Seimas dėkoja Tautos Fon
do tarybai ir jos pirmininkui A. 
Vakseliui, Tautos Fondo val
dybai ir jos pirmininkui J. 
Giedraičiui, taip pat Kanados 
Tautos Fondo atstovybės pir
mininkui A. Firavičiui ir kitų 
kraštų atstovybėms, visiems 
darbuotojams už jų sėkmingą 
aukų telkimą, o taip pat vi
siems aukotojams už jų gau
sias aukas ir kviečia visus ir to
liau dosniai remti Tautos 
Fondą. 

Seimas pakartotinai kreipia 
lietuvių visuomenės dėmesį į 
tai, kad testamentais nesu
tvarkytas turtas atitenka vie
tos valdžiai ar kartais ko
m u n i s t i n i o r e ž i m o 
patikėtiniams. 

Seimas skatina visus lietu
vius pasinaudoti Tautos Fon
do teisinių patarėjų pagalba, 
ruošiant testamentinio paliki
mo dokumentus kad jų turtas 
nepatektų į Lietuvos okupanto 
rankas. 

Seimas dėkoja Los Angeles 
Seimo Rengimo komitetui ir jo 
pirmininkui inž. A n t a n u i 
Mažeikai už gTažiai suorgani
zuotą seimą, banketo prog
ramos dalyviams už jų puikų 
programos atlikimą ir visiems 
prisidėjusiems prie sėkmingo 
seimo pasisekimo. Didelė pa
dėka priklauso taip pat vietos 
klebonui prelatui J. Kučingiui 
už maldas seimą at idarant ir 
ypač už iškilmingas pamaldas 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. 

Racine, Wis. 
MINĖJIMAS 

Lapkričio 28 d. Šv. Kazimie
ro parapijos patalpose pami
nėtos 64-sios Lietuvos ginkluo
tų pajėgų atkūrimo metinės. Iš 
ryto klebonas kun. St. Saplis, 
MIC, atlaikė pamaldas už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės ir 
pasakė pamokslą. 3 vai. p. p. 
svetainėje įvyko minėjimas. Jį 
atidarant, buvo pagerbti jame 
dalyvavę Nepriklausomybės 
kovų dalyviai — pik. Jonas Ka-
zitėnas, Bronius Jaras, Adol
fas Vadeiša ir Steponas Sat-
kūnas. Toliau sugiedotas JAV 
himnas ir kun. St. Saplys at-
kalbėjp maldą su žuvusiųjų dėl 
Lietuvos laisvės tylos minutės 
susikaupimu. 

Paskaitą apie Lietuvos vals
tybės ginkluotąsias pajėgas 
skaitė Lietuvos Šaulių s-gos 
pirmininkas Karolis Milkovai-
tis. Su Lietuvos ir Lenkijos są
jungos paskutiniu padalinimu 
pasibaigė karinių pajėgų buvi
mas. Sekė sunki priespaudos 
našta, "anei rašto, anei dru-
ko"... neleisdama. Tauta atsi
laikė, nors turėjo didelių nuos
tolių. Daug žuvo sukilimuose, 
daug ištremta, o buvo nema
žai ir asimiliacijų, kurios at
plėšė lietuvius nuo tautos ka
mieno. Atkur ta Lietuvos 
kariuomenė buvo ir krašto gy
nėja ir jaunimo mokykla. Ka
riški orkestrai, chorai, dainos, 
pamaldos, paradai buvo toji 
patriotinė pynė, rišusi Lietu
vos jaunimą į darnias tėvynės 
mylėtojų gretas. Peržvelgęs da
bartinę politinę situaciją, kal
bėtojas kvietė visus būti vie
ningais ir budėti. 

CLEVELAND, 0 H I 0 
TRUMPAI 

LB Clevelando apylin
kės susirinkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 12 d., 12 vai. 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje. Susirinkime bus pa
teiktas pranešimas iš apylin
kės valdybos veiklos, svečias iš 
Chicagos, Draugo redaktorius 
Mykolas Drunga kalbės apie 
išeivijos spaudą. Taip pat bus 
diskutuojami Clevelando 
Vasario 16-tosios renginiai. Vi
si Clevelando apylinkės lietu
viai kviečiami susirinkime 
dalyvauti. 

Šv. Kazimiero lit. mo
kyklos Kalėdų eglutė įvyks 
sekmadienį, gruodžio 19 d., 
11:30 v.r. parapijos didžiojoj 
salėj. 

Bendruomeninė išpažin
t i s Dievo Motinos parapijoje 
bus ketvirtadienį, gruodžio 16 
d., tuoj po vakarinių 7 vai. mi
šių. 

Lietuvos Vyčių 25 kuopa 
išrinko naują, šios sudėties 
valdybą: pirm. Vytautas Ba
las, dvasios vadas kun. G. Ki-
j auskas , vicepirm. Nellie 
Arunskienė, sekretorė Uršulė 
Kuncaitienė, iždininkas Ray 
Vanagas, finansų sekretorė 
Marion Gray, kultūrinių reika
lų vadovė Lucy Tabbert, so
cialinių reikalų vadovė Alice 
Karklienė, Lietuviškos veiklos 
vadovas Vince Gray ir nariai 
Frances Pranskevich ir Al Shi-
go. Pasitraukianti valdyba sa
vo trijų metų kadencijos laiko
tarpyje atliko tikrai dėmesio 
vertą darbų pynę — jų tarpe ir 
69-tojo Lietuvos Vyčių seimo 
ruošą Clevelande rugpiūčio 5-
8 dienomis. Šiai valdybai la
bai sėkmingai pirmininkavo 
Eugene Kunsitis. Su juo kartu 
valdyboj dirbo: Bill Jakubs, 
Nelda Machutas, Jim Thomp
son. Adele S\ et, Ben Derus, 
Vince Gray ir Connie Burns. 

ISNUOM. 4 KAMBARIŲ BUTAS 
4200 S. Talman. 225 dol. mėn. 

Skambint — 523-5891 

JAV LB Kultūros taryba 
gruodžio mėnesį yra paskelbu
si SPAUDOS MĖNESIU. Mū
sų išeivija savo spauda dar te
bėra džiuginančiai turtinga. 
Bet menkėjimo, ©kurdo ir pa- IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 
galiau mirties grėsmė gąsdi
nančiai reali. Tad neatsisaky
k i m e nei v i e n o d a b a r 
prenumeruojamo laikraščio, 
žurnalo. Šio mėnesio proga nu
pirkime nors vieną knygą. 

Pensininkų klubo susi
rinkime gruodžo 1 d. kalėdi
nės nuotaikos mintimis bei ei
l i u o t a j u m o r i s t i k a ap ie 
pensininkus ir pensininkų val
dybos narius kalbėjo Aurelija 
Balašaitienė. Jos žodis malo
niai nuteikė klausytojus. 

I l l t l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l i l l iu i f l l l l l l l l l l t is i 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at

naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skambinant po 6-os vai. vakaro. 

Telef. _ 476-3950 
tiifuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiuiiiniiiiiiuiJ 
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RADIJO PROGRAMA 
VEL NAUJAS LAIKAS 

Seniausia Lietuvių Radijo programa 
Naujoj Anglijoj 

CLASSIFIED ADS 
R E A L E S T A T E 

M I S C E L L A N E O U S 

nmnnmnTTnmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiii 
BUTtj NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namo pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
millllllllilIlIlIlIlIlIilIlIHtlUlUUUlUUIUlr 

uuiiimuiiisiiiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiimiii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir papras tos . Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir T a ! symas . 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 SU tel. 776-1486 
iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiuuiiiuit 

įvairių prekių pasirinkimas 
Kiai iš mūsų. sandelio. 

nebran-

Pradedant spalio 24 d., sekmalieių, COSMOS PARCELS EXPRESS 
radijo programos, vadovaujamos Ste- 2501 W. 69th St., Chicago, BL 60629 
pono J. ir Valentinos Minkų, girdėsite 

Meninę programą atliko Chi
cagos '"Dainuojančios žemai
tės" — Bronė Stravinskienė. 
Dana Varaneckienė ir Aldona 
Underienė. Vieneto vadovas 
Kazys Skaisgirys. Įvairiais iš
ėjimais padainavo 12 dainų, 
kurios klausvtojų buvo entu
ziastingai sutiktos bei nloii- 3*WMI«MnillllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimillllllllliraillllllllllMIIIIIIII£ 
mais palydėtos. Pianinu akom- S 
panavo Alvyde Eitutytė. S 

nauju, pailgintu laiku, nuo 8:00 iki 8:45 
vai. ryto per radijo stotį VVLYN 1360 
bangas AM, toj pačioj stoty kaip ir 
dabar. Radijo programų popiet nuo 
4-30 iki 5:00 vai. popiet jau nebus. 

3us perduodama vėliausių, pasaulinių 
fcinių santrauka ir komentarai, muzi-
ca, dainos ir Magdutės pasaka. Šia. 
programą veda Steponas ir Valentina 
Minkai. Biznio reikalais kreiptis į Bal-
tic Florists-gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. elefonaTs 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra-
lite taipgi didel] pasirinkimą lietuviš
kų knygų. 

SIUNTINIAI l LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantta&s 

Master Plumbing 
Lieensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
r vonios kabinetai. Keramikos plyte

lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
crol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 

..•ara. Palikite pavardę ir telefoną — 
- ; iviskai. 

SERAPINAS 636-2960 

Kelioms dainoms akompana
vo Kazys Skaisgirys. 

Po meninės dalies buvo už
kandžiai, kurių metu porą va
landų pabendrauta bei pasi
svečiuota. Minėjimą ruošė 
DLK Kęstučio šaulių kuopa. 
Minėjimą pravedė Zen. Lu-
kauskas. 

B E N D R O S KŪČIOS 

GERIRUSIA DOVANA BET KURIA PROGA 
SOL, DANOS STANKAITYTES 

(įdainuota lietuviškai) 

O P E R Ų A R I J O S 
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos 'Vyrų Choru. 

Dirigentas Alvydas Vasaitis 

GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, 
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. 

HlltHllr i l t l l tH!t l l l l l t l l lHMIiHli:: 'r .<it». 

A V I L I M A S 
1 M O V I M G 
| Apdraustas perkraustymas 
| Įvairių atstumų 
| Tel. 376-1882 arba 376-5996 
= Ht l I l I l I lU l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l I l I l i l lU l l i lU I i l 
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I M. A. Š I M K U S 

Racine Lietuvių Moterų kiu 
bas palaiko pradėtą gražų pap- § 
rotį ruošti bendras kūčias. Kū
čios šiais metais bus gruodžio 
12 d. Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje. 

Ne vien tik tenka džiaugtis 
moterų klubo gerais papro
čiais, bet tenka ir stebėtis pa
siektais sugebėjimais, nes štai 
ir vėl paskyrė antrą tūkstantį 
dolerių Lietuvos pasiuntiny
bės rūmų remontui. Padėka ir 
pagarba mūsų kolonijos darbš
čioms bitelėms. 

Jurgis Milas 

Kaina su persiuntimu $10.95, Užsakymus siiįsti: -
DRAUGAS, ^ 5 W. 6Srd Si., Chicago, IU. 60629. 1 

Ll. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. a 
^inilMI!l!lll!IHtlU!lllHIUil!imilllUUIUiUlllll!lUIi!IU!UiH(UlLU!lliHU!IHII!Uli!inŠ 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 VV. 69th Street TeL 778^363 

J. & j . PHARMACY 
>tel»taL riMM| Importuoti kvepalai, gydomo* So*§« Ir U . 

Vaiuojamc* iefiafe ramentai Ir k t , pirkti ar nuomoti; 
Namokamai aupetajojame dovana*. 

Pristatymas nemokama! 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKiAl savininkai 

INCOME TAX SERVICE 
NOTAKY P I B U C 

4259 S. Manlevvood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINI!," iškvietimai, pildomi 
rtUKTTBfiS PUAŠYMAI Ir 

-titokie blankai. 
itmimmnnmniiniiifiurūuujiiiifitifiii 

V A L O M E 
KILIMUS Iii BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visu ""•š;" fn'ndis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

SHORT NOTICE ESTATE 
SETTLEMEiNT 

A U C T I O N 
4916 S. KEATING 

DECEMBER l l t h at 1 P. M. 

30 yr. old raised ranch — 5 rooms, 
3 bedrms., 1 bath. FHA appraised at 
S57,0O0. 

Currently has fully assumabie mort-
gage of $47,000 at 12 V ' interest. A 
bid of as little as $1.00 could buy 
the eąuity in this home. 

Home open for inspection Decem-
ber llth, 11 A.M. to 1 P.M. 

Auction begins at 1 P.M. 
For details call 
CENTURY 21 — CAHILL BROS. 

TEL, — 585-6100 

FRANKLIN PARK — OPEN HOUSE 
— 2646 Oak St„ Sat. & Sun. 12 to 4 
p.m. For sale by ovvner 2 bdrm. Geor-
gian. Lrg. Fam. rm., Fireplace, Din. 
rm., Fin. Bsmnt., 2-car garage. Fin. 
available. $80,000. Tel. 455-7350 

3511 VV. 75 Place. 3-jų miegamų mū
ro rezidencija. Įrengtas rūsys. Gara

žas. Prašo $63,500. 

9112 S. Tully Ave. — Oak Lauro. 4 
miegamų rezidencija. {rengtas rūsys. 
Centr. vėsinimas. Platus lotas. Gara
žas. $66,900. 

19 metų senumo — 3-jų butų kampi
nis mūras Atskiros šilumos. 2 maš. 
garažas. Prie 64-os ir Austin. Vertas 
dėmesio. 

8 butų mūras. Geros pajamos Prie 
60-os ir Cahfornia. $115,000. 

6 butų naujesnis. Geros nuomos. Pui
kus investavimas. Prie 73-čios ir Ked-
zie. Prašo $160,000. 

Savininkas finansuoja. 11 butų: 3 na
mai už vieną kainą. $30,000 įmokėti. 
$20,000 metinių pajamų. Prie 42-os ir 
Maplewood. 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 

Kam mokėti nuomą — geriau morgi-
čių. 5 ir 4 kamb. medinis. 1 autom, 
garažas. Geri pamatai. Mažas {mokė
jimas. Savininko paskola iš 10%. 
Brighton Parke. 
Dailus pensininkui medinis namukas. 
2 po 4 kamb. Alum. langai. Naujai at-
rementuotas. 42-os ir Artesian Apyl. 
2-jų butų medinis- Jrengtas skiepas. 
Centr. šildymas. Tinka didelei šeimai. 
Nebrangus. 72-os -.r Campbell apvl. 

Skambint 436 787? 
ŠIMAITIS REALTS 

2951 West 63rd Street 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

niitmmimmtmmimiimniimmsmim 

NUO 
1715. 

)QsU profcuai ųjrd/unosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šilcianr iu, elegantišku 
Marteli ( ognac skoniu nuo 171 > m. 

O kai žmonės taip ilgai ką nors vertina, 
jūs žinote, kad tai vra labai gera. 

Sveiks. 

Imported by The Jos. Gorneou Co . N Y , N Y 1981. 80 p<W 

SIUNTINIAI ] LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

M O V I N G 
ŠEROTAS perkrausto baldus it 
kitus daiktus . I r iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. WA 5-8063 

10% — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 
" i apdraudę m * , ugnie* Ir antomo-
Itflio pas mus. 

FRAN K Z A P 0 L I S 
3208 H West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festiva
lyje Los Angeies, Caiif. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yorke. 
Tai puošni dail. POVrLO PUZINO 
monografija, kuri yra didelio formato 
ir talpina 28 spalvotas reprodukcijas. 
Kartu ir XX amžiaus Madoną, Kaina 
su persiuntimu 27 dol. Puiki dovana 
ir tinka bent kuriomis progomis įteik
ti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE. 4545 W. 63rd 
St., Chicago, 1L 60629. Illinojaus gy
ventojai prideda $1 50 valst. mokesčio. 

jmiiimrrrniiiiiimimiimiiuiiiiiniiMiMi 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE., 
neji jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimu Kainos yra vi
siems prieinamos. 
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LIETUVIŲ TAUTOS ŠVENTĖ 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 

Prieš kelias savai tes Vasario kai ir supra to totoriškai, 

SIMONAS DAUKANTAS - DVASIOS MILŽINAS 

J e i g u 
16 gimnazija gražiai paminėjo galėtų mūsų kunigaikštis pr is i -
liotuvių t au tos šventę. J a u iš- kelti, j is labai apsidžiaugtų 
vakarėse , rugsėjo 7 d., prade- j vienintele laisvame p a s a u l y j e 
jome švęsti. 8 vai. vakare susi
r inkome prie laužo, kur buvo 
p raves ta nuostabiai paruošta 
skautų programa. Vėliau, pasi-
skaninę keptomis dešrelėmis, 
šokome, dainavome lietuviškas 
dainas . Tuo ir baigėsi mūsų 
išvakarių programa. 

Rugsėjo 8 dieną buvo sekma
dienio tva rka ir todėl mes kėlė-

vienos ant degėsių lakstė, vienok 
tuomi dar nepasitenkindami į 
Naujapilį norėjo įsilaužti, bet te
nai moteriškosios, nenusiminu-

DRAUGAS, penktadienis . 1982 m. gruodžio mėn. 10 d. 

išauklėjo tvirtą dvasią, skaidrią N" 
sielą ir didelę vargstančių brolių 

švyti jo gausiuose j 

JONAS MIŠKINIS 

Lapkričio 24 d. suėjo 176 metai I dos katalikų", "Istorija žemai-1 šios toje rūstoje dienoje artinan- • meilę, kuri 
n u o mūsų istoriko Simono Dau-' tiška", "Pasakojimas apie veiklą tis neprieteliams pilin, liepė savo raštuose. 
kanto gimimo (1796—1864). į lietuvių tautos senovėje", "Dar- vyrams išeiii iš pilies ir laukėj 

Jo tėvai turėjo nedidelį sklypą i bas senųjų lietuvių žemaičių", grumtis, o pačios lipo ant pilies y . Pietaris dar gimnazijoje be-
egzistuojančia lietuvių g i m n a - į žemės ir vertėsi žemės ūkiu. | "Būdą senobės lietuvių, kalnėnų sienų ir nuo tenai vylyeias ir ak- s įmokydamas buvo j a u sus ipra-
^J 3 - Paūgėjusį Simoną tėvai išlei- Į ir žemaičių". Savo raštus pasi- \ menis svaidė ant neprieteliu, pa- j l ę s lietuvis. S tudi juodamas Mas-

Mūsų gimnazijos d i rek tor ius I do į Žemaičių Kalvariją mokytis- rašydavo slapyvardžiais, pvz.: Lau- sieniuose su vyrais kariaujančių,1 

Dr. Albertas Gerutis 

Dr. Dovas Zaunius 

i.-S> 

Andrius Šmitas apibūdino m o - j Pabaigęs keturklasę mokyklą, jis 
kiniams, d a r nemokantiems l ie- pėsčias išėjo į Vilnių ir įstojo į 
tuvių kalbos, tautos š v e n t ė s universiteto laikomą gimnaziją, 
reikšmę ir paaiškino, kok ie da - į o ją pabaigęs — į universitetą, 
iykai primena mūsų tautą , pvz . ; Baigęs aukštuosius mokslus, jis 
trispalvė, vytis, g in taras , k r y - j aplankė kai kuriuos svetimus 
žiai, tautiniai rūbai ir t . t . 1 kraštus ir rinko žinias apie Lietu-

10 klasės mokinė Inga B i t a u mės t ik pusę devynių. Devintą 
valandą pavalgę pusryčius, visi į taitė paskaitė iš 
iškilmingai pakėlėme lietuvišką Į Daukšos postilės " P r a k a l b a 
tr ispalvę. Tuoj po vėliavos pa- j maloningajam skaitytojui", k u -
kėlimo turė jome ekumenines pa- j rioje buvo klausiama, " k u r p a 
maldas, kurais laikė katalikų j šaulyje y ra tokia prasta i r n ie-
kun igas J. Dėdinas ir evange
likų F r . Skėrys. Pamaldų pa
baigoje kun. Dėdinas pabrėžė, 
kad kiekvienas lietuvis tur i IU-
rė t i nors po lietuvišką trispal-

vos praeitį. Po to apsigyveno Pet-
Mika lo jaus | rapilyje ir laisvu laiku rašė. Jo 

raštai — tai dviejų tomų Lietu
vos istorija ir "Būdas senovės lie
tuvių, kalnėnu ir žemaičių". 

Kai kurių istorikų teigimu, 
"Būdas" nėra mokslinis veikalas. 

kys, Jokūbas, Motiejus, Šauklys, ir krušą bėrė. Neprieteliai, nepa-
J. Devinskis, Jonas Ragaunis, sitikėdami iš dviejų pusių surem-
Jonas Girdėnas, Antanas Žeimys, tais būti, bemaž visi galą gavo. 
Jonas Parvys, Antanas Vainei- Taip pilis buvo išgelbėta moteris 
kis ir kitaip- Kiekvieną knygą pa
sirašydavo vis kita slapyvarde, 
kad atrodytų, jog yra daug lietu
vių rašytojų. 

Žvelgiant į "Būdą" ir "Kary
bas senovės lietuvių", Daukantas 

kųjų narsybe ir stangybe". 

kvoje ar t imai d r a u g a v o su J . 
Basanavičium ir da lyvavo ten 
studijavusių lietuvių s tuden tų 
sambūriuose. Baigęs mokslą, 
nors ir sve tu r gyvendamas , V. 
Pietaris liko k a r š t a s pa t r io tas ir 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus j t a u t 0 s reikalų neužmiršo, 
kviečiamas, Simonas Daukantas; B e į s t 0 r i n ė s apysakos "Algi-

Petrapilio į sietuvą n r l , , , ^ ^ - y r a d a r p a r a Š ę s Rau
ku rį laiką Varniuose; ' ^alų Raulą. Spargučio žiedą. 
paskui persikėlė į Papilės mieste- • K a i m o t e i y į Z a n a w k ą . 

pabrėžia, kad lietuviai daugiau- Jį, kur mirė. 
sia kariaudavo raiti, todėl žirgas Daukanto kelrodis — tai pra 

kinga tau ta , kuri ne turė tų šių 
trijų, lyg įgimtų, dalykų.: tėvų K a i P ten bebūtų, Simonas Dau 
žemės, papročių ir ka lbos?" š i e ' fantas apie 20 metų rinko me 
Mikalojaus Daukšos žodžiai ve r 
čia visus susimąstyti, n e j aug i 

vę a r šv. Marijos paveikslą, ku-! lietuvių t au t a yra tokia niekin-
rie puikiai išdabintų mūsų kam-! ga ir p r a s t a ? A t sakymas gal i 
bar ius . 

Pamaldom pasibaigus, visi pa
t r aukėme į mūsų da r nelabai 
seniai įrengtą skaityklą, k u r 
mokytojas A. Krivickas supažin
dino mokinius, mokančius lietu
vių kalbą, su kunigaikščiu Vy
t a u t u Didžiuoju. Jo nuopelnai 
y r a labai dideli. Jis rado Lie
tuvą, sudarytą iš daugybės sve
timų kunigaikščių, o paliko ją 
vieningą, vieno didžio kunigaikš
čio valdomą. Be lietuvių kal
bos Vy tau tas Didysis mokėjo 
da r vokiškai, lotyniškai, rusiš-

būti t ik ta i vienas: ne! 

Mergaitės, vadovaujamos J. 
Vaičiulaitytės, padainavo ilge
singų ir kariškų dainų. 7-tos 
klasės mokinės padeklamavo St. 
Džiugo "Tau, brangi T ė v y n e " . 
Mūsų tautos šventės minė j imą i eities vaizdus ir narsius žygius. 

Simonas Daukantas labai rūpi 
nosi savąja tauta — jos egzisten 

džiagą savo veikalui, naudojosi 
žymiais senovės kronikininku vei
kalais bei žiniomis. Atrodo, kad jis 
į istoriją nežiūrėjo kaip į mokslą, 
bet kaip į visuomeniniam gyve
n imui naudingas žinias. Jam is
torija buvo priemonė aukštinti 
lietuvių tautą ir ją ginti. Jo supra
t imu, svarbiausias istorijos tiks
las esąs mokyti ir įkvėpti meilę 
savo tautai, iškeliant kilnius pra

buvo didžiai vertinamas. Jis ra
šo, kad senovės lietuviai, eidami 
į karą, turėję du tarnus — žirgą 
ir šunį. Šuo žiemos metu vežda
vęs rogeles, kuriose būdavę sudėti 
karo reikmenys, o grįžtant — ka
ro grobis. Žirgas buvęs artimiau
sias draugas, nes nešė patį karį ir 
dažnai karo lauke su juo žūdavo. 
Tad ir dainose žirgas taip dažnai 
minimas. 

eities didybė ir grožis, žadinimas 
lietuvių, kad jie mylėtų Lietuvą 
ir nepasiduotų svetimai kultūrai, 
kuri tuo laiku buvo madinga. Jis 
savo raštus skyrė liaudžiai — jos 
auklėjimui. Daukanto žodžiais: 
"Aš ne dėl mokytų vyrų ir galvo
čių, bet dėl tų motinų rašau, kad 
jos savo vaikams darbus jų bočių 
ir praboeiy pasakotų, o be rašto 

; daug kartų apsirinka". 
Jo vaizduojamoji praeitis mir-

Lapės gyvenimą i r mirtį, Keido-
šių Onutę. 

Mažosios Lietuvos sūnus — Nepri
klausomos Lietuvos valstybes užsie
nių reikalų ministras 

"Veikale perteikiau, pagal turėtus 
Šaltinius, tą Lietuvos diplomatijos at
karpą, su kuria siejasi dr. Zauniaus 
asmuo bei jo darbai. . . įterpiau ir vie
ną kitą savo atsiminimų epizodą" 
Taip rašo autorius knygos pratarmėje 

lileido Vilties draugijos leidykla 
1932 m.. 566 psL, kieti viršeliai. Kai
na su persiuntimu $7.50 

Užsakymus s iųs t i : 

DRAUGAS, 1(51,5 W. 63rd St., 

Chicago, III. 60629 

AMERIKOS L I E T U V I U R.K. MOTERŲ SĄJUNGOS 
G A R B Ė S N A R E I 

A. f A. NATALIJAI ŠATŪNIENEI 
m i r u s , 

užbaigė kun. Dėdinas s u p r i e š 
kelerius metus pada ry tu filmu, 
kuris visiems labai p a t i k o , o 
ypač tiems, kurie t a i s la ikais 
čia dar mokėsi. 

Lilija B u r š k a i t y t ė , 
12-tos klasės mokinė 

HICAGOS LIETUVIŲ ŽINiOS 
DR. M. STANKLS-SAULAITE 

K. DONELAIČIO MOKYKLOJ 

"The National Endcwment for 
the Humani t i es" parėmė Balze-
ko Lietuvių kul tūros muziejaus 
projektą, p r i t a r ian t Illinois uni
versi tetui Chicagoje, kad būtų 
išleista knyga "The Lithuanian 
H e n t a g e : The Many Vievvs of 
Ycuth" . Šioje knygoje būtų ap
rašy tos jaunimo t a rp 14-21 m. 
ar .ž iaus diskusijos apie lietuvių 
kul tūros apraiškas . Kr. Done- . 
laičio mokykla buvo viena iš p i r - ' 
mųjų, kuri sutiko leisti jiems | 
di:-'cu'uoti įvairius lietuvių kul
tū ros reiškinius su mokiniais. 

Lapkričio 20 d. pref. M. Stan-
kus-Saulaitė pravedė diskusijas 
3-je klasėje. J i išdalino šių ra
šytojų eilėraščius: Maironio 
"Mano tėvynė*', VI. šlaito — 
"Relikvijos". J. Degutytės — 
"Lietuviai" ir E . Juodvalkės . . . 
(1C50 be pavadinimo). 

Prof. M. Stankus-Saulaitė pa
aiškino, ką kiekvienas rašytojas 
norėjo pasakyt i , juos kurdamas. 
Maironis rašo. kad Lietuva pra-I 
eityje buvo didelė ir garbinga. ; 

Pcotui skauda širdį, kad ji yra I 
okupuota svetimos šalies. Prisi-1 
mena tėvynės šviesesnes dienas, 
k::da ji buvo laisva ir joje gyve- į 
no milžinai, kovoję už jos laisvę. ; 
Eilėraštyje "Relikvija" V. Šlai
t a s rašo, kad j i s turė jo išvažiuo
ti iš Lietuvos ir nieko nespėjo 
ka r tu su savimi pasiimti, kas 
j am primintų Lietuvą. " . . Nė 
saujos gimtosios žemės. Tik stip
rų kvapą su savim išsinešiau•• 
Aukštaičių juodžemio . . .". Jis 
turėjo tik savo prisiminimus. 
Janina Deguty tė gyvena Lietu- ' 
voje. todėl nevartoja žodžio "bu-; 
vai". Savo eilėraštyje "Lietu
vai" ji rašo, kad Lietuva yra to
kia maža ir visas pasaulis ją > 
pamiršo, bet mes, lietuviai, ją, 
vis tiek mylime ir j i mums yra j 
didžiulė' "Tik mūsų meilėj — tu 
didžiulė". Eglė Juodvalkė skiria
s i nuo kitų rašytojų, nes ji sa
vo kūriniuose nevartoja taškų, 
kablelių ir nerašo didžiosiomis 
raidėmis. Ji rašo apie tai. kad 
važiavo į Lietuvą išreikšti savo 
meilę tėvynei, bet negalėjo, nes 
ten visur viskas y ra uždraus
ta. Mums. nebuvusiems Lietu
voje, yra sunkiau visa tai su
prasti , r.os ap]<" Ijetuvą, sužino-

ir žemaičių". Be to, jis buvo pir-\ 
masis ūkininkystės ir daržininkys
tės mokytojas; mokė kaip augin
ti vaisinius medžius, apynius, ta- I 
baką, rinkti medžių sėklas, kaip 
saugotis nuo gaisro, apie bičių; 
priežiūrą, kaip girią kirsti ir t. t-; 
Kitomis knygelėmis skatino dai- : 
nų ir pasakų pamėgimą, karžy-
giškumą. Dar parašė "Dainos 
žemaičių", "Pasakos mūsų", "Mal ' 

mes rašytume eilėraštį apie Lie- • • 
luvą: a r minėtume j o s praei t į , Į daugiau negu gali tilpti. Labiau-
dabartj , ateitį a r savo j a u s m u s . Į sia minėtinas Fausto StrolJos 
Kuo skir tųsi mūsų s u k u r t i eilė- ; suorganizuotas ir vedamas "Vai-

S. Daukantas iškelia ir moterų 
narsumą. Jis rašo: "Minavojant ga kilniais žmonėmis, drąsiais žy-
čia vyrų narsybę, nereikia už- giais ir išmintingais darbas. Jis \ 
miršti nė moteriškių, kurias ne pirmas aiškiai pasisakė prieš 
vien namuose regėjome- Geidė anuometinę lenku kultūros įtaką • 
vyrais vadintis, jog tenai jų dar- Lietuvoje. Jis pirmasis skatino ša
bus atlikdavo, bet ir karėje vy- varankišką lietuviu tautos kelią, 

cija. Kad ir sunkiose gyvenimo į r a m s lygintis norėjo. Čia gana bus S. Daukantas yra buvęs tik-
sąlygose jis labai daug parašė,; tiktai priminti narsybę Naujapi- ; ras "vargo pelė", kaip pažymėta 
pvz.: "Abėcėlę lietuvių, kalnėnų | Q moteriškių. Kad metuose antkapyje. Jis vargo eidamas 

1276 vokiečiai, gudai ir totoriai mokslus, vargo visą amželį savo! 
susitarę visą Lietuvą ir Žemai- krašto naudai, dirbdamas gan; 
eius taip pat nusiaubė, jog plėnys sunkiose sąlygose- Bet tie vargai 

?& 

.ne tik iš pasakojimų i r panašių 
eilėraščių. 

Visiems mokiniams b u v o išda
linti lapai su klausimais, ka ip 

BRANGIAM VYRUI IR TĖVUI 

A. + A. 
Dr. IZIDORIUI ALIUI mirus, 

velionies žmona: DR SOFIJAI ALIENEI, sūnui ROMUI su SEIMĄ 
ir dukrai JOLANTAI >ų giliame liūdesyje reiškiame užuojautą ir 
kartu skardžiai liūdime mirčiai per anksti palįstus mūsų jaunų die
nu draugystės šeima. 

ALĖ, ADOLFAS, VITA 
ALVYDAS IR VALDUKAS 

m 

raščiai nuo anksčiau s u k u r t ų ei
lėraščių ir t. t. 

Mes esame dėkingi čir. M. 
Stankus-Saulaitei už a t s i l anky
mą ir gautą progą g e r i a u su
prast i tėvynės reikšmę poetui . 

Rasa Bun t ina i t ė , 
Kr. Donelaičio a u k š t . lit. 
mokyklos. 8 k i . mokinė 

NAMŲ SAVININKŲ 
BANKETAS 

vos" vokalinis vienetas. Jis a t - ' 
liko programą, svečiai buvo la-
tari patenkinti. 

Vieneto artistai roles atliko 
; dainuodami. Jie statė operetę, 
i čia senas pensininkas apdainuo-
1 j a liūdną savo senatvės būklę ir 
i prašo šėtono jį pajauninti. Vie-
i neto pastatyme dalyvavo Laura 
'; Lauciūtė, Vida Momkutė, Regi-
Į na Tumevičiūtė-Ruesh, Antanas 
Kivėnas, Vincas Olšauskas ir 
Vitas Plioplys. 

Vienetas gyvuoja jau senokai 
ir tur i didelę ateitį. Muzikos pa
lyda buvo F . Strolios. 

Baliui šeimininkavo dr-jos 
pirmininkas St. Juodis ir Vikt. 
Kelmelis. Stalus aptarnavo val-

Apie Brighton P a r k o n a m ų 
savininkų draugiją g a l i m a pa
sakyti , kad didokas b ū r y s ge
rai susiklauso ir s t ropiai d i rba . 
Draugija narių t u r i p e r 300. 
Gana didelis skaičius s u s i m o k a 
nario mokestį. Draugi jos v-bos I dybos narės An. Raštienė, J a n . 
nariai daugiausia da rbuo jas i pe r '. Pileckienė, Danėnienė ir M. Ra -
parengimus. Didžiausias met i - dzevičienė. 
nis parengimas yra ba l iu s . Draugija pirmoje eilėje šelpia 

Balius buvo lapkr ič io 27 d. Brighton Parko lit. mokyklą ir 
kaulių salėje. Svečių buvo pil- \ prisideda prie kitų lituanistinių 

I matelė salė, gal net v i enu ki tu mokyklų išlaikymo. J. Jk. 

AtA JURGIS BUKSNYS 
Gyveno Houston, Texas. Anksčiau gyv. Omaha, Nebraska. 
Mirė gruodžio 8 d., 1982, 3 vai. ryto, sulaukęs 69 m. 
Gimė Lietuvoje, Prienuose. Amerikoje išgyveno 33 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anastazija (Aukš

tuolytė), sūnus Vytenis, marti Yolanda, 3 anūkės Adriana. 
Ingrida ir Amencia, kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Ramovėnams ir Lietuvių Bendruomenei. 
Kūnas bus pašarvotas penktadienį 2 vai. popiet Petkaus 

koplyčioje. 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 11 d. iš koplyčios 10 

vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, m a r t i ir anūkės . 
Laid. direkt. Donald A. Petkus, Tel. 476-2345. 

PASSBOOK 
SAVINGS ' • • • 

• • • ut for 

AT OUt 10* UTD 
+II1H P I P A V M f *4 ' 

t o m V Ū U » I N f O M I 

tnte»»t Cornpounded 
D»(!y ird Pa«t Quaf-»r'yi 

& 

Mutual Federal 
ySm 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Pres. Te! : 847 7747 

I flOUUSi Mon.TM«.frl.»-4 Thur.»-t S«t. »-l 

SERVIfNG C H I C A G O L A N D SINCE 1905 

GERIAUSIA KALĖDINĖ DOVANA 
YRA " D R A U G Ą S" 

Naujam skaitytojui t ik 40 dol. vieneriems me tams! 
Mūsų visų yra tikslas ilgiausiai išlaikyti lietuvybę išei

vijoje, padėti savo artimiesiems pavergtoj tėvynėj ir tęsti 
kovą už jos laisvę. 

Geriausias ginklas - lietuviška spauda! 
Kalėdų švenčių ar kitokia proga užsakykime kaip do

vaną dienraš t į "DRAUGĄ" savo giminaičiams, sūnui, duk
ra i a r kaimynui , kurie jo neskaito. Toji dovana bus didžiau
s ias Jū sų įnašas I JETUVYBEI. 

Pasinaudokite šia iškarpa. 

Užsakau "DRAUGĄ" kaip dovaną savo 
kuris-r i y ra naujas skaitytojas. Pridedu dol. 

S iųs t i : 

PAVARDĖ i r VARDAS 

No. S t ree t 
City Sta te zip 

I DRAUGAS. 1,51(5 W. dSrd Sfc. Chicago, Oi. 60629 

jos brol iams J U O Z A P U I ir STANISLOVUI 
RIS ir 
jautą . 

JU ŠEIMOMS reiškiame nuoširdžia 
MOR-
uiuo-

JULIA MAC K 
VICTORIA LEONE 
GENEVIEVE KANEB 
DONNA ŽILIS 
MARIE PANAVAS 
SOPHIE DIRŽUS 
ANN PAURAŽAS 

DALE MURRAY 
JUL1ANA ROTSKO 
MARY DRUKTANIS 
URŠULĖ RASTENIS 
MARY ANN MI EI KO 
GRASILIA MEILUTIENĖ 
PRANĖ IVANAUSKIENĖ 

Mylimai mot inai 

A. f A. ELENAI MATULEVIČIENEI 
Lietuvoje mirus , jos dukras LAIMA KAMINSKIE
NĘ, GRAŽINĄ V I E N U Ž I E N Ę ir jų ŠEIMAS nuo
širdžiai už jauč iame ir ka r tu liūdime. 

O. ir B. KONAUKAI 
R. ir K. KREIVĖNAI 

EU D EI K IS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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

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

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3 -0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LlttuviM Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
M24 W. e»tfc S T R E E T TeL REpttblic 7-121S 
11028 So»tfcw*»t Hirhwmy, P»io« Hlili . OL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4X4* 8 0 . CALITO&NIA A V C TeL LAiftyette $-»57? 

VASAITIS - BUTKUS 
1444 SO 5 t t * A Y E. , CICERO. TeL OLTMpie 2-1003 

s. Skaitykite ir platinkite dienr. "Draugą". 

i 



DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. gruodžio mėn. 10 d. 

X Meilutė ir inž. P e t r a s Kuliai 
grįžo iš Floridos. M. Rul ienė 
aktyviai veikia visuomeniniame 
gyvenime, y r a Vasario 16 gim
nazijos rėmėjų būrelio vadovė, 
Balfo ir Lietuvių klubo revizi
jos komisijos narė, Dunes Mote
rų federacijos ir Beverly Sho re s 
gyventojų draugijos va ldybos 
narė. 

x P r a n a s Berneckas , Toron- Į x Dr. Elena L. Liatukienė, 
to, Kanada , spor to organizacijų Bethesda, Md., Vladas Gilis, Los 
veikėjas, p r a t ę sė "Draugo" pre
numera tą i r pr idėjo 15 dol. au
ką. Labai ačiū. 

X "Southvvest News - Herald" 
savaitrašt is gTuodžio 9 d. laido
je aprašo kun. J. Prunskio pa
s tangas Madrido konferencijoje 
priminti komunistų vykdomą 
priespaudą okupuotoje Lietu
voje. 

X "Vilkaviškio vyskupijos" 
knygą mudvi su sesute jau se
nokai gavome ir su dideliu malo
numu perskaitėme. Tai didelis 
įnašas i mūsų tautos kultūrinį 
aruodą. Nekantriai laukiame III 
tono — "Kauno arkivyskupijos" 
pasirodymo ir siunčiame šiam 
reikalui savo auką", rašo buv. 
Sibiro kalinė Elena Juciūtė iš 
Bostono. 

x Lemonto Maironio mokyk
los tėvu komitetas kviečia visus 
gausiai aplankyti Kalėdų baza-
rą, kuris vyks šeštadienį, gruo
džio 11 d., mokyklos patalpose, 
410 McCarthy Rd., Lemont. nuo 
S iki 2 vai. Bus galima nusipirk
ti pyragų ir namų papuošalų 
Kalėdoms. Savo atsilankymu 
paremsite mokyklos darbus. 

x Inž. Kazimieras Pocius, Be
verly Shores Balfo vicepirminin
kas ir rudens vajaus vadovas, 

x Inž. Vytau tą Kutkus , Dear-
bcrn, Mich., visuomenininkas 
p ra tęsė " D r a u g o " prenumera tą 
ir pr idėjo 15 dol. auką. 
dėkojame. 

Angeles, Cal., Pe t r a s Aleškaltis, 
San Diego, Cal., Pe t r a s Putnus , 
Livcnia, Mich., atsiuntė po 10 
dol. už kalėdines korteles ir ka
lendorių. Labai dėkojame. 

x R o b e r t a s Majauskas, Chi-
— . . . . . - —._ 1 cago, 111. p r a t ę s ė prenumeratą , x Kultūrine lietuviu veikta f ' » * v . *.. , _ , ., , . , . . . pridėjo auKą, pasidžiaugė geru Video paveiksluose, televizijos ^ J , . , . , . . ° . r , , . . . _ "Draugu i r palinkėjo visiems ekrane rodoma Vvtau to J a s i n e - , , . , . ,. , 

T_ ' .. spaudos da rbuo to jams linksmų viciaus ir Kosto B u t k a u s , nuo \ ^ . . 4 . . . . , : švenčių. Aciu uz viską. 

Oak 
4 vai. p . p. Sodybos pažmony-
je ši sekmadienį. Gydy to jo pra
nešimas. Grybų ir bulviniu bly
nų užkandis. Visi laukiami . 

X Marijonų Bendradarbių są-
: jungos Chicagos apskr i t ies ren-
j giamas prieškalėdinis pobūvis 
1 gruodžio 15 d. "Daines" res to-
| rane, 2856 W. 71 St.. 12 :a0 vai. 
' p. p. Šiais metais savin inkai 

X Joseph Stankai t is , 
Lawn, m , lietuviškų organiza
cijų darbuoto jas , a tvyko į 
"Draugą" , Į teikė auką už kalė- į bai ačiū. 
dines kor te les ir davė kalėdinį 
pasveikinimą nuo Li thuanian 
Chamber of Commerce of Illi-
nais. Labai ačiū. 

X Bronius Liškus, Miami 
Labai I Beach, Fla., u i kalėdines korte-

I les atsiuntė 8.25 dol. Po 7 dol. 
— P. Laurinavičius, Alf. Pimpė, 
M. Goucus, iš Chicagos, J. Ven
gris, Amherst , Mass., R. Paškus. 
Darien, 111., Pauline Pūkas, 
North Chicago, Aleksas Masko
liūnas, Santa Monica, Cal., An
tanas Eidėnas, Griffith, Ind., Jo
nas Vaičekonis, Surfside, Fla., 
ir Vytautas Matonis, Philadel-
phia, Pa. — 6 dol. Visiems la-

X Napoleonas i r Regina Sa-

x Grasilija Meiluvienė, Chi
cago, 111., mums rašo : "Fiunčiu 
dviejų prenumeratų pratęsimą: 
savo ir Jonuko, jauno skaityto
jo. J i s nenori būti be "Draugo". 

Pasaulio Lietuvių dienų reikalais tariasi pagrindines rengimo komisijos da
lies atstovai. Iš kaires: Danutė Korzonienė, Vaclovas Momkus. Bronius Juo
delis ir komisijos pirm. dr. Antanas Razma. Nuotr. Z. Degučio 

CH/CAGOJ IR APYLINKĖSE 

Liutikai duoda didesnę salę . kad baliūnai, Chicago, UI., apsilankė \ i^ a r tu pridėjo ir 8 dol. už kalėdi-
galėtų visi norintieji da lyvaut i . 
Norintieji dalyvauti t u r ė t ų užsi
registruoti iš anksto, kad šeimi
ninkai galėtų pagaminti a t i t in 
kamą kiekį maisto vis iems. 
Skambinti pirmininkei Stellai 
Kaulakienei telefonu 225-3016, 
ats tovėms — vicepirmininkei 
P. Tamošiūnienei — 656-0386, 
S. Wobol — 776-8197, M. J a n a 
vičienei — 927-5525. 

x Amerikos Raudonasis Kry
žius (43 E. Ohio St., Chicago, 
111. 6C611) prašo visus pris idėt i 

• Drauge" , p r a t ę s ė jo prenume-1 n e s korteles i r kalendorių. La-
ratą ir pr idėjo 12 dol. auką. La-1 Daį a c įu . 
bai ačiū. . . 

x Kazimieras Vaitkevičius, 
x J u o z a s Lekas , Chicago, 111., j -Draugo" spaustuvės linotipi-

lietuviškų organizacijų darbuo- j ninkas, Viktoria Kašubaitė-Ma-
tejas , mūsų rėmėjas , a tvyko į j tranga, Zigmas Mikužis, visi 
"Draugą", p r a t ę sė p renumera tą \ gyv_ Chįcagoje, įsigijo naujausių 
ir paaukojo 15 dol. už kalėdines icįdinių už didesnes sumas. 
korteles ir kalendorių. Labai 
ačiū. 

STANDARD FEDERAL 
BENDROVĖ YRA SAUGI 

Standard Federal taupymo 
bendrovė ir toliau pasilieka sti
pria ir saugia taupymo institu
cija. 

Kai vis daugiau ir daugiau ; 

dard Federal bendrovę į aukš
čiausią taupymo b-vių kategori
ją visame krašte. 

Standard Federal bendrovės 
laisvų pinigų (liąuidity) vidur
kis yra 20f r, tai beveik trigu
bai didesnis už viso kraš to vi
durkį. Laisvi pinigai suteikia 

taupymo bendrovių dėl silpno fi- į d a u g d i d e s n ę galimybę pelnin-
n?nsinio stovio y ra priverstos j g j a u i n v e s t u 0 t i ir užtikrinti in-
-usijungti ir prisiimti federali-1 d ė l i n i r , k u s a U gumą. 

dalyvaus Balfo Chicagos apskri-; P r i e pagalbos nukentė jus iems 
nuo dabartinių potvynių. Gali
ma pagalbą teikti per Raudonąj į 
Kryžių drabužiais, mais tu , pini
gais ir medicinine pagalba , nes , 
ar t inant is žiemai, t a paga lba t i
krai j au dabar reikalinga. 

lies vajaus uždarymo šventėje, 
kuri bus šį sekmadienį, gruodžio 
12 d., Šaulių namuose. Skyriui 
taip pa t atstovaus valdybos na
rė Gražina Stankūnienė, revizi
jos komisijos narė Rū ta Arbienė 
ir Balfo rėmėjas Jonas Stankū
nas. 

x šakiu apskr. klubo revizi
jos komisijon yra išrinkta Mar
celė Moekaitienė. o ne Anta-: 
nas Kamšaitis, kaip paskelbta 
"Draugo" lapkričio 23 d. lai
doje. 

x Gera proga paremti II-sias 
PL Dienas ir draugiškoje, lie
tuviškoje atmosferoje praleisti 
vakarą. Sausio 22 d. Martiniąue 
salėje įvyks pokylis, dainuos so
listė Praurimė Ragienė, Paau
koję 50 dol. dalyviai bus vaiši
nami skania vakariene ir gėri
mais. Jokių kitų aukų nebus 
renkama. Kviečiami bilietus įsi
gyti iš anksto pas L. Lapienę, 
telef. 345-4181. Bilietus gavę 
paštu, nuoširdžiai prašomi atsi
lyginti dar šiais metais, nes bus 
galima nusirašyti nuo pajamų 
mokesčių. Čekius rašy t i "Lithu
anian World Festival, Inc.". 

(pr.) . 

X Hemorojaus g y d y m a s sėle
nomis — 610 Alvudo rad i jo pa- ] 

skaitą šį sekmadienį 9 :15 vai . r. 
Scfijos Barkuvienės rad i jo šei
mos valandos metu. 

x Vysk. Vincentas Br izgys , ; 
Chicago, 111., atsiuntė 25 dol. au-1 
ką dienraščio stiprinimui. Nuo- ; 
širdus ačiū. 

X Inž. Kazys Rač iūnas , Be
verly Shores, Ind., Povilas Ra
mas. Hickory Hills, 111., E l e n a 
Mozūraitis. Hot Springs, Ark . , 
Petras Rauronskas, S a n t a Mo
nica, Cal., M. Soltanas, Jup i te r , 
Fla.. visi atsiuntė po 15 dol. už 
kalėdines korteles su graž ia i s 
linkėjimais. Ačiū už viską. 

x Barbara Norbut , E d g e -
vvood, 111., Ed. Pe t rauskas . Pom-
pano Beach, Fla.. a t s iun tė po 
7 dol. už kalėdines kor te les . Po 
6 dol. — V. Orvidienė, Cicero. 

; 111., V. Židžiūnas. CenterviUe. 
Mass. Po 5 dol. — J. P e t r a u s 
kas. Detroit, Mich., F . Zapolis . 

x I Lihiani operos, statomos į Evergreen Park , UI.. A. Kr ipas . 
Pasaulio Lietuvių dienose Audi-; Chicago, UI. Labai ačiū. 

x Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas a t s iun tė tokį laiškutį : 
"'Sveikiname mielus " D r a u g o " 
darbuoto jus su šv. Kalėdom ir, 
l inkėdamos laimingų ir darbin
gų Naujų 1983 Metų, skir iame 
savo kuklią auką — 50 dol." 
Pas i rašė Chicagos Lietuvių Mo
terų klubas . Laba i ačiū. 

x Rašy t . Vincas Ramonas , 
Chicago, 111., mūsų garbės skai
ty to jas , mecena tas , rėmėjas, 
p ra tęsė " D r a u g o " p renumera tą 
su 25 dol. a u k a . Rašyt . V. R a 
monui nuoširdžiai dėkojame už 
pa ramą s a v a m dienraščiui. 

x Kaz imieras šape tka , Wa-
te rbury , Conn., p ra tęsė prenu
mera tą ir pr idėjo 32 dol. auką 
su tokiu la iškučiu: "Artėjančių 
šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga linkiu J u m s Dievo palaimos, 
sveikatos ir sėkmės lietuviškoje 

| veikloje". K. Šapetką skelbia-
į me ga rbės prenumera tor ium, o 
; už pa ramą ir l inkėjimus t a r i ame 

labai ačiū. 

x Lietuvių Tauragės klubas, 
; Chicago. UL, už gerą "Draugo" 
: informaciją įteikė 25 dol 

Labai ačiū. 
auką. 

X Sonia Untulis, Palos Hills, 
111., atsiuntė 10 dol. su prierašu: 
"Nuoširdžiai dėkoju už lietuviš
kas korteles ir kalendorių". 
Ačiū už auką. 

X Jonas Balnionis, Detroit, 
Mich., mums rašo: '^Dėkoju už 
gražias kalėdines korteles ir ka
lendorių. Linkiu jums visiems 
Dievulio palaimos jūsų darbuo
se. Pridedu 10 dol.". Labai 
ačiū. 

x V. Chainauskas, Cicero, 
UI., Stasė Simokaitis, Chicago, 
UI., Ona Martinkus, Bervvyn, 
UI., Stasys Misiūnas, taip pat iš 
Bervvyn, pratęsė prenumeratas 
ir pridėjo po 10 dol. už kalėdi
nes korteles ir kalendorių. La
bai ačiū. 

X Antanas Matulionis, Platts-
burg. N. Y., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 8 dol. 
Po 7 dol. ses. Monica, Norvvood, 
Mass., K. Lasaitis, VVaukegan, 
111., S. Gvazdinskas, New Buffa
lo, Mich., V. Narkevičius, Dovv-
ners Grove, 111. Labai ačiū. 

X Po 5 dol. atsiuntė u i kalė
dines atvirutes ir kalendorių: 
M. Ciemencia. F. Bielskus, T. C 
Mikulskis, V. R. Strazdas, Adelė 

r.ės apdraudos įstaigos globą 
Standard Federal taupymo ben
drovė lieka stipria ir nepriklau
soma šių dienų ekonomijoje. 

Standard Federal bendrovė 
ir toliau tęsia prieš 73 metus 
pradėtą saugaus investavimo 
tradiciją ir puoselėja tvirtą re
putaciją šių dienų sunkioje eko
nominėje padėtyje. "Mes nie
kad nepasidavėme pagundai 
dirbtinai augti vien dėl to, kad 
taptume didele institucija", pa
reiškė Justinas Mackevičius, 
Standard Federal bendrovės di
rektorių tarybos pirmininkas ir 

Šiandieną federalinė vyriau-
svbe vaidina didesnį vaidmenį 
ir kišasi į finansiniai silpni; 
bendrovių administravimą. Stan
dard Federal bendrovės pateikti 
statistiniai skaičiai pasidaro dar 
reikšmingesni ir išryškina ben
drovės stiprumą. Standard Fe-

j deral bendrovė atsisakė nuo re-
i komenduojamo žemu procentu 

praeityje išduotų paskolų nusi-
rašymo vien dėl to, kad parody
tų nusilpusių institucijų geres
nę finansinę padėtį. 

Aukšti nuošimčiai, mokami 
Į taupytojams už jų indėlius, be 
j abejo, palietė ir Standard Fe

deral bendrovės rezervus, ta
čiau dėl konservatyviai vedamos 
finansų politikos ir gerų bei san-
gių investavimų Standard Fe
deral bendrovės finansinis sto
vis, palyginus su didžiausiom 

į šio krašto bendrovėm, y ra žy-

IŠ ARTI IR TOLI 
| J. A. VALSTYBĖSE 

— A. a. Stasys Čenkus, 83 me-
i tų amžiaus, po trumpos ligos 
| mirė lapkričio 19 d. Hovvard 
• Beach, N. Y. šermeninėje mal

das sukalbėjo kun. Vytau tas 
Palubinskas. Palaidotas lapkri
čio 22 d. iš Hovvard Beach baž
nyčios š v . Karolio kapinėse 
Long Islande. Liko žmona Ona, 
dukterys Aldona Gerulaitienė. 
Gražina Busciglio, sūnus Rimas 
su šeimomis. Velionis buvo bai
gęs Karo mokyklą, dalyvavo 
Nepriklausomybės kovose, o po 
karo, pasitraukęs iš kariuome
nės, dirbo valstybinėje tarny
boje. Jo anūkas yra garsusis 
teniso meisteris Vytas Geru
laitis. 

— Nevv Yorko vyrų choras 
\ "Perkūnas" gruodžio 4 d. buvo 
pakviestas atlikti dalį koncer-

| to. rengiamo Bayside Glee Club. 
Šis choras yra didelis ir j au ilgai 

; gyvuojąs. J o atstovai, išgirdę 
I "Perkūno" choro lietuviškas dai-
; nas, susižavėjo ir pakvietė at-
! likti lietuviškų ir angliškų dainų 
j kencerto dalį. 

— Rašytoja Alė Rūta, Santa 
I MGnica, Cal., dalyvavo Kazickų 
; sūnaus, savo krikštasūnio, ves-
i tuvėse Miami, Floridoje, ir vė-
| liau atostogavo Bahamas salose. 
I Grįžusi iš Bahamas Floridon, 
I turėjo savo kūrybos vakarą ir 
dalyvavo Lietuvių Katalikų 

I Mokslo akademijos suvažiavi-
1 me St. Petersburgo mieste. Iš 
Floridos nuvyko pas sūnaus šei-

. mą Bostonan. Sūnus dr. Ari-
j mantas Arbas mokslinį darbą 
j d*rba Harvardo universitete. 
Californijon Alė Rūta grįžta 
gruodžio viduryje. 

CHICAGOS ŽINIOS 
LAIMĖJO IR ATIDAVĖ 

Kovai su jaunių cukrine liga 
fondas Chicagoje gruodžio 3 d. 
pravedė vejų. Susirinko apie 
1C00 žmonių, mokėdami po 100 
dol. Didžiausias laimėjimas te
ko Tim ir Lindai Taebei. Jie 

miai geresnis. Jau nuo 1909 i:galėję pasirinkti arba 75,000 

torium teatre Chicagoje liepos 
1 d., garbės rengėjai, mecenatai, 
rėmėjai ir bičiuliai prašomi au
kų čekius išrašyti d a r šiais me-
tais Lithuanian Opera Co.. Inc. ' 
vardu, kad aukas būtų galima 
greičiau nurašyti pildant šių 
metų asmeniniu mokesčių for
mas. Pažymėjimai visiems au
kojusiems bus išsiuntinėti 1983 
m. sausio mėnesį. Aukas š i rs t i : 
Lithuanian Opera Co., Ino., 690,") 
So. Artrsian Ave., Chicago, 111. 
60629. (pr.). 

Albina* KurkulK akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bra/ishaw. I n e , patarnauja ak
cijų bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję gk&mbinkite 977-7916. 

x Neužmirštamas Alyvą So
delis. Ejripto faraono šventyk
los, Delfų ir Korinto paminklai 
Graikijoje. Šias istorines vietas 
matysi te Keliaudami su "Drau
go' administracijos ruošiama 
kelione. Išvykstama balandžio 
21 d. 1983 metais. Dėl smul
kesnių informacijų kreiptis į 
American Travel Service Bu-
reau. 9727 S. Western Ave., 
Chicago. IL 60643 — Telefo
nas (312) 238-9787. (pr.) 

X Klena ir Povilas Mikšiai, 
Juno Beach. Fla., mūsų bendra 
darbiai, atsiuntė tokį la iškut į : 
"Savo bendro gyvenimo 50 metų 
velybinės sukakties p roga siun
čiame "Draugo" paramai 50 do
lerių. Visam "Draugo" š tabu i 
linkime linksmų šv. Kalėdų, svei
kų ir laimingų Naujų Metų" . 
Nuoširdžiai dėkojame už auką ir 
linkėjimus. 

x Bronius i r Kleopą Gaižaus
kai, S t P e t e r s b u r g Beach, Fla. . 
pra tęsė p renumera tą su 32 dol. 
auka savo dienraščiui. Br. ir 
Kl. Gaižauskus skelbiame gar
bės prenumera tor ia i s , c už pa
ramą labai dėkojame. 

X Dr. Leonas ir I rena Kriau-
eeliūnai, Palos Park . 111., visuo
menininkai ir lietuvių kul tūros 
rėmėjai, a t s iun tė 25 dol. už ka
lendorių. Laba i ačiū. 

X J . išiaučiulis, Montreal, P . 
Q., Kanada , mūsų bendradarbis . 

Jurevičius, R. Marčiulionis, Ge-; prezidentas. "Mes visada pir-
novaitė Špakauskienė, Jonas į moję vietoje statydavome sti-
Osuchas, Jonas Bironas, J. Ka 
valiūnas. J. Vėbras, Pranas š u 
las. Labai ačiū. 

metų konservatyvus administra
vimas ir saugus indėlių investa
vimas nesustabdė bendrovės 
sveiko augimo. Šiandieną Stan
dard Federal b-vė rikiuojasi į 
2C& didžiausių visame krašte 
taupymo bendrovių tarpą. 

"Mes jaučiame didelę atsako
mybę už patikėtus mums indė
lius ir stengsimės ir toliau pa
tenkinti mūsų taupytojų reika
lavimus. Infliacija ir recesija 
skatina mūsų taupytojus dar 
daugiau pasitikėti mūsų stipria 

X Po 5 dol. a ts iuntė už kalė
dines korteles: Algirdas Ra
kauskas. Helen Raubertas, Stel-
la Kontvis, D. Trimakas, J. Vai
lokaitis. L. Krajauskas, Povilas 
Ivaška, Frank Radis, A. Baltru
šaitis, Horacc Zibas, V. Gacevi-
čius ir A. Valiušis. Labai dė
kojame. 

prumą prieš augimą ir didumą 
užtikrinti mūsų taupytojų indė
lių saugumą". 

Standard Federal bendrovė, 
turinti 10 skyrių Chicagos mie- į per 73 metus ir dabar su pasiti-
ste ir priemiesčiuose, su dau- i kėjimu žiūri į ateitį ir pasižada 
giau kaip 6C0 milijonų dolerių i toliau kreipti didžiausią dėmesį 
turto, savo didumu rikiuojasi į j į saugumą, stiprumą ir augimą". 
200 didžiųjų bendrovių eilę JAV.! pareiškė Jus t inas Mackevičius, 
Bendrovės st iprumas nepriklau-1 b-vės prezidentas. S. B . 
so vien tik nuo tu r to didumo, j 
Standard Federal b-vės rezervai VMKJPB8 LILTI V I Į 
sudaro daugiau kaip 3.9rr pa
grindinio tur to , tai daug dau-

dol. pinigais, arba Rolls-Royce 
automobilį 111,000 dol. vertės. 
Pasirinko 75,000 dcl, bet vėliau 
atidavė t u c s pinigus fondui, no
rėdami padėti diabetikams. Pati 
Linda yra diabetike. 

AIRIŲ ŠELMOS DRAMA 

Profesionalai aktoriai Nevv 
Haven Play house teatre stato 
J. B. Keane dramą "The Year 
of the Hiker". Vaizduojama 
pamaldi airių kaimiečių šeima 
— motina su 3 vaikais, kuriuos 

X Aldona ir Jonas Kubiliai, 
a ts iuntė 2o0 dol. už parduotas C i c e r o g ^ Kazys Cherniauskas,! giau, kaip reikalauja federaliniai ro salėj Anglijoje gyvenusių 
knygas ir d a r daugiau jų užsi-; W a s h i n g t o n D . C „ Vytautas į potvarkiai. | lietuvių klubo valdyba suruošė 

bendrove ir laikyti savo indėlius i P r i eš 20 m. paliko tėvas. Ilgi 
vienoje iš stipriausių visame j vargo metai tėvą padarė sveti-
krašte taupymo bendrovių, kuri j m J i - b e t J i s P° 2 0 m- sugrįžo 

į nuolankus, prašantis atleidimo. 

NAUJAS 
KOLEGIJOS PREZIDENTAS 

St. Xavier kolegijos, kurią lan-
; ko ir būrelis lietuvių, nauju 
į prezidentu tapo dr. R. O. Cham-
: pagne, 40 m., anksčiau buvęs 
; Salem kolegijos. V. Virginijoj. 
į viceprezidentas ir dekanas. St. 
i Xavier kolegija yra Chicagos 
| lietuose, tur i 2200 studentų. 

BALIUS 
Lapkričio 20 d. Jaunimo cent-

sakė. Oniūnas, Wcodhaven, Nevv York, l Kitos bendrovės 1981 metais j didelį balių. Atsilankė apie 250 
x Beverly Shores šv . Onos i Nijolė Dumbrys. Chicago, 111., į kentėjo nuo indėlių stokos. | narių ir jų draugų. Metinio ba 

X D. Viskantienė, Victoria , j bažnyčioje prieškalėdinės šv. Mi- \ už kalėdines korteles ir kalendo- [ Standard Federal bendrovės in-
B.C., Kanada, jau ne p i rmą ka r - j šios bus a tnašau jamos gruodžio į rių. atsiuntė po 10 dol. aukų. dėliai per pastaruosius metus 
tą užsisako įvairių knygų už I 19 d., sekmadienį, 12 vai. p. p., | Labai ačiū. paaugo 12.5 rr. įrikiuodami Stan-

o išpažintys bus klausomos nuo 
11 vai . ry to . 

didesnes sumas, šį ka r t ą a t s iun
t ė čekį 283 dol. už g a u t a s kny
gas ir dar jų užsisakė. 

x Aleksas Gaška, Del Valle. 
Texas, pratęsė "Draugo" p re 
numeratą su 25 dol. auka . A . 
Gašką skelbiame g a r b ė s prenu
meratorium, o už p a r a m ą ta r ia 
me labai ačiū. 

x Marija Tumas (Mrs . ) , Oak 
Lawn. Iii., mūsų rėmėja, p r a t ę s ė 
"Draugo" prenumeratą ir paau
kojo 20 dol. M. Tumą skelbiame 
garbės prenumeratore, o už pa
ramą dienraščiui t a r i a m e labai 
ačiū. 

X Dr. K. Rimkus, Chicago. 
111., mūsų rėmėjas, a t s iun tė 20 
dol. už kalėdines kor te les ir ka
lendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Inž. J o n a s Mart inkus, Anna 
Dainis, P. Ramonai t i s , Vacys 
Numgaudas , L. Biknevičius. 
Marcela Kacevičius, O. Kaptei-
nis, J o n a s J a n u š a u s k a s , visi iš 
Chicagos. a t s iun tė po 10 dol. 
aukų už kalėdines korteles . 
Labai ačiū. 

X Kim. A n t a n a s Kardas , Sun-
ny Hills, Fla. , Jonas Mikulionis, 
Sterl ing Hts . , Mich.. Jonas Stri-
j auskas , St . Pe tersburg , Fla. . 
Valeri jonas Balčiūnas. Pompano 
Beach. Fla., V. Cimbalienė. H o t 
Springs, Ark. , Jonas Šiaučiūnas, 
Cleveland, Chio, a ts iuntė po 10 
dol. aukų už kalėdines a tv i rutes . 
Labai ačiū. 

liaus suruošimas bene didžiau
sias valdybos metų darbas. 

Programą atliko Irenos Va-
leckytės baleto studijos vyres
niosios mokinės. J o s pašoko iš 
savo paruošto repertuaro 6 da
lykus. Publikai labai patiko pro
grama ir jaunos programos at
likėjos. Klubo valdyba per 
metus suruošė vieną išvažiavi
mą i Union Pier vasarvietę, tu
rėjo Vyčių salėj subuvimą, pus- j n u s i . Potvyniai blogiausi, kokie 
metinį susirinkimą su programa, j y r a b u v ę p ^ paskutinius 40 me-
šv. M;šias už mirusius klubo t u . Potvyniuose j au žuvo 9 žmo-

8 ŽUVO AUDROJE 
Illinois valstijoje pereitą sa

vaitę dvi dienas siautė audra, 
potvyniai. Chicagoje turėjo būti 
atidaryta užtvanka upei nutekė
ti į ežerą. Aštuoni žmonės visoj 
valstijoj žuvo dėl audros. O'Hare 
aerodrome iškrito 4.6 inčo van
dens. Daugelis turėjo palikti 
užtvinusius namus. 

* POTVYNIAI 
Illinois upė ypatingai patvi-

narnus ir kt. 
Klubui vadovavo J Jokubka. 

klubo valdybos nar ia i : Kaz. Ro-
žanskas — iždininkas ir Nina 
Liubinienė — sekretorė, per 
visus metus stropiai darbavosi. 

nes, daugiau kaip 1000 asmenų 
turėjo apleisti užtvinusius na
mus. 

GINKLU DRAUDIMAS 
JAV apeliacinis teismas pa-

Lietuvių Fondo sukaktuviniame bankete Jaunimo centre vadovai ir talkinin
kai. B kairės: Juozas Šlajus, Izabele Stončienė. Marija RemienA :r vaid. pir
mininkas dr. Gediminas Balukas f . . - - • • , ; , , , -

Susirinkimų pasivaišinimuose I laikė Morton Grove priemiesčio 
daug dirbo klubo v-bos narė I nutarimą, kuriuo draudžiamas 
Bronė Černiauskienė ir jos pa- pardavinėjimas ir laikymas šau
dė jė jos — klubo narės . J . Jk. Į namų ginklų. 


